S:t Nikolai Katolska Församling
Församlingsblad

December 2016

Linköping, Motala, Omberg, Vadstena, Västervik
1

Församlingsinformation
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, onsdag, torsdag, kl.13-20
Präster och diakoner
Vik. Kyrkoherde
p. Roño Toledo CP
Mobil: 072-3318058
E-post: ronjocp@yahoo.com
p. Roberto Wapaño CP
Mobil: 073-7049233
p. Sameer Hassany
Mobil: 073-9469350
E-post:
Fr.samir_kaldeiska_missionen@
yahoo.com

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
S:ta Birgittas Kloster
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
Hemsida:
www.heligahjartaskloster.se

Församlingsbrev
p. Peter Zacharewicz OFM Conv Ansvarig utgivare:
Myntbacken 2
Vik. Kyrkoherde
590 30 Vadstena
p. Roño Toledo CP
E-post: piozac@algonet.net
Tryck: Adall Grafiska AB
Diakon Peter Nagy
Mobil: 073-4233122
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Kyrkoherden har ordet
Kära bröder och systrar,
Julen kommer snart. Är du redo för Jesu ankomst?
Nedräkningen av dagarna inför jul är nog något av det bästa inför
högtiden. Men alltför ofta överskuggas adventstiden av en sorts festival
med julbord, shopping, ljuständning, pyntande och glada julsånger.
Vi börjar nu åter en vandring genom ett liturgiskt år. Låt oss då se
djupare på dess innebörd så att vi tydligare medverkar i och får uppleva
den nåd som det erbjuder.
Advent är verkligen en tid av firande och förväntan på Kristi födelse.
Men det är enbart i adventstidens stillhet som vi kan förstå och
uppskatta julens mirakel. Det är endast i julens andlighet som det kristna
livet har någon betydelse. Adventstiden är sannerligen som en gåva som
väntar på att bli öppnad.
Låt oss vara medvetna om att förbli vaksamma i denna adventstid. Vårt
liv på jorden är kort men det kommande livet evigt. Kristus vill att vi
ska vara medvetna om tidens tecken för att i dem uppfatta Människosonens ankomst. Vi måste hela tiden vara redo för den stunden. Därför
är
vaksamhet den hållning i vilket vi måste leva varje ögonblick, som vore
det av enormt värde.
Advent är den tid då Kyrkan firar den glädjerika väntan på Messias i
den fasta övertygelsen om att Guds rike kommer. Advent är en speciell
nådens tid som påminner oss om att Jesus ska återkomma i härlighet för
att döma oss för vad vi har gjort, och underlåtit att göra, medan han var
borta.
Med hänsyn till detta undervisar oss påve Franciskus: ”Advent är en tid
av jubel därför att den blåser nytt liv i den lyckligaste händelsen i
historien: Guds Sons födelse genom Jungfru Maria. I vetskap om att
Gud inte är långt borta utan nära, inte likgiltig utan medkännande, inte
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en främling utan en barmhärtig Fader som kärleksfullt ser till oss med
respekt för vår frihet, är allt detta grunden för en djup glädje som
vardagens växlande händelser inte kan förstöra” (18 december 2015).
Vi måste vara förberedda på detta möte och bygga upp ett hopp i våra
hjärtan för Jesu Kristi utlovade ankomst. Detta är en inbjudan till oss att
skaffa ett hem för Jesus. Vårt hjärta är den plats där Kristus vill bo och
advent är den rätta tiden för oss att bereda plats där för Hans närvaro.
Adventstiden är här! Låt oss sträva efter att gå in i adventstiden och må
Jesusbarnet, Guds Son, komma in i ditt hjärta och ditt hem på Juldagen!
f. Roño Toledo CP
vik. Kyrkoherde
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Kaldeisk biskop på besök
Biskop Ramzi Garmo, kaldéernas biskop, besökte församlingen den 22
oktober och firade en högmässa i Berga kyrkan. Efter mässan åt alla
lunch ihop.
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Livets viktigaste erfarenhet

Den 1 november reste över 100 församlingsmedlemmar med buss till
mässan med påve Franciskus i Malmö. Här berättar en av deltagarna om
sin upplevelse:
Som katolik har man alltid drömt om att få träffa påven. Jag brukar bara
se påven på TV. Jag kunde inte föreställa mig att kunna få chansen att
se honom i verkligheten. Men så den 1 november 2016 fick jag uppleva
min dröm. Jag såg påven med mina egna ögon tillsammans med andra
troende som kom för att träffa honom. Stämningen var jättebra.
Människorna som var där var förväntansfulla. När påven kom och
hälsade runt, hejade alla som var på stadion. Man kände verkligen en
overklighetskänsla av att se honom i verkligheten.
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Som troende, hade påvens mässa en stor inverkan inte bara på mig själv
men även min tro och relation till Gud. Jag fick en erfarenhet av stor
ödmjukhet som fick mig att inse hur välsignad jag är som har en Gud.
Påven bar med sig Guds meddelande att Han alltid finns för mig och för
alla som tror på honom. Och att det finns alltid hopp i detta liv trotts alla
omständigheter runt omkring oss i världen.
Ethel Gustavsson

Den melkitisk-grekiska katolska patriarken besöker
Linköping
Den 4 november besöktes vår församling av Hans Salighet
patriarkGregorios III Laham, med titeln Patriark av Antiokia och hela
Östern, Alexandria och Jerusalem. Han är överhuvud för en av de
orientaliska katolska kyrkorna, den melkitisk-grekiska. Det var alltså en
mycket celeber gäst som kom till Linköping med syfte att möta katolska
församlingsmedlemmar med ursprung från Mellanöstern och fira mässa
med dem.
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Sammanfattning av besöket i Sverige
Den 30 oktober landade patriarken på Arlanda flygplats där han togs
emot av ett stort antal församlingsmedlemmar och släktingar. Nästa dag
åkte han till Lund. Där deltog han i den ekumeniska gudstjänsten i
Domkyrkan tillsammans med påve Franciskus och representanter för
lutherska Kyrkan med anledning av femhundraårsminnet av
reformationen. Dagen efter deltog han i påvemässan på Malmö stadion.
4 november kom patriarken till vår församling där han välkomnades av
en orkester med assyrisk-katolska församlingsmedlemmar och en stor
skara människor. Hans Salighet firade därefter den Heliga mässan i
närvaro av ett antal orientaliska präster, en av dem av Arkimandrit
Naaman Roiq.
Gregorios III Laham predikade om olika samhällsfrågor och liturgiska
ämnen. Han tackade även Sverige för gott mottagande av flyktingar.
Efter mässan var det en festlig samvaro i församlingshemmet.
Nästa dag reste patriarken tillbaka till Stockholm. Efter
församlingsbesök och mässor där forsatte hans resa till Tyskland. Hans
besök var en stor ära och nåd för oss orientaliska katoliker i Sverige.

Patriark Gregorius III med präster och glada medlemmar i församlingen
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Marias Obefläckade Hjärta
Den 9:e september firade Brödraskapet Marias Obefläckade Hjärtans
Fackla vår Moder Marias dag med helgmässa. Efter mässan var det
mycket underhållning där många av församlingens medlemmar deltog.
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Marias Obefläckade Hjärtans Fackla Brödraskapet firade den 5
november, Alla Helgons Dag, med psalmer och böner. Under träffen
delade de även ut ljus med olika helgons bild till sina medlemmar. Det
ska vara ett helgonskydd för resten av året.

Föreläsningsprogram
Kvinnogruppen Marias Obefläckade Hjärta hade en föreläsning som
ägde rum fredagen den 11 november. Titeln var äktenskap och
skilsmässa och föreläsaren var pater Azad från Skärholmen.
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Trosundervisning på svenska i S:t Nikolai
Katolska församling
Kära barn och föräldrar
Under våren kommer undervisningen att fortsätta
ungefär varannan söndag.
Barnens undervisning börjar kl.09.15 (samling 9.00 - 9.15) och pågår
fram till och med högmässan. Mässan är en del av undervisningen och
barnen medverkar på olika sätt.
Samtidigt med barnens undervisning har föräldrarna möjlighet att träffas
och samtala om hur man kan hjälpa barnen att bli trygga i sin katolska
tro.
Det är under våren särskilt viktigt att barnen som ska gå till sin
första kommunion har minst en förälder i föräldra-gruppen så att
lärarna kan få hjälp med med förberedelsen.
Vårens 2017 har vi undervisning följandesöndagar:
15 januari, 29 januari, 12 februari, 5 mars, 19 mars, 2 april, 23
april, 7 maj och 21 maj. Den 11 juni är en festlig avslutning för
alla barn. (mer information om detta
kommer under terminen)
Barnens första kommunion: lördagen den 27 maj.
Kateketgruppen

Trosundervisning i Västervik
Trosundervisning i Västervik börjar den sista söndagen i januari och det
är de barnen som ska ta första kommunionen.
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Caritas-nytt
Caritas Linköping har inte haft något huvudprojekt sedan ett par år
tillbaka. Vi har istället fortsatt att stödja organisationer/personer som vi
tidigare regelbundet skickat pengar till, antingen flera gånger per år eller
vartannat-vart tredje år.
Våra projekt
Vi har hittills under år 2016 delat ut följande bidrag (totalt 39700 kr +
1500 US dollar):









till nödlidande i krigets Syrien; 5000 kr + 500 US dollar har
skickats direkt till det melkitiska patriarket i Damaskus, som
fördelar pengarna
till nödlidande i krigets Irak; 1000 US dollar har delats ut på plats
av en av styrelsemedlemmarna i Caritas Linköping
till Caritas Sverige; 1000 kr har skickats till de hjälpprojekt som
Stockholms katolska stift stöder
till behövande kaldeiska familjer i Linköping; 2000 kr
till tre barnhem; 5000 kr har skickats till vardera Indien, Bosnien
och Filippinerna Dessutom samlade barnen som emot sin första
kommunion i maj i Linköping in 1700 kr som skickades till
barnhemmet i Indien
till behövande personer/familjer i Polen; 6000 kr har skickats
främst till en förening för kvinnor som drabbats av bröstcancer till
stöd/aktiviteter som inte bekostas av allmänna medel

Genom att våra pengar förmedlas direkt via personer som vi känner eller
säkra bankkanaler vet vi att de kommer fram. Vi har ändå krav på våra
mottagare att redovisa vad de donerade pengarna använts till.
Våra aktiviteter
Vi samlar pengar till vår verksamhet genom olika aktiviteter. Vi har
försäljning i en butik (Caritas-boden) i församlingshuset, där vi säljer
presentartiklar, leksaker, osv. Boden är alltid öppen efter högmässan
varje första söndag i månaden, ibland vid fler tillfällen. Vi ordnar
kyrkkaffe en gång per månad och en julmarknad under första advent
varje år.
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Vår verksamhet sponsras både genom varor från ett företag i Linköping
och penninggåvor från enskilda personer.
Vi välkomnar nya medlemmar. Medlemsavgiften är 150 kronor per år,
för pensionärer, studerande och arbetslösa 75 kr per år.. Vårt postgironummer är 68 78 75-5
Jussi Tranesjö, ordförande

The Filipino Christian Community in Linköping
Aktiviteter

Christmas Caroling - Vi kommer till olika hushåll/familjer för att
sjunga julsånger bland annat på svenska, engelska och filippinska.
Detta brukar ske under hela julsäsongen.

TFCCL julfest i samband med filippinska mässan den 26
december 2016, Annandag Jul, kl.14.00. Ett nytt val av de nya
styrelsemedlemmarna från år 2017-2019 ska ske under julfesten.

Val till pastoral – och ekonomiråd
Den 18-19 mars nästa år kommer vår församling att hålla val för nya
pastoral – och ekonomiråd. Här följer lite information kring valet, enligt
Stockholms Katolska stifts församlingsordning (FO). Som ordförande i
valnämnden ber jag om din hjälp att föreslå kandidater till valet.
Vem får ställa upp i valet?
Varje församlingsmedlem som är konfirmerad, har fyllt 18 år senast
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den 19 mars 2017 och är registrerad i stiftets medlemsregister kan ställa
upp. FO skriver också att en kandidat ska vara en ”som lever i uppriktig
trohet mot vad Kyrkan lära, har erforderlig kompetens och regelbundet
deltar i församlingens liv”.
Präster, diakoner och anställda inom församlingen kan inte ställa upp i
valet.
Hur föreslår man kandidater till valet?
Vill man föreslå en person som man tycker passar till att sitta i något av
råden ska man göra det skriftligt. Förslaget ska förutom kandidatens
tilltalsnamn och efternamn innehålla dennes adress och telefonnummer.
Förslaget ska vara undertecknat av minst två församlingsmedlemmar.
En blankett som du kan fylla i och föreslå någon kandidat finns på
nästa sida.
Det skriftliga förslaget lämnas i första hand direkt till kyrkoherden. Man
kan också lämna det på församlingens expedition i Linköping eller
Västervik eller i förslagslådorna i entrén där. Slutligen kan man posta
det till expeditionen i Linköping.
Förslag på kandidater ska göras senast den 10 februari 2017.
Hur förbereds valet?
Valnämnden kontaktar alla föreslagna kandidater och frågar om de vill
ställa upp till val. Nämnden berättar för var och en vad det innebär att
sitta i ekonomi- eller pastoralrådet. Den som är föreslagen ska
skriftligen meddela om hon/han vill ställa upp till val och (om man
ställer upp) lämna en bekräftelse om att valnämnden noga informerat
om innebörden av uppdraget att vara medlem av det råd man
kandiderar till.
När listan på kandidater är klar ska valnämnden presentera dem på ett
sådant sätt att församlingsmedlemmarna får god kunskap om vilka
dessa är. Det bör ske med namn, foto, ålder och yrke.
Vem får rösta?
Varje församlingsmedlem som har fyllt 16 år senast den 19 mars 2017
och är registrerad i stiftets medlemsregister.
Hur röstar man?
Alla registrerade medlemmar i vår församling kommer i god tid att få
information om hur man röstar.
p. Roño Toledo, vikarierande kyrkoherde
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____________________________________________________
Till valnämnden i S:t Nikolai katolska församling, Linköping
Vi föreslår följande person/personer till kandidat till valet i mars
2017:

__________________________
Kandidatens namn (texta)

________________________
Kandidatens namn (texta)

__________________________
Adress

________________________
Adress

__________________________
Telefon

________________________
Telefon

Föreslås till



 ekonomiråd
 pastoralråd

Föreslås till  ekonomiråd 
 pastoralråd

Vi som föreslår är

___________________________
Namn (texta)

_______________________
Namn (texta)

Lappen kan lämnas till kyrkoherden, i förslagslåda eller postas
till församlingens expedition.
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Denna sida ska vara tom.
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Jultidens mässor
Linköping
Julafton 24 december
Kl. 23.00 Julnattens mässa
Juldagen 25 december
Kl. 10.30 Högmässa på svenska (Ingen mässa kl.09.00)
Kl. 12.30 på kroatiska
Kl. 18.00 Högmässa på engelska
Annandag jul 26 december
Kl. 10.30 Högmässa
Nyårsdagen 1 januari
Kl. 10.30 Högmässa (Ingen mässa kl.09.00)
Kl. 18.00 Högmässa på engelska
Trettondagen 6 januari
Kl. 10.30 Högmässa
Mässor enligt kaldeisk rit
24 December – kl. 17.00 Missionskyrka
1 Januari 2017 kl. 13.00 S:t Nikolai kyrka
6 Januari 2017 kl. 13.00 Mässa + Dop S: Nikolai

Motala, Charlottenborgskyrka, Strandv. 80
Mässor firas som regel den fjärde söndagen i månaden kl.17.00.
För ordinarie mässtider, se församlingens hemsida www.sanktnikolai.se
Juldagen 25 december
Kl. 17.00 , mässa på svenska

Omberg, Heliga Hjärtas Kloster
Julens tider
24 december Julnattens Mässa kl.23.00
25 december Juldagen - Kristi Födelse, Högmässa kl.0800
26 december Annandag Jul - S:t Stefanus, Högmässa kl.08.00
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Omberg, Heliga Hjärtas Kloster
31 december Nyårsafton, Mässa kl.08.15
1 januari Nyårsdagen - Guds Moder Marias Högtid, Högmässa
kl.08.00
6 januari Trettondag Jul - Epifania, Högmässa kl.08.00
Måndag - Lördag, Mässa (eller Ordets gudstjänst med utdelning av
kommunionen): vanligen kl.08.15
Söndagar, Högmässa: kl.08.00
För eventuella ändringar se: www.heligahjartaskloster.se/aktuellatider

Vadstena, S:ta Birgittas Kloster
Tidebön
Laudes och Ters kl.07.15 utom måndagar
Non kl.11.15 utom söndagar
Vesper kl.16.25
Kompletorium kl.19.30 utom söndagar
Mässa
Vardagar kl.17.15
Söndagar kl.10.00
Undantag
Torsdagar efter Kompletorium är det tillbedjan till kl.20.30.
Första torsdag i månaden rosenkrans för de kristnas enhet kl.19.30,
sedan kompletorium.
Julafton 24 december
Kl. 15.30 Högtidlig julvesper
Kl. 20.30 Julnattens mässa
Annandag jul 26 december
Kl. 10.00 Högmässa
Jul konsert med Ex Animo Kören - Kl.15.00
28 december kl.19.00 - Orgelkonsert med Wolfgang och Ksenia
Reisinger
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Vadstena, S:ta Birgittas Kloster
Trettondedag Jul 6 januari
Kl. 10.00 Högmässa
För eventuella ändringar se: www.birgittaskloster.se

Västervik, S:t Teresas kapell, Kapellvägen 5
Juldagen 25 december
Kl. 11.00 Högmässa
Nyårsdagen 1 januari
Kl.11.00 Högmässa
Trettondagen 6 januari
Kl.11.00 Högmässa
Högmässa på svenska firas varje söndag kl.11.00.
Ingen mässa på kroatiska i december. Från och med januari firas
mässa på kroatiska var fjärde lördag kl.16.00

Mässtider i Linköping
Måndag - fredag
Lördagar (vigiliemässa)
Söndagar (stilla mässa)
Söndagar (högmässa)

Kl. 18.00
Kl. 18.00
Kl. 09.00
Kl. 10.30

Mässor på andra språk i Linköping
Engelska - varje söndag, kl.18.00
Filippinska - fjärde lördagen i månaden, kl.16.00
Kaldeiska - första och tredje söndagen i månaden, kl.13.00
andra och fjärde söndagen i månaden, kl.14.00
Kroatiska - fjärde söndagen i månaden, kl.12.30
Polska - tredje söndagen i månaden, kl.16.00
Syrisk-katolsk rit - första och tredje lördagen i månaden, kl.11.00
Vietnamesiska - andra söndagen i månaden, kl.12.15

19

God Jul och Gott Nytt År
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