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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  

Mobil: 073-4233122 
 

p. Peter Zacharewicz OFM Conv 

Myntbacken 2 

590 30 Vadstena 

E-post: piozac@algonet.net 
 

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 Maria 

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 
 

 

 



Kyrkoherden har ordet 
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Bröder och systrar, 
 
Det är med stor sorg och glädje som vi ser fram emot firandet av 
påskens mysterium; Kristi lidande, död och uppståndelse. 
 
Sorg, på grund av det stora lidande Jesus måste genomgå för att för 
oss utverka förlåtelse och frälsning. I sitt brev till filipperna säger Pa-
ulus att Guds Son blev en man och även blir mindre än en man vid sin  
förnedring på korset. 
 
"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. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig  
ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors." (Fil 2: 6-8). 
 
Jesaja har förutsagt hans lidande för vår skull: 
 
"Han var föraktad and övergiven av alla, en plågad man. Han var  
föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han 
bar, våra plågar han led, när vi trodde  att han blev straffad, slagen 
av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra  
synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot ... 
Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun. Han Blev fängslad 
and dömd and fördes bort .... Han blev utestängd från de levandes 
land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, 
fick vila bland ogärningsmän, fastän han aldrig hade gjort något 
orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun. (Jesaja 53:3-9). 
 
Ja, vi ska vara ledsna och full av sorg när vi firar Jesu Kristi lidande 
och död eftersom vi är orsaken till det. Våra synder är själva  
anledningen till att han kom till var och en oss och i vårt namn har sitt 
lidande och död som en försoning. 
 
Men vi firar också med glädje detta påskmysterium. Varför? Det var 
hans ödmjuka lydnad att lida förnedring och död för vår skull som  
orsakade hans förhärligande och upphöjelse. Paulus uttrycker det så 
väl: 
 
"Därför har Gud upphöjt honom över  allt annat and gett honom det 
namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för  
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Jesu namn, i himlen, på jorden och under  jorden, och alla tungor  
bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud Fadern till ära "(Fil 2: 9-11). 
 
Jesaja har förutsagt detta: 
 
"När  hans elände är över  skall han se ljuset and bli mättad av insikt. 
Min tjänare, den rättfärdige,  ger rättfärdighet åt många och bär  
deras skuld. Jag skall ge honom hans andel bland de stora, låta  
honom dela byte med de mäktiga för att han var beredd att dö och  
blev räknad som syndare, när han bar de mångas skuld och bad för 
syndarna." (Jesaja 53:11-12). 
 
Bröder och systrar, låt oss verkligen fira med sorg genom att förena 
oss med Jesus genom ånger och bot för våra och andras synder. Låt 
oss erkänna våra synder och göra bot. Men låt oss också fira med stor 
glädje i mysteriet för vår frälsning genom vilken vi delar Kristi  
upphöjelse som söner och döttrar till Gud. Med Kristus kan vi kalla 
Gud inte bara Herre, men med Kristus  kan vi kalla honom med den 
intima titeln "Fader". Jag önskar er alla Glad Påsk. 
 
 
p. Gabriel Baldostamon, CP 
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Herdabrev för fastan 2016  

                

Kära systrar och kära bröder i Stockholms katolska stift! 

 

När vi idag får fira Herrens frambärande i templet, är det glada och 

eviga budskapet att Jesus Kristus är det sanna ljuset för alla människor 

och i alla tider. I honom blir frälsningen uppenbarad infor hela världens 

ögon. När Gud blir människa i honom blir han ”en barmhärtig och  

trogen överstepräst” (Heb 2:17) som vill ge oss del av försoningens 

nåd. Under fastetiden som snart börjar får vi begrunda allt vad det kan 

innebära för oss som katolska kristna i Sverige idag. 

 

Barmhärtighet är  ett kr istet grundord, som vill beskr iva den  

kärlek som finns i Guds innersta och får honom att sända sin  

enfödde Son till oss för att rädda oss från synd och ondska. Gud böjer 

sig ner till de svaga och sårade för att hela och försona.  

Vi är alla i oändligt behov av Guds barmhärtighet, som Jesus Kristus 

har uppenbarat genom sitt liv och sina ord. Under detta Barmhärtighet-

ens år vill Kyrkan hjälpa oss att ta emot Gud på ett djupare sätt i våra 

liv. Då kan vi också bli honom allt mer lika och i vår tur visa barmhär-

tighet mot dem som behöver den allra mest. Ur Jesu genomborrade 

hjärta strömmar den gudomliga barmhärtigheten ut – som vi ser på den 

heliga Faustinas berömda bild – och strålar ut över hela världen. Men 

barmhärtigheten måste också tas emot av villiga hjärtan, och därför 

måste vi alla öppna oss och låta den tränga in och förvandla oss. 

 

Bikt är  den gåva och det sakrament som hjälper  oss ta emot Guds 

barmhärtighet på djupet. Dit får vi komma med all vår synd och skuld 

och lägga av oss den börda, som annars riskerar att göra livet omöjligt 

för oss. Jesus har just kommit för att förlåta syndare och leta upp de 

förlorade fåren. Hans stora glädje är att få förlåta oss och ge oss en ny 

chans i livet. I vår tid har syndamedvetandet ofta försvagats och avlösts 

av mer vaga skuldkänslor. Man har svårt att se vilka de konkreta  

synder är som man har begått, samtidigt som man är medveten om att 

allt ändå inte står rätt till.  
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Därför behövs undervisning och en biktspegel, där man får hjälp att 

sätta ord på saker och ting. När vi får absolution, Guds förlåtelse, i 

bikten får vi börja om vårt liv på nytt som Guds älskade barn i hans 

fulla nåd. 

 

Barnaskap har  vi fått del av redan i dopet, då vi blir  Faderns äls-

kade barn i Jesus Kristus. Vi har blivit Jesu sanna bröder och systrar. 

Då måste vi också leva som sådana. Bikten ger oss en möjlighet att 

förnya vårt liv, så att vi verkligen gör skäl för att kallas Guds barn. Vi 

har också fått kallelsen att vittna om Guds barmhärtighet genom vårt 

sätt att leva. Som döpta har vi fått Kyrkans uppdrag att vara levande 

vittnen, som sprider det goda budskapet, och levande stenar, som byg-

ger upp Kyrkans gemenskap. Genom dopet har vi också fått del av 

Guds egen helighet som ett litet frö som kan växa och utveckla sig. 

Därför måste vi också leva ett heligt liv.   De heliga är de sanna 

kristna. Vi är tacksamma att en svensk kvinna under detta är kommer 

att helgonförklaras: Elisabeth Hesselblad som grundade en ny gren av 

den heliga Birgittas orden. Vi får se på henne som en pionjär för bö-

nen och arbetet för den fulla kristna enheten. 

 

Brödraskap och systraskap råder  mellan alla döpta. Som katoli-

ker tror vi att den katolska Kyrkan är det fulla uttrycket för denna 

djupa enhet mellan alla döpta. Kyrkan är vår moder som har fått Jesu 

uppdrag att bevara hans budskap oförvanskat och ge det vidare till 

hela världen. Jesus grundade sin Kyrka på Petrus och fortsätter att leda 

henne genom Petri efterträdare, påven. Därför är det en stor glädje för 

oss att påven Franciskus kommer att besöka Lund den 31 oktober. 

Många av er vill säkert ha möjligheten att välkomna honom till vårt 

land och få hans välsignelse. Han kommer hit för att betona det brödra

- och systraskap, som också förbinder oss med de döpta i andra kyrkor 

och samfund. Den 31 oktober kommer katoliker och lutheraner att  

gemensamt minnas att det är 500 år sedan reformationen ägde rum.  

Då gick vi skilda vägar, nu söker vi med den Helige Andes hjälp att 

komma varandra närmare i dialog och samförstånd. 
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Botgöring är  en viktig del av vår t kr istna liv. I ljuset av histor ien, 

där vi kristna stridit med varandra och gjort varandra så mycket ont, 

måste vi alltid gå vidare i botens tecken. Reformationsminnet präglas 

därför av bot och besinning. Också i vårt personliga liv måste vi göra 

bot. Varje gång vi går till bikt åläggs vi en bot. Varje fredag är en bot- 

och fastedag, då vi minns Jesu lidande och död. I en tid av ohämmad  

konsumtion och hänsynslös exploatering av naturen kan man hitta nya 

former av botgöring. I sin encyklika Laudatio sí vill påven Franciskus 

hjälpa oss att se detta på ett tydligare sätt. Genom att dela med oss, och 

inte bara av vårt överflöd, kan vi bistå dem som lider nöd och ropar på 

vår solidaritet. Fastetiden är en botens tid, då vi får nåden att avstå från 

våra pengar, vår tid, vår egenvilja. 

 

Bön är  alltid en mätare på om vi verkligen tillhör  Gud. I dagens  

evangelium får vi en underbar bild av detta i Hanna: ”hon vek aldrig 

från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön” (Luk 

2:37). Som döpta får vi dela Sonens bönerelation till honom som är 

hans och vår Fader. Vi kan bli kvar i denna bönens förtrolighet under 

arbete och fritid, eftersom Fadern alltid ser på oss med sin barmhärtiga 

blick. Att be är mer att låta sig älskas och betraktas av Gud än att själv 

söka koncentrera sig. Så stor är Guds barmhärtighet mot oss, sina  

älskade barn. Låt oss därför finna vår stora glädje i att vara hans barn 

och få tillhöra Kristi heliga kyrka. 

 

Med min välsignelse till er alla,                                     

Anders Arborelius ocd 

Stockholm den 25 januari, Paulus’ omvändelse 2016 
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Information 

Församlingens årsmöte 24 april 

Årets församlingsstämma äger rum den 24 april klockan 12.15, i Sankt 
Nikolai Katolska församlings lokaler. Motioner till församlingsstäm-
man lämnas till kyrkoherden senast 2 veckor innan församlingsstäm-
man. Det är viktigt att så många som möjlig deltar på stämman för att 
få information om församlingens verksamhet och ekonomi samt för att 
diskutera viktiga frågor för församlingens framtid. Församlingen bju-
der på sopplunch. 

Första kommunion 14 maj 

På pingstafton, lördagen den 14 maj klockan 10.30 är det första     
kommunion för barnen i den svenska undervisningsgruppen. Vi   gra-
tulerar barnen på deras stora dag för det är ett stort privilegium att få ta 
emot Kristi kropp och blod. 

Pingstdagen 15 maj 

På pingstdagen, söndagen den 15 maj klockan 10.30 firar vi mässan 
utomhus (om vädret tillåter) vid Tages hörna (scenen bakom Läns-
museet). Det blir en möjlighet för hela församlingen att tillsammans 
fira kyrkans ”födelsedag”. Efter mässan är det picknick med           
uppträdanden av olika nationella grupper. Mässorna klockan 9.00 
(svenska), 13.00 (kaldeiska) och 18.00 (engelska) är inställda. 

Kristi Kropps och Blods högtid 29 maj 10.30 

Vi firar Kristi Kropps och Blods Högtid söndagen den 29 maj. I slutet 
av högmässan som börjar 10.30 har vi en sakramentsprocession runt 
kyrkan och närliggande gator. Vi ber om stor anslutning på mässan och 
processionen så att det blir en verkligt stor fest. 

Konfirmation 6 juni 

Konfirmation äger rum i församlingen på måndagen den 6 juni klockan 
11.00 (Det gäller den äldre gruppen - Den vanliga gruppen konfirmeras 
under 2017.) 
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Ny konfirmandgrupp startas till hösten 2016 

Vi startar en ny konfirmandgrupp till hösten för ungdomar födda 2002, 
kallelsebrev kommer att skickas ut under våren. För äldre ungdomar 
som inte konfirmerats skickas det inte ut en kallelse utan de kan     
kontakta diakon Peter Nagy via telefon 0734-233122 eller E-mail:   
peter.nagy@bredband.net om de vill delta i den förberedande undervis-
ningen. Undervisningen pågår under 2 år med planerad konfirmation 
under våren 2018. 

 

 

UNDERVISNING 
Detta läsår har vi fyra barngrupper och en 
föräldragrupp 
 

 
 

 
 

Grupp 1 är nybörjarundervisning för barn 
födda 2008 (2007?) 
Undervisningen är anpassad för barn,  
7(-8) år. Bok: Gud kommer till oss. 
 

Grupp 2 är undervisning med direkt förbe-
redelse för att delta helt i mässan och ta 
emot kommunionen. Denna grupp är endast 
för barn som deltagit i undervisning förra 
året, eftersom stiftets riktlinjer förutsät-
ter två års förberedelse inför första kom-
munion. Undervisningen är anpassad för 
barn, 8-9 år. Bok: Jesus vår vän 
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Vårens 2016 har vi undervisning kl. 9.15 – fram till 
och med högmässan, följande söndagar: 

6 mars, 20 mars, 3 april, 17 april, 1 maj och 
29 maj (avslutning) 
 
 

Grupp 3 är en mycket viktig fördjupande 
undervisning om kyrka och församling för 
barn som tagit emot sin första kommunion. 
Undervisningen är anpassad för barn i 9-10 
års-åldern. Ministrantundervisning kan ev. 
ingå,< om barnen önskar det. 
Bok: Kyrkan vårt hem. 

Grupp 4 är fortsatt fördjupning med  
berättelser ur Bibeln, om några personer 
och händelser ur Gamla Testamentet och 
om vår katolska tro. För barn i 10-11 års-
åldern, även äldre barn kan delta. Bok: 
Guds folk på vandring. 

Samtidigt med barnundervisningen träffas 
föräldrarna och samtalar om aktuella  
ämnen. 



11 

Nästa termin, hösten 2016,  hoppas vi kunna börja med en ny 
nybörjargrupp samt fortsätta med en femte grupp. 
 

 

 
 
 
All undervisning i vår församling förutsätter att  
föräldrar och andra frivilliga medverkar som lärare i 
barngrupperna. Om du är intresserad och vill veta 
mer eller vara med och se hur det går till så  
kontakta. Kerstin Persson 
Tel. 070-9743896, kpersson@glocalnet.net 

Grupp 5 De unga lär känna Jesus främst ge-
nom Markusevangeliet. Boken tar även upp ka-
tolsk bibelsyn, frågor om ont och gott, det 
okränkbara livet och kärleken. För barn i 11 -12 
års-åldern. Bok: Det glada budskapet. 

Caritas-nytt 
 

Vi har under året 2015 delat ut följande bidrag (totalt 54 594  
kronor): 
 

 till nödlidande i krigets Syrien; 12 000 kr har skickats 
direkt till det melkitiska patriarkatet i Damaskus, som 
fördelar pengarna 
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 till universitetsutbildning av två kvinnor i Bagdad, Irak;   

16 800 kr (pengar vi fått från Stockholms katolska stift) 
 till stiftets fasteinsamling; 5 000 kr till de hjälpprojekt som 

Stockholms katolska stift stöder 
 till behövande människor i Linköping; diakon Peter har fått 

2 000 kr att fördela bland de människor han möter och som 
ber om ekonomisk hjälp 

 till ”vårt” barnhem I Indien: 10 794 kr till organisationen 
Blossom Trust, som bland annat driver The Dayspring 
Home, en skola/barnhem för föräldralösa barn i Indien.    
Caritas Linköping har stöttat Blossom ekonomiskt i över 
tio år. Denna gång har pengarna använts till skolavgifter 
samt inköp av skoluniformer, skor, skolväskor, böcker, 
skrivmateriel, etc för 30 barn. De kunde också få fira en 
riktig julfest för pengarna 

 till ett hem för föräldralösa barn i Sarajevo, Bosnien; 5 000 
kr har skickats till de ordenssystrar som driver bernhemmet 

 till behövande kaldeiska familjer i vår församling; 3 000 kr 
 

 
Som vanligt har vi samlat in pengar genom försäljning i vår affär   
Caritas-boden samt via kyrkkaffe. Allt i affären är  skänkt till Ca-
ritas och styrelsen vill tacka för all generositet. 
 
Caritas Linköping välkomnar nya medlemmar. Medlemsavgiften är 
150 kr/år. För pensionärer, studerande och arbetslösa 75 kr/år.      
Plusgiro 68 78 75-5. 
 
Styrelsen för Caritas Linköping 



 
 
 
 
 

THE FILIPINO CHRISTIAN COMMUNITY IN  
LINKÖPING (TFCCL) 

TFCCLs påskfirande ska bli den 27:e mars 2016 under påskdagen. 
Firandet kommer att börja med att delta i den engelska mässan kl.18. 
Sedan är det kvällsmat och fika samt andra aktiviteter för både barn 
och vuxna. 

Påskens mässor 

Linköping 

 

Palmsöndag 20 mars  

Kl.09.00 stilla mässa 

Kl.10.30 högmässa med palmvigning 

Kl.18.00 mässa på engelska 

Skärtorsdag 24 mars  

Kl.19.00 mässa till minne av instiftandet av eukaristin, därefter  

tillbedjan till kl.22 

Långfredag 25 mars  

Kl.11.00 Långfredagens liturgi för barn 

Kl.15.00 Liturgi till åminnelse av Herrens lidande 
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Påskafton 26 mars  

Kl.15.00 Välsignelse av påskmat på svenska 

Kl.21.00 Högtidlig påskvaka 

Påskdag 5 april  

Kl.10.30 högmässa 

Kl.18.00 mässa på engelska 

Annandag Påsk 27 mars  

Kl.10.30 högmässa 

Kristi Himmelsfärds dag  

Kl.10.30 högmässa 

(ingen kvällsmässa) 

 

Kaldeiska mässa under påsken 

Palmsöndag 20 mars kl.13.00 S:t Nikolai  

Måndag 21 mars kl.19.00 S:t Nikolai 

Tisdag 22 mars kl.11.00 S:t Nikolai 

Onsdag 23 mars kl.19.00 S:t Nikolai 

Torsdag  24 mars kl.17.00 S:t Nikolai 

Långfredag 25 mars kl.18.00 Missionskyrka 

Påskafton 26 mars kl.19.00 Missionskyrka 

 

Syrianska mässa under påsken 

Lördag 5 mars kl.11.00 sedan fika 

Lördag 19 mars kl.11.00 sedan fika 

Påskafton 26 mars kl.17.00 

Om du har några frågor angående tider kontakta Zahla Macray, 

0739947968 

 

 

Påskbikt Linköping 

På lördag kväll den 20/3 efter kvällsmässan firas en botandakt med 

tillfälle till bikt, mellan 19:00 och 19:30. 

Också under stillaveckan på måndag till onsdag finns det möjlighet till 

bikt inför påsken. 
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Motala 

 

Påskdagen 27 mars kl.17.00 

 

Omberg 
 

Lördag 5 mars kl.08.15 Mässa 

Söndag 6 mars kl.08.00 Högmässa fjärde söndagen i fastan 

Måndag - Lördag (7 - 12 mars) kl.08.15 Mässa 

Söndag 13 mars kl.08.00 Högmässa femte söndagen i fastan 

Måndag - Fredag (14 - 18 mars) kl.08.15 Mässa 

Lördag 19 mars kl.08.00 Högmässa S:t Josef, Jungfru Mar ias  

Brudgum 

Söndag 20 mars kl. 08.00 Högmässa Palmsöndagen-

Passionssöndagen 

Måndag - Onsdag (21 - 23 mars) Stilla Veckan kl.08.15 Mässa 

Skärtorsdag 24 mars kl.18.00 Högtidlig Mässa 

Långfredag 25 mars kl.15.00 Långfredagens Liturgi - Herrens li-

dande och död 

Påskafton 26 mars kl.21.30 Påskvakan 

Påskdagen 27 mars kl.09.00 Högmässa Påskdagen - Kristi Uppstån-

delse (OBS tiden) 

Annandag Påsk 28 mars kl. 08.00 Mässa 

Tisdag 29 mars kl.08.15 Mässa Påskoktaven 

Onsdag 30 mars kl.08.15 Mässa Påskoktaven 

Torsdag 31 mars kl.08.15 Mässa Påskoktaven 

 

Vadstena (S:ta Birgittas Kloster) 
 

Onsdag 23 mars kl.19.30 meditation - korsvägsandakt 

Skärtorsdag: Dagen då vår Herre Jesus Kristus instiftade nattvar-

den 

Kl.09.00 Läsningsgudstjänst i kyrkan (matutin + laudes) 

Kl.11.30 Non 
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Kl.18.00 Skärtorsdagens Högmässa med fottvagning, därefter  

tillbedjan i klostrets kapitelsal 

Kl.20.30 Completorium 

Långfredag: Dagen för Jesu Kristi lidande och död 

Långfredagen firas i tystnad i gästhemmet och med musik till 

måltiderna. 

Kl.09.00 Läsningsgudstjänst i kyrkan (= matutin + laudes) 

Kl.11.30 Non 

Kl.12.30 Möjlighet till information om gårdagens och dagens litur-

giska betydelse och händelser 

Kl.15.00 Långfredagens Gudstjänst med korsets hyllning 

Kl.20.30 Completorium 

Påskafton: Dagen då vår Herre vilade i graven, och natten då Han 

uppstod 

Kl.09.00 Läsningsgudstjänst i kyrkan (= matutin + laudes) 

Kl.11.30 Non 

Kl.12.30 Möjlighet till information om dagens liturgiska betydelse 

och händelser 

Kl.16.30 Vesper 

Kl.20.30 Påskvaka, därefter möjlighet till påsksamkväm i salongen 

Påskdag och Annandag Påsk: Vår Herres uppståndelse 

Kl.10.00 Högmässa 

 

 

 


