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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  
 

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. Roño Toledo CP 

Mobil: 072-3318058 

 

p. Drago Cumurdzic 

Mobil: 076-8701205 

 

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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 Kyrkoherden har ordet 
 

Mina bröder och systrar, 
 

Det har gått en tid sedan det senaste församlingsbladet nådde de 
flesta av er. I somras skickade vi inte  ut församlingsbladet till 
alla, utan det delades endast ut via de platser där vi har 
regelbundna mässor: Linköping, Vadstena, Motala och 
Västervik. 
 

Jag skulle vilja sammanfatta det som fanns i det församlings-

bladet för det innehöll några viktiga händelser i vår församling 
som förtjänar att vara kända av er alla. 
 

Den 18 april firade församlingen 500-årsjubileet av skrin-

läggningen (motsvarande en saligförklaring) av Sankt Nils  
Hermansson (på latin Nikolaus Hermanni), vårt skyddshelgon. 
Vi firade en högtidlig mässa i Linköpings domkyrka med vår 
biskop Anders Arborelius tillsammans med cirka 15 präster  
inklusive några gästande präster som kom från Tyskland och 
som var här som en del av Bonifatiuswerk’s besök i Sverige. 
Det var omkring 400 personer som deltog i mässan. Lunch  
serverades i domkyrkans församlingslokal och även i vår egen 
församlings lokal. 
 

Den 24 maj firade vi 50-årsdagen av invigningen av vår egen 
kyrka. Fem före detta församlingspräster, nämligen p.Henrik 
Roelvink OFM, p.Marcel Taverne OFM, p.Lars Frendel OFM, 
p. Rafael Zarzcycki OFMConv. och fader Paul Redmond, kom 
för att fira en högtidlig mässa med tacksägelse för alla  
välsignelser som Gud skänkt till vår församling. 
 

Den 4 oktober firade vi 10-årsjubileum av  S:ta Teresas kapells 
invigning i Västervik. Generalvikarie p. Pascal Rene Lung, OP 
kom från Stockholm för att vara huvudcelebrant. 
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Vi firade dessa årsjubileer av två skäl: för det första, för att tacka 
Gud för vad har åstadkommit så här långt och för det andra, för 
att be Gud om vägledning och styrka inför det som ligger i 
framtiden. 
 

Mässorna i Domkyrkan 

Domkyrkoförsamlingen har vänligen låtit oss fira en katolsk 
mässa en gång i månaden i Sankt Nikolaus-kapellet i 
Domkyrkan sedan i maj i år. För nästa år ger de oss följande 
datum: 27 januari, 9 mars, 20 april, 18 maj och 15 juni. 
Mässorna firas klockan 18.00 och föregås av vesper klockan 
17.40. 
 

Detta är en stor välsignelse för vår församling, eftersom vi kan 
vara med vårt skyddshelgon i katedralen där han tjänstgjorde och 
där han begravdes och blev saligförklarad. Vårt skyddshelgon 
var en undergörare på sin tid och det är bra för oss att komma 
ihåg att han fortfarande kan vara en sådan i vår tid, om vi ber om 
hans hjälp. 
 

Kaldeiska Patriarkens besök 

 

Den 16 november har patriarken Mar Louis Raphael Sako besökt 
vår församlings kaldeiska medlemmar. Han firade en högtidlig 
mässa med några av prästerna. Han svarade på frågor från flera 
församlingsbor efter mässan. Det var ett mycket berikande möte 
med patriarken och även ett mycket symboliskt sätt att visa sin 
oro för sin kyrka i exil. Jag gratulerar kaldeiska medlemmar för 
det underbara mottagandet av deras patriark. Middag serverades 
på Bethphareen, Jägarvallen. 
 

Melkitisk rit i församlingen 

 

Vi välkomnar en ny grupp i församlingen. Arkemandrit Namaan 
Rawik från Skärholmen i Stockholm har börjat fira mässa i 
melkitisk rit för den syrianska gruppen. De firar mässa en gång i  
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månaden på en fredag klockan 19.30. De firar mässa på juldagen 
klockan 13.00. 
 

Brasilianska familjer i Linköping 

 

Vi välkomnar de familjer som kommit från Brasilien för att arbeta 
i Linköping. Det finns mer än femtio familjer varav många är  
katoliker. Vi inbjuder dem att vara med i vårt eukaristiska firande 
och andra aktiviteter. Jag samarbetar med en familj som kommer 
att hjälpa till att informera dem om den katolska församlingen. Vi 
planerar att fira en mässa på portugisiska under julen. 
 

Familjerna är här för att arbeta på Saab för tillverkning av jetplan 
Gripen, som Brasilien har beställt. Det är vår förhoppning att  
deras vistelse här kommer att bli trevlig och givande. 
 

Adventstiden 

 

Vi befinner oss nu i tiden för advent. Här är en beskrivning av  
advent i Ordo: "Adventstiden har en dubbel karaktär: dels är den 
en förberedelse till julen, då man firar åminnelsen av Guds Sons 
första ankomst till människorna, dels är det en tid då man riktar 
blicken mot Kristi återkomst vid tidens slut. Av dessa två skäl 
framstår advent som en tid av hängiven och glad förväntan. " 

 

Det bästa sättet att förbereda sig är att rena sitt hjärta, sinne, och 
själ genom omvändelse och förnyelse  av doplöften, det vill säga 
att ta avstånd från synden och att tro på Gud. Man kan därför  
använda sig av försoningens sakrament under advent. Att bikta sig 
är att erkänna att vi behöver Jesu barmhärtighet i vårt liv. Han är 
sanningen, vägen och livet. 
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Nyheter 

Jultiden 

 

Jultiden är en tid att förundra sig över Guds ödmjukhet och att 
imitera den. Vi kommer ihåg Sankt Paulus ord: "Låt det sinnelag 
råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds 
gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod 
från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss." 
Med dessa ord önskar jag er alla en meningsfull advent och en 
härlig jul. 
 

p. Gabriel Baldostamon CP 

 

S:ta Teresas kapell i Västervik - 10 år sedan invigningen 

 

I oktober 2005 invigdes S:ta Teresas kapell i Västervik som en 
katolsk gudstjänstlokal. Fastigheten köptes året innan av vår 
församling. Själva kyrkolokalen byggdes redan på 1930-talet 
och utökades cirka 50 år senare med kök och samlingslokaler. 
Eftersom huset ligger i stadsdelen Jenny i utkanten av staden 
kallades det helt enkelt Jenny kapell. Ägare var Svenska  
kyrkan, som i början av 2000-talet inte längre ansåg sig behöva 
en kyrka i den delen av Västervik. De var mycket glada över att 
vår församling köpte huset så att det kunde fortsätta sin 
funktion som kapell. 
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Köpet blev möjligt tack vare två stora donationer. Den största 
kom från en tysk dam, Hildegard Rinderer-Hehl. Hon hade 
läst en notis i en tysk tidning om att katolikerna i Västervik 
var i behov av en egen gudstjänstlokal. Hon tänkte direkt att 
detta var något som hon skulle bidra till. Den andre store 
donatorn var biskop Anders, som strax innan fyllt jämna år 
och fått  ett antal penninggåvor i samband med födelsedagen. 
Det var också biskopen som ledde mässan vid invigningen, 
med  
dåvarande kyrkoherden Paul Redmond som koncelebrant.  
Eftersom biskop Anders tillhör karmelitorden, tyckte han att 
kapellet skulle ha sitt namn efter den heliga Thérèse av  
Lisieux. Hon tillhörde ju karmelitorden och är en av Katolska 
kyrkans mest älskade helgon. Så fick det bli: S:ta Teresas  
kapell. 
 

Katolska kyrkan firar minnesdagen för Thérèse av Lisieux 
varje år den 1 oktober. Så den 4 oktober i år slog man ihop  
firandet av henne med  10-årsjubileet av kapellets invigning. 
Biskopens kalender är fullbokad väldigt långt i förväg och det 
var omöjligt för honom att komma till Västervik för att leda  
mässan. Vår tyska välgörare Hildegard var också förhindrad 
att komma, men hade skrivit en hälsning som lästes upp i  
slutet av mässan. Den leddes av p. Pascal Lung, som är  
generalvikarie i stiftet och därmed biskopens ”högra hand”. 
Givetvis fanns vår nuvarande kyrkoherde p. Gabriel också vid 
altaret. Många församlingsbor från Västervik deltog i mässan 
och tackade församlingen i Linköping för ett gott samarbete 
under de gångna 10 åren. Från Linköping hade nästan 20 
personer åkt till jubileet. 
 

Efteråt fanns en riklig buffé uppdukad i köket. Ett stort antal 
församlingsmedlemmar i Västervik hade ägnat lördagen till att 
laga läckra smårätter och baka gott kaffebröd av många olika 
slag. Alla fyllde sina tallrikar och åt i de praktiska lokalerna  
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i källarplanet. Stämningen var hög. Många gamla minnen  
diskuterades. Tiden flög iväg och till slut var det dags att åka 
hem. Alla som var med tyckte nog att det var en härlig dag!  
Ett tack till alla som ordnade att det blev så. 
 

 

 

 

 

 

 

STIFTSMEDDELANDE 

STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT 

 

Val av styrelse till S:ta Birgittas abbedi Pax Mariæ  
2015-11-18 

Val av styrelse till S:ta Birgittas abbedi Pax Mariæ den 18  
november 2015, Sr. Jenny Maria Schaub O.Sd.S har valts till 
abbedissa för de kommande sex åren, sr. M. Monika-Clara 
O.Ss.S. har valts till priorinna för de kommande tre åren och  
sr. M. Karin O.Ss.S. (abbedissa emerita) har valts till rådssyster 
för de kommande tre åren. 
 

Barmhärtighetens jubelår i Stockholms katolska stift 
Barmhärtighetens jubelår kommer att inledas i Rom den 8  
december i år, på den Obefläckade Avlelsens högtid, och  
avslutas den 20:e november 2016, på Kristus Konungens högtid.  
Jubelåret äger rum mellan den 13 december 2015 och den 13 
november 2016 i alla stiften i världen inklusive vårt. Ett antal 
högtider med biskop Anders kommer att äga rum under året. 
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Förra året gjorde pastoralrådet en enkät om akti viteter som församlingens medlemmar önskade. Ett av de mer 
populära förslagen var att ordna kvällar med visning av kvalitetsfilmer.

Nu under den mörka årstiden kan det vara intressant för många att se bra filmer. Vi har 
ju en förnämlig utrustning för att visa film i församlingssalen i Linköping. Pastoralrådet 
söker därför en person med som kan ansvara för att i samråd med kyrkoherden välja ut 
lämpliga filmer, annonsera ut dem och se till de hyrs och visas. Lämpligen kan man 
börja med en film i månaden.

Är du intresserad att ansvara för filmkvällar, så tag snarast kontakt med kyrkoherden.

Pastoral  och ekonomirådet efterlyser också personer vilka som volontärer kan hjälpa 
församlingen med följande uppgifter:

en redaktionskommitté som arbetar med församlingsbladet. Arbetet består i att 
inspirera andra att skriva material, samla in allt underlag i tid, läsa korrektur och göra 
layout
göra affischer som informerar om aktuella händelser i församlingen, t ex föredrag
arbetar som brandskyddsombud. Uppgiften omfattar bland annat att se till att olika 
grupper får utbildning i vad man ska göra om brand uppstår och att se till att 
utgångsskyltar, brandlarm och brandsläckare fungerar.

Livets söndag - 13 december 2015 

Den tredje söndagen i advent, som i år infaller den 13 december, 
firar stiftet Livets söndag och uppmärksammar vår övertygelse 
om människolivets okränkbarhet. I mässorna läses biskopens 
herdabrev, istället för predikan. Förböner och herdabrevet  
bifogas.  
Kollekten från Livets söndag går som vanligt till Livets fond, 
som sedan 2002 delat ut 2,7 miljoner kr, och i år kunde dela ut 
231 700 kr till nio ändamål, som finns beskrivna på Respekts 
hemsida. 
Informera gärna om Livets söndag och stiftskollekten i  
mässorna veckan före tredje advent, så att mässbesökare är  
förberedda. Det går bra att beställa material till Livets söndag 
från Respekt. 
 

Välsignelseremsor - till stöd för Missios solidaritetsfond för 
barn 

Välsignelseremsor kan nu beställas från Missio (e-post: 
missio@katolskakyrkan.se) för att delas ut i församlingarna i 
slutet av trettondagens mässa. Missio ber om en gåva av 20 kr 
per remsa till stöd för Missios solidaritetsfond för barn i  
utvecklingsländer. Pengarna kan sättas in på samfundet RKK:s 
90-konto: Bankgiro 900-4680. 
 

Biskopsämbetets öppettider under julen 

Den 23 och 30 december kommer Biskopsämbetet att vara 
stängt. Annars är Biskopsämbetet öppet som vanligt. 
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Världsungdomsdag 

 

Hej alla unga!  
Den 19 juli- 2 augusti 2016 är  
det dags för Världsungdoms- 

dagarna (VUD) i Krakow.  
Vart tredje år firas den  
internationella händelse som  
Johannes Paulus II grundade  
för kyrkans unga. Varje gång  
vallfärdar mer än en miljon unga katoliker från hela världen för 
att träffas, be och dela med sig av sin tro och glädje. Festivaler, 
katekeser och diskussionsforum är några av de saker man får ta 
del av. Som avslutning firas en enorm mässa med Påven  
utomhus. 
 

Påven väljer ett nytt tema till varje Världsungdomsdag och  
denna gång är temat ”Saliga de barmhärtiga, de skall möta  
barmhärtighet” – Matt 5:7 

Världsungdomsdagarna 2016 hålls alltså i Krakow, Polen. SUK, 
Sveriges Unga Katoliker ordnar med denna resa från Sverige.  
Vi kommer att vara borta 19 juli-2 augusti. Den 19-25 juli  
kommer vi att vara i Czestochowa stift, ett stift norr om Krakow 
för att delta i det som kallas Days in the Diocese. Redan där 
kommer vi att träffa personer från andra länder, och  
tillsammans med dem kommer vi att delta i det program som 
stiftet förbereder för oss. Den 26 juli - 2 augusti är vi i Krakow 
och deltar i den officiella VUDen 2016.  
 

Åldersgränsen kommer att vara 16 år, alltså född senast 2000. 
Övre åldersgräns är 35 år, men äldre personer kan följa med 
som ledare vid behov.  Inga undantag på 16-årsgränsen kommer 
att göras, inte heller i förälders sällskap. 
 



11 

Priset är inte spikat ännu men kommer att hamna på max 4500 
kr per person. En rekommendation är att vi redan nu börjar spara 
och samla in pengar. Tips på saker du kan göra för att samla in 
pengar: Anordna kyrkkaffe Anordna dagsverken: måla om hus, 
klippa gräsmattor, skotta snö, hjälpa pensionärer med olika  
sysslor.  
 

Det finns 500 platser inkl. ledare från Sverige och i Polen räknar 
man i nuläget med att det kommer ca 3 miljoner deltagare.  
Anmälningen öppnar i januari 2016 och stängs i april. En  
anmälningsavgift på 2000 kr tas ut i samband med anmälan. 
SUK har abonnerat tåg för resan. Tåget kommer att gå från 
några olika platser i Sverige, dit man får ansluta sig. Vi kommer 
vara uppdelade i grupper om ca.10 personer, med en ledare för 
varje grupp. Dessa grupper utgör i sin tur en regional 50-grupp, 
som har en huvudledare.  
 

Under våren kommer förberedelseläger att anordnas i varje  
region. Dessa kommer att vara obligatoriska för dem som ska 
följa med på VUDen. Du kan läsa mer om programmet för  
världsungdomsdagen på den officiella hemsidan 
www.krakow2016.com. Där finns också redan nu mycket 
material för att förbereda sig andligt inför resan. Vi kommer 
även att ha förberedelser i församlingen så håll utkik på  
församlingens hemsida. 

http://www.krakow2016.com/
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Sökes: filmintresserad person som 

ansvarar för filmkvällar 

 

Förra året gjorde pastoralrådet en enkät om 
aktiviteter som församlingens medlemmar 
önskade. Ett av de mer populära förslagen 
var att ordna kvällar med visning av  
kvalitetsfilmer. 
 

Nu under den mörka årstiden kan det vara 
intressant för många att se bra filmer. Vi har 
ju en förnämlig utrustning för att visa film i 
församlingssalen i Linköping. Pastoralrådet 
söker därför en person med som kan ansvara 
för att i samråd med kyrkoherden välja ut 
lämpliga filmer, annonsera ut dem och se till 

de hyrs och visas. Lämpligen kan man börja med en film i  
månaden. 
 

Är du intresserad att ansvara för filmkvällar, så tag snarast  
kontakt med kyrkoherden. 
 

Pastoral- och ekonomirådet efterlyser också personer vilka som 
volontärer kan hjälpa församlingen med följande uppgifter: 
 

en redaktionskommitté som arbetar med församlingsbladet. 
Arbetet består i att inspirera andra att skriva material, 
samla in allt underlag i tid, läsa korrektur och göra  

      layout 
göra affischer som informerar om aktuella händelser i 

församlingen, t ex föredrag 

arbetar som brandskyddsombud. Uppgiften omfattar bland 
annat att se till att olika grupper får utbildning i vad man 
ska göra om brand uppstår och att se till att  

      utgångsskyltar, brandlarm och brandsläckare fungerar. 
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Viktiga händelser i Kaldeiska missionen under  
sommaren 2015 

 

Barnläger i Bjärka Säby 
den 15-17 juni med Fader 
Paul, Fader Sameer och 
kateketerna. 32 barn deltog 
i barnlägret.  
 

 

Första kommunionen den 
4 juli i Missionskyrka med 
Biskop Anders, Fader 
Sameer och Fader Azad.  
 

 

Kaldeiska 
barnundervisningen i 
Motala med Fader Sameer, 
Raghid Bena och Runzaa 
Sana.  
 

Den 8:e juli började den 
kulturella veckan för Den 
Gode Herdens ungdomar. 
Veckan innehöll 
föreläsningar samt flera 
aktiviteter tillsammans 
med Fader Mazin Esho 
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The Filipino Christian Community in Linköping 

 

TFCC ledarskapsträning den 6-8 november med deltagare 
från hela Sverige. 
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Jultidens mässor 

Linköping  

Julafton 24 december Nyårsdagen 1 januari 
23.00 Julnattens mässa 10.30 Högmässa  

Juldagen 25 december  Trettondagen 6 januari 
10.30 Högmässa 10.30 Högmässa 

18.00 Högmässa på engelska  

Annandag jul 26 december  

10.30 Högmässa 

 

Kaldeiska mässan 

24 december - kl. 17.00, Missionskyrka 

27 december - kl.15.00, S:t Nikolaj Kyrka 

3 januari 2016 - kl. 13.00, S:t Nikolaj Kyrka 

  

Motala  
Juldagen 25 december  
17.00 , mässa på svenska 

 

Västervik 

Juldagen 25 december Trettondagen 6 januari 
11.00 Högmässa 11.00 Högmässa 

 

Nyårsdagen 1 januari 
11.00 Högmässa 

 

Vadstena, S:ta Birgittas Kloster 

Julafton 24 december  Juldagen 25 december 

16.00 Högtidlig julvesper 10.00 Högmässa 

20.30 Julnattens mässa  
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Vadstena, S:ta Birgittas Kloster 

Annandag jul 26 december Nyårsafton 31 december 

10.00 Högmässa 17.15 Kvällsmässa 

15.00 Julkonsert 
Nyårsdagen 1 januari Trettondagen 6 januari 
10.00 Högmässa 10.00 Högmässa 

   

Omberg, Heliga Hjärtas Kloster 

Julafton 24 december Nyårsdagen 1 januari 
23.00 Julnattens mässa 08.00 Högmässa   

Juldagen 25 december Trettondagen 6 januari 
08.00 Högmässa 08.00 Högmässa 

Annandag jul 26 december 
08.00 Högmässa 

 

Mässtider i Linköping 

Måndag - fredag                    Kl. 18.00 

Lördagar (vigiliemässa) Kl.18.00 

Söndagar (stilla mässa)  Kl. 09.00 

Söndagar (högmässa)    Kl.10.30 

Mässtider i andraspråk 

Engelska   Söndagar Kl.18.00 

Filippinska  4:e lördag  Kl.16.00    
Kaldeiska  2:a & 4:e lördag  Kl.10.30       

Kroatiska  4.e söndag  Kl.12.30 

Latinska  1:a lördag Kl. 16.00 

Polska  3:e söndag  Kl.16.00 

Syrisk-katolsk rit    3:e lördag Kl. 10.30 

Vietnamesiska  2:a söndag  Kl.12.15 


