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Församlingsinformation
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. 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 Orden 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

p. Sameer Hassany
Mobil: 073-9469350
E-post:
Tryck: Adall Grafiska AB
Fr.samir_kaldeiska_missionen@yahoo.com
Omslag: Första bilden: Biskop Anders
Diakon Peter Nagy
Arborelius firade den högtidliga mässan i
Fanjunkaregatan 18
Domkyrkan. Andra bilden: S:t Nikolai kyrkas
582 16 Linköping
25 års jubileum
Mobil: 073-4233122
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Kyrkoherden har ordet
Lovad vare Jesus Kristus!
Vi är glada och tackar Gud för de händelser som har ägt rum de senaste månaderna i vår
församling.
500-års jubileum av Sankt Nikolaus saligförklaring
Den 18 april firade vi 500-års jubileum av vår församlings skyddspatron Sankt Nikolaus
skrinläggning eller saligförklaring. Biskop Anders Arborelius var huvudcelebrant i den
högtidliga mässan. Pater Fredrik Emanuelson och hans liturgiska personal kom för att hjälpa
biskopen.
Mässan började med några välkomstord av domprost Peter Lundborg. Han poängterade det
nära förhållande som har etablerats mellan vår församling och domkyrkoförsamlingen. Han
var glad över att vara en deltagare i firandet av 500-årsminnet av Sankt Nikolaus, som var
biskop i Linköping och som begravdes i katedralen och saligförklarades i samma kyrka för
500 år sedan.
Omkring 500 personer deltog i ceremonin. Bland de många gästerna var det 32 som kom
från Tyskland. De är medlemmar i Bonifatiuswerk, organisationen vars uppgift är att hjälpa
de skandinaviska kyrkorna och några kyrkor i Östeuropa. Vår församling fick ett betydande
stöd vid renoveringen av församlingshemmet. Det fanns åtta präster bland dem, bland annat
generalsekreteraren för Bonifatiuswerk Msgr. Georg Austen.
Jag tackar de olika grupper som hjälpte till i firandet: Diakon Peter och ministranterna för
liturgin; Jussi Tranesjö och hans medhälpare; Ethel och hennes filippinska grupp för den väl
förberedda och välsmakande lunchen, Junia och den kaldeiska grupp som tog hand om dem
som gick till församlingshemmet. Jag vill också tacka kaldeiska kören och speciellt kören
Vox Hermanni under ledning av Hans Edqvist.
Mässor i Linköpings domkyrka
Domkyrkoförsamlingen har genom domprost Peter Lundborg givit oss möjlighet att fira
katolsk mässa i Sankt Nikolai-kapellet en gång i månaden. Den 13 maj firade vi vår första
mässa där och den 10 juni vår andra mässa. Vi kommer att fira mässa där på följande datum:
8 juli, 5 augusti, 2 september, 30 september, 28 oktober, 25 november.
Jag uppmuntrar våra församlingsmedlemmar att ansluta sig till oss på dessa dagar, så att vi
kan stärka vår relation till vår skyddspatron och samtidigt vädja till honom att komma till
hjälp för dem som behöver hjälp i vår församling.
Sankt Nikolai Kyrkas 25-årsjubileum
Vi firade 25-årsjubileum av invigningen av vår kyrka den 24 maj. Vi bjöd in alla
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församlingens tidigare kyrkoherdar att vara med oss. Vi lyckades att ha med oss fem av
dem. De tre första är alla franciskaner från Holland: p. Henrik Roelvink, OFM, p. Marcel
Taverne, OFM, p. Lars Frendel, OFM. Tillsammans skötte de församlingen i 29 år
(1971-2000). Pater Rafael Zarzcycki kom från Polen med sina föräldrar och fader Paul
Redmond kom från England. Pater Henrik var huvudcelebrant och p. Marcel, som
tjänstgjorde som kyrkoherde i 19 år, var predikant.
Bland koncelebranter var fader Sameer Hassany, fader Drago Cumurdzic, pater Peter
Zacharewicz, OFMConv, pater Rono Toledo, CP, pater Nelson Caserial, CP, pater Gabriel
Baldostamon, CP, och pater Jan Kortstee, OFM.
Det var en underbar upplevelse för många att se 12 präster koncelebrera i vår kyrka.
Picknick-lunch hölls på Katedralskolan. Ett kort program med musik, sånger och dans
följde. Under programmet berättade p. Marcel en kort historia om hur kyrkan var tänkt,
planerad, finansierad och genomförd.
Det verkar som om alla var nöjda och belåtna med firandet.
Tusen tack till alla som på ett eller annat sätt har bidragit till firandet under den senaste
månaden.
Jag önskar er alla en glad och vilsam sommar.
p. Gabriel Baldostamon, CP.
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Nyheter
S:t Nikolaus – 500 år som lokalt helgon
Vår församling har sitt namn efter den salige Nikolaus Hermanni, biskop i Linköping 1374 1391. Han hette egentligen Nils Hermansson och är en av de ytterst få svenskar för vilken
en påve godkänt något som kan sägas motsvara en saligförklaring. Det skedde 1497, över
100 år efter biskopens död. Som ett yttre tecken på detta lades hans kvarlevor i ett relikskrin
i Linköpings Domkyrka den 4 februari 1515. Man kan säga att biskop Nils nu i 500 år firats
som ett lokalt helgon i Sverige.
Vår församling har uppmärksammat detta med flera föredrag. Och eftersom vi har ett gott
ekumeniskt samarbete med Linköpings Domkyrkoförsamling var det självklart för dem att
låta oss disponera katedralen för en jubileumsmässa där.
Den 18 april var det dags. Biskop Anders ledde mässan. Ett par av de präster som firar
nationella mässor i vår församling fanns också runt altaret, liksom naturligtvis vår
kyrkoherde pater Gabriel. Flera representanter för Svenska Kyrkan satt längst fram. Några
Birgittasystrar och Mariadöttrar fanns också bland de drygt 400 personerna i mässan.
Ett 40-tal gäster från Bonifatiuswerk i Tyskland deltog också, speciellt inbjudna av biskop
Anders. Denna organisation har bidragit till byggandet av vår kyrka i Linköping samt främst
renoveringen av både prästgården och församlingshuset.
Under kommunionen sjöng först Domkyrkans manskör Vox Hermanni ”Rosa rorans
bonitatem” av biskop Nils. Därefter tog den kaldeiska kören över för meditativ och
stämningsfull sång.
Efter mässan väntade en fantastisk lunch i domkyrkans församlingshem. ”Våra” filippinska
damer hade verkligen överträffat sig själva och lagat smörgåstårtor och potatissallad samt
bakat goda kakor till kaffet. Den kaldeiska kvinnogruppen hade ordnat med kyrkkaffe i vårt
församlingshem för alla som inte fick plats i Domkyrkans. Även allt detta smakade som
vanligt väldigt gott. Biskopen hann med att besöka båda festlokalerna. Även våra tyska
gäster kom över och tittade på kyrkan och församlingshuset och fotograferade flitigt.
Ett tack till Domkyrkans vaktmästare och våra volontärer som gjorde dagen så lyckad:
kyrkvärdar, lektor, försångare, kollektupptagare, kaldeisk kör och alla ”matmammor”!
Jussi Tranesjö
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500-års jubileum av Sankt Nikolaus saligförklaring

Processionen som inleder gudtjänsten

Domprosten ger tal.
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Biskop Anders Arborelius predikar.

Biskopen tar emot offer gåvor.
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Biskopens mässoffer

Kollekten tas upp.

Kaldeiska kören
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Biskopen välsignar folket.

S:t Nikola Kyrkas 25-års jubileum
St Nicolai församling i Linköping firade 25-års jubileum av kyrkans invigning söndagen 24
maj. Speciellt inbjudna var flera av tidigare kyrkoherdar och närvärande var p. Marcel
Taverne ofm (som var kyrkoherde när den invigdes), p. Lars Frendel ofm, p. Henrik
Roelvink ofm, p. Rafael Zacharewics ofm. Conv och f. Paul Redmond. Nuvarande kyrkoherde p. Gabriel Baldostamon cp och medbröder, var förstås också på plats och flera andra
präster och diakoner. I mässan sjöng både den filippinska och kaldeiska kören. Efter den
högtidliga mässan var det stort kalas med mat, tal och underhållning bl.a. av den filippinska
gruppen.

Nuvarande kyrkoherde med sina medbröder, tidigare kyrkoherdar,
präster, diakoner, korgossar och andra medhjälpare
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Fr. Marcel predikar.

Gudstjänstens deltagare

The Filipino Community in Linköping (TFCCL) kör
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Gäster från Bonifatiuswerk i Tyskland

Sommar fest för Sankt Nikolai katolska församlings medarbetare

Fr. Gabriel välsignar maten.

p. Sameer Hassany med andra församlings medarbetare
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Västervik - Första Kommunionen

Fr. Gabriel med kateketen och första kommunionens
deltagare

Utställning om S:t Nikolaus
Slotts- och domkyrkomuseet i Linköping visar till årets slut en utställning om vår
församlings skyddspatron, biskop Nils Hermansson, S:t Nikolaus. Det sker med anledning
av 500-årsminnet av hans skrinläggning i Linköpings domkyrka. Detta jubileum har ju
uppmärksammats på flera sätt inom vår församling. Det är glädjande att biskop Nils'
livsgärning lyfts fram även utanför församlingen.
Museet ligger inne på området för Linköpings slott, intill Domkyrkan. Det är öppet tisdagsöndag kl. 12-16. Entré 50 kr, lägre för studenter och barn/ungdomar. För mer info, se
www.lsdm.se.
Stiftsvallfärd 2015 till Vadstena
Datum: Lördagen den 29:e augusti 2015
I slutet av augusti är det åter dags för Sveriges katoliker att samlas i Vadstena. Programmet
ser ut så här:
kl 10:00 utställningen Katolskt torg öppnar vid Borggården möjlighet till bikt
kl 12:00 mässa med biskop Anders på Borggården, därefter picknick på medhavd mat
kl 14:30 - 15:30 möjlighet till tillbedjan i S:ta Birgittas klosterkyrka
kl 15:30 sakramentsprocession och avslutande vesper i Klosterkyrkan
Vår församling kommer som vanligt att hyra en buss som går från Linköping. Mer
information kommer på hemsidan och anslagstavlor.
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