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Församlingsblad 
S:t Nikolai katolska församling 
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Advents– och jultiden 2019 

Invigningen av S:t Maximilian Kolbes kyrka i Motala 

I församlingsbladet hittar du denna gång uppdaterade 

mässtider och kontaktuppgifter, porträtt och reportage 

från året, samt nyheter. 
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Fredagar i januari, lunch-

mässa kl 12 i Linköping 

1 feb KPN och Bilda har ut-

bildning för kateketer 

4 feb S:t Nikolaus, försam-

lingens skyddshelgon 

20 februari Dags att lämna in 

information till nästa för-

samlingsblad 

26 februari Askonsdagen, 

fastan börjar 

14 mars Barndag i Linköping  

12 april Påskdagen. Nya ti-

degärden beräknas komma 

ut till påsk 

30 maj Kroatisk pilgrimsresa 

till Vadstena 

30 maj Första kommunion i 

Linköping 

5 september Stiftsvallfärd 

 

Händer i församlingen 2020 

Församlingsbladets redaktionen består av: 

Zeljko Milicevic, redaktör 

Carina Björklind, redigerare 

Vi söker fler medarbetare som vill ingå i redaktionen. 

Sista datum att lämna bidrag till nästa nummer av försam-

lingsbladet är 20 februari. Skicka in text och bilder till 

hwk789@gmail.com.  Glöm inte att ange vem som är  

fotograf. Nästa församlingsblad beräknas komma ut i början 

av mars.  
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Kyrkoherden har ordet 

”Och Ordet blev kött, och bodde bland oss... och av 
Hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter 
nåd.” Joh. 1:14,16 

Mina kära bröder och systrar! Vid julen utbyter vi gåvor med 
varandra. Vi kanske inte vet precis varför vi ger varandra 
presenter, men vi känner att vi borde göra det. Av tradition 
vet vi att julen praktiskt taget är synonym med att ge gåvor. 
Men även om vi får alla presenter och saker vi önskar oss, 
blir vi inte fullkomligt lyckliga, om vi inte delar vår glädje 
med andra. 

Vår katolska instinkt leder oss rätt. I centrum av julen  
återfinns Kristus och Han är den största gåvan som någonsin 
kan ges till oss. 

Den 11 november kallade jag alla grupper i kyrkan till ett 
möte. Min intention var att samla alla kulturer och  
traditioner till en enhet för att samfällt förkunna den  
inkarnerade Kristus. Meningen var att skapa fyra huvud-
grupper: Barn- och ungdomsgrupp, familjegrupp, en grupp 
för socialt apostolat och en grupp med fokus på liturgin. Till 
min besvikelse var det inte då många som deltog. Jag tänkte 
att vår församling befinner sig i en kris – inte trosmässigt, 
utan kulturellt. 

Evangeliet som vi tror på och som vi har lovat att följa och 
förmedla till andra, har inte ändrats. Det är den kulturella 
kontexten, i vilken vi lever och verkar, som har undergått 
förändring. Jag vågar inte beskriva problemet i detalj, men 
jag kan dock säga tre saker.  

Vi står inför ett integrationsproblem. Hur samlar vi så 
många olika människor till ett Guds folk? Hur förenar vi så 
många olika traditioner och kulturer till ett folk inför Gud? 
Det finns även ett problem med enheten. Hur kan vi bistå 
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människor av så mångskiftande bakgrunder, men ändå visa 
att det är denna mångfald som utgör vår identitet? För att 
kunna förena de människor vi tjänar, måste vi först vara 
enade bland oss själva. 

Till sist handlar det om balans. Hur kan vi förena Kyrkans 
vision med vår ekonomiska situation och tillväxt? Det finns 
inte någon enkel väg till framgång. Varken jag eller någon  
annan har den lösningen. Vart är vi på väg, kommer vi att  
erfara framgång? Dessa är dock inte de rätta frågorna. De  
frågor vi måste ställa oss är följande: Kommer det i framtiden 
att finnas unga människor som är beredda att ta över det som 
vi har påbörjat? Kommer det att finnas familjer som är villiga 
att bygga en kyrklig gemenskap som en enda familj i Gud? 
Kommer vi någonsin att få se en gemenskap, en hjord med en 
Herde, en hjord som rymmer människor med olika  
bakgrunder, nationaliteter och kulturer, människor med  
respekt och kärlek för varandra? En Kyrka? 

Låt då detta vara vår gåva åt Jesusbarnet denna jul: Låt oss ge 
oss själva, vår möda, vårt arbete, låt oss ge oss själva åt  
Honom, låt Honom ta oss i sin tjänst, så att han återigen kan  
födas i hjärtat hos de många män och kvinnor som har glömt 
och förnekat Honom och 
på så sätt låta hela världen 
bli förenad och få fred. 

Kyrkoherde  

f. Nelson Caserial CP 

Krubba hos Mariadöttrarna. Foto: m. Katarina OSB 
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Advent och jul i  

församlingen 

Fredag-söndag under  

advents- och jultiden följer vi 

vanligt schema, se sidan 24, 

förutom följande: 

 

Söndag 1 december 

Caritas traditionella julmark-

nad. Försäljning av biljetter till 

Levande krubban på Julafton. 

Lördag 7 december  

Filippinska Unga katoliker 

(FUnKa) har konsert i  

Folkungaskolan.  

Söndag 22 december 

Mässa på kroatiska kl.12.30. 

med möjlighet att bikta sig 

fr.o.m. kl.12 

Julafton 24 december  

Levande krubba i Domkyrkan 

kl 11. (biljett krävs) 

Syrisk-katolsk mässa kl. 12,  

Midnattsmässa kl. 21 

 

Juldagen 25 december 

Högmässa kl. 10.30 

Mässa på engelska kl. 18 

Annandag jul 26 december 

Högmässa kl. 10.30 

Lördag 28 december  

Mässa kl. 9.00 

Mässa enligt Gheezriten 

(Eritreansk-Etiopisk) kl. 9.30  

måndag 30 december  

Vesper kl. 17.40 

Mässa kl. 18 

Nyårsafton 31 december  

Vesper kl. 17.40 

Mässa kl. 18 

Nyårsdagen 1 januari  

Guds heliga moder Marias 

högtid 

Högmässa kl. 10.30 

Engelsk mässa kl. 18 

Lördag 4 januari 

Mässa kl. 9 

Syrisk-katolsk mässa kl. 11 

S:t Nikolai kyrka, Linköping 



Församlingsblad S:t Nikolai katolska församling, Linköping December 2019 

7 

Trettondagen 6 januari 

Herrens uppenbarelse 

kl. 10:30 högmässa 

Fredagar i december och 

januari 

Mässa kl 12, tillfälle till lunch 

efteråt. 

Sankta Teresas  

kapell, Västervik 

Söndagsmässorna följer det 

vanliga schemat, se s. 25 

Juldagen 25 december 

Mässa kl 14 
 

 

 

 

 

S:t Maximilians 

kloster Motala 

Se även ordinarie mässor,  

sidan 25 
Söndag 1 december 

Mässa kl. 12.00 Första  

söndagen i advent 

Söndag 8 december 

Mässa kl. 12.00 Andra  

söndagen i advent 

Mässa på kroatiska kl. 17.00 

med f. Drago 

Måndag 9 december 

Mässa kl. 12.00 Maria  

Immaculata, högtid 

Söndag 15 december  

Mässa kl. 12.00 Tredje  

söndagen i advent 

Söndag 22 december 

Mässa kl. 12.00 Fjärde  

söndagen i advent 

Onsdag 25 december 

Mässa kl. 12.00 Juldagen 

Torsdag 26 december 

Mässa kl. 12.00 Annandag Jul 

Mässa på kroatiska kl. 17.00 f. 

Drago 

Fredag 27 december 

Mässa kl. 12.00 S:t Johannes 

evangelist 

Lördag 28 december 

Mässa kl. 12.00 De oskyldiga 

barnen i Betlehem 

Söndag 29 december 

Mässa kl. 12.00 Den heliga  

Familjen 
Fortsättning nästa sida 
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Måndag 30 december 

Mässa kl. 12.00 

Tisdag 31 december 

Mässa kl. 12.00 

Onsdag 1 januari 

Mässa kl. 12.00, Guds heliga 

Moder Marias högtid 

Söndag 5 januari 

Mässa kl. 12.00 

Trettondagen 6 januari 

Mässa kl. 12.00 Herrens  

uppenbarelse, Epifania 

Söndag 12 januari 

Mässa kl. 12.00 Herrens dop 

 

S:ta Birgittas klos-

ter Pax Mariae, 

Vadstena 
Läs på hemsidan, det kan  

förekomma förändringar 

www.birgittaskloster.se 

Julafton 24 december 

16.00 Högtidlig vesper 

20.30 Midnattsmässa 

Juldagen 25 december 

10.00 Juldagens högmässa 

 

 

Den heliga familjen, skulptur av Salas OP. Foto: Carina Björklind 

http://www.birgittaskloster.se
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Annandagen 26 december 

10.00 Annandagens högmässa 

15.00 Julkonsert med kören 

Ex Animo 

Fredag 27 december 

17.15 Mässa. S:t Johannes, 

apostel och evangelist 

Lördag 28 december 

17.15 Mässa, De heliga, oskyl-

diga barnen i Betlehem 

Söndag 29 december 

10.00 Högmässa, Den heliga 

familjen 

Måndag 30 december 

17.15 Mässa  

Tisdag 31 december  

17.15 Mässa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyårsdagen 1 januari  

10.00 Högmässa Guds heliga 

Moder Marias högtid  

2–4 januari  

17.15 Mässa 

Trettondagsafton 5 janu-

ari  

10.00 Högmässa 

Trettondagen 6 januari 

10.00 Högmässa, Epifania— 

Herrens uppenbarelse  

Heliga hjärtas  

kloster, Omberg 
Läs på hemsidan, det kan  

förekomma förändringar 

www. 

Tisdag 24 december  

Mässa kl. 22.00 Julnatten 

25 december 

Mässa kl. 08.15 Juldagen 

26 december 

Mässa kl. 08.00 Annandag 

Jul 

Fortsättning på nästa sida 

 

Jungfru Maria i S:ta Birgittas klosterkyrka, 

Vadstena. Foto: Carina Björklind 

http://www.birgittaskloster.se
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28 december 

Mässa kl. 08.15 De oskyldiga 

barnen i Betlehem 

29 december 

Mässa kl. 08.00 Den heliga 

familjen 

Nyårsafton 31 december 

Mässa kl. 08.15  

Nyårsdagen 1 januari 

Mässa kl. 08.00 Guds Heliga 

Moder Marias Högtid 

  

Kateketutbildning 
Alla församlingens kateketer var  

inbjudna till utbildningsdag i 

Vadstena den 17 augusti. De som 

deltog var kateketer i svenska 

undervisningen i Linköping och 

benediktinsystrar från Heliga  

Hjärtas Kloster, och flera intresse-

rade församlings-medlemmar från 

Vadstena. Det var mycket skratt och 

många insikter och vi lämnade 

Vadstena fulla av entusiasm. 

Utbildningen hölls i samarbete med Bilda i form av Carina 

Björklind, församlingsmedlem och vår kateketsamordnare 

Cecilia Jacobsson. Nästa kateketutbildning är lördag den 1 

februari, i samarbete med Bilda och KPN. Då hoppas vi få 

sällskap av våra  kateketer i Västervik och i kaldeiska  

missionen. 

Verksamhet i församlingen 2019 

Kateketutbildning hos Birgittasystrarna i 

Vadstena. Foto: Carina Björklind 
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Studentgruppen, Linköping 

Studentgruppen (aka SNSG) består av studenter och unga vuxna 

vars mål är att: växa i tro, visdom och gemenskap i syfte att  

förkunna evangeliet och dela med oss av gåvan vi har fått. Vi 

träffas varannan vecka och håller givande föredrag och  

diskussioner om den katolska tron. I oktober 2019 deltog vi i ett 

läger i Vadstena, anordnat av SUK Sydöst, med temat "Hur är 

det att vara katolik i Sverige idag?" 

Matheus Bernat, ordförande LUK 

 

 

 

 

Församlingskväll med Ulf Ekman 

Den 24 oktober, efter kvällsmässan, fick vi  i församlingen besök 

av Ulf Ekman som hade en intressant föreläsning om sin och 

hans hustrus resa till katolicismen. Därpå följde ett samtal med 

publiken. Detta vittnesbörd är en del av undervisningsserien om 

evangelisation som han har.  

 Zeljko Milicevic, Pastoralrådet 
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Gråbrödernas kommunitet i Jönköping 

Välsignelse av S:t Maximilian Kolbes kyrka och 
kloster 20 oktober 

Denna söndag var en glädjens dag då vi välkomnade ytterligare 
en ordensgemenskap till vår församling när gråbrödernas 
(konventual-franciskanernas) kyrka och kloster i Motala  
välsignades. Kl.17 inleddes den heliga Mässan i den vackra nya 
kyrkan vars alla hörn var fyllda av mässdeltagare från när och 
fjärran, inklusive våra ’egna’ Mariadöttrar och Birgittasystrar. 
Vid  
altaret omgavs huvudcelebranten Kardinal Arborelius av ett 
stort antal medcelebranter från stiftet, från Polen och från Rom 
samt ett antal diakoner. Redan under ingångspsalmen blev vi 
påminda om det allra viktigaste, att Jesus Kristus är kyrkans 
”grundval och dess styrka”.   

Under andra läsningen från Paulus andra brev till Timotheos 
hörde vi även att vi skulle ” förkunna ordet, träd upp i tid och 
otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja – tålmodigt och med ständig 
undervisning.” Vikten av att anta och leva dessa utmaningar tog  
kardinalen upp sedan under sin predikan. Vidare under mässan 
välsignades altaret och tabernaklet innan kardinalen avslutade 
med att välsigna klostret. 
Festen fortsatte sedan efter mässan med dignande bord av alla 
möjliga sorters godsaker,  framdukat av en härlig grupp  
volontärer från Jönköpings församling. Vi välkomnar glatt våra    
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franciskanska bröder in i vår församlingsgemenskap och önskar 
dem PAX ET BONUM.   

Maurice Devenny, OFS 

Kroatiska missionen 

Den 1 juni var det jubile-

rande, tjugonde gången som  

pilgrimsresa till Heliga  

Birgittas grav i Vadstena  

organiserades. Flera hundra 

Kroater från Sverige och 

några till länder var på 

plats tillsammans med två 

kardinaler: Kardinal Anders Arborelius och kardinal Vinko 

Puljic från Bosnien och Hercegovina. Efter mässan var det mat 

och underhållning i Folkets Park i Vadstena. Pilgrimsresan till 

år 2020 är planerad att äga rum 30/5 och då kommer biskopen 

Berislav Grgic från Tromsö katolska stift.     

Zeljko Milicevic, Pastoralrådet 

S:t Teresas kapell i Västervik 

I Västervik har vi en grupp barn som förbereds till första Kom-

munion som ska äga rum nästa år. Nu i oktober har vi startat 

med konfirmandgrupp med fyra ungdomar.  Mässan firas varje 

söndag och en gång i månaden har vi mässa på kroatiska. Med 

ändrad mässtid till kl. 14 har vi tappat många barnfamiljer. Vi 

har haft en eritreansk vigsel.  Vi hade en barnkväll under höst-

lovet  med bön och pyssel.  Med nyrenoverat tak och ommål-

ning ser kapellet mycket bättre ut.  

Kata Ladan, församlingsassistent, Västervik 

 

Kroatiska missionens pilgrimsresa till Vadstena 
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Lekmannadominikanerna, OP 
I augusti samlades lekmannadominikaner från hela norden i 

Marielund utanför Stockholm, och vår församlingsmedlem Mar-

gareta Ahle avlade sina slutliga löften. I Linköping finns en 

grupp lekmannadominikaner, som tillhör Stockholmsgruppen. 

Vi träffas regelbundet varje månad, och den som är nyfiken får 

gärna höra av sig.  Carina Björklind OP 

 

 

 

Filippinska missionen FCC 

FCC General Assembly 2019 

I år deltog den Filippinska gruppen i Linköping på den årliga 
träffen för alla filippinska katoliker i hela Sverige som i år var 
11:e året och hölls i Jönköping 26–28 Juli 2019. Mer än 50 per-
soner deltog från Linköping.  Andra dagen började med ”praise 
and worship”,  ett tal och därefter engelsk gudstjänst av Biskop 
Anders Arborelius. På kvällen var det mycket musik och dans av 

Medlemmar av den dominikanska familjen från hela norden deltog i mötet 

i Marielund, Ekerö. Foto: Magnus Wetterberg 
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2019 och 2020 års arrangörer. Foto: Carina Björklind 

Fotomontage FCC Linköping 

olika grupper från hela Sverige.  

Nästa års samling kommer att äga rum i Luleå den 24-26 Juli 
2019.  Vi hoppas att det är många från Linköping som kommer 
att delta. 

FCC Leaders’ Meeting 2019 

Den 25–27 oktober var det dags för det årliga mötet med alla 
ledare inom FCC Sweden. Mötet representerades av 21 grupper 
från olika städer i hela Sverige. Den Filippinska gruppen ”Unga 
Katoliker i Sverige” var också med och deltog.  Vi tackar alla som 
hjälpte till för ett lyckat möte. Speciellt tack till Bilda, den filip-
pinska gruppen i Linköping, prästerna och framförallt till vår 
Gud som gjorde allting möjligt. 

Ethel Gustavsson, ordförande 
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Det hela började nog med att 

en kroatisk flyktingfamilj fick 

bo i församlingshuset en tid i 

början av 1990-talet.  

I samband med detta fick några 

medlemmar i församlingen 

idén att bilda en grupp som i 

evangeliets anda praktiskt 

gjorde något för nödlidande 

människor. Församlingens  

dåvarande franciskanpräster 

stödde starkt denna tanke. 

Man skrev stadgar och de  

antogs den 28 augusti 1994. 

Detta datum kan således be-

traktas som födelsedagen för 

Caritas Linköping. 

Under de 25 år som gått sedan 

dess har vi kunnat stödja ett 

antal projekt utomlands  

ekonomiskt. Efter en blygsam 

start har vi de senaste 15 åren i 

genomsnitt kunnat dela ut 

cirka 55 000 kronor varje år. 

Största mottagare är Blossom 

Trust, en organisation som  

bedriver en bred social  

verksamhet i sydligaste Indien. 

Via Caritas Sverige har vi  

kunnat kanalisera pengar till 

många områden som drabbats 

av naturkatastrofer och krig.  

Listan på projekt i utlandet är 

ganska lång. Men vi har också 

kunnat bidra till hjälpbehov i 

Linköping, t. ex. direkt till  

människor i vår egen  

församling eller via Stadsmiss-

ionen.  

Traditionell minimarknad 

på första advent 

Den 1 december ordnar Caritas 

Linköping en loppis i  

biblioteket under kyrkan.  

Försäljning av bröd och  

marmelad kommer att ske i 

hallen utanför köket. Caritas-

boden är också öppen och  

Caritas står för kyrkkaffet. Och 

i år blir det lotteri! 

Caritas betyder kärlek 

”Allt vad ni har gjort mot mina 

minsta bröder och systrar, det 

har ni gjort mot mig” är Kristi 

Caritas Linköping 25 år 
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Mätta och glada  

församlingsmedlemmar 

Fler medlemmar behövs! 

Caritas Linköping har för närvarande cirka 60 med-

lemmar. Medlemsavgiften är 150 kronor per år. Pens-

ionärer, studerande och arbetslösa betalar 75 kr per år. 

Vårt postgiro-nummer är 68 78 75-5.  

Bli medlem du också och stöd en god sak! 

budskap till oss. Tillsammans med alla Caritas-grupper  

världen över försöker vi arbeta för detta budskap. Caritas Linkö-

ping tackar alla som under de 25 gångna åren bidragit till vår 

verksamhet. 

Jussi Tranesjö, ordförande 

 Mässa på lunchen, nytt initiativ i Linköping 

Sedan början av november firar f. Nelson mässan på fredagar 

 kl 12, vilket gör det möjligt att mötas på dagtid, i samband med 

lunchen. Efter mässan går de som vill ut på stan och äter  

tillsammans, var och en betalar själv för lunchen. Vi provar  

januari ut, för att se om det finns intresse. 
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Första kommunion 

I juni firade vi  
högmässan med första 
kommunion för 22  
elever från kaldeiska 
och syriska katolska 
kyrkan i Berga kyrka. 
Fader Sameer Hassany  
firade mässan tillsam-

mans med fader Hussam Shaboo och kyrkoherde fader Nelson 
Caserial.  

Religiöst besök till Medjugorje 

Senare under sommaren reste 12 medlemmar från den kaldeiska 
styrelsen i Linköping och Norrköping tillsammans med fader 
Sameer på en religiös resa till Medjugorje i södra  
Bosnien-Hercegovina vid gränsen till Kroatien. De besökte  
platserna för visionerna och Jungfru Marias uppenbarelser.  

Kaldeiska missionen i Linköping 

Glada deltagare i Medjugorje 
Foto: Adel Butres 
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Högtiden för det heliga korset 

Den 14 september firade vi högtiden för det heliga korset i 
vår kyrka. Enligt vår tradition i Mellanöstern tände vi en eld 
i kyrkans trädgård och gick i en stor procession med flera  
missionärer och med många troende. 

Adel Butres, sekreterare i kaldeiska styrelsen 

Foto: Adel Butres 

Foto: Adel Butres 
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Mitt namn är Samuel Carlsson 

och sedan i april arbetar jag i 

kyrkan som församlings-

assistent. Det är en halvtids-

tjänst, som från nu i höst kom-

pletteras med några timmar 

vaktmästeri varje vecka, bland 

annat för arbete i kyrkans  

trädgård. Jag är utbildad träd-

gårdsmästare sedan tidigare 

och driver eget företag i liten 

skala utanför arbetet i kyrkan, 

mestadels med arbete trädgår-

den på Heliga Hjärtas Kloster 

vid Omberg där Maria-

döttrarna anlitar mig. Jämte 

det har jag hand om ljusverk-

staden på Nya Slottet Bjärka-

Säby utanför Linköping, där jag 

tillverkar stearinljus för slottets 

användning i gudstjänster och 

för försäljning i slottets bo-

krum m.m. 

För snart fem år sedan blev jag 

upptagen i Katolska kyrkans 

fulla gemenskap i S:t Nikolai i 

Linköping. Från början  

kommer jag från ett protest-

antiskt frikyrkligt hem i 

Västsverige, och närmade mig 

katolsk tro och liv under  

perioden som volontär i  

Ekumeniska kommuniteten i 

Bjärka-Säby. Kontakten med 

Mariadöttrarna var också viktig 

på den resan. En annan pussel-

bit har varit distansstudierna 

på Newmaninstitutet i Uppsala 

(katolska högskolan), och  

förhoppningsvis ska jag avsluta 

en examen i teologi där den 

närmaste tiden, jämte arbetet i 

kyrkan i Linköping. 

Den kontemplativa spirituali-

teten i kyrkans tradition ligger 

nära mig; under en period 

sökte jag efter en väg in i  

kloster. Jag skyr stress och 

kaos, och gillar harmoni och 

ordning. Annat som jag också 

tycker om är vackra växter, den 

eukaristiska liturgin, och kaffe 

med kaka – gärna allt det i  

kyrkan! Mestadels finns jag där 

på expeditionen varje vecka 

onsdag till fredag om man har 

något ärende, samt på kyrkans 

telefon och e-post. 

Porträtt:  

Församlingsassistenten i Linköping 
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Samuel Carlsson,  

församlingsassistent 

Tre frågor till Samuel 

Vilka är dina vanligaste ar-

betsuppgifter? 

Det som jag gör mest ofta i 

kyrkan är att gå igenom post 

och e-post, och ta emot och 

ringa telefonsamtal. Sedan 

brukar jag fixa med blom-

morna varje vecka, vattna alla 

krukväxter (det är ganska 

många) och ordna snittblom-

mor till kyrksalen inför hel-

gen, även om det finns andra 

i församlingen som hjälper 

till med det ibland. 

Vilket är ditt favorithelgon? 

När jag blev upptagen i Ka-

tolska kyrkan tog jag aposteln 

Barnabas namn som till-

namn. Han är beskriven som 

en god och andlig man i  

Bibeln, och kallades för 

”Tröstens son”. Jag tycker 

mycket om honom, även om 

man inte vet så mycket om 

vem han var. Men när jag 

skulle bli upptagen skojade 

min fadder med mig innan 

gudstjänsten att han skulle 

kalla mig ”Barabbas” istället 

för ”Barnabas”… 

 Kommer vi att se nya  

rabatter i trädgården till vå-

ren? 

Jag kommer att försöka frä-

scha upp en del i trädgården 

under nästa säsong. Det 

skulle vara väldigt roligt att 

plantera en del liljor i träd-

gården, om de skulle klara av 

att växa där. Liljor är under-

bara växter, och jämte rosen 

är liljan Jungfru Marias 

främsta blomma. För att göra 

henne glad (och mig med)  

odlar jag mycket liljor vid ett 

torp i Bjärka-Säby.  

Intervju: Carina Björklind 

Foto: Samuel Carlsson 
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Undervisning av barn och ungdomar i 

församlingen 

Hälsningar från katekesen på svenska i församlingen 

Ungefär varannan söndag får jag glädjen att se kyrkan fyllas av 

fina barnfamiljer från så många kulturer. Det är inspirerande 

att se hur familjerna kommer från både innerstan och en bra bit 

utanför Linköping för att tillsammans fira mässa, be, umgås 

och lära känna Gud; att se ett tiotal kateketer ge generöst av sin 

tid, kraft och kreativitet; att se barnen läsa i kyrkan, ta upp  

kollekten och offergåvorna; att tillsammans åtnjuta fika som 

några familjer bjuder på. Jag tackar Gud ofta för alla dessa  

familjer och kateketer som 

vill ge trons gåva vidare till 

barnen och ber om Hans 

välsignelse över dem.  

Nyligen fick jag sitta med i 

den äldre av de två ny-

börjargrupperna,  

8-9-åringarna. Vad upp-

friskande att få höra deras 

frågor om Gud: Hur kan 

Gud vara osynlig? Överallt? Så STOR?!! Jag tror att vi kateketer 

lär oss nästan lika mycket av barnen som de lär sig av oss. De 

förstår att allt är gåva, att man ska be och lita på Gud, att man 

ska fascineras över tron. 

Cecilia Jacobsson, samordnare för trosundervisningen på 

svenska. Kontakt: barnundervisning@sanktnikolai.se 

Söndagar under våren 2020 då vi har familjemässa 09:00,  

följt av fika och undervisning i Linköping: 

12/1, 26/1, 9/2, 1/3, 15/3, 29/3, 19/4, 3/5,  

17/5, 31/5 Våravslutning 
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Första Kommunion i Linköping blir det lördag 30/5 2020 

Rolig dag för barnen 

Vi inbjuder alla barn i åldern 7–10 år till en rolig barndag med 

P. Pierre-André OP, med lekar, tillbedjan, tillfälle till bikt och 

film lördagen den  14 mars. 

Undervisning i Vadstena/Motala/Ödeshög med  

omnejd 

På Heliga Hjärtas Kloster, Omberg, finns barnundervisning 

och konfirmandundervisning på svenska, ungefär varannan 

söndag kl. 15. Kontakta klostret för mer information. 

Undervisning i Västervik med omnejd 

Under hösten har både undervisning inför första kommunion 

och konfirmation startat. För mer information, kontakta för-

samlingsassistenten i Västervik, Kata Ladan. 

Konfirmationsundervisning på svenska  

Ett tjugotal ungdomar har under hösten börjat sin tvååriga 

förberedelse inför konfirmationens sakrament i Linköping 

och ytterligare grupper har börjat sin förberedelse i Västervik 

och hos Mariadöttrarna på Omberg. Det är fint att få vandra 

tillsammans mot detta stora sakrament.  

Konfirmanderna träffas under följande lördagar 16:30-18:00 i 

Linköping under våren 2020: 

11/1, 25/1, 8/2, 28/2, 28/3, 18/4, 16/5, 30/5 

För övriga ställen, kontakta  

respektive ort. 

Cecilia Jacobsson, samordnare för 

trosundervisningen på svenska 
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Linköping 

Vardagar 

Tisdag –fredag Tillfälle till bikt kl 16-17 eller enligt överens-

kommelse. 

Tisdag Rosenkransbön c:a 18.30 

Tisdag –torsdag Vesper 17.40 Mässa 18.00   

Fredag Mässa kl. 12, med möjlighet till lunchsällskap på prov 

t.o.m. januari 

Tillbedjan inför sakramentet kl 17 

Mässa kl. 18.00 

Lördag 

Mässa kl. 9.00 

Vesper kl. 17.40, vigiliemässa kl. 18.00 

Tagalog 

Mässa fjärde lördagen i månaden kl. 16 

Melkitisk rit: Mässa enligt 

Andra lördagen i månaden kl. 11.00 

Fjärde lördagen i månaden kl. 13:00 

Syrisk– katolsk rit: 

Mässa första och tredje lördagen i månaden kl. 11.00 

Gheez (Eritreansk-Etiopisk) rit: Mässa fjärde lördagen i måna-

den kl. 10.00 

Söndag 

Familjemässa/stilla mässa varannan vecka 9.00 

Högmässa 10.30 med kyrkkaffe 

Engelska: Mässa kl. 18.00 

Ordinarie mässtider i församlingen 
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Vietnamesiska: Mässa andra söndagen i månaden kl. 12.15 

Kroatiska: Mässa fjärde söndagen i månaden kl. 12.30 

Polska: Mässa tredje söndagen i månaden kl. 16.00 

Kaldeisk rit:  

Mässa första, tredje och femte söndagen i månaden kl. 13.00,  

Mässa andra och fjärde söndagen i månaden kl. 14.00 

S:ta Teresas kapell, Västervik 

Högmässa söndagar kl. 14 

Mässa på kroatiska fjärde lördagen i månaden, undervisning i 

samband med mässan. 

S:ta Birgittas kloster Pax Mariae, Vadstena 

Vardagar mässa/ordets gudstjänst kl. 17.15 

Söndagar mässa kl. 10, därefter kyrkkaffe 

Läs på hemsidan, det kan förekomma förändringar, 
www.birgittaskloster.se 

S:t Maximilian Kolbes kloster, Motala 

Mässa kl. 12 söndagar och högtider från och med 1 december. 

Vardagsmässor för tiden under året annonserar bröderna  

senare. 

Mässa på kroatiska andra söndagen i månaden kl.17.00, under-

visning efter mässan. 

Heliga Hjärtas Kloster, Omberg 

Vardagar mässa eller kommunionsgudstjänst kl. 8.15 

Söndagar mässa kl. 8.00 

 Läs på hemsidan, det kan förekomma förändringar, 

www.heligahjartaskloster.se  

http://www.birgittaskloster.se/
http://www.helgahjartaskloster.se/
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Kontaktuppgifter till 

S:t Nikolai katolska församling  

Församlingskyrka och  

expedition i Linköping 

S:t Nikolai katolska församling 

Teatergatan 1 

582 16 Linköping 

E-post: linkoping@ 

katolskakyrkan.se 

Tel: 013-314345 

Bankgiro: 5311-3536 

Swish: 123 075 2303 

Hemsida: www.sanktnikolai.se 

Expeditionens öppettider: 

Onsdag, torsdag, fredag, för 

tider se hemsidan. 

Präster och diakoner i  

Linköping 

Kyrkoherde  

p. Nelson Caserial CP 

Tel: 013-31 43 45 

Mobil: 072-555 21 55  

Diakon Peter Nagy 

Telefon: 073 423 31 22 

S:t Teresas kapell,  

Västervik 

Kapellvägen 5 

593 43 Västervik 

Telefon 0490-30780  

Kaplan i Vadstena  

p. Peter Zacharewicz OFM-

Conv 

Mobil: 070 570 73 74 

Präster för nationella 

missioner i församlingen  

Filippinska missionen,  

Linköping 

P. Gabriel Baldostamon CP 

P. Roberto Wapaño CP 

P. Roño Toledo CP 

Kroatiska missionen,  

Värnamo 

f. Drago Cumurdzic,  

Mobiltel: 076-870 12 25 

Polska missionen, Stock-

holm 

f. Pawel Drazyk SDB 

Mobiltel: 073-894 10 13 

E-post:drazyk@wp.pl 

Vietnamesiska missionen, 

Katrineholm 

f. Thanh Thaddeus Tran  

Chanh 

Mobil: 076-338 39 55 

mailto:drazyk@wp.pl
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Präster för orientaliska 

katolska kyrkor  

Kaldeiska missionen i  

Linköping 

P. Sameer Hassany 

Mobil: 073-94 69 350  

E-post: 

fr.samir_kaldeiska_missionen

@yahoo. com  

Eritreanska och etiopiska 

katolska kyrkan,  

Stockholm 

abba Uqbamariam  

Tesfamariam,  

Mobiltel: 072-014 54 09 

E-post: uqbamariam.  

tesfamriam@ 

katolskakyrkan.se 

Melkitiska katolska kyr-

kan, Stockholm 

Arkimandrit Namaan Rawik 

Mobil: 076-322 44 48 

E-post: naamarawik@ 

gmail.com 

Syriska katolska kyrkan, 

Bankeryd 

f. Husam Shaabo,  

Mobil: 072-933 20 22 

E-post: fatherhusamshaabo 

1967@gmail.com 

Kommuniteter i 

församlingen 

S:ta Birgittas kloster Pax 

Mariae, O.Ss.S Vadstena 
S:ta Birgittas klosterkyrka,  

Myntbacken 2 

592 30 Vadstena 

Abbedissa: m. Maria O.Ss.S 

Telefon 

Gästhemmet: 0143 109 43 

Klostret: 0143 103 82 

Hemsida: 

www.birgittaskloster.se 

Heliga Hjärtas Kloster 

OSB Omberg 

Sankta Marias kyrka 

592 93 Borghamn 

Priorinna: m. Katarina OSB 

Telefon 0143-210 20 

www.heligahjartaskloster.se  

Gråbröderna OFMConv. 

Motala,  

S:t Maximilian Kolbes kyrka 

Östermalmsgatan 21 

591 35 Motala 

Guardian:  

P. Arkadiusz Skodowski  

OFMConv 

E-post: arkadiusz.skodowski 

@telia.com 

mailto:uqbamariam.tesfamariam@katolskakyrkan.se
mailto:uqbamariam.tesfamariam@katolskakyrkan.se
mailto:uqbamariam.tesfamariam@katolskakyrkan.se
mailto:naamarawik@gmail.com
mailto:naamarawik@gmail.com
mailto:fatherhusamshaabo1967@gmail.com
mailto:fatherhusamshaabo1967@gmail.com
http://www.birgittaskloster.se
http://www.helgahjartaskloster.se/
mailto:arkadiusz.skodowski@telia.com
mailto:arkadiusz.skodowski@telia.com
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Jungfru Maria, Heliga Hjärtas Kloster, Omberg 

S:t Nikolai katolska församling 

Linköping 

November 2019 


