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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 
 

Kyrkoherde 

p. Gabriel Baldostamon CP  

Mobil: 072-3332127 

 

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. Gabriel Baldostamon CP 
 

 

Tryck: Adall Grafiska AB 
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Kyrkoherden har ordet 
 

Bröder och systrar, det var länge sedan jag meddelade mig med er 
i församlingsbladet. Det är faktiskt ett år sedan jag hade min    
sabbatstid. Jag kom tillbaka i april innan Stilla veckan.  
 
Sabbatstiden var mycket fruktbar för mig. Jag besökte Färöarna, 
ett litet land under dansk jurisdiktion med mindre än 60,000     
invånare. Den katolska kyrkan på Färöarna är en liten församling 
med ungefär 250 medlemmar varav de flesta är filippinskor, som 
är gifta med färöiska män. Det är en stor utmaning för dem att 
hålla liv i och praktisera sin tro, men det är väldigt tröstande att se 
dem sträva efter bästa förmåga att vara katoliker.  
 
Jag åkte till Filippinerna och stannade där i fem månader. Där  
ägnade jag en del tid åt att studera, besöka mina syskon och deras 
familjer, hjälpa mina medpassionister i deras arbetskrävande   
apostolat och att ha en lugn retreat. Jag tar tillfället i akt att tacka 
dem som önskade mig väl och bad för mig och dem som gav mig 
ekonomiskt stöd. Må Gud välsigna deras goda hjärtan.  
 
Adventstid  
Nu är vi i adventstiden, då vi förbereder oss för Jesu ankomst. 
Kristi ankomst är trefaldig:  
 
För det första är den ankomst som vi väntar på och förbereder oss 
för, Jesu Kristi ankomst vid tidens slut, då han ska döma hela 
mänskligheten och utvälja dem som ska gå till himmelen och dem 
som ska gå till den eviga elden eller helvetet. När detta ska ske är 
inte känt. Jesus sade, att bara Fadern vet det. Eftersom det är 
okänt, kan det komma oväntat. Det finns därför ett behov av att 
alltid vara förberedd och vara vaksam varje dag, varje ögonblick.  
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Denna adventstid är en bra påminnelse om detta mysterium.     
Individuellt är Jesu Kristi andra ankomst vår död, när Jesus    
kommer att säga till oss, att hemmet han har förberett för oss i       
himmelen är redo att bo i. Och vi vet inte när vår herre kommer, 
så därför måste vi ständigt vara beredda.  
 
För det andra minns vi Kristi första historiska ankomst i tiden, 
hans födelsedag för 2000 år sedan. När Adam och Eva inte lydde 
Gud utan lydde djävulen genom att äta av den förbjudna frukten, 
lovade Gud att en gång kommer en ny Eva och Adam att besegra 
denne och återlösa mänskligheten. Gud sade till Satan: ”Jag skall 
väcka fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma 
och hennes: de skall trampa på ditt huvud och du skall hugga dem 
i hälen.”  
 
Vi kommer att fira denna uppfyllelse av Guds löfte i tiden, när 
Maria födde Jesus. Jesus och Maria tillsammans startar processen 
att frälsa världen genom sin lydnad till Gud. Maria sade: “Jag är 
Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt.” Och 
Jesus sade: ”Fader, inte min vilja ska ske, utan din vilja.” Denna 
lydnad firar vi vid Jesu Kristi födelse i en liten grotta i Bethlehem 
för 2000 år sedan. Låt oss komma ihåg denna historiska händelse 
med tacksamhet i våra hjärtan. Låt oss tacka Gud för Jesu och 
Marias ödmjukhet och generositet och be Gud att ge oss styrka att 
följa deras exempel.  
 
Den tredje ankomsten är Jesu dagliga ankomst i vårt liv som     
individ och som församling. Varje dag ber vi den bön som Jesus 
har lärt oss; “Tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i himmelen 
så ock på jorden.” När vi gör vad Gud vill att vi skall göra,    
kommer han till oss och är med oss. Låt oss uppmuntra varandra 
att söka Guds vilja varje dag och göra den så fullkomligt som 
möjligt.  
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Jag uppmuntrar er alla att försöka göra ert bästa för att ta emot 
försoningens sakrament under adventstiden. Det är ett bra sätt att 
förbereda sig inför Jesu ankomst. Det kommer att bli ett gott bad 
för själen, som Jesus renar och gör frisk.  
 
Låt mig få tillönska er alla en välsignad förberedelse under      Ad-
vent och ett underbart firande av den heliga Julen. Må denna tid 
fylla er med stor glädje, hopp ock kärlek.  
 
Novena Mässor  
Vi har ingen retreat i församlingen i år, men vi skall fira en no-
vena, nio mässor innan jul.  
 
Vi kan tänka på de nio dagarna som de nio månader som Jesus 
vistades i Marias sköte innan han föddes. Vi börjar novenan den 
16e december. En kort predikan kommer att hållas i enlighet med 
temat för varje dag. Före mässan kommer försoningens sakrament 
att vara tillgängligt (kl. 17:00) och efter mässan.  
 
Välkommen, till de nya katolikerna  
Vi välkomnar två kvinnor som blev upptagna i Katolska Kyrkan i 
oktober. Den första oktober blev Karina Andrae Bittner upptagen i 
Västervik. Den sjunde oktober blev Elizabeth Öberg från 
Vadstena upptagen i Linköping. Vi önskar dem båda en trogen 
och glädjefull resa på den katolska vägen.  
 
Vi hoppas att fyra andra blir upptagna nästa år. Låt oss be för 
dem, så de kan nå sitt mål att vara med oss.  
 
Välkommen, till de eritreanska och etiopiska katolikerna  
Vi har en grupp från Eritrea och Etiopien. Många av dem bor i 
Kisa och i Motala. Abba Uqbamarian Tesfarmariam firar mässa 
regelbundet den fjärde lördagen kl. 09.00. Vi hoppas att de känner 
sig hemma i vår församling. Vi är verkligen en katolsk universell 
kyrka!!!  
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Besök hos sjuka och äldre  
 
Vi inbjuder familjer som har sjuka eller äldre medlemmar att    
informera om detta till församlingen. Vi kommer gärna för att      
besöka och ge försoningens sakrament och nattvard. Besöket och 
sakramenten kan vara bra för själen.  
 
Till slut: i Guds namn välsignar jag er alla och bönfaller er att be 
för mig.  
 
Fr. Gabriel Baldostamon, CP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisttjänst 
 

Församlingen har behov av en organist för att höja den             
musikaliska nivån under söndagarnas Högmässor. 
 

Utformning av tjänsten är till viss del flexibel. Det mest            
prioriterade innebär organisttjänstgöring på söndagar och andra 
högtidsdagar såsom Skärstorsdag, Långfredag, Annandagar och 
vissa helgondagar. 
 

Vi önskar en person som helst har organistexamen och som har 
stort intresse för kyrkomusik och gärna även körverksamhet. För 
dig är musiken under mässan en del av en helhet och du har den 
musikaliska bredd som krävs. Du är väl förankrad i katolska     
kyrkans tro och hemmastadd i kyrkans liturgi. 
 

Kontakta kyrkoherde f. Gabriel med din ansökan. 
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Sankt Nikolai Student Grupp 
 
Sverige, Brasilien, Frankrike och Tyskland. Det skulle kunna vara 
en jättesvår grupp i fotbolls-VM nästa sommar men det är i själva 
verket bara några av de länder som är representerade i församling-
ens studentgrupp, Sankt Nikolai Student Group (eller SNSG som 
vi kallar den!)  
 
Vi kanske märks av allra tydligast de gånger vi ansvarar för   
kyrkkaffet efter högmässan. Här försöker vi studenter visa        
församlingen att vi kan vårt fika. Huruvida det faktiskt är vi      
studenter som gör allt fika (och inte våra mammor och pappor) 
tänker jag inte kommentera. Utöver fika så har många av          
studenterna även musikaliska förmågor vilka de får användning av 
under de engelska mässorna som SNSG hjälper till på en gång i 
månaden.  
  
Varannan vecka ungefär så träffas studentgruppen och har        
diskussioner och föreläsningar av olika slag. I början på höst-
terminen var träffarna i kallelsens tecken – med föreläsningar om 
både äktenskapet och om ordenslivet. Vårt nygifta par Mr. och 
Mrs Szreder (Mikael och Emelie) berättade fint om sin resa      
tillsammans och gav oss andra studenter många nyttiga tips.   
Träffen därpå fick vi reda på andra sidan av myntet så att säga när 
två systrar från Missionaries of Charity, Moder Theresas orden, 
besökte oss. Det var mycket fint.  
 
Ibland så är vi även lite äventyrliga och vågar oss ut utanför Sankt 
Nikolais dörrar. Bland annat så har vi försökt oss på lite ekumenik 
och deltagit i den ekumeniska gudstjänsten i Domkyrkan. En av 
gångerna var det vi som bjöd in till fika efteråt i vår församling 
vilket uppskattades! Många av oss var också med på de nordiska 
ungdomsdagarna i Vadstena där katoliker från Sverige, Norge,  
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Danmark och Island deltog. Kort därefter var det dags för ännu ett 
besök till Vadstena när vi åkte med Sveriges Unga Katoliker 
(SUK) Sydöst och firade Birgittadagen 7 oktober tillsammans med 
systrarna.  

Det var allt från oss i SNSG. Vi ses i kyrkan! 

Jonas Falk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNSG på nordiska ungdomsdagarna i Vadstena 
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LUKAS 
 

Tja! LUKAS (Linköpings Ungdomliga Aktiva Sällskap) är en 

grupp för ungdomar i konfirmationsåldern där vi ses och umgås 

varannan fredag. Vi börjar med kvällsmässa kl 18 och håller på 

till ca 20.30. Det är ett tillfälle att dela sin tro med andra, där vi 

har tillfällen för diskussioner, frågor och funderingar kring den 

katolska kyrkan. Vårt främsta mål är dock att ge ungdomarna en 

chans att bara umgås och träffa andra unga katoliker! Under den 

här terminen har vi haft diskussioner bland annat kring bön,    

Bibeln och den Helige Anden. Vi har även spenderat trevliga 

kvällar tillsammans med bowling, film och fika! Har ni frågor, 

var god kontakta Matheus Bernat, Jessika Bullat eller Ellen   

Gustavsson eller gå in Facebook gruppen ”LUKAS – St       

Nikolai”.  
 

Jessika Bullat 
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The Filipino Christian Community in Linköping 
(TFCCL) 

 

Välsignad är den tiden på året som ger så mycket kärlek.  
 

Vi vill tacka våra medlemmar för allt stöd som vi har fått motta 
under året. Vi har fortfarande mycket kvar att göra och det       
viktigaste är att skapa ett bra samarbete mellan oss och att även 
stödja FCC Uppsala i sin förberedelse till vår tionde general-
församling nästa år. Vi vill också tacka Bilda för allt stöd som vi 
fick under året. Sist vill vi tacka ödmjuk Fr. Gabriel, Fr. Roberto 
och Fr. Roño för all uppmuntran som vi har fått. 
 

Som vanligt vi ska meddela våra medlemmar om våra aktiviteter 
på vår hemsida på Facebook.  
 

Vi önskar alla en kärleksfull god jul. Må julen fylla ert hem med 
glädje, ert hjärta med kärlek och ert liv med skratt.  
 
TFCCL Styrelse 
 
 
 
 
 
 
Kaldeiska Grupp 
 
De senaste aktiviteterna för den kaldeiska grupp - Av Adel Butres  
 
 Peter Nagy tillsammans med hans fru Lucia höll en          

föreläsning för ungdomsgruppen Den Gode Herden.         
Föreläsningen ägde rum den 24 november och handlade om 
abort och dödsstraff. Studentgruppen var också inbjudna till 
att närvara under den lärorika föreläsningen.  

 Kaldeisk julmässa kommer att hållas på julafton 24/12, 
kl.19.00 i Missionskyrkan.  
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 Biskop Saad Hanaa, den apostoliska visitatörn, håller en 
kaldeisk mässa på nyårsafton 31/12, kl. 13.00 i S:t Nikolai 
Katolska kyrka.  

 En kurs för de kaldeiska kateketerna hölls av syster Hanna 
Eshoo den 13 november 2017. Systern hade kommit på   
besök till Sverige från Italien. 

 Brandkåren var på besök den 8 november och informerade 
den kaldeiska kvinnogruppen Maria Obefläckade Hjärta, om 
hur man ska göra vid en utrymning. 

 Fader Sameer höll en föreläsning för den kaldeiska kvinno-
gruppen Marias Obefläckade Hjärta den 23 november.     
Föreläsningen handlade om hur en kristen person bör       
förbereda sig inför Jesu Kristi födelse. 
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Bönekedjor i församlingen 
 

Det finns två bönekedjor i församlingen som jag känner till: 
 

Ständig Bön för Äktenskap och Familj.  Det är en rörelse som 
startades på Irland av redemptoristprästen John Doherty för snart 
20 år sedan och som numera finns i flera länder och även i Sverige 
sedan flera år. Vår församling har blivit tilldelad datumet 9 och 
den 9:e i varje månad ber en eller flera personer under en viss 
timme, som de själva har valt, men som sedan ska upprepas 
samma tid varje månad. Det är meningen att varje timme av    
dygnet ska täckas  av bön (men det kan vara svårt att hitta         
personer som vill be under natten). Det finns ett häfte till hjälp för 
den som är med i bönekedjan. Den 9:e i varje månad eller annat 
lämpligt datum i nära anslutning till vår bönedag, firas Mässan 
med intention för rörelsen Ständig Bön för Äktenskap och Familj. 
Datumen finns på församlingens anslagstavla. Om du är            
intresserad kan du ta kontakt vid ett sådant Mäss-tillfälle. 
 

Levande Rosenkransen.  Varje dag ber man en dekad av rosen-
kransens mysterier och mediterar samtidigt enligt anvisningarna i 
en liten folder som man kan få. Samma dekad ber man under en 
hel månad och byter till nästa dekad den 1:a i varje månad. Man 
ber enskilt och vid den tidpunkt då det passar en själv. För mer 
information och för att bli tilldelad den dekad du ska börja med att 
be, kontakta Glenda och Roger La Fleur Olsson  levanderosen-
kransen@outlook.com  . 
 
Kanske finns det fler bönekedjor i församlingen (som jag inte känner 
till). Det är en glädje att vara med i en bönekedja. Där får man känna 
stödet av andra, både dem man känner och dem man inte känner. 
 
Ingrid Lindgren 
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 Dop: 31 januari 2017 —  5 december 2017 
 

Alilovic Ines  Larsson Frans 

Alrashid Ivan Marqus Marcelo 

Alsendi Hanna Daniel Mikhail Alexia 

Askaro Mariam Nanno Raul 

Asliwa Lucas Nemrut Adriana 

Batoy Hjert Matheo Nofodji Julia 

Benjamin Steffany Nsabimana Jayden Sam 

Danial Ayoub Magdalena Perluca Joy 

Emnet Natan Pham Tien 

Genkeil Alena Pociecha Turos Mia 

Hantal Mieryam Potrus Lukas 

Ishak Linus Grande Céline 

Israel Eliana Risko Antonia 

Jajo OnellaRamirez  Roginski Filip 

Jajo Slewa Kasha Rebecca              Rynningsjö Carlsén Nathanael 

Jelil Elina Tesfaslassie Eliana 

Khoury Philippe Yousif Gourges Perla 

Landström Charlie Åkerlund Shabo Adrian 
 

Avlidna: 31 januari 2017 — 5 december 2017 
 

Ablahad Mahrosa Hassmund Birgitta 

Abrahamsson Birgitta Lindgren Torgny 

Alkhori Michel Ljung Bengt 

Banach Inga Tinghi Selmi Bruna 

Cernosa Terezija Videll Felicja 

Debro Anto Wirén Nordström Aune Inga 

Gamper Peter Yonan Deved Hussam 

Hannouche Efram 

 



14  

Jultidens mässor 
 

Linköping  
 

Julafton 24 december   

Kl. 12.30 Mässa på kroatiska 

Kl. 19.00 Mässa på kaldeiska i Missionskyrka 

Kl. 23.00 Julnattens mässa 

Juldagen 25 december  

Kl. 10.30 Högmässa på svenska  

Kl. 13.00 Mässa på syrianska 

Kl. 15.30 Mässa på  kaldeiska 

Kl. 18.00 Högmässa på engelska 

Annandag jul 26 december 

Kl. 10.30 Högmässa på svenska 

30 december 

Kl.10.00 Eritreanska julmässa 

Nyårsdagen 1 januari 2018 

Kl. 10.30 Högmässa på svenska 

Kl. 18.00 Högmässa på engelska 

Trettondagen 6 januari 2018 

Kl. 10.30 Högmässa 
 

Kaldeisk dop, den 6 januari,  kl. 13.00 i S:t Nikolai Kyrka. 

7 januari 2018 

Kl. 13.00 Mässa på kaldeiska 
 

Motala  

10 december  

Kl. 18.00 Mässa på kroatiska (ansvarig präst, Pater Drago Cumurdzic) 
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Omberg, Heliga Hjärtas Kloster    

Julafton 24 december (Fjärde Advent) 

Kl. 08.00 Högmässa 

Kl. 22.00 Julnattens mässa   

Juldagen 25 december (Kristi Födelse) 

Kl. 08.15 Högmässa   

Annandag Jul 26 december  (S:t Stefanos) 

Kl.08.00 Högmässa 

Nyårsafton 31 december (Den Heliga Familjen) 

Kl. 08.00 Högmässa 

Nyårsdagen 1 januari 2018 (Guds Moder Marias Högtid) 

Kl. 08.00 Högmässa  

Trettondagen 6 januari 2018 (Epifania) 

Kl. 08.00 Högmässa                                                                                                                                                                                                             

Måndag - Lördag: Mässa (eller Ordets gudstjänst med utdelning 
av kommunionen) vanligen kl. 08.15                                                                      
Söndag - Kl. 08.00 Högmässa                                                              
För eventuella ändringar se: www.heligahjartaskloster.se/aktuellatider 

Vadstena, S:ta Birgittas Kloster 

Julafton 24 december   

Kl. 10.00 Högmässa 

Kl. 16.00 Högtidlig julvesper  

Kl. 20.30 Midnattsmässa  

Juldagen 25 december  

Kl. 10.00 Högmässa 

Annandag jul 26 december 

Kl. 10.00 Högmässa 

Kl.15.00 Julkonsert med Ex Animo Kören 

Nyårsafton 31 december (Den Heliga Familjen) 

Kl. 10.00 Den heliga familjen mässa  

Nyårsdagen 1 januari 2018 (Guds Moder Maria)  

Kl. 10.00 Högmässa 
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Vadstena, S:ta Birgittas Kloster 

Trettondagen 6 januari 2018 

Kl. 10.00 - Vi firar vår Sr. Reginas 60 års klosterjubileum med          

efterföljande mottagning. 

7 januari (Jesu dop)  

Kl. 10.00 Högmässa 

Orgelkonsert med Dr. Wolfgang Reisinger 13 januari, kl. 16.00. 
För eventuella ändringar se: www.birgittaskloster.se 
 

Västervik 
23 december 

Kl. 16.00 Mässa på kroatiska 

Julafton 24 december 

Kl. 11.00 Högmässa på svenska 

 

Ordinarie mässtider i Linköping 

Tisdag - 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 

Eritreanska - fjärde lördagen i månaden, kl. 09.00 

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 


