
S:t Nikolai Katolska Församling 

Församlingsblad                            Juni 2016 

Linköping, Motala, Omberg, Vadstena, Västervik 

Hans helighet Ignatius Josef III Younan, patriark för den syrisk-katolska kyrkan, 

besökte vår församling fredag den 27 maj 2016. 



Församlingsinformation  
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S:t Nikolai katolska församling 

Teatergatan 1 

582 18 Linköping  

Tel: 013-314345  

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 
 

f. 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, 
 
var glada och jubla därför att vi har ett nytt helgon, och inte bara ett nytt sådant utan 
ett svenskt helgon. Den 5 juni helgonförklarade påven Franciskus Sankta Maria Elisa-
beth Hesselblad (1870-1957). Hon är den andra svenska kvinnan att bli kanoniserad 
av en påve i Vatikanen. Den första är Birgitta av Vadstena (1303-1373) som helgon-
förklarades den 7 oktober 1391. 
 
Någon frågade mig: Vad gjorde henne till helgon? Jag funderade på frågan ett tag. Jag 
läste den lilla boken av fader Björn Göransson ”Maria Elisabeth Hesselblad” och jag 
tror att jag hittat en liten inblick till varför hon blev ett helgon. 
 
År 1891 studerade den då 21 år gamla Maria Elisabeth till sjuksköterska i Amerika. 
Hon var en hängiven student och samtidigt en omtänksam och kärleksfull sjukskö-
terska för patienterna. I sitt brev till föräldrarna i Sverige skrev hon att hon hittat sin 
kallelse att vara en sjuksköterska så att hon kan tjäna Gud i lidande sjuka människor. 
 
Samma år blev hon sjuk själv och hon kände sig ensam i sitt lidande. Hon bad den här 
bönen: 
 
   ”Herre gör mig frisk, och om du inte vill göra mig helt och hållet frisk av skäl 
     som jag inte känner, så låt mig åtminstone bli  tillräckligt frisk för att kunna 
     ta hand om sjuka och svaga som behöver hjälp. Hjälp mig att hjälpa, hjälp 
     mig så att  jag kan se till att ingen blir så övergiven som jag är i denna stund.” 
 
Här i denna bön anar man svaret till varför hon blev ett helgon. Hon bad Gud att läka 
henne inte för sin egen vinning utan för patienternas. Hon ville stå till tjänst för dem. 
Hon ägde förtjänsten av ödmjukhet i högsta grad. Hon tänkte på sig själv som en 
tjänarinna, man kan säga i likhet med Jungfru Maria som kallade sig en ringa tjäna-
rinna. 
 
I denna bön ser vi hennes generositet att ge sig till andra. Den visar hur osjälvisk hon 
är. Hennes ord: ”Hjälp mig att hjälpa så att jag kan se till att ingen blir så övergiven 
som jag är i denna stund” avslöjar hennes totala önskan att tjäna de minsta. 
 
Hon levde i denna anda under resten av sitt liv. Det är därför inte så konstigt att hon 
blev ett helgon. Och det är en ära för oss som invånare i Sverige att ge ära och tack 
till Gud för detta nya inspirerande helgon. 
 
Må Sankta Maria Elisabeth Hesselblad inspirera oss att stå till tjänst för de minsta av 
våra bröder och systrar så att vi kan följa med henne till himmelriket. 
 
p. Gabriel Baldostamon CP 
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Information 

Pilgrimsresa till det Heliga landet 11-19 april 2016 

26 personer från den kaldeiska missionen i Linköping åkte till 
det Heliga landet i april. Resan organiserades av Den Gode Her-
dens ungdomsförening. Det Heliga landet är Guds gåva för män-
niskorna och därför är det viktigt att varje kristen försöker att 
besöka denna plats åtminstone en gång i livet. Detta land är en 
geografisk mötesplats mellan Gud och människan.  
 
Personerna i gruppen hade olika målsättning med resan. Några 
hoppades på att få kraft att hantera en sjukdom, andra kanske nåd 
för mer glädje i livet. Men det fanns ett gemensamt önskemål 
och det var att på plats be om förlåtelse från Jesus Kristus och 
om nåd för att orka gå i hans fotspår och ljus.  
 
Det Heliga landet är fyllt av historia där många av kyrkorna de-
las mellan alla kristna samfund. Vi besökte alla de viktigaste kyr-
korna: 
  Gravkyrkan i Jerusalem, som många anser vara den viktigaste 
kyrkan i den kristna världen, där Jesus Kristus begravdes. 
Födelsekyrkan i Betlehem, som är en av de äldsta kyrkorna i 
världen, i staden där Jesus Kristus föddes.  
Bebådelsekyrkan i Nasaret - staden där ängeln Gabriel besökte 
Maria och där Jesus bodde och växte upp 
Vi besökte också Olivberget-Getsemane och många andra heliga 
platser. 
Adel Butres  
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 الكنيسة بطريرك الطوبى الكلي يونان الثالث يوسف اغناطيوس مار البطريرك ابينا غبطة زارنا
 اوربا على الكاثوليك للسريان الرسولي والزائر البطريركي المعاون ويرافقه االنطاكي السريانية

 عبا يوسف افرام مار المطران وسيادة ، موسى القس جرجس باسيليوس مار المطران سيادة
 كنائسنا الى غبطته سكرتير مراد حبيب واالب العراق في الكاثوليك للسريان بغداد اساقفة رئيس

.2016 ايار 22 - 27 مابين فكخو و ونشو ولينشوبنغ يونشوبنغ من كل السويد جنوب في  
. المدن هذه في الساكنين السريان وبناته ابناءه تفقد زيارته وتضمنت  

 ابناء له المرافق والوفد غبطته وشارك ايار 27 الجمعة يوم مساء لينشوبنغ رعية استقبلته فقد
 في اللقاء فرح تقاسم بعدها ثم ، والبركة السهرانة وصالة العذراء مريم امنا تكريم بصالة الرعية
.الكنيسة لوكال  

 
Fredag den 27 maj besökte hans helighet Ignatius Josef III Younan, 
patriark för den syrisk-katolska kyrkan, St. Nikolai Katolska församling 
och höll kl.19.00 en gudstjänst i vår kyrka. Patriarken träffade och väl-
signade de troende som närvarade. Fader Gabriel deltog i gudstjänstfi-
randet och den efterföljande festen. 
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Vad har hänt under våren....  
 

* på pingstdagen firade Moder Maria i Birgittasystrarnas kloster i Vadstena sitt 25-
årsjubileum som ordenssyster 
* den 14/5 tog 15 barn emot sin första kommunion i Linköping och 12/6 3 barn i 
Västervik 
* den 7/6 hade social-pastorala gruppen en utflykt till Örberga. I kyrkan som fyller 
900 år i år firades troligen den första katolska mässan på ungefär 500 år 
* i maj gjorde den kaldeiska kvinnogruppen Marias Obefläckade Hjärta en pilgrims-
resa till Libanon 
* (detta skrivs den 10/6, men den 18/6 tar kaldeiska barn emot sin första kommunion 
i Linköping och dagen efter konfirmerar biskopen ett antal ungdomar i Linköping) 
 

…. och vad är på gång i höst? 
 

* kyrkoherden kommer att ha en sabbatstermin under tiden oktober 2016 – mars 
2017 
* den 12/11 kommer f. Björn Göransson att ha ett föredrag om den Heliga Elisabeth 
Hesselblad 
* bland övriga föredrag i höst kan nämnas att de ungdomar som reser till Världsung-
domsdagarna i Polen kommer att berätta om sina upplevelser 

Trosundervisning på svenska  
 

Kära barn och föräldrar, 
 

Höstens trosundervisning på svenska äger  rum på följande söndagar :   
28/8, 11/2, 25/2, 2/10, 23/10, 13/11, 27/11 och 11/12.  
 
Barnen delas in i fem åldersgrupper. Undervisningen börjar kl. 02:00 
och pågår fram till och med högmässan. Mässan är  en del av undervis-
ningen och vi vill med föräldrarnas hjälp göra mässan så barnvänlig som möj-
ligt vid dessa tillfällen. 
 
Samtidigt med barnundervisningen träffas föräldrarna och samtalar om 

aktuella ämnen.  

Vi behöver också fler föräldrar som hjälper till att undervisa i barngrup-

perna!  

Informationsträff för nybörjargruppens barn (födda 2009) och föräldrar sön-
dagen den 21 augusti kl.12.00 efter högmässan. 
För mer information kontakta: kpersson@glocalnet.net  
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Pilgrimsresa med buss till Stockholm 
 

Pastoralrådet inbjuder medlemmarna i S:t Nikolai församling till en resa till Stock-
holm. Ett av syftena är att med mässa och bön i stiftets katedral betona betydelsen av 
Barmhärtighetens År. 
 
Datum: lördagen den 27 augusti med avresa klockan 08.30 från en plats intill 
S:t Nikolai kyrka och hemkomst ca klockan 19.00. 
 
Program: 
Vi börjar klockan 11.00 med mässa i Stockholms katolska Domkyrka. Därefter får vi 
guidning av Domkyrkan och äter lunch i församlingssalen. Matsäck måste var och en 
ta med sig, kylboxar  kan lämnas i församlingssalen före mässan. 
För eftermiddagen är programmet inte helt klart när detta skrivs i början av juni. Vi 
planerar för en promenad genom Gamla Stan med besök på Johannes Paulus II:s 
Pastoralcentrum, där många katolska organisationer har sina kontor. Vi får kort in-
formation om deras verksamhet. Fortsatt promenad till S:ta Eugenia katolska kyrka 
med avslutande Rosenkransbön där. Eventuellt kan vi besöka Katolsk Bokhandel, 
som normalt stänger kl 14 på lördagar. 
 
Pris för resan: 
200 kronor tur och retur 
Pensionärer, studerande och barn/ungdomar 2-15 år betalar 100 kronor 
Familjepris 400 kronor (upp till 3 barn, utöver dessa 50 kr/barn äldre än 2 år) 
Barn under 2 år åker gratis, men får sitta i mammas/pappas knä 
 
Betalning ska ske senast den 24 augusti till församlingsassistent Rowena. 
 
Anmälan: 
- via anmälningslista i entrén till S:t Nikolai kyrka 
- via epost till linkoping@katolskakyrkan.se  
- via församlingens telefon 013-31 43 45 (telefonsvarare finns) 
Ange antal personer och kostnad vid anmälan via epost eller telefon. 
OBS! Anmälan är bindande. Bussen tar 50 personer. 
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Den heliga Moder Elisabeth Maria Hesselblad 1870-1257 


