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Församlingsblad 
S:t Nikolai katolska församling 

Linköping 

Faste– och påsktiden 2020 

I församlingsbladet hittar du denna gång  korrekta mäss-

tider för hela församlingen,  porträtt, en krönika om barn-

undervisningen och mycket mer. 



Församlingsblad S:t Nikolai katolska församling, Linköping mars-juli 2020 

2 

Sidan 

 2 Innehållsförteckning 

 3 Händer i församlingen 

 4 Kyrkoherden har ordet 

 6 Fastan och påsktiden i Linköping, Vadstena, 

 Omberg, Motala och Västervik 

 8 Kallelse till församlingens årsmöte 

 9 Information från ekonomirådet 

 10 Porträtt: Församlingsassistenten i Västervik 

 12 Verksamhet i församlingen 

 14 Tema barnundervisning—Välkommen in! 

 19Information kring vigsel, dop, begravning med 

 mera i församlingen 

 20 Ordinarie mässtider i församlingen 

 22 Kontaktuppgifter för alla präster och kyrkor i  

 församlingen 

 

Innehållsförteckning 

Församlingsbladets  

redaktionen består av: 

Zeljko Milicevic, redaktör 

Carina Björklind 

Kerstin Ellvåg 

Quynh Nguyen 

Sista datum att lämna bidrag 

till nästa nummer av försam-

lingsbladet är 15 juni. Skicka 

in text och bilder till 

hwk789@gmail.com.  Glöm 

inte att ange vem som är  

fotograf. Nästa församlings-

blad beräknas komma ut i 

början av augusti.  

Ansvarig utgivare Kyrkoherde 

p. Nelson Caserial CP 
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11 mars Barnskyddsutbild-

ning i Linköping 

14 mars Barndag i Linkö-

ping  

28 april Församlingens års-

möte 

24 maj Föreläsning av  

lekmannadominikanerna i 

samband med kyrkkaffet 

30 maj Kroatisk pilgrims-

resa till Vadstena 

 

30 maj Första kommunion i 

Linköping 

31 maj Första kommunion i 

Västervik 

31 maj Första kommunion i 

Vadstena 

I maj Preliminärt Pytte-

grönt—Caritas säljer  

plantor 

4-6 september Stiftsung-

domsdagarna i Vadstena 

5 september Stiftsvallfärd 

Händer i församlingen 2020 
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Kyrkoherden har ordet 

”Han gick lite längre bort, föll ner på marken och bad att få 
slippa denna stund, om det var möjligt. Han sade: ”Abba! Fa-
der! För dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig. 
Men inte som jag vill, utan som du vill.” Mark. 14:35–36  

Mina kära vänner i Kristus, i år är det 630 år sedan 
 församlingens skyddspatron, Nils Hermansson, dog. Han  
älskade tron, men även kunskapen och lagen. Som andlig  
ledare gav han råd och hjälp åt både adelsmän och medbröder 
och medsystrar, men han stod även på de fattigas sida. Många 
har vittnat om Nils Hermanssons medlidande med de fattiga, 
de lidande och de sörjande. Han hade en kärlek för rättvisa och 
uppvisade ett särskilt mod att försvara de små i samhället. 

Mina kära vänner, det är vår plikt att hjälpa våra med-
människor när kriser drabbar oss. När genomgripande kriser 
kommer i våra liv, måste vi lägga av oss de invanda och  
bekväma försvar och ursäkter och verkligen visa att vi förmår 
stå upp för våra medmänniskor. 

De fattiga är särskilt utsatta för den värsta formen av  
osäkerhet, den som rör själen. När samhällets grundvalar  
skakar och marken under våra fötter börjar att gunga, då är det 
hög tid att ifrågasätta den rådande samhällsordningen. När vi 
erfar att vårt lands regering styrs av skrupelfria män och  
kvinnor, börjar vi att tvivla på demokratins verkliga värde. När 
maktens människor struntar i de oskyldiga och svaga i  
samhället, betvivlar vi om det finns rättvisa över huvud taget. 
Vi undrar om det finns något givet svar till Pontius Pilatus 
fråga: ”Vad är sanning?” 

Vid dessa tillfällen finns det endast en sak för oss att göra: att 
följa vår katolska tro. Vi befinner oss i en storm ute till havs; 
endast ett dånande mörker omger oss, men vi vet var hamnen 
är belägen. Låt oss sätta kurs mot den och aldrig släppa båtens 
roder. Detta är vårt katolska liv, vår katolska livsstil, inte att 
muttra några böner eller att gäspa oss igenom någon enstaka 
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mässa. Vårt katolska liv, vår katolska tro, innebär att vi följer 
den väg som Gud själv vandrade när han blev människa. Denna 
väg måste vi följa om vi ska nå det mål för vilket vi är skapade. 

Det är en svår och brant väg att gå – korsvägen. Vi måste  
passera Getsemane och Golgata, men det är den enda möjliga 
vägen till den tomma graven. Det finns andra vägar som lovar 
goda ting och befrielse från all smärta, men de leder endast till 
en grav – en grav full av döda ben. 

Det är endast korsvägen – denna trons väg – som leder till en 
tom grav, hans gravkammare, han som var död och nu lever. 
Han vars uppståndelse är ett löfte om vår odödlighet. Glad Påsk 
till er alla! 

”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall 
leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall 
aldrig någonsin dö.” Joh. 11:25–26  
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Fastan och påsktiden i  

församlingen 

Linköping 

Ordinarie mässor i försam-
lingen firas som vanligt.  
Förändringar kan förekomma 
för nationella mässor. 
Korsvägsandakt i fastan freda-
gar kl. 17:15 
Palmsöndag 5 april  
Stilla mässa kl. 09:00 
Högmässa med palmvigning  
kl. 10:30  
Mässa på engelska med  
palmvigning kl. 18:00  
Tisdag 7 april  
Vesper kl. 17:40 
Mässa kl. 18:00 
Onsdag 8 april  
Tillfälle till bikt kl. 16-17 
Vesper 17.40 
Mässa kl. 18.00  
Skärtorsdag 9 april 
Tillfälle till bikt kl 16-17 
Mässa enligt kaldeisk rit, till 
minne av instiftandet av eu-
karistin kl. 17:00  
Mässa till minne av instiftan-
det av eukaristin, därefter till-
bedjan kl. 19:00  
Långfredag 10 april  
Långfredagens liturgi för barn 
upp till 8 år kl. 11:00  
Liturgi till åminnelse av Her-
rens lidande kl. 15:00  

Påskafton 11 april  
Välsignelse av påskmaten kl. 
15:00  
Högtidlig påskvaka kl. 21:30  
Kaldeisk mässa i Missions-
kyrkan kl. 19.00 
Påskdagen 12 april  
Högmässa kl. 10:30  
Mässa på engelska kl. 18:00  
Annandag påsk 13 april  
Högmässa kl. 10:30  
Kristi himmelsfärdsdag 
 21 maj  
Högmässa kl. 10:30 
Pingstdagen 31 maj 
Högmässa för hela 
 församlingen kl. 10:30.  
Övriga mässor är inställda.  
S:ta Birgittas kloster i 
Vadstena 

Palmsöndag 5 april  
Procession från Mariagården 
kl. 09:30  
Högmässa med palmvigning kl. 
10:00  
Under stilla veckan är försam-
lingen välkommen att fira ti-
degärden med systrarna. Se 
hemsidan för aktuella tider.  
Skärtorsdag 9 april  
Högmässa med fottvagning  
kl. 18:00  
 



Församlingsblad S:t Nikolai katolska församling, Linköping mars-juli 2020 

7 

Långfredag 10 april 
Långfredagens gudstjänst med 
korsets hyllning kl. 15:00 
Påskafton 11 april 
Påskvaka kl. 20:30  
Påskdagen 12 april  
Högmässa kl. 10:00 
Annandag påsk 13 april 
Högmässa kl. 10 med Barnens 
första kommunion 
Kristi himmelsfärdsdag  
21 maj 
Högmässa kl. 10:00 
Pingstdagen 31 maj 
Högmässa kl. 10:00 
Heliga Hjärtas Kloster, 
Omberg 

För aktuell information, se 
klostrets hemsida 
www.heligahjartaskloster.se 
Palmsöndag 5 april 
Högmässa, palmvigning och 
procession kl. 08:00 
Skärtorsdag 9 april 
Högtidlig mässa, procession 
med det Allraheligaste till Ka-
pitelsalen kl. 18:00 
Långfredag 10 april 
Liturgi till åminnelse av Her-
rens lidande kl. 15:00 
Påskafton 11 april 
Högtidlig påskvaka kl. 21:30  
Påskdagen 12 april 
Högmässa kl. 09:00  
Annandag påsk13 april 
Högmässa kl.08:00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:t Maximilians Kolbes 
kloster, Motala 

Palmsöndag 5 april 
Högmässa kl. 12:00 
Skärtorsdag 9 april 
Högmässa kl. 18:30 
Långfredag 10 april  
Liturgi till åminnelse av  
Herrens lidande kl. 15:00  
Påskafton 11 april  
Se uppgift i kyrkan eller på 
www.motalakloster.com 
Påskdagen 12 april  
Högmässa kl. 12:00 
Annandag påsk 13 april  
Högmässa kl. 10:00  
Kristi himmelsfärdsdag  
21 maj 
Högmässa kl. 12:00 
Pingstdagen 31 maj 
Högmässa kl. 12:00 
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Kallelse till församlingens årsmöte 2020 

Sankt Nikolai Katolska församlings årsmöte äger rum sönda-
gen den 28 april 2020 kl. 12:00, i församlingssalen. Motioner 
till församlingens årsmöte lämnas till kyrkoherden senast 2 
veckor innan. Vi behöver göra ett fyllnadsval till pastoral-
rådet. Är du beredd att arbeta för hela församlingen,  
kontakta kyrkoherden i god tid före årsmötet.   

 Det är viktigt att så många som möjligt deltar på mötet för 
att få information om församlingens verksamhet och  
ekonomi samt för att diskutera viktiga frågor angående  
församlingens framtid. Dagordning utdelas före mötet.  
Församlingen bjuder på sopplunch. Välkommen att göra din 
röst hörd! 

 

S:ta Teresas kapell, 
Västervik  

Under fastan är kapellet öppet 
fram till kl. 16 för de som vill 
be korsvägen. 
Palmsöndag 5 april 
Högmässa med palmvigning 
kl. 14:00 
Långfredag 10 april 
Liturgi till åminnelse av Her-
rens lidande kl. 15:00  

Påskdagen 12 april 
Högmässa kl. 14:00  
(forts) 
 
Kristi himmelsfärdsdag 21 
maj 
Högmässa kl. 14:00 
Pingstdagen 31 maj 
Högmässa med barnens första 
heliga kommunion kl. 14:00 
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Nyheter från ekonomirådet  
Församlingens ekonomi är fortsatt god. Förra året hade vi ett 
preliminärt överskott på cirka 500 tkr (tkr = tusen kronor).  
De största intäkterna är 
• Återbetalning av kyrkoskatt* 1649 tkr  
• Hyresintäkter** 240 tkr  
• Bidrag från stiftet 210 tkr 
• Församlingens kollekter*** 194 tkr 
• Lönebidrag 97 tkr  

*den kyrkoskatt som vi katoliker betalar till Skatteverket överförs 
därifrån till stiftet. Av den summan får varje församling en del, ba-
serad på antalet registrerade medlemmar.  
**församlingen hyr ut en lägenhet och en kontorslokal i prästgår-
den i Linköping och en lägenhet ovanför kapellet i Västervik. 
***exklusive kollekter till stiftet och den kaldeiska missionen  

På utgiftssidan är de största posterna 

• Reparation och underhåll av fastigheter 470 tkr  
• Löner och sociala avgifter 416 tkr  
• Driftskostnader (el/värme/vatten/sophantering)328 tkr  
En fullständig ekonomisk redovisning för 2019 kommer att 
lämnas på församlingsstämman den 26 april.  

De viktigaste åtgärderna under 2019  

S:ta Teresas kapell i Västervik  
• Utvändig målning av taket 
S:t Nikolai kyrka, Linköping  
• Bygge av förråd i skyddsrummet 
• Ommålning av kyrkbänkarna 
För 2020 planerar ekonomirådet följande större  
projekt 
• Installation av nytt ventilationssystem i S:t Nikolai kyrka 
• Inredning av vinden i församlingshuset i Linköping till en 

samlingslokal, främst för ungdomarna. Arkitektritningar 
är klara. En process för att söka bygglov har påbörjats. 

Jussi Tranesjö, kassör 
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Porträtt:  

Församlingsassistenten i Västervik 

Mitt namn är Kata och jag är 
48 år. Jag är gift och har tre 
barn och ett barnbarn. Jag är 
född och uppvuxen i Bosnien 
och Hercegovina. Jag kom till 
Sverige 1992. Innan jag bör-
jade jobba som församlingsas-
sistent jobbade jag inom barn-
omsorgen i receptionen och på 
en integrations byrå. I kapellet 
har jag jobbat i 11 år. 

Jag tar hand om allt: från att 
städa till att organisera barn- 
och ungdomsundervisning, till 
att ha kontakt med olika myn-
digheter och andra samtal. Jag 
ansvarar för att vårt kapell ska 

vara representativt och väl-
komnande och att allt fungerar 
vid olika besök och under 
själva gudstjänsten. 

 

Vad är roligast med ditt arbete? 

Det jag tycker är roligt med jobbet är alla olikheter. Människor 
kommer från många olika länder, mina olika arbetsuppgifter 
och med barns olika viljor. 

Vilket är ditt favorithelgon? 

S:ta Teresa är mitt helgon. Som barn lärde jag mig att be till 
henne. Det är vårt kapells helgon –  
S:ta Teresas kapell i Västervik, på Kapellvägen 5. 

Vårt kapell i Västervik har i stort sett sedan starten haft en för-

samlingsassistent som heter Kata Ladan. Ni som besökt Väs-

tervik har säkert träffat henne, och för er andra kommer här 

ett porträtt 
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Kapellet är uppkallat efter 

S:ta Teresa av Liseux 

Kapellet invigdes 

2005 och ligger i 

stadsdelen Jenny i 

nordvästra delen 

av Västervik. 

Tidegärden och Bibeln i mobilen 

Det finns många resurser och appar som är användbara i 
smarta mobiltelefoner. Om du vill be kyrkans dagliga bön finns 
den på Oblatmissionärernas webbsida www.oblates.se 

Bibeln finns till exempel i appen Youversion. Här finns bibel-
översättningar på många språk och olika översättningar. Den 
som vi katoliker använder på svenska heter Bibel2000. Du kan 
ställa in i appen vilken version du föredrar. 
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Öppna förskolan i kyrkan 

Sedan hösten 2019 träffas Öppna Förskolan varannan fredag 
förmiddag i församlingshemmets lokaler. Gruppen drivs av oss 
tre mammor, med ovärderligt praktiskt stöd från daglediga för-
samlingsmedlemmar. Tack vare donationer från många i för-
samlingen har vi också en fin leksakssamling som vi plockar 
fram och låter barnen leka med. 

En vanlig träff börjar med lite fri lek på vår stora, mjuka matta 
som vi rullar ut. Barnen, som är mellan 0 och 5 år, leker där till-
sammans. Sedan kör vi igång med en enkel sångstund och fika. 
Under fikat får även vi föräldrar en chans att lära känna 
varandra och dela livet. Efter det fortsätter leken och det hela 
avslutas med städning och en andakt med levande ljus. Då får 
barnen också chansen att formulera sina egna böner. 

Vi välkomnar alla föräldrar som är hemma med barn 
att komma till oss! 

Vi hoppas att Öppna Förskolan ska fortsätta vara en öppen mö-
tesplats och uppmuntrar särskilt föräldrar som inte har svenska 
som modersmål att komma och dela vår gemenskap. 

Allt Gott, önskar Emelie, Anna och Anna 

 

Mässan på fredagar med lunchsällskap 

Efter mässan kl 12.00 på fredagar finns det goda möjligheter att 
få lunchsällskap. Ibland ordnar någon lunch till lågt pris, det går 
bra att ta med lunchlåda, eller så kan vi gå ut på stan och äta. 
Under vintern har vi varit mellan 10-15 personer varje fredag. 

Verksamhet i församlingen 2019 
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Kaldeiska missionen i Linköping 

Årsmötet för Den Gode Herden, KNUG 

Fredagen den 24 januari 2020, hölls det årliga valet och årsmö-
tet för kaldeiska ungdomsgruppen Den Gode Herden i Linkö-
ping. Ungdomarna samlades i kyrkan, där det diskuterades om 
gruppens framtida aktiviteter samt olika utvecklingsmöjligheter 
för medlemmarna. Dessutom fick medlemmarna välja sin nya 
styrelse som har i uppgift att samordna och planera gruppens 
små och stora aktiviteter under år 2020.  

Första kaldeiska diakonträffen i Sverige 

Under en hel dag samlades många kaldeiska diakoner från olika 
städer i Sverige. Träffen ägde rum den 15 februari 2020 i Berga 
kyrkan i Linköping i närvaro av den apostoliska visitatorn Bis-
kop Saad Hanna från Stockholm, p. Samir Adwar från Linkö-
ping, p. Fadi Esho från Jönköping, p. Azad Shaba från Skärhol-
men och p. Paul Rabban från Södertälje.  

Träffen var den första av sitt slag för diakonerna, där syftet var 
att lära känna varandra samt diskutera diakonernas viktiga roll i 
gudstjänsten. Dagen invigdes med ett välkomnande ord från 
Biskop Saad och en föreläsning av p. Paul Rabban som handlade 
om att fortsätta utvecklas som diakoner. Efteråt blev det all-
männa frågor och öppna diskussioner om hur det är att vara di-
akon samt vilka utmaningar det finns.  
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Kom, mässan börjar strax, för 

klockan är nästan 09:00. Ser 

du? Josef stämmer sin gitarr, 

kateketer och barn sitter i de 

främsta bänkarna, fler gäs-

pande barnfamiljer rusar in 

genom dörrarna och Fader 

Nelson har klivit in i mässha-

ken.  

En välkänd ingångspsalm och 

barnmässans ”Kyrie” och 

”Gloria” senare sitter vi ner 

för att höra på läsningarna. 

Går läsaren i undervisningen? 

Ja, de som läser går i äldsta 

undervisningsgruppen och 

det märks att de förstår allva-

ret i att få läsa Guds Ord un-

der mässan. Något yngre är 

barnen som tar upp kollekten 

och läser förbönerna, men 

även de inser att altaret är he-

ligt och man bugar på vägen 

upp och ner.  

Det var väl fint att få vara 

med och fira mässan med 

Gud och så många av Hans 

älskade barn? Det var lugnt 

och meditativt, men nu ska 

du få se vad liv det är om du 

följer med in i församlingssa-

len. För du stannar väl på lite 

fika med barnfamiljerna och 

kateketerna?  

Man kan väl knappast avstå 

när några av föräldrarna gjort 

i ordning så här fint?! Jo, det 

är lite trångt, men det är väl 

mysigt? Vem som tar hand 

om all disken när barnen 

skyndar iväg till sina under-

visningsgrupper? Ja, tack för 

att du erbjuder dig, men det 

är fina föräldrar som ställer 

upp även här. Men innan dess 

får du ställa dig upp och vara 

med och be med oss alla. Jag 

tror att det värmer Jesu 

hjärta att se oss alla enade i 

bön även utanför kyrksalen.  

Barnundervisning: Kom och titta in! 

Vill du smyga med och titta in på barnunder-
visningen på svenska en söndagsmorgon i 
Sankt Nikolai i Linköping?  
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Nu när barnen har sin under-

visning kanske vi kan prata 

om vad katekesen (som 

undervisningen i tron kallas i 

vår Kyrka) djupast handlar 

om. Kyrkan säger”katekesens 

definitiva mål är inte bara att 

ge människor kontakt med, 

utan även leda dem till intim 

gemenskap med Jesus Kris-

tus: Endast Han kan leda oss 

till att älska Fadern i Anden 

och göra oss delaktiga i den 

Helige Treenighetens 

liv” (Catechesi Tradendae 5, 

1979). Det är ju först och 

främst föräldrarnas uppdrag, 

men vi kateketer får äran att 

stödja föräldrarna i det på ett 

strukturerat vis. Om vi kikar 

in i de olika grupperna blir 

det kanske lättare att förstå 

hur:  

Genom glasdörrarna i  

källaren skymtar vi Matheus 

med gitarr i knät, systern  

Stefanie och en handfull barn 

i 8-9-års-åldern som glatt 

sjunger en lovsång under en 

bönestund. Bön är ett möte 

med Gud och barnen ska inte 

bara lära sig om bön, utan 

framförallt uppleva olika  

former av bön, som de gör nu 

i lovsångens bön. 

Uppför två trappor syns Han-

nas whiteboard: Där har de 

skrivit upp dagens lekions-

schema så att alla i Hanna 

Lunchdags på kateketutbildning i februari Foto: Carina Björk-

lind 
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och Ghyslaines grupp vet när det blir dags för  

bokläsning, aktivitet, bön m.m. Vägg i vägg sitter en liten 

grupp äldre barn runt ett stort påskljus som Clémentine tagit 

med i samband med dagens tema: Kyrkoåret kanske? I nästa 

rum sitter barnen som ska ta emot första Heliga Kommun-

ionen tillsammans med David och Aseel och vi hör hur David 

besvarar en 8-årings skeptiska fråga med följdfrågor och 

svar som leder till förundrar för tron.  

Som kateketer försöker vi alla föra vidare det viktigaste i alla 

delarna av vår tro: utöver en skola i bön söker vi förmedla 

vad vi tror på, hur vi firar vår tro med sakrament, högtider 

och liturgi och hur vi lever vår tro. Det senaste kallas ibland 

”moralläran” vilket kan låta strikt, men barnen törstar efter 

att veta ”hur vet man vad som är gott?”, ”hur gör vi det 

goda?”, att höra om förlåtelse, mänsklig såväl som gudomlig, 

och att få älska konkret. Varje julavslutning, då vi får vara 

med och skriva julkort till församlingens äldre, är en höjd-

punkt för barnen. På årets barndag 14 mars planeras också 

ett besök för att förgylla eftermiddagen vid ett äldreboende. 

Att ”göra” kristendom är också att föra tron vidare. 

Vi har ett sista rum att besöka: Genom dörrspringan ser vi 

Clara, Quynh och Viktoria som leder de yngsta i under- 

visningen. De skrattar och leker ”fruktsallad” som avbrott i 

undervisningen eftersom det är viktigt att också uppleva 

glädjen av gemenskap i undervisningen, för vi katoliker går 

inte till Kristus ensamma, utan i Kyrkans gemenskap. 

Tack för att du ville följa med och hälsa på i barn-

undervisningen idag. Du är välkommen tillbaka; kanske vill 

du själv vara kateket eller assistera? Och be gärna för alla  
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engagerade familjer: barnen är kyrkans framtid! 

Barnundervisningen på svenska i Linköping har följande  

träffar kvar under våren 2020: 

14/3 (lördag) Barndag med första bikten 

15/3, 29/3, 19/4, 3/5, 17/5 Våravslutning  

30/5 (lördag): Första Kommunion 10:30 

 Med CD:n följer ett häfte med alla texter och 
bilder från inspelningen i klostrets kapell. 
Skivan kostar 169 kronor plus porto och kan 
beställas från S:t Dominikus kloster 
www.roglekloster.se. 

*Tenebrae är latin och betyder mörker. Namnet 

syftar på en liturgisk tradition från medeltiden: 

under gudstjänsten släcker man ett ljus i taget 

för att till sist vara i mörker. 

CD från S:t Dominikus kloster i Rögle 

Denna dag krossar Herren dödens port  

Systrarna i S:t Dominikus kloster i Rögle utanför Lund  
använder i sin liturgi musik skriven av dominikanen André 
Gouzes, en musik som är inspirerad både av gregorianiken och 
av östkyrklig stämsång. De dominikanska systrarna och  
bröderna tillsammans med vänner och lekmannadominikaner 
har nu spelat in delar av Tenebrae* d.v.s. de läsningsguds-
tjänster som firas tidigt på morgonen på skärtorsdagen,  
långfredagen och påskafton. I texterna vävs citat från både 
gamla och nya testamentet samt kyrkofäderna samman.
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Vart ska jag vända mig… 

Vigsel, dop och begravning, undervisning av 
vuxna katekumener i församlingen 

Kyrkoherden i Linköping ansvarar för församlingsmedlemmar-
nas behov av liturgiska riter. Det är honom du ska kontakta för 
samtal inför dop och vigsel, inför begravning med mera. 

Sedan årsskiftet finns ett munkkloster i Motala. De har möjlig-
het att viga, döpa och begrava registrerade katoliker, på upp-
drag av kyrkoherden. Registreringen sker i Linköping. Kontakta 
p. Arkadiusz i Motala eller p. Peter i Vadstena.  

Vid begravning gäller samma regler som i hela stiftet, att det tas 
ut en avgift för begravning av någon som inte är registrerad i 
stiftet. I stiftet gäller dessutom regeln att den som är intresserad 
av att upptas i den katolska kyrkan behöver delta i undervisning 
under minst ett år.  

Även kateketer behöver undervisning. Utbildningsdag med Bilda och 

KPN i februari 
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BARNDAG 
lördag 14 mars!  

Alla barnen i kyrkans  
undervisning är välkomna! 

Vi kommer att vara i Katolska 
kyrkans församlingshus i  
Linköping.  

Vi har roligt tillsammans, kom-
mer närmare varandra och Gud 

 
Anmälningsblanketten finns i entrén i kyrkan i Lin-
köping. Där finns också uppgifter om tider. 

Vårt program består av: 

• lekar 

• besök på äldreboende 

• tillbedjan och tillfälle till bikt 

• filmkväll 

Fr. Pierre-André, O.P. -ungdomspräst, är med oss. 

Huvudledare: Cecilia Jacobsson   
barnundervisning@sanktnikolai.se 
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Under sommarmånad-
erna får man räkna med 
att det blir variationer. 

S:t Nikolai kyrka,  
Linköping 

Vardagar 
Tisdag –fredag Tillfälle till 
bikt kl 16-17 eller enligt över-
enskommelse. 
Tisdag Rosenkransbön 18.30 
Tisdag –torsdag Vesper 17.40 
Mässa 18.00   
Fredag Mässa kl. 12, med möj-
lighet till lunch i kyrkan eller 
på stan 
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 lörda-
gen i månaden kl. 16 
Melkitisk rit: Mässa enligt 
Andra lördagen i månaden 
 kl. 11.00 
Tredje lördagen i månaden 
kl. 13:00 
Syrisk– katolsk rit: 

Mässa första och tredje lörda-
gen i månaden kl. 11.00 
Gheez (Eritreansk-Etiopisk) 
rit: Mässa fjärde lördagen i 
månaden kl. 9.30 Variationer 
förekommer, så kontrollera 
med kontaktperson. 
 
Söndag 
Familjemässa/stilla mässa 
varannan vecka 9.00 
Högmässa 10.30 med kyrk-
kaffe 
Engelska: Mässa kl. 18.00 
Vietnamesiska: Mässa andra 
söndagen i månaden kl. 12.15 
Kroatiska: Mässa fjärde sön-
dagen i månaden kl. 12.30 
Polska: Mässa tredje söndagen 
i månaden kl. 16.00 
Spanska: Mässa första sönda-
gen i månaden kl. 15:30  
Kaldeisk rit:  
Mässa första, tredje och femte 
söndagen i månaden kl. 13.00,  
Mässa andra och fjärde sönda-
gen i månaden kl. 14.00 
 

 

 

Ordinarie mässtider i församlingen 



Församlingsblad S:t Nikolai katolska församling, Linköping mars-juli 2020 

21 

S:ta Teresas kapell, 
Västervik 

Söndagar högmässa kl. 14.00 
Mässa på kroatiska fjärde lör-
dagen i månaden kl 16.00, 
undervisning i samband med 
mässan. 

 

S:ta Birgittas kloster 
Pax Mariae, Vadstena 

Vardagar mässa/ordets guds-
tjänst kl. 17.15 
Söndagar mässa kl. 10.00, där-
efter kyrkkaffe 
Läs på hemsidan, det kan fö-
rekomma förändringar, 
www.birgittaskloster.se 
 
Heliga Hjärtas Kloster, 
Omberg 

Vardagar mässa eller kom-
munionsgudstjänst kl. 8.15 
Söndagar mässa kl. 8.00 
Läs på hemsidan, det kan  
förekomma förändringar, 
www.heligahjartaskloster.se 
 

S:t Maximilian Kolbes 
kloster, Motala 

Tisdagar och onsdagar mässa 
kl. 12.00 
Torsdagar och fredagar mässa 
kl. 18.30 
Söndagar och högtider 
Möjlighet till bikt kl. 11.30 
Högmässa kl. 12.00 
Läs på hemsidan, det kan fö-
rekomma förändringar, 
www.birgittaskloster.se 
 
Mässa på kroatiska andra sön-
dagen i månaden kl.17.00, 
undervisning efter mässan. 
Läs på hemsidan, det kan  
förekomma förändringar, 
www.motalakloster.se 
 

 

http://www.birgittaskloster.se/
http://www.helgahjartaskloster.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 kl. 10-17,  
torsdag kl. 12-19,  
fredag kl. 10-17. 
 
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 OFMConv 

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 

Spanska missionen,  
Göteborg 

f. José Luis Retamales  
Villalobos  
Mobil:  070 – 487 86 74 
 
 
 
 
 

http://www.sanktnikolai.se/
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 för-
samlingen 

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: arkadi-
usz.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/
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S:t Nikolai katolska församling 

Linköping 

Mars-juli 2020 

Påskljuset  2019 i S:ta Marias kyrka, Omberg 


