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E-post:               
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Präster & Diakoner  
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P. Gabriel Baldostamon CP 
Mobil: 072-333 21 27 

P. Roño Toledo CP 
Mobil: 072-331 80 58 

P. Roberto Wapaño CP 
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yahoo.com 
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Myntbacken 2 
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E-post: piozac@algonet.net  

Diakon Peter Nagy 
Mobil: 073-423 31 22 
 

 
 
S:ta Teresas katolska kapell 
Kapellvägen 5, 593 43 Västervik 
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Kommuniteter 

Vår Allra Heligaste Frälsares  

Orden O.Ss.S (Birgittasystrar) 

S:ta Birgittas kloster Pax Mariae 

Myntbacken 2, 592 30 Vadstena 
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Hemsida: www.birgittaskloster.se 

Mariadöttrarna OSB 

Benediktinsystrar  

Heliga Hjärtas Kloster 

592 93 Borghamn 

Tel: 0143-21020 

Hemsida:  

www.heligahjartaskloster.se 
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Kyrkoherden har ordet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag heter Pader Nelson Caserial, CP. Jag tillhör provin-
sen Passionen av vår Herre Jesus Kristus, Filippinerna 
(Passionisterna Filippinerna). Jag bekräftade mina tillfäl-
liga löften senast den 1 maj 2002 och mitt perpetuella 
löfte om celibat, fattigdom och lydnad den 2 maj 2005.  
 
Jag diakonvigdes i oktober 2006. Jag prästvigdes den 17 
maj 2007 i Our Lady of Peace and Good Voyage Parish i 
General Santos City, södra Filippinerna, av biskop Dinu-
aldo Gutierrez, DD. 
 
Mitt första missionsuppdrag var kaplan till filippinska 
grupper här i Sverige, i början av månaden av 2012. Se-
nare tog jag över som kyrkoherde i S: t Josef Arbetarens 
Katolska Församling i Luleå, Norra Sverige, senast den 1 
maj 2015.  
 
15 augusti 2018 utsågs jag till en ny kyrkoherde här i St. 
Nikolai Katolska församling, för att ersätta Fr. Gabriel 
Baldostamon, CP. när han gick i pension från ministeriell 
plikt, men fortsättes att vara en del av Linköpings kom-
munitet, där han tar hand om vår filippinska missionen 
när han kan. 
 
 



 Jag har alltid trott att kyrkan, och alla aspekter däri som 
har ansvaret för hela samhället, frukterna av vår sam-
lade arbetskraft, kompetens och uppoffringar. Därför 
vädjar jag till din iver och generositet att hjälpa till i den 
ständiga tillväxten av vår kyrka, Guds hus. Må ni bli väl-
signade med den nåd som ni behöver speciellt att leva 
ett lyckligt och ett meningsfullt kristet liv. 
 
Må Herren befria er från alla skador och faror. Och att 
era liv kan vara värdiga för den kalk som Gud har gett 
er. 
 
 
Pader Nelson Caserial, CP  
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



Före detta kyrkoherden har ordet 
 

Mina bröder och systrar, 

Jag hälsar er med fred, den fred som världen inte kan ge utan 
endast Jesus Kristus!  
 

Jag avslutade officiellt min roll som kyrkoherde den 15:e augusti 

och Pater Nelson Caserial, CP, övertog då denna tjänst.  

Det har varit en heder och ära att tjäna som präst i denna för-

samling de senaste 10 åren, först som assistent till p. John 

McCormack, CP, och sedan som kyrkoherde från och med den 1:a 

januari 2011.  
 

Jag vill uttrycka min tacksamhet och uppskattning till dem som 

har hjälpt mig genom åren att tjäna denna församling med de 

gåvor och begränsningar som Gud har gett mig:  

 

- Pastoralråd och Ekonomiråd som gav råd och hjälpte till att 

kunna hantera denna multikulturella församling. Deras aktiva en-

gagemang i församlingslivet är ovärderligt och gjorde min börda 

lättare.  

 

- Kateketerna och föräldrarna som tog på sig uppgiften att under-

visa och vägleda barnen inför att ta emot sakramenten, första 

kommunion och konfirmation, så att de kan bli ansvarsfulla och 

kunniga katoliker.  

 

 



 - De som har hjälpt till i de liturgiska tjänsterna: sakristaner, mi-

nistranter, körmedlemmar, lektorer och organister. De gjorde 

det möjligt att fira fester och de liturgiska tiderna i en värdig och 

högtidlig form.  

 

- De som ansvarat för söndags-fika. De gjorde det möjligt för för-

samlingsmedlemmarna att träffas och lära känna varandra samt 

bli vänner. 

  

- De olika nationella grupperna och deras präster. De har visat 

att vi tillhör en universell kyrka och är ett exempel på en enhet i 

mångfald.  

 

- De som hjälpt till i det tysta och inte på ett synligt sätt: de som 

tvättat och strukit kyrkans dukar, de som räknat kollekterna, de 

som hjälpt till att sköta trädgården och de som ordnat med 

blommorna i kyrkan.  

 

- Systrarna i de två klostren: Benediktinsystrarna på Omberg och 

Birgittasystrarna i Vadstena för deras ständiga bön för försam-

lingen och deras präster som firat mässa för dem och medlem-

marna i denna församling.  

 

- Diakon Peter Nagy, den numera ende diakonen i vår försam-

ling. Hans generösa hjälp och hans vänskap är mycket upp-

skattad.  

 

 



 - De anställda - både de tidigare och nuvarande: Jussi Tranesjö, 

Habib Sliwa, Rowena Padayao och Kata Ladan. De har varit och 

är värdefulla medarbetare.  

 

- Mina kollegor passionisterna, som vid sidan av sitt uppdrag för 

den filippinska missionen i hela Sverige, har avsatt tid för att 

hjälpa denna församling i våra mässor både här och i Västervik.  

 

- De som har varit vänliga mot mig. De har bekräftat vad som är 

bra i mig. De som inte varit så vänliga. De har visat vad jag bör 

korrigera och förbättra.  

 

Med tacksamt hjärta, 

 

Pater Gabriel Baldostamon, CP  

 
 

 

 

 

 

 

 



 Kardinalens visitation i S:t Nikolai  

Katolska Församling  

Fredagen den 6 april besökte kardinal Anders Arborelius för-
samlingen S:t Nikolai i Linköping. Besöket började med ett varmt 
mottagande och välkomnande av kardinalen, där Jungfru Marias 
Kaldeiska kör för barn sjöng olika svenska psalmer. Kardinalen 
uttryckte sin glädje om barnens uppträdande och uppmuntrade 
dem att fortsätta sjunga i herrens namn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Därefter firade kardinalen kvällsmässan i kyrkan klockan 18:00 
med betraktelse efter mässan för församlingens medlemmar. 
 
 
 

 

 

 

 



 Lördagen den 7 april fick kardinalen med hjälp av kyrkoherden 

göra en genomgång av kyrkoböckerna.  

 
Efteråt var schemat fullspäckat av inplanerade möten med olika 

grupper. Kardinalen fick bland annat träffa en ekumenisk grupp 

med representanter från olika kyrkor och samfund i Linköping, 

församlingens ungdoms ledare, kateketer samt de anställda i 

församlingen. Dessutom hade kardinalen möte med flera andra 

representanter från de internationella grupperna i kyrkan samt 

församlingens medlemmar från Motala, Vadstena och Västervik. 

Det var många frågor som ställdes utav både medlemmarna och 

kardinalen.  

 

 

 



 Klockan 18:00 började kvällsmässan som kardinalen friade med 

församlingens medlemmar. 

 

Direkt efter mässan bjöds det på gott hembakat fika som försam-

lingsmedlemmarna generöst hade förberett i församlingshuset. 



 Söndagen den 8 april fick kardinalen ihop med fader Gabriel 

träffa församlingens ekonomi- och pastoralrådet. 

Sedan var det välbesökt och högtidlig mässa i Missionskyrka 
klockan 14:00. Under högmässa var det olika körer som sjöng 
och förböner lästes på olika språk. 

Därefter var det många som pratade med kardinalen och pas-
sade på att fotografera med honom om ett minne. 
 
Slutligen tackades kardinalen av med tal, där kyrkoherden Fader 
Gabriel betonade hur betydelsefullt det är för vår församling att 
få uppleva stödet av biskopens närvaro och gemenskap.  



 Ny församlingsassistent i S:t Nikolai Katolska  
församling i Linköping 

 

En ny församlingsassistent har rekryterats och anställts under 
senaste månaderna. Tjänsten tillträds 1 oktober 2018 eftersom 
församlingsassistenten Rowena Padayao går vid septembermå-
nadens slut i pension. En intervju har gjorts med den nya för-
samlingsassistenten.  
 
Kan du berätta lite om dig själv?  
Jag heter Amir Putrus och är 47 år gammal. Jag flyttade till Sve-
rige från Irak år 1994 och är medlem av vår församling. Jag är gift 
och har två barn som är 12 och 16 år.  
 
Jag är utbildad undersköterska sedan år 1998 och har därefter 
arbetat på Region Östergötland i Linköping på olika kliniker med 
olika specialiteter. Sedan 3 år tillbaka så har jag arbetat mest 
som koordinator, vilket kräver mycket samordning och plane-
ring. 
 
Vilka är dina fritidsintressen?  
När jag inte jobbar eller tar det lugnt på fritiden, så brukar jag 
vilja vara ute i naturen. Jag älskar att springa, men även att 
simma eftersom jag kan ta med barnen till simhallen. 
 
Hur beskriver du din personlighet? 
Jag är en person som gärna vill dela med mig av mina kunskaper 
och erfarenheter. Jag är öppen, flexibel och vill engagerat lära 
mig av andra. Framförallt värdesätter jag olikheter och empati i 
mötet med andra människor. 
 
 
 

 



 Vad innebär ditt jobb som församlingsassistent? 
Jag kommer att jobba 75%, därav 50% som församlingsassistent, 
15% med att hjälpa till barn- och ungdomsverksamheten i för-
samlingen samt 10% som vaktmästare.  
 
Som församlingsassistent, kommer mitt jobb att huvudsakligen 
innebära att ta hand om alla telefonsamtal, post och e-post. 
Dessutom kommer jag att vara en nyckelperson som ger service 
och administrativt stöd till församlingsmedlemmarna, där det 
ingår hantering av medlemsregistret och alla kyrkliga intyg som 
dop, vigsel och så vidare. Övrigt församlingsjobb är bokning av 
mötestider, kontakt med katolska stiftet, kontakt med olika fir-
mor och myndigheter, kontakt med olika missioner, kontakt med 
andra verksamheter Motala, Vadstena och Västervik. En viktig 
del av jobbet är att även kunna samla in all viktig information 
som krävs för att kunna framställa församlingsbladet. 
    
När det gäller den ekonomiska delen, ingår det ansvar av hand-
kassan, insättningar av församlingens kollekter på bankkonto. 
Utöver detta, kommer jag att ha kontakt med bokföringsfirman 
samt ansvar för personalfrågor för anställda i församlingen. 
 
En annan arbetsuppgift är att ta hand om barn– och ungdoms-
verksamheten genom att planera och koordinera tillsammans 
med lederna  samt undersöka alla ekonomiska möjligheter.  
 

Vad har du för målsättningar och ambitioner?  
Mina huvudsakliga mål är att kunna sköta församlingsarbetet på 
ett organiserat och bra sätt, införa ordning och reda i församling-
en, vara tillgänglig för alla medlemmar för att kunna hjälpa till 
med olika saker. Det viktigaste är att bemöta alla med värdighet 
och respekt. Slutligen vill jag kunna driva vissa saker med olika 
frågor till olika råd i församlingen. Jag ser verkligen fram emot 
att lära mig mer om församlingsverksamheten och att samarbeta 
med alla barn- och ungdomsgrupper. 



 Vilken blir din största utmaning som assistent i församlingen? 
Att det är ett helt nytt jobb för mig och att det är helt andra ar-
betsuppgifter än det jag har jobbat med sedan tidigare. Det finns 
många olika kulturer och varje mission i församlingen har sin 
vilja och sitt sätt att arbeta på. Det ska bli spännande men även 
utmanande att försöka jobba och vara som spindeln i nätet. 
 
Kan du beskriva kortfattat tillvägagångssättet du kommer att 
använda dig utav för att utveckla församlingsverksamheten?  
Jag kommer att lyssna effektivt och väldigt mycket i början för 
att kunna reda ut vilka frågor som jag kan driva på och påverka,. 
Jag ska börja med de små sakerna och försiktigt gå framåt ,att 
samarbeta och kunna ha en öppen dialog om vilka behov det 
finns och vad jag behöver göra för att kunna leverera ett bra re-
sultat. Att vara rak, tydlig och ge återkoppling på olika frågor. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 begravningsgudstjänst 
i S:t Nikolai kyrka. För alla andra minnesstunder måste lokaler-
na hyras. 

 
GODKÄNNANDE  

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

 Vid tvistefrågor ska den som skrivit under hyresavtalet kontakta 
kyrkoherden  



 Pingstdagen 

Söndagen den 20 maj 2018 firade S:t Nikolai katolska församling 

pingstdagen, vilken presenterar kyrkans ”födelsedag”. Mässan 

friades av kyrkoherden fader Gabriel, fader Sameer Hassany och 

fader Roño Toledo med samtliga medlemmar i kyrkans gård i det 

fina sommarvädret och under den stekheta solen.  

Efter mässan, bjöds det på mat och dryck som medlemmarna 

hade tagit med sig samt god gemenskap.  



 Dessutom fick olika grupper uppträda för att presentera sin kul-

tur och sina länder. Dagen fylldes med dans, skratt, glädje och 

kärlek i herrens namn.  

Det var en fantastisk möjlighet för hela församlingen att fira 

mässan tillsammans, träffas och äta tillsammans för att kunna 

lära känna varandra och bygga broar mellan de olika nationella 

grupperna.  

 



 The Filipino Christian Community in Linköping (TFCCL) 

Den filippinska gruppen i Linköping deltog i den 10:e årliga 
träffen ”Filipino Christian Community in Sweden” som i år hölls i 
Uppsala den 27-29 juli 2018. Där ungefär 22 städer från hela 
Sverige fanns representerade. Det kom även några deltagare 
från Färöarna. Det här årets tema var: ”Well done, good and 
faithful servant!”- Mathew 25:21.  
 
Den filippinska gruppen tackar för allt stöd, speciellt från S:t 
Nikolai församling och alla medlemmar som fortsätter att ge 
stöd till gruppen.  

Nedan är de kommande händelserna för den filippinska gruppen 
resten av året:  

 
22 September: Filippinsk mässa och San Lorenzo Ruiz Fest  
27 Oktober: Filippinsk mässa  
9-10 November: Ledarskapsmöte av FCC Sweden  
24 November: Filippinsk mässa  
22 December: Filippinsk mässa och Julfest  



 Kroatiska missionen  

Lördagen den 26 maj 2018 ägde den traditionella vallfärden till 
Heliga Birgittas graven i Vadstena rum. Det var den 19.e gången 
som många kroater från hela Skandinavien samlades i Vadstena. 
 
Vallfärden inleddes med mässa som firades utav biskopen som 
hade kommit från staden Gospicf i Kroatien tillsammans med 
flera kroatiska präster från olika städer i Sverige. 
Efter mässan samlades alla kroater i ishallen i Vadstena för bland 
annat musik, underhållning och en gemensam lunch. Kroatiska 
föreningen ”Croatia” från Motala var som vanligt på plats och 
bidrog med mycket hjälp för att dagen skulle lyckas. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Kaldeiska missionen i Linköping 

Lördagen den 16 juni 2018, fick kaldeiska missionens barnunder-
visningsgruppen som förberedde sig inför sin första heliga Kom-
munion fira sin stora högtid. 
 
I år bestod Kommunionsgruppen av 18 kaldeiska barn som tog 
emot Kristi kropp och blod. Mässan firades av fader Sameer med 
hjälp av fader Gabriel i Mission kyrkan i Linköping.  



 Jesu lärjungar  

Den Kaldeiska ungdomsgruppen Jesu lärjungar är en grupp för 
ungdomar mellan 14 och 17 år gamla. Gruppen träffas varje sön-
dag klockan 11:00 i Katedralskolan, där ungdomarna under 
dessa möten får fördjupa sig i sin kristna tro. 
 
I samband med påsken medverkade gruppens ungdomar i en 
pjäs som handlade om Jesu lidande och död. Under sommaren 
2018 genomförde gruppen en resa till Krakow, Polen där de be-
sökte bland annat St. Faustinas kloster, koncentrationslägret 
Auschwitz och saltgruvan Wieliczka med mera.   

Bilden nedan är tagen från resan till Polen. 

 

 

 

 



 Ordinarie mässtider i S:t Nikolai katolska församling i 

Linköping 

Tisdag - Fredag   18:00 

Lördagar (Vigilemässa) 18:00 

Söndagar (Stilla mässa) 09:00 

Söndagar (Högmässa)  10:30  

 

Mässor på andra språk i Linköping 
Engelska - Varje söndag klockan 18:00 

Filippinsk rit- Fjärde lördagen i månaden klockan 16:00 

Kaldeisk rit- Första och tredje söndagen i månaden            

         klockan 13:00 

         Andra och fjärde söndagen i månaden  

         klockan 14:00 

Kroatisk rit - Fjärde söndagen i månaden klockan 12:30 

Melkitisk rit- Andra lördagen i månaden klockan 11:00 

Polsk rit - Tredje söndagen i månaden klockan 16:00 

Syrisk-katolsk rit - Första och tredje lördagen i månaden  

             klockan 11:00 

Vietnamesisk rit - Andra söndagen i månaden klockan 12:15  

Eritreansk rit - Fjärde lördagen i månaden klockan 10:00 


