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Församlingsinformation   

 

S:t Nikolai katolska församling            

Teatergatan 1             

582 18 Linköping              

Tel: 013-31 43 45             

Bankgiro: 5311-3536             

E-post:               

linkoping@katolskakyrkan.se 

Hemsida: www.sanktnikolai.se 

Öppettider för expeditionen:  

Tisdag, Onsdag & Torsdag kl 13-20 

 

Präster & Diakoner  

Kyrkoherde  

P. Gabriel Baldostamon CP 

Mobil: 072-333 21 27 

P. Roño Toledo CP 

Mobil: 072-331 80 58 

P. Roberto Wapaño CP 

Mobil: 073-70 49 233 

P. Sameer Hassany 

Mobil: 073-94 69 350  

E-post:  

Fr.samir_kaldeiska_missionen@ 

yahoo.com 

P. Peter Zackarewics OFM Conv 

Myntbacken 2 

590 30 Vadstena 

E-post: piozac@algonet.net  

Diakon Peter Nagy 

Mobil: 073-423 31 22 

 

 

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 

Omslag: https://pixabay.com/en/

icon-resurrection-religion-jesus-

1971100/ 

 

Tryckeri: Adall Grafiska AB 

 



Kyrkoherden har ordet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kära bröder och systrar, 
 
Vi skall fira den höjdpunkten och det viktigaste firandet i vår 
kyrka: Påsk Mysterium: Jesu Kristi lidande, död och uppstån-
delse. 
 
Jag skulle vilja dela med er en beskrivning av detta mysterium i 
Oremus. Det är långt men mycket lärorikt. 
 
”Tiden från skärtorsdagens kväll till och med Påskdagens kväll, 
”de heliga tre påskdagarna” är kyrkoårets höjdpunkt och bränn-
punkt. De firas till åminnelse av historiens viktigaste händelse, 
Jesu Kristi Påsk. När Guds folk skulle fira Påsk- ett ord som bety-
der ”övergång”- och slakta påskalammet till minnet av hur Gud 
hade befriat Israels barn från fångenskapen i Egypten och låtit 
dem börja sitt långa återtåg till det utlovade landet, då började 
Jesus sin övergång från denna världen till Fadern: han frambar 
sig själv som det sanna påskalammet i fullkomlig lydnad mot Fa-
derns vilja och gick så in i sin härlighet. Denna händelse är så 
oerhörd att den förvandlar historiens samlade ondska och li-
dande till en ”lyckobringande skuld”. Vi deltar själva i detta 
drama. Tillsammans med Jesus har vi övergått från döden till li-
vet- I Påsken anar vi något av Guds mysterium: Gud är så mycket 
större än våra föreställningar som världsalltet är större än vår 
horisont.” 
 
Ja, Gud är så stor men han älskar oss, små och obetydliga som vi 
är. Han älskar oss så mycket att han gav oss sin ende Son. Sonen 
älskar oss så mycket att han gav sitt liv för oss i lydnad mot sin 
Fader. 



Detta mysterium avslöjar inte bara hur stor Gud är, men viktigare 
för oss människor, det avslöjar hur stora och fantastiska vi är som 
människor. Vem är vi som Gud älskar så mycket? Vad är det i oss 
att Gud kommer att lösa oss med så bra pris? Varför är vi så ovär-
derliga inför hans ögon och hjärta att han är så villig att betala för 
oss med sitt blod? 
 
Vi kanske har en uppfattning om hur dyrbara vi är när vi ser till-
baka till hur mänskligheten kom till existens. Det är vår tro på att 
vi började som en speciell skapelse. Gud skapade oss i hans av-
bild. Vi är därför en återspegling av hans storhet, hans skönhet, 
hans helighet och hans ära. Han ser sig själv i oss. 
 
Synd vanställde denna bild. Det är därför oföränderligt att Gud 
kommer att göra allt han kan för att återställa denna bild av sig 
själv, även om det innebär att bli en man och i detta manskap be-
tala det ultimata priset för att lösa in och återställa sin älskade 
bild. 
 
Låt påsks mysterium få oss att uppskatta vem vi är inför Guds 
ögon och hjärta och hjälpa honom att återställa sin bild i oss ge-
nom att följa Jesu exempel, han som är vägen, sanningen och li-
vet. 
 
Biskopsbesök 

Det är meningsfullt att Kardinal Anders Arborelius besöker vår 
församling en vecka efter firandet av paschal mysteriet. Han är 
vår herde i Sverige och han vill att hans frälsta hjord skall vara 
trogen gentemot den heliga Herden. Må hans besök vara en in-
spiration för oss alla att uppskatta vårt privilegium att vara Guds 
återställda bild. 
 
Glad Påsk Alla.    
p. Gabriel Baldostamon, CP 



 Program för  

Kardinal Arborelius visitation i Linköping,         

06 – 08 april 2018 

 
Fredag 6 April 2018  

18:00 – 19:00  Mässa i S:t Nikolai kyrka 

19:00 – 20:00  Kardinalens betraktelse 
   (föredrag / meditation) för alla 

 

Lördag 7 April 2018  

09:00 – 10:00  Genomgång av kyrkoböcker, bok över in

   samlade kollekter samt mässtiftelser  

10:00 – 11:00  Träff med andra kyrkor (ekumenisk grupp) 

11:00 – 12:00  Möte med församlingens Ungdomsledare 

12:00 – 14:00  Särskilda möten 

14:00 – 14:30  Möte med församlingens anställda 

14:30 – 15:00  Möte med alla kateketer 

15:00 – 15:30  Paus 

15:30 – 16:30  Möte med representanter från  

   internationella grupper 

16:30 – 17:15  Möte med församlingens medlemmar från 

   Motala, Vadstena, Västervik 

17:15 – 18:00  Paus 

18:00 – 19:00  Mässa i S:t Nikolai kyrka 

19:00 – 21:00  Fika i församlingshuset. 

 



 Söndag 8 April 2018  

09:00 – 10:00  Möte med ekonomi- och pastoralrådet, 

   med fader Gabriel. 

10:00 – 13:30  Särskilda möten 

13:30 – 14:00  Förberedelse till mässa i Missionskyrkan 

14:00 – 15:30  Mässa i Missionskyrkan 

15:30 – 16:00  Avtackning av Kardinal Arborelius 

 

OBS! Det är förbjudet att fotografera eller filma med egna mobi-

ler och kameror under kardinalens visitation. Det kommer att 

finns avsedd personal för fotograferingen på plats. Bilderna 

kommer att finnas tillgängliga på församlingens hemsida. Vänlig-

en respektera detta för allas trevnad.  

 

 

 

 



Kallelse till församlingens årsmöte 
 

Alla församlingsmedlemmar kallas härmed till årsmöte, det så 

kallade församlingsmötet. Årsmötet äger rum Söndagen den 15 

april 2018 med start ca kl. 12.15 i Albertus Magnus-gården, Tea-

tergatan 1 i Linköping.  

 

Det är viktigt att så många som möjligt deltar för att få inform-

ation om fjolårets verksamhet och ekonomi samt att diskutera 

viktiga frågor för församlingens framtid.  

 

Den som vill få en fråga behandlad på församlingsmötet måste 

lämna in en skriftlig beskrivning av vad saken gäller till kyrkoher-

den senast en vecka före årsmötet. Mötet kan sedan besluta 

direkt i ärandet eller om frågan ska vidare till beslut i ekonomi– 

eller pastoralrådet.  

 

Dagordning utdelas före mötet 

Före mötet serveras en enkel lunch (soppa med smörgåsar) di-

rekt efter högmässan.  

 

Välkommen att göra din röst hörd! 



INFORMATION/NYHETER 

 

S:t Nikolai katolska församling tar emot din  

KOLLEKT eller GÅVA via 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skicka din gåva direkt med mobilen 

- enkelt, snabbt och säkert. 

 

Vårt Swish-nummer  

123 075 23 03 

 

Tack för ditt bidrag! 



INFORMATION 

 

 

 

Fotografering och filmning är endast tillåten efter  

tillstånd av kyrkoherden 

 

 

 

 

 

 

Kyrkan är en plats där alla människor ska känna sig trygga och 

där det ska råda frid. Därför är det inte tillåtet att fotografera 

eller filma i kyrkan om man inte har särskilt tillstånd från kyrko-

herden och från de personer som medverkar. 

 

Fotografier eller filmer från kyrkan får heller inte spridas i sociala 

medier om man inte har fått de medverkandes uttryckliga 

tillåtelse. Detta är särskilt viktigt när det gäller barn.  

 

Vi ber alla att respektera dessa regler och vår medmänniskors 

rätt till integritet.  



INFORMATION 

 

S:t Nikolai församling har under år 2018 regelbundna mässor i 

Domkyrkan i Linköping onsdagar klockan 18:00. 

Datum för mässorna är: 

7 mars 2018   4 april 2018 

2 maj 2018   30 maj 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mässorna firas i Nikolauskapellet, som finns till vänster bakom 

det stora altaret. 



Regler för hyra av församlingens lokaler 
i Linköping 

 

Grundregeln för uthyrning på lördagar-söndagar är att lokalerna 
inte kan hyras då mässor med efterföljande kyrkkaffe pågår. 
Också tider då församlingens olika grupper bokat in regelbunden 
veckoaktivitet för en hel termin är spärrade för uthyrning, det 
gäller alla dagar. De tider som lokalerna kan hyras finns hos för-
samlingsassistenten. 
 
ALLMÄNT  

• De lokaler som kan hyras är församlingssalen, köket, alla rum 
på övervåningen i församlingshuset samt biblioteket. 

• Skyddsrummet kan inte hyras. 
• Trädgården kan inte hyras, men kyrkoherden kan ge tillstånd till 

aktiviteter där. 
• Lokalerna kan i princip endast hyras för ändamål som har an-

knytning till församlingens verksamhet. Till sådant räknas 
mottagning i samband med dop eller vigsel samt kurser och fö-
reläsningar som ordnas av församlingen eller någon av dess 
grupper. Kyrkoherden kan ge dispens för uthyrning för andra 
ändamål. 

• Lokalerna kan inte hyras i samband med första kommunion el-
ler konfirmation. 

• Lokalerna måste vid kvällsuthyrning vara städade och lämnade 
senast klockan 23.00. 

• Den som hyr lokalerna kan efter överenskommelse med för-
samlingsassistenten få tillgång till dessa dagen innan hyrtiden 
för att förbereda för dukning med mera. 

• Uthyrning eller användning av församlingens lokaler måste bo-
kas i förväg, se nedan. 

• Kyrkoherden har rätt att vid extraordinära händelser (t ex ett 
oplanerat viktigt besök) annullera ett hyresavtal; då återbetalas 
hyresförskottet. 



HUR BOKAS LOKALERNA?  

• Bokning sker i så god tid som möjligt i förväg genom försam-
lingsassistenten med personligt besök eller via församlingens 
telefon/epost. Den som hyr skall personligen i förväg komma 
till expeditionen och skriva under hyresavtalet, betala avgiften 
och ta del av hyresreglerna. Innan detta skett är bokningen 
inte giltig. 

 
NÄR KAN MAN DISPONERA LOKALERNA KOSTNADSFRITT?  

• Församlingens lokaler får disponeras gratis 
* av grupper som på sön- och helgdagar ordnar kyrkkaffe efter 
högmässan 
* av nationella grupper för anordnande av kyrkkaffe/fest efter 
sina respektive mässor 
* av lekmannagrupper som regelbundet bokar lokalerna för 
sina aktiviteter (t ex ungdoms-, böne- och kvinnogrupper, lek-
mannaordnar, etc) 
* för minnesstund i direkt samband med begravningsguds-
tjänst i S:t Nikolai kyrka. För alla andra minnesstunder måste 
lokalerna hyras. 

 
GODKÄNNANDE  

• Reglerna har godkänts på församlingens ekonomirådsmöte 
2018-02-20. 

• Vid tvistefrågor ska den som skrivit under hyresavtalet kontakta 
kyrkoherden  



 
 

 

Nyheter från ekonomirådet 
 
Församlingens ekonomi är fortsatt god. Förra året hade vi ett 
preliminärt överskott på cirka 568 tkr (tkr = tusen kronor). 
 
De största intäkterna är: 
 
Återbetalning av kyrkoskatt1    1587 tkr 
Hyresintäkter2      224 tkr 
Kollekter      223 tkr 
Lönebidrag      182 tkr 
 
1Den kyrkoskatt som vi katoliker betalar till Skatteverket överförs 
därifrån till stiftet. Av den summan får varje församling en del, 
baserad på antalet registrerade medlemmar. 
 
2Församlingen hyr ut en lägenhet och en kontorslokal i prästgår-
den i Linköping och en lägenhet ovanför kapellet i Västervik. 
 
På utgiftssidan är de största posterna: 
 
Löner och sociala avgifter    548 tkr 
Reparation och underhåll av fastigheter  309 tkr 
Driftskostnader (el/värme/vatten/sophantering) 306 tkr 
 
En fullständig ekonomisk redovisning för 2017 kommer att läm-
nas på församlingsstämman den 15 april.  
 
Ekonomirådet vill tacka fader Roño som har varit kassör under 
2017. 
 
 

 

       



 Bland de viktigaste åtgärderna/besluten under 2017 kan nämnas 
(gäller Linköping): 
 
• Åtgärder för att öka brandsäkerheten – krav från Räddnings-

tjänsten. 
• Montering av nytt papptak över kyrkans entré. 
• Tecknandet av avtal om fastighetsskötsel för kyrkan, försam-

lingshuset och prästgården. 
• Utökning av städ/vaktmästartjänsten från 30 till 50%. 
• Inköp av ny bil. 
 
Ett viktigt beslut förra året var också att tills vidare överge tanken 
på att göra om skyddsrummet under S:t Nikolai katolska kyrka till 
en samlingslokal. Räddningstjänsten kräver att en sådan ska ha 
minst två nödutgångar och att ordna med en extra utgång mot 
trädgården skulle kosta alldeles för mycket. Dessutom skulle en 
trappa upp i trädgården vara väldigt förfulande på tomten. 
 
För 2018 planerar ekonomirådet följande större projekt: 
 
• Installation av ny ventilation i S:ta Teresas kapell i Västervik 

(klart i mars). 
• Inredning av vinden i församlingshuset i Linköping till en sam-

lingslokal, främst för ungdomarna. En process för att söka bygg-
lov startade i februari. 

• Utbyte av låssystemet i kyrkan/församlingshuset. 
• Ommålning av kyrkbänkarna. 
 
 
 



 Caritas-nytt 

Under 2017 har Caritas Linköping kunnat dela ut 52 500 kronor till olika 
projekt. Pengarna har samlats in genom försäljning i vår butik (Caritas-
boden) i församlingshuset, där vi har presentartiklar, leksaker, husge-
råd, osv. Vidare har vi kyrkkaffe en gång per månad och en årlig jul-
marknad under första advent. Det kommer också in en del gåvor. Styrel-
sen tackar alla som på olika sätt hjälpt till i verksamheten. 

Våra projekt 2017 

Vi har förra året delat ut följande bidrag: 

• Till Caritas Sverige; 25 000 kr har skickats till hjälpprojekt som Stock-
holms katolska stift stöder i Irak, Syrien, Sydsudan och Bangladesh. 

• Till behövande kaldeiska familjer i Linköping; 3 000 kr. 

• Till Linköpings Stadsmission; 2 000 kr har skickats till deras behand-
lingshem och skyddade boende för kvinnor med beroendeproblema-
tik. 

• Till en student i församlingen i ekonomisk nöd; 3 500 kr. 

• Till två barnhem; 10 000 kr har skickats till Indien och 5 000 kr till 
Bosnien. Av pengarna till Indien samlade barnen som tog emot sin 
första kommunion i maj i Linköping in 1 500 kr. 

• Till behövande personer/familjer i Polen; 4 000 kr har skickats till en 
förening för kvinnor som drabbats av bröstcancer. 

 
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. 

Caritas Linköping har verkat inom S:t Nikolai församling sedan 1994. 
Den har för närvarande knappt 50 medlemmar. Medlemsavgiften är 
150 kronor per år. Pensionärer, studerande och arbetslösa betalar 75 kr 
per år. Vårt postgironummer är 68 78 75-5. Bli medlem du också och 
stöd en god sak! 

 



 S:t Nikolai Student Group  
 
Varmt välkommen till församlingens studentgrupp, St Nikolai Stu-
dent Group (SNSG)! Gruppen träffas i kyrkan varannan fredag. 
 
Träffarna startar med att fira mässa klockan 18:00, därefter ber 
gruppen rosenkransen tillsammans. Efteråt blir det fika, olika 
slags aktiviteter och diskussioner!  
 
Är du intresserad så har gruppen en egen Facebook sida med 
namnet ”St Nikolai Student Group”, där man kan komma i kon-
takt med medlemmarna. Nedan kan man se schemat för hösten 
2018.  
 
 
 



  

 

Franciskanska Sekularorden, OFS,  
 fraterniteten i Linköping       

 
 
                       

Då den helige Franciskus grundade sin botgörarorden, sökte sig 
även gifta män och kvinnor till honom, fascinerade av hans bud-
skap och livsideal, och önskade bli del i den franciskanska famil-
jen. Den Helige Franciskus gav då alla en levnadsregel som visade 
vägen i olika situationer och grundade därmed Sekularorden. 
Det franciskanska livsidealet är präglat av att leva i enkelhet, 
glädje och gemenskap, vårda skapelsen, samt att motverka splitt-
ring, både i kyrkan och i världen och verka för fred. Sekularor-
dens regel är en regel för lekmän i världen.   
  
I Linköping träffas Portiunculafraterniteten en gång i månaden 
för att samtala, be, fira mässan och fördjupa sig i franciskansk 
spiritualitet. Det är i gemenskapen vi hjälper varandra att leva 
våra apostolat.   
 
Onsdagen 11 april inbjuds alla som vill träffa oss och kanske lära 
känna Sekularorden bättre, på kvällsmat och gemenskap efter 
Kvällsmässan. 
 
Om du skulle vilja veta mera om den Franci-
skanska Sekularorden, kontakta då; 
 
Maurice Devenney ofs, 0731-592728   
Lars Fredlund ofs,   0761-850958 
 
Se även hemsida http://sekularfranciskan.se 

http://sekularfranciskan.se


 

 

 

 

 

The Filipino Christian Community in Linköping (TFCCL) 

Filippinska gruppens kommande aktiviteter i mars och april 2018 
är följande:  
 
17 mars: Lenten Recollection med Fader Gabriel Baldostamon 
klockan 14:00 - 19:00. Detta tillfälle är inte bara för filippiner, 
utan alla är välkomna att delta. 
 
1 april: Påskfest klockan 19:00 efter mässan. Gruppen firar påsk 
med äggjakt som är en rolig och spännande lek för barn. Äggjak-
ten börjar före mässan klockan 15:00. 
I övrigt kommer gruppen att vara med under kardinalens visi-
tation i april. 

Melkitiska katolska församling 

Melkitiska katolska församlingen antog namnet Marias Bebådelse 
till sin församling. Medlemmarna kommer från olika länder i Mel-
lanöstern samt pratar arabiska och svenska. En präst som heter 
Noman Rawik kommer från Stockholm den andra lördagen i må-
naden och firar gudstjänsten tillsammans klockan 11:00. Efteråt 
sitter gruppen i församlingssalen och diskuterar religion och sam-
hällsfrågor. Medlemmarna planerar därefter tillsammans till 
nästa möte. Ett ämne som diskuteras aktivt är, hur nyanlända kan 
anpassa sig och bli goda medborgare i det svenska samhället.  
 
Gruppen kommer att fira Marias Bebådelsedag den 18/03-2018. 
Nästa träff kommer att handla om Marias Bebådelsedag.  
 

Kroatiska gruppen 
 
Gruppen firar mässa klockan 12:30 den 4:e söndagen i månaden 
med fika efter mässan. 

Traditionella vallfärden (för 19.gången) till Vadstena är i år 26/05 



Eritreanska katolska gruppen 

Normalstadgar för den eritreanska gruppen i Linköping: 
1. SYFTE 
Förening har till uppgift att samla katolska eritreanska medlemmar för 
att gemensamt förverkliga de syften och målsättningar som katolska 
kyrkan och riksförbundet Sverige Unga Katoliker har uppställt. 
  
2. MEDLEMSKAP  
Medlemskap kan vinnas av varje person som verkar för de målsätt-
ningar som föreningen har och som genom en aktiv handling ställer sig 
bakom rörelsens idé och syfte. 
  
3. SÄTE 
Föreningen har sitt säte  i Linköping. De flesta är från Motala och Kisa. 
  
4. ORGANISATION  
Föreningen är en lokalavdelning av riksförbundet Sverige Unga Katoli-
ker.  
  
5. ÅRSMÖTE, EXTRA ÅRSMÖTE  
Årsmötet är föreningens högst beslutande organ.  ÅRSMÖTE ska hålla 
minst en gång per verksamhetsår. 
Extra årsmöte hålles då styrelsen eller 2\3 av medlemmarna så begär. 
   Vid årsmöte ska följande ärenden förkomma: 
       - val av styrelse  
       - val av revisor  
       - val av valberedning 
       -beslut om ansvarsfrihet.  
Votering sker genom handuppräckning.  
  
ÖVRIGT  
Mässorna firas fjärde lördagen av varje månad klockan 10:00 i S:t Niko-
lai katolska kyrkan. 
  
Gruppen besökte eritreanska biskopen Kidanemariam i Stockholm. 
Cirka femton församlingsmedlemmar reste med buss och tåg till Stock-
holm för att träffa biskopen och fira mässan tillsammans.  



 Kaldeiska missionen i Linköping 
Apostolisk visitation av biskop Saad Hanna 
Lördagen och söndagen den 10-11 mars besökte den kaldeiska 
visitatorn för Europa, hans excellens biskop Saad Hanna, den 
kaldeiska missionen i Linköping. Biskopen höll i en föreläsning 
som handlade om förståelsen av människans lidande i ljuset av 
Jesu lidande. Församlingen fick efter föreläsningen ställa frågor 
till biskopen och förde en diskussion tillsammans om kaldéernas 
situation i Sverige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På söndagen firade missionen mässan med biskop Saad Hanna. 
Efteråt träffade hans excellens ungdomsgruppen Den gode Her-
den och den kaldeiska missionens styrelse. 
 
 



 Marias Obefläckade Hjärta 

Den kaldeiska kvinnogruppen, Marias obefläckade Hjärta träffas varje 

torsdag i S:t Nikolai katolska församling för att be rosenkransen och 

genomföra olika aktiviteter. Den första februari tittade gruppen på en 

film om Fatima och den 15 februari en film om den heliga Veronica 

Giuliani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnundervisningsgruppen  

I samband med sportlovet hade den kaldeiska kommunionsgruppen 

en aktivitet som var i form av bowling och lunch. Totalt deltog ca 29 

barn och 3 lärare i aktiviteten  

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/


 Den Gode Herden 

Kaldeiska ungdomsgruppen Den Gode Herden är en ungdomsgrupp 

som träffas regelbundet varje fredag klockan 19:00 i S:t Nikolai ka-

tolska församling. Ungdomsgruppen hade sitt årsmöte den 26 januari. 

I samband med årsmötet valdes en ny ungdomsstyrelse för året 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Onsdag den 14 februari, besökte några representanter från ung-

domsgruppen sjukhuset och avdelningen lekterapin i Linköping. Anled-

ning till detta, var att ungdomarna ville fira alla hjärtans dag med sjuk-

domsdrabbade barn. Syftet var att sprida Jesu kärlek och glädje bland 

barnen. Ungdomarna delade ut choklad och godis till alla barn. Den 

Gode Herden tackar all personal på sjukhuset för ett engagerat motta-

gande. 

  



 Påsktider i S:t Nikolai katolska församling, Linköping 

Palmsöndag 25 mars 

09:00  Stilla mässan 

10:30  Högmässa med palmvigning  

18:00  Engelska mässa med palmvigning  

Tisdag 27 mars 

18:00  Mässa 

Onsdag 28 mars 

18:00  Mässa 

Skärtorsdag  29 mars 

19:00  Mässa till minne av instiftandet av eukaristin, därefter 

 tillbedjan 

Långfredag 30 mars 

11:00  Liturgi för barn 

15:00  Liturgi till åminnelse av herrens lidande 

Påskafton 31 mars 

15:00  Välsignelse av påskmat  

21:00  Högtidligt påskvaka  

Påskdagen 1 april  

10:30  Högmässa 

18:00 Mässa på engelska 

Annandag påsk 2 april 

10:30  Högmässa 

Kristi himmelfärdsdag 10 maj 

10:30 Högmässa 

Ingen kvällsmässa  

 



 Sommargudstjänst i Kapellet Gamla Linköping 

Under sommartiden hålls en gudstjänst i kapellet varje söndag 
klockan 15:00. S:t Nikolai katolska församling ansvarar för guds-
tjänsten den 17 juni med att fira vesper. 

 
Syrisk katolsk mässa under påsken 2018  

Påskafton 31 mars 
14:00  Mässa 

Kaldeiska mässor under påsktiden 2018 

Palmsöndag 25 mars 
14:00  Mässa och palmvigning i S:t Nikolai katolska församling 

Måndag 26 mars 
17:00  Bikt 
18:00  Mässa  

Tisdag 27 mars 
10:00  Bikt  
11:00  Mässa  

Onsdag 28 mars 
19:00  Andlig kväll  

Skärtorsdag  29 mars 
16:30  Mässa  i S:t Nikolai katolska församling 

Långfredag 30 mars 
18:00  Liturgi till åminnelse av herrens lidande och död 
 i Missionskyrkan (Drottninggatan 22) 

Påskafton 31 mars 
19:00  Högtidligt påskvaka, Kristi uppståndelse, Missionskyrkan 

Kristi himmelfärdsdag 10 maj 

13:00  Mässa i S:t Nikolai katolska församling 



 Stilla veckans och påsktider i  
Heliga Hjärtas Kloster, Omberg, 2018  

Femte söndagen i fastan 18 mars  
08:00  Högmässa  
 
Palmsöndagen – Passionssöndagen 25 mars 
08:00  Högmässa 

Stilla Veckan  
Måndag - Onsdag  26-28 mars 
08:15  Mässa eller kommunionsgudstjänst  
  
Skärtorsdagen 29 mars  
18:00  Högtidlig Mässa  
 

Långfredagen 30 mars  
15:00  Långfredagens Liturgi - Herrens lidande och död  
 
Påskafton 31 mars  
21:30  Påskvakan, Kristi Uppståndelse 
 
Påskdagen 1 april  
09:00  Högmässa  
 
Annandag Påsk 2 april  
08:00  Högmässa  
 
Se även klostrets hemsida:  
www.heligahjartaskloster.se/aktuellatider  
 

Mässa i Motala 

Palmsöndag 25 mars 
18:00  Mässa på svenska 



 Påsktider i S:ta Birgittas Kloster i Vadstena, 2018 

 
Palmsöndag 25 mars  
09:30  Procession från Mariagården till… 
10:00  Högmässa i S:ta Birgittas kyrka 
 
Måndag 26 mars  
11:15  Non 
16:25  Vesper 
17:15  Mässa 
19:30  Completorium 
 

Tisdag 27 mars   
07:15  Laudes och ters   
11:15  Non 
16:25  Vesper   
17:15  Mässa 
19:30  Completorium 
 
Onsdag 28 mars  
07:15  Laudes och ters 
11:15  Non 
16:25  Vesper 
17:15  Mässa 
19:30  Korsvägsandakt och därefter completorium 
 
Skärtorsdag 29 mars  
07:00  Meditation i tystnad 
09:00  Läsningsgudstjänst och laudes 
11:30  Non 
18:00  Högmässa med fottvagning 
21:00  Completorium 
 



 Långfredag 30mars  
07:00  Meditation i tystnad 
09:00  Läsningsgudstjänst och laudes 
11:30  Non 
15:00  Långfredagens gudstjänst med korsets hyllning 
19:30  Completorium 

Påskafton 31 mars  
07:00  Meditation i tystnad 
09:00  Läsningsgudstjänst och laudes 
11:30  Non 
16:30  Vesper 
20:30  Påskvaka 

Påskdagen 1 april  
07:15  Laudes och ters 
10:00  Högmässa 
16:25  Vesper och completorium 

Annandag påsk 2 april   
07:15  Laudes och ters 
10:00  Högmässa 
(16:25 Vesper och completorium om ej annat anges) 

Påsktidens mässor i Västervik 

Palmsöndagen 25 mars 

11:00  Högmässa med Palmvigning 

Långfredag den 30 / 3 — 2018 

15:00  Liturgi till åminnelse av Herrens Lidande 

Påskdagen den 1/04 2018 

11:00  Högmässa 

Under Fastan kommer kyrkan att vara öppen varje fredag Så 
länge det finns behov. 

Kroatiska mässa — Färde lördagen i månaden klockan 16:OO 



 Ordinarie mässtider i S:t Nikolai katolska församling i 

Linköping 

Tisdag - Fredag   18:00 

Lördagar (Vigilemässa) 18:00 

Söndagar (Stilla mässa) 18:00 

Söndagar (Högmässa)  10:30  

 

Mässor på andra språk i Linköping 

Engelska - Varje söndag klockan 18:00 

Filippinska - Fjärde lördagen i månaden klockan 16:00 

Kaldeiska - Första och tredje söndagen i månaden            

         klockan 13:00 

         Andra och fjärde söndagen i månaden  

         klockan 14:00 

Kroatiska - Fjärde söndagen i månaden klockan 12:30 

Melkitiska - Andra lördagen i månaden klockan 11:00 

Polska - Tredje söndagen i månaden klockan 16:00 

Syrisk katolska - Första och tredje lördagen i månaden  

             klockan 11:00 

Vietnamesiska - Andra söndagen i månaden klockan 12:15  

 

 

 

 

 

 

Glad Påsk! 


