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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 
 

p. Roberto Wapaño CP  

Mobil: 073-7049233  
 

p. Sameer Hassany 

Mobil: 073-9469350 

E-post: 

Fr.samir_kaldeiska_missionen@ 

yahoo.com 
 

p. Peter Zacharewicz OFM Conv 

Myntbacken 2 

590 30 Vadstena 

E-post: piozac@algonet.net 
 

Diakon Peter Nagy  

Mobil: 073-4233122 
 

 

 

 

 

 

S:ta Teresas katolska kapell  

Kapellvägen 5, 593 43 Västervik  

Tel: 0490-30780  

(inga expeditionstider)  
 

Kommuniteter  
 

Vår Allra Heligaste Frälsares  

Orden O.Ss.S (Birgittasystrar)  

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  

Ansvarig utgivare: Kyrkoherden  

p. Roño Toledo CP 
 

Omslag: (http://www.turnbacktogod.com/

wp-content/uploads/2010/03/Jesus-Resurrec on

‐Pictures‐14.jpg) 
 

Tryck: Adall Grafiska AB 
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Kyrkoherden har ordet 
 

Kära bröder och systrar, 
 

Jag vill börja mitt budskap med att citera Bibeln, 1 Petrusbrevet 4:10: 

“Var och en bör använda den nådegåva han har fått för att tjäna andra, 

såsom trogna förvaltare av Guds mångfaldiga nåd i dess olika former". 
 

Jag började arbeta som vikarierande kyrkoherde i S:t Nikolai  

församling den tredje oktober 2016 och slutar den 3 april 2017. Nu när 

sex månader snart har gått, är allt jag kan säga: "Det finns en glädje i att 

tjäna Gud genom att arbeta i församlingen". 
 

Församlingen är där kyrkan bor. Församlingar är samfund av tro,      

handling och hopp. Det är där evangeliet förkunnas och firas, där      

troende träffas och skickas att förnya världen. Församlingar är ett hem 

för den kristna gemenskapen; de är hjärtat till vår kyrka. Församlingar  

är platsen där Guds folk möter Jesus i ord och sakrament och kommer i 

kontakt med källan till kyrkans liv. 
 

Som en församling, är det bra också för att reflektera och resa      

tillsammans i den här Fastetiden. Fastan fokuserar vår uppmärksamhet 

på människans synd, men alltid mot bakgrund av Guds barmhärtighet. 

Tänk aldrig på dina synder utan att reflektera över Guds barmhärtiga 

kärlek till dig. Samtidigt, tänk aldrig på Guds kärlek utan att minnas 

djupet till vilket Jesus sjönk för att hälla den kärleken i ditt hjärta. I våra 

vanliga liv, brukar vi bara tänka på moral när det gäller gott och ont. Det 

är en grundläggande skillnad: att göra det goda och att förkasta det    

onda.  
 

Vad är betydelsen av denna Fastetid? 
 

Först, Fastetiden är en tid att återupptäcka syndens verklighet i våra liv.  
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Det är särskilt viktigt eftersom fler och fler människor inte längre      

känner att de syndar eller att de inte längre har "känsla av synd." Vissa 
kan fortfarande känna synd, men de tenderar att relativisera eller       
rationalisera sina synder. Faktum är att vissa, om en synd blir "populär" 
eller begås av många, inte känner någon skuld längre. Vi präster kan 
höra folk som säger, "Fader, nästan alla vi på kontoret gör det. Så jag 
känner mig inte skyldig alls". 

För det andra, Fastetiden är en tid för nytt liv med Kristus. Låt oss  
komma ihåg att vi genom att följa Jesus, även till korset, har gjort 
skillnad. Vi räddades och har blivit delaktiga i  frälsningens välsignelse. 
Låt oss göra denna frälsning till vår egen, genom att också följa Guds 
vilja. Lydnad till Ordet eller Guds vilja är inte  en lätt sak. Precis som 
våra första föräldrar, har vi en tendens att helt enkelt göra vad vi vill, 
och i den processen har vi förkastat Gud. Låt oss inte glömma att sann 
frihet kan nås endast om vi har en förmåga att följa Guds vilja. 

För det tredje, djävulens frestelser påminner oss om de frestelser som vi 
stöter på dagligen. Jesus var frestad tre gånger enligt  evangeliet, och 
dessa tre frestelser är också sådana som vi möter varje dag. De tre 
frestelserna lockar oss till rikedom, makt och berömmelse. Men Jesus 
gav aldrig efter för Satans lockande förslag. Han kämpade mot      
djävulen. I vårt liv har vi en tendens att underlätta för de frestelser som 
leder oss till att begå synd. Då har vi följt eller bugat för djävulen. 
Fastetiden är en tid att gå tillbaka till Gud. Om vi har förmåga att motstå 
frestelser, erkänner vi den sanne Guden som önskar leda våra liv på den 
rätta vägen.  

Låt oss forsätta den här Fastetiden, inte med sorg, utan med glädje. Låt 
oss resa tillsammans till sanningen om våra liv. 

f. Roño Toledo  

vikarierande kyrkoherde 
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INFORMATION 

 
 
Kallelse till församlingens årsmöte 
 
Alla församlingsmedlemmar kallas härmed till årsmöte, 
det så kallade församlingsmötet. Det äger rum söndagen 
den 30 april med start ca 12-15 i Albertus Magnus-
gården, Teatergatan 1 i  
Linköping. 
 
Det är viktigt att så många som möjligt deltar för att få  
information om fjolårets verksamhet och ekonomi samt 
att diskutera viktiga frågor för församlingens framtid. 
 
Den som vill få en fråga behandlad på församlingsmötet 
måste skicka en skriftlig beskrivning av vad saken gäller 
till församlingens expedition senast en vecka före  
årsmötet. Detta kan sedan besluta direkt i ärendet eller 
om frågan ska vidare till beslut i  ekonomi– eller  
pastoralrådet. 
 
Dagordning utdelas före mötet. 
 
Före mötet serveras en enkel lunch (soppa med  
smörgåsar) direkt efter högmässan. Mötet börjar ca  
en halvtimme efter mässan. 
 
Välkommen att göra din röst hörd! 
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Studentgruppen - en växande familj i församlingen 

För snart tre år sedan på kyrkaffet träffades jag, Jonas och Mikael för att 
planera något stort. Tillsammans ville vi starta en grupp för katolska 
studenter i Linköping - en grupp där vi kunde känna samhörighet och 
dela både glädje och bekymmer. Detta var starten på St Nikolai Student-
grupp, (eller som vi kallar den - SNSG). Gruppen har växt sen dess; 
vissa ansikten kommer och går, andra har varit med sen början. Glädjen 
i att ha en katolsk väncirkel har dock varit oförändrad inte minst för mig 
som konvertit och ensam i min tro. SNSG är en familj, som F. Roño har 
sagt. 

Under år 2016 har studentgruppen växt och fått en allt större naturlig 
del i församlingen. Första halvan av året samlade vi pengar till vår resa 
till Världsungdomsdagen i Polen genom att anordna kyrkkaffe och   
underhålla med musik. Resan var mycket betydelsefull för oss och vi 
växte i vår trosgemenskap under de tre veckorna som avslutades med en 
mässa med Påven Franciskus. Vi hade också torsdagsträffar varannan 
vecka där vi diskuterade olika aspekter av vår tro samt delade med oss 
av våra egna erfarenheter. Dessa träffar omfattade oftast mellan tio och 
tjugo personer. 

På hösten fortsatte studentgruppens träffar, då vi bland annat fick besök 
av Moder Teresas systrar och av Peter Wiberg som pratade om 
"Kroppens Teologi". På hösten höll studentgruppen även i musiken på 
engelska mässan en gång i månaden, efter kyrkoherdens önskemål. En 
annan tradition som växte fram var att vi började gå gemensamt på de 
ekumeniska bön- och lovsångsmässorna i Domkyrkan, där ungdomar 
från många församlingar samlas för att be tillsammans. Ofta var delta-
garantalet under hösten upp mot tjugo personer på de flesta av           
aktiviteterna. 

Under våren hoppas vi kunna fortsätta med aktiviteterna och fortsätta att 
bygga på gemenskapen. Vi planerar bland annat en pilgrimsvandring till 
Vadstena. Varför inte vara med du också?  

Emelie Karlsson 
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Ny kör i Linköping 
 
Nu har församlingens nya kör i Linköping kommit igång! Vi övar varje 
vecka, och sjunger då och då i söndagens högmässa i S:t Nikolai kyrka. 
Inför kommande påsktid finns möjlighet att tillsammans med kören öva  
och medverka i påskens mässor, och utgöra den traditionsenliga 
"Påskkören". Vi övar fredagar mellan kl. 18.45 till 20.15 i församlings-
hemmet. 
 
Information om kören lämnas av Anna (mobil 0768-78 76 44) eller  
Mikaela (0732-04 61 95). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Västervik 

Undervisning för barn inför första kommunion är varje fjärde lördagen i 
månaden, kl. 15.00 innan kroatiska mässan. Barn som har tagit första 
kommunion träffas en gång i kvartal.  
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Den kaldeiska missionen – aktiviter sedan sist 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nya apostoliska visitatorn för kaldéerna i hela Europa, biskop Saad 
Sirop, firade högmässan på Trettondagen. Samtidigt döptes fem barn 

från församlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biskopen höll även en föreläsning för de kaldéiska ungdomarna i      
församlingen – Den Gode Herden.  
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Ungdomsföreningen  

Den Gode Herden hade sitt årsmöte den 20 januari 2017. Samtidigt   
valdes av en ny styrelse som har ansvaret för föreningen under år 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kaldeiska barnen besökte Laserdome under sportlovet. 
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De kaldeiska kvinnogruppen Marias Obefläckade hjärta träffas och ber 
tillsammans varje vecka. 

Av: Adel Butres 

 

 

 

The Filipino Christian Community in Linköping (TFCCL) 
 
Filipino Christian Community (FCC) ska ha sin nionde generalförsam-
ling i Borås den 28-30 juli 2017. FCC:s tema i år är ”stärka den FCC 
genom respekt och uthållighet”. Ansvarig grupp är FCC Borås.  
 
Vi vill tacka Fr. Gabriel, Fr. Roberto och Fr. Roño, ödmjuk för 
sina fortsatta stöd till gruppen. Vi vill också tacka våra medlem-
mar som fortsätter att vara med i våra aktiviteter och hjälper till i 
kyrkan. 
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”Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och 
Gud i honom.”   
 

Annabelle Sjåstad 
TFCCL Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kandidaterna från återvinningsdesign tävlingen i februari. Den dagen 
som vi kallade för ”Love Day” (Kärleks Dag). 
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Påskens mässor i Linköping 
 

9 april Palmsöndag  
Kl. 09.00   Stilla mässa 
Kl. 10.30  Högmässa med Palmvigning 
Kl.18.00  Engelska mässa med palmvigning 
 

13 april Skärtorsdag  
Kl.19.00 Mässa till minne av Instiftandet av eukaristin , därefter  
tillbedjan till kl.22 
 

14 april Långfredag  
Kl. 11.00 Långfredag liturgi  för barn 
Kl. 15.00  Liturgi till åminnelse av Herrens lidande 
 

5 april Lördag, Påskafton  
Kl. 15.00   Välsignelse av påskmat  på svenska 
Kl. 21.00   Högtidligt  påskvaka  
 

16 april Söndag, Påskdagen  
Kl. 10.30  -  Högmässa  
Kl. 18.00 -  Mässa på engelska 
 

17 april Måndag, Annandag påsk 
Kl.10.30    Högmässa 
 

25 maj Torsdag, Kristi Himmelsfärds Dag, Högtid 
Kl. 10.30   Högmässa  
Ingen Kvällsmässa 
 
 

Kaldeiska mässa under påsken 
 

9 april Palmsöndag  mässa 
Kl. 14.00 och Palmvigning 
 

10 april Måndag - Mässan och Bikt   
Kl.11.00 i S:t Nikolai 
 

11 april Tisdag - Mässan och Bikt  
Kl.11.00 i S:t Nikolai  
 

12 april Onsdag - Mässan och Bikt  
Kl. 11.00 i S:t Nikolai 
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13 april Skärtorsdag   
Kl.16.30 i S:t Nikolai kyrkan 
 

14 april Långfredag  
Kl.18.00 i Missionkyrkan (Drottninggatan 22) 
 

15 april Lördag  - Påskafton   
Kl.19.00 i Missionkyrkan ( Drottninggatan 22 ) 
 
 

Syrianska mässor under påsktiden 
 
1 april Lördag 
Kl.11.00  
  

15 april Lördag   
Kl. 11.00 
 
 
 

Stilla Veckans och Påskens Gudstjänster i  
Heliga Hjärtas Kloster, Omberg, 2017 

 
Femte söndagen i fastan 2 april 
kl.08.00 Högmässa  
 

Måndag – Lördag 3 – 8 april 
kl.08.15 Mässa 
 

Palmsöndagen – Passionssöndagen 9 april 
Kl. 08.00 Högmässa 
 

Stilla Veckan  
Måndag - Onsdag 10 – 12 april  
kl.08.15 Mässa 
 

Skärtorsdagen 13 april  
kl.18.00 Högtidlig Mässa 
 

Långfredagen 14 april  
Kl.15.00 Långfredagens Liturgi - Herrens lidande och död 
 

Påskafton 15 april  
Kl.21.30 Påskvakan, Kristi Uppståndelse 
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Påskdagen 16 april 
Kl.09.00 Högmässa  
 

Annandag Påsk 17 april 
Kl. 08.00 Högmässa 
  

Se även klostrets hemsida 

www.heligahjartaskloster.se/aktuellatider 
 
 

Påsktiden mässor i S:ta Birgittas kyrka, Vadstena 
 

 

Palmsöndagen 9 april 
Kl. 09.30 Procession från Mariagården till S:ta Birgittas kyrka 
Kl. 10.00 Högmässa  
 

Måndag 10 april 
Kl. 11.15 Non 
Kl. 16.25 Vesper 
Kl. 17.15 Mässa 
 

Tisdag 11 april 
Kl. 07.15 Laudes och ters 
Kl. 11.15 Non 
Kl. 16.25 Vesper 
Kl. 17.15 Mässa 
Kl. 19.30 Completorium 
 

Onsdag 12 april   
Kl. 07.15 Laudes och ters 
Kl. 11.15 Non 
Kl. 16.25 Vesper 
Kl. 17.15 Mässa 
Kl. 19.30 Korsvägsandakt och därefter completorium 
 

Skärtorsdag 13 april  
Kl. 07.00 Meditation i tystnad 
Kl. 09.00 Läsningsgudstjänst och laudes 
Kl. 11.30 Non 
Kl. 18.00 Högmässa med fottvagning 
Kl. 21.00 Completorium 
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Långfredag 14 april  
Kl. 07.00 Meditation i tystnad 
Kl. 09.00 Läsningsgudstjänst och laudes 
Kl. 11.30 Non 
Kl. 15.00 Långfredagens gudstjänst med korsets hyllning 
Kl. 19.30 Completorium 
 

Påskafton 15 april 
Kl. 07.00 Meditation i tystnad 
Kl. 09.00 Läsningsgudstjänst och laudes 
Kl. 11.30 Non 
Kl. 16.30 Vesper 
Kl.20.30 Påskvaka 
 

Påskdagen 16 april  
Kl. 07.15 Laudes och ters 
Kl. 10.00 Högmässa 
Kl. 16.25 Vesper och completorium 
 

Annandag påsk 17 april 
Kl. 07.15 Laudes och ters 
Kl. 10.00 Högmässa 
Kl. 15.30 Ekumenisk vandringsgudstjänst. Start i Vadstena Kristna 
Center. Avslutning med bröd och korv, Birgittasystrarnas gästhems 
trädgård. 
 
 
 

Påsktidens mässor i Västervik 
 

Palmsöndagen 9 april 
Kl. 10.00 Högmässa 
 

Långfredag 14 april 
Kl. 15.00 Liturgi till åminnelse av Herrens Lidande 
 

Påskdagen 16 april 
Kl.11.00 Högmässa   

Under Fastan kommer kyrka att vara öppen varje fredag, kl. 15.00 så 
länge det finns behov. 
 

Kroatiska mässa - fjärde lördagen i månaden, kl. 16.00. 
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Ordinarie mässtider i Linköping 
 

Måndag - fredag                             Kl. 18.00 

Lördagar (vigiliemässa) Kl. 18.00 

Söndagar (stilla mässa)  Kl. 09.00 

Söndagar (högmässa)    Kl. 10.30 
 

Mässor på andra språk i Linköping 
 

Engelska - varje söndag, kl.18.00 

Filippinska - fjärde lördagen i månaden, kl.16.00    

Kaldeisk rit - 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  

Melkitisk rit - andra lördagen i månaden, kl.11.00  

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 

 

Motala  

Söndag 23 april - Kl. 17.00 - mässa på svenska 

Den fjärde söndagen varje månad firas mässa på svenska, kl.17.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glad Påsk! 


