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Kommuniteter
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Ansvarig utgivare
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Kyrkoherdens ord

Glad påsk till er alla!
Vi är sannerligen glädjellda idag då vi firar vår Herre Jesu Kristi 
uppståndelse; han vars kropp sargades, men återuppstod på den tredje 
dagen. Vi ǌuter av denna Kristi triumf som ger oss nytt liv!

Påskhögtiden är central i vår kristna tro. Enligt evangelierna uppstod 
Jesus verkligen i härlighet på tredje dagen eer hans kors ästelse på 
Golgota.

Påsken är central eersom Gamla Testamentets profetior upplls i och 
av Jesus själv i påskens mysterium. Vidare skriver Paulus ”om Kristus 
inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era 
synder” (1 Cor. 15:17). Hans uppståndelse utgör grunden r vår tro. 
Därigenom upplls den utlovade älsningen. Vi erhåller seger över 
synden och år del av Guds egna, gudomliga liv. Även aposteln Petrus 
skriver att Gud har ”tt oss pånytt till ett levande hopp genom Jesu 
Kristi uppståndelse ån de döda” (1 Pet 1:3).

Kära vänner, visst är det underbart att höra de ord vi just hört: ”Så 
älskade Gud världen att han gav den sin ende son, r att de som tror på 
honom inte ska gå under utan ska ha evigt liv” (Joh 3:16). Vi bör i varje 
stund påminna oss själva om detta.

Katekesen lär att “Uppståndelsen är inkarnationens höjdpunkt. Den 
bekräar Jesu gudomlighet och allt vad han lärt och g ort. Den 
uppller alla Guds löen till oss. Vidare är den uppståndne Kristus, 
segrare över synd och död, källan till vår rätt ärdighet och vår 
uppståndelse. Därigenom ges vi  nåden att adopteras som Guds barn 
och å en verklig delaktighet i den ende Sonens liv. Vid tidens slut 
kommer han att låta våra kroppar uppstå.” (Kompendiet till Katolska  
Kyrkans katekes 131)
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Tro sammanflätad med hopp utgör kärnan i uppståndelsen. Och dessa 
rgylls av den kärlek som Fadern uppenbarar r oss genom Jesus 
Kristus. Och, medan uppståndelsen rvisso är ett historiskt faktum, 
grundat på tecken och ögonvittnen, är den också Jesu inträde i den 
gudomliga härligheten. I och med det överstiger den ren historia och 
utgör ett trons mysterium som äger rum i Guds evighet.

Detta gör vår tro levande och missionerande i enighet med 
apostlagärningarnas ord: ”vi kan alla vittna om det” (Apg 2:32). Varje 
dag erfar vi uppståndelsens verklighet: då solen gryr varje morgon, då vi 
älskar vår nästa, då vi värnar om livet och om skapelsen. Dessa är några 
tecken på den uppståndne Kristus.

Detta är anledningen till att vi firar Eukaristin varje söndag och särskilt 
på denna strålande påskdag. Med hjärta och själ bekänner vi vår tro:
Guds Son ”steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen”

Han steg ner till dödsriket r att bringa de heliga själarna det glada 
budskapet och r att rädda dem ån mörkret. Idag kommer han till 
oss, till våra svårigheter, våra lidanden, våra gravar -så att han må resa 
oss upp med honom i hans härlighet.

Kära vänner, låt oss öppna oss r honom: Låt oss välkomna honom i 
våra liv. Som Johannes Paulus II sa: ”Var inte rädda. Öppna, säger jag. 
Öppna brett upp dörren r Kristus!” Låt oss välkomna honom i våra 
hjärtan, r endast i honom finner vi år älsning. 

Låt oss enas inom Kyrkan och med kristna värdlen över i att fira detta 
stora mysterium i vår tro: Kristi uppståndelse. Låt oss delta aktivt i 
dagens mässa, ge uttryck r vår tro sammanfattad i trosbekännelsen 
och sjunga ”halleluja” med jubel! Låt oss bära det glada budskapet 
överallt och till alla. Halleluja, halleluja!
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Kallelse till rsamlingens årsmöte 2019

Sankt Nikolai Katolska rsamlings årsmöte äger rum söndagen den 28 
april 2019 kl 12:00, i rsamlingssalen.

Motioner till rsamlingens årsmöte lämnas till kyrkoherden senast 2 
veckor innan. Det är viktigt att så många som möjligt deltar på mötet 
r att å information om rsamlingens verksamhet och ekonomi samt 
r att diskutera viktiga ågor angående rsamlingens amtid.

Dagordning utdelas re mötet.

Församlingen bjuder på sopplunch.

Välkommen att göra din röst hörd!
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Caritas-nytt

Under 2018 har Caritas Linköping kunnat dela ut 29 000 kronor plus 
1000 US dollar till olika projekt. Pengarna har samlats in genom 
rsäǉning i vår butik (Caritas-boden) i rsamlingshuset, där vi har 
presentartiklar, leksaker, husgeråd, osv. Vidare har vi kyrkkaffe en gång 
per månad och en årlig julmarknad under rsta advent. Det kommer 
också in en del gåvor. Styrelsen tackar alla som på olika sätt hjälpt till i 
verksamheten.

Våra projekt 2018
Vi har rra året delat ut ǉande bidrag:
• Till Caritas Sverige; 18 000 kr har skickats till hjälpprojekt som 
Stockholms katolska sti stöder i Syrien, Sydsudan, Indien och 
Venezuela
• Till Linköpings Stadsmission; 2 000 kr har skickats till deras 
behandlingshem och skyddade boende r kvinnor med 
beroendeproblematik
•  Till en student i rsamlingen i ekonomisk nöd; 5 000 kr
•  Till två barnhem; 1 000 US dollar har skickats till Indien och 4 000 
kr till Bosnien.

Genom att våra pengar rmedlas direkt via personer som vi känner 
eller säkra bankkanaler vet vi att de kommer am. Vi har ändå krav på 
våra mottagare att redovisa vad de donerade pengarna använts till.

Caritas Linköping fyller 25 år
I vårt arkiv finns de rsta stadgarna som antogs den 28 augusti 199⒋ I 
år har det alltså gått 25 år sedan vår rening bildades. Givetvis ska 
styrelsen uppmärksamma detta på något sätt, kanske genom en 
utställning kring några av de projekt vi ha genom åren.
Vi har r närvarande drygt 50 medlemmar. Medlemsavgien är 150 
kronor per år. Pensionärer, studerande och arbetslösa betalar 75 kr per 
år. Vårt postgironummer är 68 78 75-⒌ 
Bli medlem du också och stöd en god sak!
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Nyheter ån ekonomirådet 

Församlingens ekonomi är fortsatt god. Förra året hade vi ett 
preliminärt överskott på cirka 338 tkr (tkr = tusen kronor). 

De största intäkterna är: 
Återbetalning av kyrkoskatt* 1600 tkr 
Hyresintäkter**   230 tkr 
Kollekter   222 tkr
Bidrag ån stiet   130 tkr
Lönebidrag   126 tkr 

*Den kyrkoskatt som vi katoliker betalar till Skatteverket överrs 
däriån till stiet. Av den summan år varje rsamling en del, baserad 
på antalet registrerade medlemmar.
**Församlingen hyr ut en lägenhet och en kontorslokal i prästgården i 
Linköping och en lägenhet ovanr kapellet i Västervik. 

På utgissidan är de största posterna: 
Reparation och underhåll av fastigheter 624 tkr 
Löner och sociala avgier 475 tkr 
Driskostnader (el/värme/vatten/sophantering) 325 tkr 

En fullständig ekonomisk redovisning r 2018 kommer att lämnas på 
rsamlingsstämman den 28 april. 

Bland de viktigaste åtgärderna/besluten under 2018 kan nämnas:

S:ta Teresas kapell i Västervik
• Installation av nytt ventilationssystem
• Invändig målning av kapellet och montering av nya hängrännor
S:t Nikolai kyrka, Linköping
• Åtgärder r att öka brandsäkerheten – krav ån Räddningstjänsten.
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• Nytt låssystem 
Prästgården
• Renovering av kontorslokalen

Ett viktigt beslut var att, eer samråd med stiets finanschef, rsöka 
öka värdet av de pengar vi ha länge på bankkonton som inte ger någon 
ränta. Vid årsskiet 2017/18 hade vi unge är 2,1 miǉon kronor (Mkr) 
på dessa konton. Av dessa placerade vi 1,0 Mkr hos en kapitalmäklare, 
ett retag som rvaltar pengar så de att på lång sikt rhoppningsvis 
ökar i värde mer än hos banken.

För 2019 planerar ekonomirådet ǉande större projekt: 
• Bygge av rråd i skyddsrummet
• Inredning av vinden i rsamlingshuset i Linköping till en 
samlingslokal, ämst r ungdomarna. En process r att söka bygglov 
har påbörjats. 
• Ommålning av kyrkbänkarna. 
• Utvändig målning av taket på kapellet i Västervik.

Jussi Tranesjö
kassör
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Världsungdomsdagarna i Panama

På måndagen den 14 januari 2019 påbörjades en resa som ingen annan. 
En pilgrims ärd som tillsammans med hundratusentals andra unga 
katoliker ån hela världen ledde den svenska delegationen till Panama 
City, där ett fantastiskt utbyte av kultur, språk och amr allt tro 
skapade länkar och upplevelser r livet. 

65 usna ungdomar lye ån 
Sverige och landade på andra 
sidan världen i Costa Rica. Där 
tillbringades en vecka i 
rsamlingen av Nuestra Señora 
de Ujarras, lld av musik, 
tillbedjan och gemenskap. Varje 
pilgrim togs emot av en värdfamiǉ 
som tog dem till sig och öppnade 
sina hjärtan r dem, r en ämling. Denna värme var någonting som 
varje deltagare tog med sig vidare under världsungdomsdagarna och 
även hem till kylan i Sverige.

Eer en 30 timmars lång 
bussresa byttes den relativt 
ǉumma tiden i Costa Rica ut 
mot Panamas tropiska värme. 
Varje dag tog sig den svenska 
delegationen in till Panama 
City och fick där ta del av den 
spännande upplevelsen av 
hundratusentals ungdomar som 
rör sig tillsammans, alla på väg 

åt samma håll r att se Påven Franciskus. Tron på Gud rde ca 500 
000 människor tillsammans och trots att alla kom ån olika delar av 
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världen hade alla en underliggande känsla av gemenskap som bara blir 
till när man delar samma tro.

Eer tre veckor llda av värme, svett, sång, motgångar, skratt, bön och 
gemenskap flög 65 trötta pilgrimer hem med en ny värme i hjärtat, dd 
ur upplevelsen av att ha varit med om någonting stort, att ha delat sin 
tro på Jesus Kristus med så många andra. Med sig tog de påvens ord till 
all världens ungdomar: “Kära ungdomar, ni är inte Guds amtid, utan 
hans nu”. 

Jessika Bullat
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Kom ihåg att du är sto

På fettisdagen hölls en 
rsamlingskväll där f. Nelson 
gav oss en isnpirerande 
reläsning på engelska som 
ingång till fastan. Det var en 
överblick i symboliken kring 
den cirkelrörelse som utgörs 
av askan som markerar oss 
som syndare, precis som Gud 
märkte Kain, och palmerna 
som vi jublande bär under palmsöndagen, som sedan hänger över 
krucifixeti våra hem, r att sedan brännas till aska och cirkeln börjar 
om. Aska nämns i gamla testamentet i samband med ånger och 
botgöring, och vi bär askkorset som ett tecken på att vi vill vända oss 
bort ån våra synder och återvända till Guds kärleksfulla famn.

Askan påminner oss också om vårt ursprung. Gud skapade oss av jord, 
och blåste liv i oss, så att vi blev lika honom. Det ger oss anledning att 
känna ödmjukhet och tacksamhet Ordet r jord, humus, har samma 
rot som engelskans ord r ödmjukhet, humility. Gud Fadern väntar på 
att vi återvänder till honom.

Och om vi ågar hur vi effektivt ska genomra vår fasta?
Det finns tre verktyg vi har i fastan, att be, fasta och ge allmosor till de 
fattiga. I Filippinerna finns det många matprogram, som delar ut mat 
till fattiga, och där är det vanligt att man skänker pengar till dem under 
fastan, istället r att leta rätt på en enskild person som man kan hjälpa. 
Hur ser det ut i Sverige? Vår katolska organisation Caritas har oa varit 
inriktat på att arbeta med projekt utanr Sverige, men verkligheten har 
rändrats, och så även Caritasarbetet. Skyddsnätet i samhället har blivit 
glesare och det har bildats många organisationer här som arbetar med 
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att stödja fattiga och svaga. Det är inte svårt att se fattiga människor i 
Sverige idag. Förutom pengar kan vi också ge av vår tid. Prata med 
någon, erbjuda oss att hjälpa till med något. 

Genom att ge till de fattiga påminner vi oss att det är en av våra dagliga 
uppgier som kristna att dela med oss.
Genom bön stärker vi vår relation till Gud, som talar till oss och som 
vill dra oss närmare sig.

Genom att fasta kan vi släppa vår själviskhet och vårt fokus på oss själva, 
och istället lita helt på Gud.

Text: Carina Björklind, foto Carina Björklind
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Kaldeiska missionen i Linköping

Föreläsning
I närvaro av prästen Sameer ån Linköping och prästen Fadi ån 
Jönköping höll den apostoliska biskopen i Europa en reläsning om 
barnundervisning. Mötet med 
kaldeiska kateketer ägde rum i 
Linköping och det är en 
reläsningsserie som ska ledas av 
biskopen. Mötet slutade eer 
lunchen och det var känsla av glädje 
och tilledställande i mötet.

Religiöst besök till Krakow
Den kaldeiska styrelsen i Linköping, fader Sameer tillsammans med 
ra styrelsemedlemmar åkte på en religiös resa ihop med kaldeiska 

styrelsen i Stockholm, fader Edris och 
nunnan Eva samt två styrelsemedlemmar 
dessutom fader Ronny ån Norge och fader 
Emanuel ån Grekland till Polen, Krakow 
den 28/1–2019 till 31/1–20⒚

De besökte flera heliga platser, bland annat 
Heliga Faustyna (Guds barmhärtighets 
apostel) och Den heliga junguns helgedom 
(drottningen av Polen).
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Kroatiska gruppen
Tider ör mässa på kroatiska
Motala: Andra söndagen i månaden kl 17:00, undervisning eer mässan 
kl 18:00.
Västervik: Andra lördagen i månaden kl 16:00, undervisning ärde 
söndagen i månaden kl 15:00.
Linköping: Fjärde söndag i månaden kl 12:30, undervisning innan 
mässan kl 11:30.

Pilgrimsresa
I år är tjugonde gången som man organiserar 
pilgrimsresa till Heliga Birgittas grav i Vadstena. Och 
i år kommer två kardinaler till Klosterkyrkan:
Kardinal Vinko Puǉic ån Sarajevo, Bosnien och 
Hercegovina och Kardinal Anders Arborelius.
Datumet r resan är 1/6, en lördag, mässan startar kl 
11:30.

Den burundiska cellgruppen
Vår cellgrupp består av 10 vuxna och fem barn ån Burundi som träffas 
över fika varje edag kväll. Vi träffas i hemmen, sjunger lovsånger, läser 
bibeln, samtalar kring bibelord, ber och stöttar varandra. 

Vietnamesiska gruppen
Vietnamesisk mässa firas kl 12:15 andra söndagen varje månad (en gång 
per månad) med eerǉande kyrkkaffe till kl 15:00.

Polska gruppen
Mässa på polska firas 3:e söndagen i månaden kl 16:00.
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Studentgruppen

Studentgruppen (aka SNSG) består av studenter och unga vuxna vars 
mål är att komma närmare Kristus i den enkla vardagen. Vi träffas 
varannan vecka och har givande redrag och diskussioner om den 
katolska tron. I januari var till exempel Syster Sofie hos oss och talade 
om temat 'kroppens teologi'. 

Vi organiserar även goda kyrkkaffe ett par gånger om året och spelar i 
engelska mässan en gång i månaden! Utöver dessa kyrkliga aktiviteter 
hittar vi också på andra saker såsom skridskoåkning, badminton och 
annat som ökar gemenskapen i vår fina grupp! 

Är du intresserad år du joina vår facebooksida r mer info: St Nikolai 
Student Group (SNSG).

Allt gott i Kristus!
Matheus Bernat
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Barnundervisningen

“Döp dem i Faderns och Sonens och den 
Helige Andens namn  och lär dem att hålla 
alla de bud jag har gett er. Och jag är med 
er alla dagar till tidens slut” 

(Mt. 28:19-20)

Vid dopet lovar räldrar och Gudräldrar att uppfostra barnet i den 
kristna tron, en tro som kan ge dem trygghet, glädje, hopp och mening 
r hela livet. Som rsamling erbjuder vi stöd i detta stora uppdrag 
genom barnundervisning i Linköping, i Vadstena/Omberg, genom 
Mariadöttrarna, och i Västervik av rsamlingsassistent Kata Ladan.

Inr rsta kommunionen och rsta bikten krävs två års regelbunden 
närvaro vid barnundervisningen. Däreer erbjuds fortsatt undervisning 
r barn upp till ca 12 års ålder. Till hösten kommer barn dda 2012 
kallas till nybörjargruppen.

I år firas den rsta heliga kommunionen i Linköping lördag 25 maj 
10:30. 
På Omberg firas den rsta heliga kommunionen 30 maj.

I Linköping börjar träffarna varje gång med famiǉemässa kl. 0⒐00, fikar 
en stund däreer och har sedan undervisningspasset ca 1h am till 
⒒⒛

Barnundervisningen sker helt på ivillig basis och vi är tacksamma r 
de räldrar och rsamlingsmedlemmar som ställer upp som kateketer 
och de som ordnar med fika. Vi kommer att behöva några fler kateketer 
till hösten. 
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Är du intresserad av att bli kateket, att anmäla ditt barn till 
undervisning eller har andra ågor, kontakta:

Linköping: barnundervisning@sanktnikolai.se (Cecilia Jacobsson, 
katekessamordnare) 
Vadstena/Omberg: klostret@heligahjartaskloster.se (Syster Agnes, 
O.S.B.)
Västervik: kata_ladan@hotmail.com (Kata Ladan, rsamlingsassistent)

Konfirmanderna

Konfirmanderna träffas onsdagskvällar enligt särskilt schema. 

Den 5-7 april åker vi på reträtt hos Birgittasystrarna i Vadstena. 

Konfirmationen är planerad till söndagen den 16 juni kl ⒒
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Till dess dagen gryr av Gunnel Vallquist

Det lokala rlaget Silentium har återutgett en liten 
bok av Gunnel Vallquist, med inledning av moder 
Katarina, Heliga Hjärtas kloster. Texterna är korta 
och reflekterar över våra mänskliga egenheter, vår syn 
på Kyrkan, vår syn på oss själva. Det är finurliga 
texter som oa år mig att le, och sedan bli allvarlig, 
och så ǉer de med mig ett tag. Gunnel Vallquist är 
en av 1900-talets mest kända katoliker. Genom 

hennes penna kunde vi ǉa andra Vatikankonciliet i svenska tidningar, 
hon var på plats. Hon blev invald i Svenska Akademien 198⒉ Titeln är 
hämtad ån en anteckning g ord i Rom, Pingsten 1956:

Kristus har kommit ör att tända en eld.
Den eld som är kärleken.
Kärleken bor i oss, ty vi är den Helige Andes tempel.
Att vara kristen: låta sig örtäras, blir brännbar.
Kyrkan är härden. Någon annan mening har hon inte.
Kyrkan kan sätta eld på världen i den mån vi – hennes medlemmar – är 
brännbara.
Om världen inte brinner, beror det på att vi är tunga, hårda, usna.
Herre, låt mig å brinna.
Låt elden fatta tag i mig, och i andra genom mig. 

/Carina Björklind

Mer information: 
https://www.silentiumskrier.se/produkt/herre-lat-mig-fa-brinna/
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Mässtider

Ordinarie mässtider i S:t Nikolai katolska örsamling 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 kl 18:00

Tagalog Fjärde lördagen i månaden kl 16:00

Kaldeisk rit Första och tredje söndagen i månaden kl 13:00

Andra och ärde 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

Eritreansk rit Fjärde lördagen i månaden kl 10:00
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Linköping

Palmsöndag 14 april

09:00 Stilla mässa

10:30 Högmässa med palmvigning

18:00 Mässa på engelska med 

palmvigning

Tisdag 16 april

18:00 Mässa

Onsdag 17 april

18:00 Mässa

Skärtorsdag 18 april

19:00 Mässa till minne av instiandet 

av eukaristin, däreer tillbedjan

Långfredag 19 april

11:00 Liturgi r barn

15:00 Liturgi till åminnelse av 

Herrens lidande

Påskafton 20 april

15:00 Välsignelse av påskmaten

21:00 Högtidlig påskvaka

Påskdagen 21 april

10:30 Högmässa

18:00 Mässa på engelska

Annandag påsk 22 april

10:30 Högmässa

Kristi himmels ärds dag 30 maj

10:30 Högmässa

Ingen kvällsmässa

Mässtider under stilla veckan och påsken
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S:ta Birgittas kloster i 
Vadstena

Palmsöndag 14 april

09:30 Procession ån Mariagården

10:00 Högmässa med palmvigning

Måndag 15 april

11:15 Non

16:25 Vesper

17:15 Mässa

19:30 Completorium

Tisdag 16 april

07:15 Laudes och Ters

11:15 Non

16:25 Vesper

17:15 Mässa

19:30 Completorium

Onsdag 17 april

07:15 Laudes och Ters

11:15 Non

16:25 Vesper

17:15 Mässa

19:30 Korsvägsandakt och däreer 

Completorium

Skärtorsdag 18 april

07:00 Meditation i tystnad

09:00 Läsningsgudstjänst och Laudes

11:30 Non

18:00 Högmässa med fottvagning

21:00 Completorium

Långfredag 19 april

07:00 Meditation i tystnad

09:00 Läsningsgudstjänst och Laudes

11:30 Non

15:00 Långedagens gudstjänst med 

korsets hyllning

19:30 Completorium

Påskafton 20 april

07:00 Meditation i tystnad

09:00 Läsningsgudstjänst och Laudes

11:30 Non

16:30 Vesper

20:30 Påskvaka

Påskdagen 21 april

07:15 Laudes och Ters

10:00 Högmässa

16:25 Vesper och Completorium

Annandag påsk 22 april

07:15 Laudes och Ters

10:00 Högmässa

16:25 Vesper och Completorium
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Heliga Hjärtas Kloster, 
Omberg

Palmsöndag 14 april

08:00 Stilla mässa

Tisdag 16 april

08:15 Mässa eller 

kommuniunsgudstjänst

Skärtorsdag 18 april

17:00 Högtidlig mässa

Långfredag 19 april

15:00 Liturgi till åminnelse av 

Herrens lidande

Påskafton 20 april

21:30 Högtidlig påskvaka

Påskdagen 21 april

09:00 Högmässa

Annandag påsk 22 april

08:00 Högmässa

Se även klostrets hemsida:

www.heligahjartaskloster.se

Motala

Palmsöndag 14 april

18:00 Mässa på svenska

Västervik

Palmsöndag 14 april

14:00 Högmässa med palmvigning

Långfredag 19 april

15:00 Liturgi till åminnelse av 

Herrens lidande

Påskdagen 21 april

14:00 Högmässa
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S:t Nikolai Katolska Församling
Linköping, April 2019


