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S:t Nikolai Katolska Församling 

Församlingsblad                             Mars 2015 

Linköping, Motala, Omberg, Vadstena, Västervik 



p. Peter Zacharewicz OFM 
Conv 
Myntbacken 2 
592 30 Vadstena  
E-post: piozac@algonet.se 
 

S:ta Teresas katolska kapell  
Kapellvägen 5, 593 43 Västervik  
Tel: 0490-30780  
(inga expeditionstider)  
 

Kommuniteter  
Birgittasystrarna O.Ss.S  
Vår Allra Heligaste Frälsares Or-
den Pax Mariae 
Myntbacken 2, 592 30 Vadstena  
Tel: gästhem: 0143-10943  
Tel: kloster: 0143-10382 (med 
fax)  
Hemsida: www.birgittaskloster.se 
 

Mariadöttrarna OSB  
Benediktinsystrar  
Heliga Hjärtas Kloster  
592 93 Borghamn  
Tel: 0143-21020  
  
Församlingsbrev  
Ansvarig utgivare: Kyrkoherden  
p. Gabriel Felipe Baldostamon CP  
 

Tryck: Adall Grafiska AB 
 

Omslag: Jesus Christ  
Resurrection Empty Tomb 

S:t Nikolai katolska församling  
Teatergatan 1 
582 18 Linköping  
Tel: 013-314345  
Fax: 013-239394  
Bankgiro: 5311-3536  
e-post:  
linkoping@katolskakyrkan.se  
Hemsida: www.sanktnikolai.se  
Öppettider för expeditionen:  
tisdag-fredag säkrast 10.00-
16.00 med avbrott för lunch.  
 

Präster och diakoner 
Kyrkoherde 
p. Gabriel Baldostamon CP  
Mobil: 072-3332127 
 

p. Roberto Wapaño CP  
Mobil: 073-7049233  
 

p. Nelson Caserial CP  
Mobil: 076-9101668  
 

p. Roño Toledo CP 

Mobil: 072-3318058 
 

p. Sameer Hassany 
Mobil: 073-9469350 
E-post: 
Fr.samir_kaldeiska_missionen@
yahoo.com 
 

Diakon Peter Nagy  
Fanjunkaregatan 18 
582 16 Linköping  
Mobil: 073-4233122 
 

 

Församlingsinformation  
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Kyrkoherden har ordet 
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Kära bröder och systrar, 
 
Må Kristus prisas och må  hans frid  vara  
i era hjärtan. Jag hoppas att ni haft den  
milda vintern och låt oss hoppas att den  
kommande våren vara en källa av glädje  
till alla och envar. 
 
Låt mig dela några information som har  
hänt och kommer att  hända i församlingen. 
 
De kaldeiska katekes klasser har överförts till Katedral Skolan 
sedan december. Detta är på grund av det begränsade utrymmet i 
våra församling. Nu åtnjuter de en mycket rymlig plats som är 
mycket gynnsamt för lärande. Vi är tacksamma för Katedral  
Skolan för deras generositet i att låta våra barn använda sina 
klassrum och faciliteter. 
 
Förra månaden, började fr. Sameer sin tjänst som en heltid präst 
för kaldéerna här i Linköping. Vissa förändringar i deras mässans 
schema gjordes. Tidigare firades den kaldeiska massan på den 
andra och fjärde lördagar klockan 10:30 på morgonen. Nu  
mässorna firas varje söndag. Vi är glada för våra kaldeiska  
medlemmar för denna stora välsignelse. Vi önskar fr. Sameer en 
fruktbar tjänst. 
 
Under den Påskafton, kommer  vi att upptaga in i den katolska 
kyrkan två unga män, Jonathan Lindström och Samuel Carlsson. 
Vi   välkomnar dem i vår församling och gratulerar dem att  
modigt ta  steget i att följa den smala vägen i den katolska kyrkan. 
 
Den 18 april kl.10:30 på morgonen biskop Anders kommer att fira 
en högtidlig mässa i svenska kyrkans domkyrkan för att fira 500 
års jubileum av Sankt Nikolai skrinläggning eller saligförklaring.  



Vi inbjuder er att vara med honom och tacka Gud för Sankt  
Nikolai, som har tagit hand om vår församling för de senaste 53 
åren. 
 
Den 21 maj, Kristi himmelsfärd, firar vi  
den första kommunionen av flera barn.  
Vi gratulerar dem för detta meningsfulla  
dagen i deras unga liv. För att ta emot  
Kristi kropp och blod är ett stort  
privilegium och vi önskar dem att fortsätta  
att ta emot Herren i nattvarden för resten  
av deras liv. Och vi tackar kateketerna för  
deras tjänst. 
 
Den 24 maj, Pingstdagen, kommer församlingen att fira 25 års  
jubileum  av den nuvarande kyrkans invigningen. Vi har bjudit in 
alla tidigare kyrkoherdarna att vara med oss denna dag. Det  
kommer att bli ett utmärkt tillfälle att tacka dem för deras tjänster 
i församlingens utvecklingen  och tacka Gud för  församlings  
tillväxt  dessa tjugofem år. 
 
För detta tillfälle har vi gjort en del ommålning av bänkarna och  
utbyte av dess dynor. 
 
Den 13 juni kommer biskop Anders att förrätta konfirmations  
sakrament. Vi gratulerar våra kandidater och be att de skulle  
fortsätta att växa i sin tro och att de skulle vara goda vittnen till 
sin tro. 
 
Den 4 juli kommer den kaldeiska första kommunion gruppen ta 
emot sin första nattvard. De kommer att fira massan i Missions-
kyrkan eftersom vår kyrka är för liten för att rymma dem som 
kommer att närvara. Vi tackar Missionskyrka för deras generositet 
i att låta den katolska ceremoni i deras kyrka. Vi tackar  kateketer  
som förberett barnen för denna stora dag. 
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(http://www.twoheartsdesign.com/images/clipart/catholic/eucharist/) 
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Låt mig dela lite reflektion över den kommande påskfirande. 
 
Vi kristna är ofta kallas påsks folket. Vi är de  
människor som tror att den korsfäste och  
begravde Kristus är uppstånden och lever  
med oss i dag och alla dagar fram till slutet  
av tiden. Vi tror att Kristus var segerrik över  
lidande och död. Han förstörde ondskans  
makt och död. 
 
Kristus har lovat att de som tror på honom kommer att dela denna 
seger. Han sa: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på 
mig skall leva om han än dör och den som lever och tror på mig 
skall aldrig någonsin dö" (Joh. 11: 25-26). Glädje och fröjd är  
därför kristna egenskaper för vi vet att vi är ett med den segrande 
Herre. Även när vi går igenom lidanden och  döden kan vi ändå 
vara glada för att vi vet att slutet inte är död utan liv och evigt liv i 
gemenskap med Kristus. 
 
Paulus uttryckte denna känsla så bra: "Jag vill lära känna Kristus 
och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom 
att bli lik honom i en död som hans- kanske jag då kan nå fram till  
uppståndelsen från de döda" (Fil. 3:10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kyrkan firar påsken just att bjuda in oss att uppleva kraften i  
uppståndelsen så att vi också gärna kan dela Kristi lidanden i våra 
lidanden och andras lidande. Var och en av oss har vår egen  
speciella och unika kors att bära. Några av oss har lätta kors,  
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andra har tyngre. De som bär lätta kors uppmanas att hjälpa till  
att bära den andras tyngre kors. Vi i Sverige bär lätta kors i  
jämförelse med våra medmänniskor i Syrien, Irak, Gaza, Libyen, 
och andra platser där det finns krig. Vi bär korset av ensamhet, 
arbetslöshet, brist på familjens närhet. Men det här är ingenting i 
jämförelse med den hunger, brist på sjukvård, hemlöshet,  
förföljelse och risk för död i vissa delar av världen. 
 
Påsken är en inbjudan för oss att leva, lida, dö och stiga till liv 
med Kristus. Det är en inbjudan att låta Kristus leva, dö och leva 
igen i vår person. Sankt Paulus vältaligt uttryckte sin acceptans av 
denna inbjudan: "Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag  
lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig och  
 
det är inte längre jag som lever, utan Kristus lever i mig. Så långt 
jag ännu lever här i världen, lever jag i tron på Guds son, som har 
älskat mig och offrat sig för mig, "(Gal 2:20). 
Bröder och systrar, när vi hälsar varandra glad påsk, låt det vara 
med en bön och inbjudan att låta Kristus komma i våra liv och  
manifestera hans närvaro i vårt sätt att leva, lida och dö. 
 
Glad påsk till er och familjen. 
 
p. Gabriel Baldostamon, CP 

(http://www.clipartpanda.com/categories/resurrection-20clipart) 



Fader Sameer Hassany, präst för den  

kaldeiska missionen i Linköping.  

Fader Sameer prästvigdes den  

11-01-1991 i Irak. Han sändes till  

Sverige på begäran av den dåvarande  

patriark Emanuel III Deli för att tjäna  

den kaldeiska missionen i Göteborg.  

Han stannade i Göteborg för cirka ett  

och ett halvt år sedan han flyttades till  

Stockholm med biskop Anders  

Ambrosius godkännande. Han tjänade den kaldeiska missionen i 

Stockholm för cirka fem år. Den 1 januari 2015 blev fader Sameer 

den ansvarige prästen för den kaldeiska missionen i Linköping. 
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قبل  11/1/1991االب سمير حساني: كاھن كلداني من العراق، ارتسم كاھنا في يوم 
سنة. بطلب من مثلث الرحمات غبطة البطريرك مارعمانوئيل دلي ارسل الى  24

السويد لخدمة الكلدان فيھا. وتعيين في مدينة يوتيبوري وبقى حوالي السنة والنصف. 
بعدھا بطلب من المونسينيور فيليب نجم (الزائر الرسولي السابق) وبموافقة مطران 
الكنيسة الكاثوليكية السويدية المطران اندش تم تعيينه في ستوكھولھم وبقى لمدة خمس 

 تعين لخدمة الكلدان في مدينة لينشوبينك. 1/1/2015سنوات. في 

Nyheter 

(http://www.clipartguide.com/_pages/0512-0711-1515-3523.html) 
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F. Sameer tar över besöken hos kaldeiska familjer 
 

Eftersom fader Sameer blivit utnämnd till rektor för den kaldeiska 

missionen i Linköping får han huvudansvaret för kaldéernas  

själavård inom församlingen. Familjebesök kan sägas ingå i den 

uppgiften. Därför lämnar p. Gabriel nu över ansvaret för besöken 

hos kaldeiska familjer till f. Sameer. 
 

I samband med detta, vill vi tacka kyrkoherden (p. Gabriel) för 

hans stora hjälp gällande att stärka enheten mellan de olika  

katolska grupperna i kyrkan. P. Gabriel bad och välsignade  

familjerna som vi besökte och vi vill i vår tur be Gud välsigna  

honom och stärka honom för att tjäna hela församlingen. Vi vill 

också tacka Mikael Namrood som hjälpte oss genom att vara en 

guide i Berga/Linköping. 
 

Adel Butres, pastoralrådets kontaktperson för den kaldeiska  

gruppen. 



Reparationer och renoveringar inom församlingen 
 
S:ta Birgittas klosterkyrka i Vadstena 
 
Tak renoveringen är nästan avslutad. I skrivande stund, i början av 
mars, återstår bara förnyelsen av innertaket i vapenhuset. Sedan 
den 7 januari har hela innertaket i S:ta Birgittas klosterkyrka  
förnyats och belysningen anpassats. Även högtalarsystemet fick 
bytas ut efter 40 års tjänst. Det hela blev nödvändigt efter tillta-
gande läckage från taket in i kyrkan. Arbeten utförs med ekono-
miskt stöd av tyska Bonifatiuswerk och Ansgarswerk i Köln men 
även genom storsinta gåvor och praktiska insatser av församlings-
medlemmar och välgörare - även från Linköpings församling! Vi 
återkommer när det gäller en invignings- respektive tacksägelse-
fest, bevaka även vår hemsida. Där finns också foton om renove-
ringen upplagd: www.birgittaskloster.se   
    
 Sr Maria Katharina O.Ss.S 
 
 
S:t Nikolai kyrka, Linköping 
 
Inför 25-årsjubileet av kyrkans invigning pågår renovering av 
kyrkbänkarna. När detta skrivs har de målats om. Tyget på  
sittunderlag, ryggstöd och knäfallsbänkar håller på att bytas ut. 
Det är viktigt att besökare till kyrkan nu är aktsamma om det nya 
tyget och undviker att ha fötterna på  knäfallsbänkarna. Speciellt 
uppmanas föräldrar att se till deras barn inte står eller går med 
skor på tyget. 
 
Ekonomirådet har också tagit in offerter på ett nytt ljudsystem i  
kyrkan. I offerterna ingår möjlighet att överföra ljud och bild från 
kyrkan till församlingssalen och till källaren. Installation av ett  
sådant system gör det möjligt för flera kyrkobesökare att följa 
med mässan på ett bra sätt. 
 
 Ekonomirådet 
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Jubileumsmässa i Linköpings domkyrka den 18 april 
 
Församlingens skyddspatron, S:t Nikolaus (Nils Hermansson), 
biskop av Linköping under 1300-talet, skrinlades i Domkyrkan år 
1515. Då flyttades hans kvarlevor till ett relikskrin, vilket kan 
jämföras med en saligförklaring idag. 
 
Biskop Nils har i år således varit ett lokalt helgon i 500 år. Vår 
församling uppmärksammar detta på olika sätt. Höjdpunkten blir 
en mässa i Domkyrkan lördagen den 18 april under ledning av 
stiftets biskop Anders Arborelius. Vi är tacksamma över att få 
disponera Domkyrkan för detta evenemang som ett tecken på den 
goda ekumeniska anda som råder mellan vår församling och 
Domkyrkoförsamlingen sedan många decennier. 
 
Mässan börjar klockan 10.30. De präster som regelbundet firar 
mässa i vår församling är inbjudna, liksom flera representanter 
för andra samfund. Församlingen planerar för ett kyrkkaffe  
efteråt. Mer information om detta kommer i kungörelser och på 
hemsidan. 
 
 
S:t Nikolai katolska kyrka 25 år – jubileumsmässa och fest 
den 24 maj 
 
Den nya katolska kyrkan i Linköping invigdes den 24 mars 1990. 
I år har det alltså gått 25 år sedan dess. De stora festligheterna 
kommer att förläggas utanför fastetiden och äger rum söndagen 
den 24 maj, som i år är Pingstdagen. 
 
Jubileet inleds med en högmässa klockan 10.30. Alla tidigare 
kyrkoherdar (de flesta bor utomlands) är inbjudna, några har lovat 
att komma, andra har förhinder. Antalet besökare till mässan 
kommer att bli stort. Därför planerar organisationskommittén att 
ha en kamera inne i kyrkan och överföra ljud och bild till  
församlingssalen och källaren. På så sätt kan flera människor  



följa det som händer inne i kyrkan. Förhoppningsvis har många 
från också Västervik och Motala/Vadstena möjlighet att komma 
till festdagen. 
 
Efter mässan blir det kyrkkaffe och fest i Katedralskolan.  
Eftersom det är omöjligt att veta hur många som kommer föreslår 
organisationskommittén att alla tar med sig egen förtäring (kaffe/
té och fikabröd). Det kommer inte att finnas några möjligheter att 
värma mat/dryck på skolan. 
 
Efter kyrkkaffe blir det tal, musik, sång och dans i skolans aula, 
som rymmer nästan 1000 personer. Vi fortsätter därmed  
traditionen från de senaste årens Pingstdagar, då vi sjungit och 
dansat utanför Konserthuset efter högmässan utomhus. 
 
Mer information om festdagen kommer i kungörelser och på  
hemsidan. 
 
 

Viktigt meddelande: Församlingsstämma 

26 April, 2015, Kl.12.15, Sankt Nikolai Katolska Församlings lokal 

 

Det är viktigt att så många som möjligt deltar för att få information 

om fjolårets verksamhet och ekonomi samt att diskutera viktiga    

frågor för församlingens framtid.  

 

Välkommen att göra din röst hörd.  

 

 

 

Caritas 
Caritas-boden har öppet varje första söndag i månaden efter   

högmässan.  
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The Filipino Christian Community in Linköping (TFCCL) 

Aktiviteter 2015 
 

TFCCL Lenten Recollection, den 29 mars, kl.10.00, Sankt Nikolai 

Församling.  

Filippinska Självständighetsdagen med tagalog mässa, den 12 

juni, kl. 15.00, Sankt Nikolai Församling. 

TFCC General Assembly (generalförsamling), den 24-26 juli, 

Örebro. 

San Lorenzo Ruiz firande med tagalog mässa, den 26 september, 
kl. 16, Sankt Nikolai Församling. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Påskens mässor  
 

Linköping 

Palmsöndag 29 mars 09.00 stilla mässa 

 10.30 högmässa med palmvigning 

 18.00 mässa på engelska 

Skärtorsdag 2 april 19.00 mässa till minne av  

 instiftandet av eukaristin, därefter 

 tillbedjan till kl.22 
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(http://www.catholicworkercincinnati.org/newsletter.php?pg=1103) 
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Långfredag 3 april 11.00 Långfredagens liturgi för barn

 15.00 Liturgi till åminnelse av  

 Herrens lidande 

 18.00 mässa enligt kaldeisk rit,  

 Mission kyrka 

Påskafton 4 april 15.00 Välsignelse av påskmat  

 på svenska 

 16.00 Syrianska mässan, därefter  

 fika i församlingssalen. 

 21.00 högtidlig påskvaka 

 19.00 mässa enligt kaldeisk rit, 

 Mission kyrka 

Påskdag 5 april 09.00 stilla mässa 

 10.30 högmässa 

 18.00 mässa på engelska 

Annandag Påsk 6 april 10.30 högmässa 

12 april 12.15 Vietnamesiska mässan,  

 efter mässan blir det matfest i  

 församlingssalen. 

Kristi Himmelsfärds dag 10.30 högmässa  

 (ingen kvällsmässa) 
 

 

(http://www.sanktnikolai.se/) 



Motala, Charlottenborgs kyrka, Strandvägen 80 

Mässor firas varje fjärde söndag, kl.17.00. 

Påskdag 5 april, kl. 17.00 

Tillfälle till bikt, 30 minuter innan mässan. 
 

 

Omberg, Heliga Hjärtas Kloster 

Palmsöndag 29 mars 08.00 högmässa med palmvigning 

Skärtorsdag 2 april 18.00 mässa till åminnelse av  

 instiftandet av eukaristin 

Långfredag 3 april 15.00 liturgi till åminnelse av  

 Herrens lidande 

Påskafton 4 april 21.30 påskvaka, matvälsignelse efter 

 Påskvakan 

Påskdag 5 april 09.00 (OBS. Tiden!) högmässa 

Annandag Påsk 6 april 08.00 högmässa 
 

Tillfälle till bikt enligt avtal. 
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(http://katolsktfonster.se/forum/media/p/49113.aspx) 
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Vadstena, S:ta Birgittas kyrka 



Västervik, S:ta Teresas kapell, Kapellvägen 5 

Mässa firas varje söndag kl. 11.00. På fredagarna i fastan är  

kapellet öppet från kl. 17.00 för dem som vill be korsvägen 
 

Långfredag  3 april 15.00 liturgi till åminnelse av  

 Herrens lidande 

Påskdag  5 april 11.00 högmässa 

Ansvarig präst är kyrkoherden p. Gabriel Baldostamon CP. 
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