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Våra dagliga liv består i
stort sett av olika former
av förberedelser. Vi

förbereder oss på något sätt varje
dag. Vi går inte till kyrkan, till
jobbet eller till affären utan att
förbereda oss. Innan vi lämnar
vårt hem väljer vi vilka kläder vi
ska ta på oss, vilka skor vi ska ha
och vilken frisyr man passar bäst
i. Innan kören sjunger vid mässan
måste medlemmarna ägna sig åt
en rad förberedelser. Innan vi
bjuder hem folk, städar vi huset,
lagar mat och ser till att allt är i
sin ordning. Vi förbereder oss för
att vi inte vill bli överraskade på
något sätt.
Nu börjar vi advent, en tid av

förberedelse, förväntan och hopp.
Advent markerar början på ett
nytt liturgiskt år. Ordet advent
kommer av det latinska uttrycket
Adventus Domini som betyder

‘Herrens ankomst’ men det är den
latinska översättningen av det
grekiska ord Parousia som också
betyder ankomst. I den tidiga
kyrkan används ordet parousia i
samband med Jesu Kristi
återkomst i hans härlighet vid
tidens slut.
Advent blir allmänt förstått

som en tid av förberedelse inför
julen, en tid av speciell
självrannsakan och andligt
återuppvaknande för att markera
Jesu Kristi födelse. Men advent
innebär inte bara vår årliga
förberedelse och firande av Jesus
Kristi ankomst till vår värld som
ett barn i Betlehem, utan det
handlar också om vår ständiga
förberedelse och förväntan på
Kristi andra ankomst i makt och
stor härlighet vid tidens slut.
Dessa två dimensioner av advent,
som innebär att andligt fira Guds

Hur länge varar

Kyrkoherden

advent?
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son människoblivande och vår
förväntan i glädjefullt hopp på vår
Frälsares, Jesu Kristi ankomst,
gör oss beredda att möta Jesus
Kristus när han kommer till oss i
de dagliga händelserna i våra liv
och i de människor som vi möter
varje dag.
I själva verket är det kristna

livet ett oupphörligt advent och
därför säger Jesus "håll er vakna
hela tiden och be". En sådan
inställning borde prägla våra liv
som kristna. Således är en
kristen kallad att leva i ljuset av
oupphörlig förväntan om Kristi
ankomst. Detta blir en kompass
eller en ledstjärna som styr vårt
liv. Även om detta inte betyder att
vi försummar våra plikter och vårt
ansvar i världen lever vi ett liv i
ständig förväntan av Herrens
ankomst och undviker att bli
insnärjda i lusten efter materiella
nöjen och världsliga strävanden,
så att vi blir mer öppna för att
möta Herren Jesus när han
kommer.
Kyrkan har genom historien

hållit sig vaken och alltid bett
medan hon väntar på Herren
Jesu Kristi återkomst. I vår tid
fortsätter kyrkan i samma anda
och strävar efter att möta Jesus

Kristus och att höra hans röst
både inom kyrkan och i världens
föränderliga verklighet. Påven
Franciskus införande av den
tvååriga synodalprocessen med
temat: "En synodal kyrka:
gemenskap, delaktighet och
mission", söndagen den 10
oktober 2021, är en del av
kyrkans eget liv av ständig
förberedelse och förnyelse. Här i
vår församling är vi alla kallade
att aktivt delta i denna "nådefyllda
händelse" och att förena oss med
andra katoliker i Stockholms
katolska stift och den universella
kyrkan, att lyssna till varandra,
och liksom påven Franciskus har
sagt, "att fråga oss själva vad det
är som Gud vill säga till
oss i denna tid. Och i
vilken riktning han vill
leda oss”.
God Jul och

ett Gott Nytt
År önskar jag
er alla.

Pater
Livinus
Torty MSP
(Kyrkoherde)

Genom dopet upptogs i kyrkan:
Caroline Mary Courd Anthony
Philippe Cevallos Bokling
Chiamaka Chukwuma
Olivia Delibaltas
Okbamichael Dima
Julia Andrea Fernandez
Geovanny Juma Issa
Mike Karahbael
Bianca Viola Patron Larsson
Mathea Theresa Patron Larsson
Alicia Le
Sefora Luft
David Ndbuisi
Jason Odoh
Simon Petersson
Gabriel Polas
Laura Racho
Sophia Saliba
Nazrani Tekle
Vanessa Tess Holm Ukalovic

Den första heliga
kommunionen togs
emot av:
Noah Backman

Michaela Eriksson Chidiac
Carl-Erik Adam’s Kouassi
Adrian Limeta
Rita Kavita Mulinda
Kevin Neraho
Wiktor Petersson
Alexander Tareke
Nathan Tareke

Genom vigselns sakrament
förenades:
Kiseri Zeregergis Habtelul och
Gezae Estifanos Nabute
Monika Czajka och Jozsef Becze

De kallades hem av vår
himmelske Fader:
Anton Buzleta
Edward Hopfen
Kareem Tim Kee
Antonio Lobo
Janos Maté
Angelo Rossi
Peter Sokkovszki

UR KYRKOBÖCKERNA
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Äntligen har hon kommit hem – vår Fru av Norden, efter att
ha varit borta i två år.

Mariastatyn stals i november 2019. Hon återfanns kort
efteråt, sönderslagen i några delar.

Alla bitar förutom en hand fanns kvar. Skulptören Vladimir
Stoces erbjöd sig att laga statyn samt gjuta en ny hand, och
Pastoral- & Ekonomirådet bestämde sig för att ge honom
uppdraget.

Maria kom tillbaka denna höst på en stor bil med kran
som kunde lyfta upp henne till platsen som var bestämd ifrån
början, grottan vid sidan om Sankta Maria Magdalenas kyrka.
Åtskilliga säkerhetsanordningar, som till exempel
kameraövervakning och larmanordning, installerades för att
förhindra stöld och förstörelse. Vi är glada och tacksamma
över att ha fått Maria tillbaka.

Vi hälsar dig, vår Fru av Norden!

…men sedan hände detta…
På tidig morgon den 21 november blev statyn åter stulen,
helt otroligt! Larmet gick och hur det hela gick till
dokumenterades på film. Tack vare en snabb polisinsats
kunde bilen som transporterade Maria stoppas: tjuvarna
sprang iväg från sin bil, bilen beslagtogs och både den och
statyn togs omhand av polisen. Åter igen hade en av Marias
händer blivit avslagen, men för övrigt tycks statyn vara
oskadd. Polisen har gott hopp om att kunna identifiera
tjuvarna på grund av filmerna från övervakningskameran. I
skrivande stund vet vi fortfarande inte mer än detta. \

Doris Wennerberg

Hemma - men stulen igen:
”Helt otroligt!”
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Den långa resan hem
En berättelse om paret Rabes resa från en kontinent till en annan och från
inhyrda kyrkor till byggandet av Sankta Maria Magdalenas församling med
egen kyrkobyggnad på Slättadammsgatan.

Av Lily Zencha

Martha och Torgny Rabe
träffades i början av
1981 och insåg ganska

direkt att de var bestämda för
varandra. De gifte sig i maj
samma år. I år firade de sin
fyrtionde bröllopsdag, detta år
som sammanfaller med
tioårsjubileet av Sankta Maria
Magdalenas församlings egen
kyrkobyggnad, som har varit en
stor del av deras resa i den
katolska kyrkan och sitt
äktenskap.
Torgny, före detta FN-soldat,

reste efter sin tid i militären i flera
år till olika länder i Europa som
affärsman, innan han bosatte sig i
Peru. Han kunde inte spanska
och ingen där kunde svenska som

var hans modersmål. Det blev
inte bara en lättnad att träffa
Martha som var delägare i ett
företag och kunde engelska, utan
han blev också direkt kär i
henne. Efter några år i Peru och
två barn, tvillingar, bestämde de
sig för att flytta till Sverige.
Martha är katolik från födseln
men Torgny var protestant som
hörde till svenska kyrkan. Fast
de hade gift sig i katolska kyrkan
försökte Martha inte att påverka
Torgny att bli katolik. I sina egna
ord säger Martha att:
“det var min tro och han hade

en egen tro. Det måste man
respektera”.
Men så småningom bestämde
Torgny sig för att konvertera till

Foto: Peter Tynkkynen
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katolicismen och gick under ett år
en introduktionskurs i katolsk tro
- han blev efter det även ledare
för kursen. På frågan varför han
bestämde sig för att konvertera
svarar paret nästan samtidigt
med en engelsk fras:
“It was chickens coming
to roast”.
De förklarar att det bara var

naturligt, eftersom
Torgny under sina
resor i Europa fick
många vänner som
var katoliker innan
han slutligen satte bo
tillsammans med
Martha i Peru, där de
flesta är katoliker.
När de fick sina barn och flyttade
till Sverige, körde Torgny alltid
Martha och barnen till katolska
kyrkan. Martha berättar även att
Torgny var väldigt kunnig i
många saker, bland annat om
bibeln och hon skickade barnen
till honom varje gång de hade
frågor om någonting i bibeln.
Hans omvandling var därför bara
naturlig menar de.
När Torgny konverterade

fanns det bara en enda katolsk
församling i hela Göteborg och
det var Kristus Konungens

församling. Familjen Rabe fick
fira mässan i olika inhyrda
kyrkor på Hisingen tillsammans
med andra Hisingen-katoliker.
Efter en folkräkning som visade
att det bodde ungefär 2800
katoliker på Hisingen bestämde
biskopen i september 1994 att
samla katolikerna i Hisingen och
Pater John McCormack

utnämndes till
subsidiar i Kristus
Konungens
församling med
ansvar för ”projekt
Hisingen”. Mässor
firades då i
Brämaregården och
Norra

Biskopsgårdens kyrkor som
hyrdes av den svenska kyrkan,
men då var det väldigt små
grupper. Om den tiden säger
Martha och Torgny att det ibland
bara var fyra personer som
deltog i mässan. Mellan 1996 och
1997 hyrdes Bjurslättskyrkan och
all kyrkoverksamhet på Hisingen
koncentrerades där, och antalet
mässdeltagare steg betydligt. År
2000 blev Hisingen en
kapellförsamling och namnet
Maria Magdalena valdes. I och
med detta kom fler barn och

”Den kända
fotbollsföreningen
Häcken ägde en lokal
vid Slättadamms-
gatan och det fanns
två spekulanter som
ville köpa bygg-
naden.”

ungdomar och det anordnades
föräldraaktiviteter.
Paret Rabe var glada med den

inriktning som Hisingen hade
tagit, men tillsammans med nio
andra kyrkomedlemmar från
olika nationaliteter skrev de 2005
till Biskopen och bad att få en
egen församling. 2006 gav
biskopen uppdraget att hitta en
fysisk kyrka till Maria Magdalena
och då började resan till egen
församling. Med sina egna ord
säger Rabe så här
”vi måste ha kollat på 100

platser innan vi fick tips om att
Häcken skulle sälja sitt gamla
klubbhus”. Den kända
fotbollsföreningen Häcken ägde
en lokal vid
Slättadammsgatan
och det fanns två
spekulanter som
ville köpa
byggnaden.
Torgny berättar att de bokade ett
möte med ägarna som tyckte att
det nästan var komiskt att en
gammal sportlokal skulle
förvandlas till en kyrka. I slutet
av detta möte som inte varade
mer än 30 minuter skakade de
hand med varandra och
byggnaden, som alla kallar hem

idag, blev vår. Vid överlåtelsen
av byggnaden 2009 var nedre
våningen ett gym och bastu
medan kontor och
föreningslokaler var på
övervåningen.
Att gå med i

byggnadskommittén som
bildades av dåvarande
kyrkoherde Pater Chikezie
Onuoha MSP var en icke-fråga
för Torgny. Kommittén ritade en
skiss och när de hade kommit
fram till en plan kontaktade de
en arkitekt och hade turen att
hitta Ronny Wallin, som tidigare
hade ritat andra kyrkor. Rabe var
tekniskt ansvarig i kommittén
och gjorde en plan som andra

fick tycka till om.
Sedan
upphandlade de
uppbyggnaden av
kyrkan.
Tre år tog det att

bygga kyrkan, en period som
Rabe beskriver som rolig men
jobbig. Jobbig för att Rabe
arbetade heltid och upplevde att
uppbyggandet av
kyrkobyggnaden var ett
heltidsarbete i sig. Han
reflekterade att arbetet gjordes
enklare för att

”Kommittén ritade en
skiss och när de hade
kommit fram till en plan
kontaktade de en
arkitekt”
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byggnadskommittén alltid var
enig kring alla beslut som togs.
De hade bland annat ansvar för
att kolla material som skulle
användas, inspektera, kontakta
leverantörer, förhandla, inhandla,
kolla finansieringsmöjligheter och
se till att lönen skulle betalas i tid.
För Martha var det inget
bekymmer, för hon och Torgny
tyckte att det var viktigt att vara
med och bygga en kyrka till Guds
ära, men också för att de var vana

vid att göra olika saker och ändå
alltid hitta tid att ha roligt
tillsammans. Efter tre år och den
långa resan det hade tagit till
egna byggnaden invigdes Sankta
Maria Magdalenas egen kyrka i
september 2011.
Att flytta in i den nya

bygganden och kunna kalla den
”hem” var en stor källa av glädje
och uppfyllelse för Martha och
Torgny. För dem är det som att
ha ett eget hem. Martha
beskriver känslan så här:
”om det blir smutsigt

någonstans springer man och
städar och torkar av för att det är
ditt”.
Paret Rabe menar att även om

de hade bra samarbete med
Brämaregårdens kyrka blev det
några tillfällen där de upplevde
krock med planering av
aktiviteterna. Med egen kyrka
kom friheten för tillträde,
möjligheter att planera bättre och
med prästen som bor i kyrkan.
Kyrkobyggnaden kan nu
användas för aktiviteter som
trosundervisning, fester och
mycket annat utan
begränsningar.
Från protestant till katolik

som har stått på frontlinjen av att
förvandla ett så kallat ”projekt

Hisingen” från en församling
utan hemvist till egen församling
och egen byggnad, säger paret att
ingenting blir helt och hållet
färdigt och att de inte känner sig
färdiga med det arbete de har
gjort i kyrkan. Torgny menar
också att han lämnade sin plats i
Pastoralrådet för att ny energi
krävs för att säkerställa
kontinuiteten i församlingen.
På frågan om deras barn går i

sina föräldrars fotspår upplyser
de om att sonen Tore undervisar
barn och ungdomar i Sankta
Maria Magdalenas församling
och dottern Hardis är väldigt
involverad i katolska kyrkan i
Borås.
En otrolig resa har det varit för

Martha och Torgny, som inte lät

sig tillfredsställas av att ha hittat
en plats att dyrka Gud, men
fortsatte att arbeta hårt i flera år
för att förvandla den till ett hem
för andra också. Här har de
lämnat sina fotspår, och
berättelsen om hur Sankta Maria
Magdalenas församling på
Hisingen blev till är inte komplett
utan att familjen Rabe nämns.
Men de är tacksamma för
utvecklingen, inte minst på
grund av ett fint samarbete med
många andra kyrkomed-
lemmar. \
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Dessa fyra evangelietexter talar mycket om den andlighet och
det uppdrag som vi kateketer �llsammans med barn och
ungdomar i vår församling försöker fullfölja. A� sprida det

glada budskapet och den katolska tron är e� uppdrag som ligger i
hjärtat av Kris� Kyrka.
Du är välkommen, förälder och barn, �ll våra träffar fredagar
jämna veckor. Vi inleder med den heliga mässan kl. 18:00, för a�
däre�er gå vidare med trosundervisning för barn och ungdomar
mellan 7 och 25 år och avslutar kvällen framemot 21:00 med olika
ak�viteter: gemenskap, mat, sång, dans, spel och planering.
Utöver dessa veckoträffar anordnar vi temaläger då och då.

Vi hjälper �ll med a� förbereda dig för a� ta emot dopets,
eukaris�ns och konfirma�onens sakrament.

Robert Azrak, koordinatorn för trosundervisning, barn och
ungdomsverksamhet
mob. 0739 024 316
mariamagdalenas.barnungdom@gmail.com

”Skörden är stor men arbetarna få. Be
därför skördens herre att han sänder ut
arbetare till sin skörd” Matt 9:37-38
”Sannerligen om ni inte omvänder er och
blir som barnen kommer ni aldrig in i
himmelriket. De som gör sig själva små
som det här barnet är störst i himmelriket.
Och den som i mitt namn tar emot ett
sådant barn tar emot mig”. (Matt 18:3)
”Gå därför ut och gör alla folk till
lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens
och den heliga Andens namn och lär dem
att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag
är med er alla dagar till tidens slut”. (Matt
28:19-20)
”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det
eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att
du är Guds helige”. (Joh 6:68-69)

Trosundervisning
Förberedelsens �d
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På kvällstiden den 16
november var MSP
generalvikarien p.

Anthony Anike på besök i vår
församling. Från Nigeria reste
han tillsammans med p.
Robert Kajoh (medlem i MSP
generalråd) till Sverige på
uppdrag av MSP
generalföreståndare p.
Callistus Isara, för att ha ett
möte med biskopen, Kardinal
Ander Arborelius och att
besöka MSP-präster som
tjänstgör i Sverige. Innan de
kom till Göteborg hade de
besökt MSP präster i Sundsvall
och Luleå. Både p. Anthony
Anike och p. Robert Kajoh har
arbetat tidigare i USA i många
år innan de blev kallade hem
att arbeta i MSP:s huvudkvarter
i Abuja, Nigerias huvudstad.
MSP generalvikarien p.

Anthony Anike och
rådsmedlem p. Robert Kajoh
presenterades för
församlingsmedlemmar av
kyrkoherden p. Livinus Torty
MSP som tillsammans med p.
Felix Ogbuagu, kyrkoherden i
S:t Olofs församling i
Sundsvall, reste med dem hela
vägen från Stockholm. De två
prästerna på besök från Nigeria
träffade och pratade med de
cirka 30

församlingsmedlemmarna som
hade samlats i salen efter
kvällsmässan. Med stor glädje
välkomnades besökarna från
Nigeria till S:ta Maria Magdalenas
församling. Felicima Norder och
Edna Nilsson som tog hand om
matlagning ordnade smakrika
maträtter från Sverige och olika
delar av världen. Torgny Rabe och
Marta Rabe ordnade en guidad
visning av S:ta Maria Magdalenas
kyrka för p. Anthony Anike och p.
Robert Kajoh. Med stor entusiasm
berättade Torgny Rabe om
församlingens historia och om
historien bakom allt som finns där
inne i kyrksalen. P. Anthony Anike
och p. Robert Kajoh uppskattade
sitt besök i Göteborg. Två dagar
efter besöket återvände de till
Nigeria.
S:t Pauli Missionärer (MSP:

Missionaries of St Paul) grundades
år 1977 i Nigeria av den
nigerianska biskopskonferensen
med syftet att skicka nigerianska
katolska missionärer till att
tjänstgöra i andra länder. Det var
Kardinal Dominic Ekandem som
kom först med denna idé. I dag
finns det omkring 320 MSP präster
som tjänstgör i 19 länder. \

MSP Generalvikarien besökte
församlingen - det här hände

Den 17 september var det
första gången efter
pandemins utbrott som vi

kunde träffas igen i verkligheten.
Under 2019 och fram till
september i år har vi endast
träffats över Zoom.
Många vet kanske inte ens att

det finns något som heter ”Stiftets
Pastoralråd”. Rådet består av
representanter för alla
församlingar i landet (44),
representant för prästerskapet,
för ordnar, utländska missioner
och så biskopen. Församlingens
representant väljs av respektive
församlings Pastoral- och
Ekonomiråd.
Dessa möten äger rum på

stiftsgården Marielund i
Stockholm två gånger om året,
från fredagkväll till
söndageftermiddag. Man lyssnar
på intressanta föredrag, deltar i
mässor och andakter, har möten
och diskussioner. Det är
jätteroligt att tala med andra
katoliker, att tala om speciella
problem som församlingarna har,
att få vänner.

Varje möte inleds med
”Biskopens katekes”, där
biskopen talar/undervisar om ett
aktuellt ämne. I september var
det en inledning till den ”synodala
vägen”, som vi kommer att höra
mera om under kommande året.
Lördag är en intensiv arbetsdag,
där det diskuteras, argumenteras,
fattas beslut som så småningom
påverkar livet i alla församlingar i
vårt land.
På lördagkväll kopplar vi av!

Denna gång hade vi Andrés Jato,
Sveriges ambassadör vid den
Heliga stolen som gästföreläsare.
Det var spännande att höra hur
en ambassadör lever sitt liv och
hur livet i Vatikanen är innanför
murarna.
Och när vi inte diskuterar

intensivt i möteslokalerna
fortsätter vi samtalen vid alla
dessa fantastiskt goda måltider
som serveras på Marielund. \

Doris Wennerberg

Stiftets Pastoralråd
– – vad gör vi?
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Det har gått ett år sedan jag
kom till Sverige för att
påbörja mitt pastorala

uppdrag. Det har verkligen varit ett
fantastiskt och spännande år även
om det var utmanande att försöka
anpassa sig och integreras i en ny
miljö helt och hållet, särskilt med
pandemin i bakgrunden. Jag kan bara
räkna mina välsignelser av att vara
här i S:ta Maria Magdalenas

församling. Att lära mig
det svenska språket
har verkligen varit
ett äventyr. Jag
tackar Gud för de
framsteg

som

hittills gjorts. Att kunna fira
nattvarden på svenska och samtala
på språket inom den tid jag varit här
är verkligen en glädje för mig. Detta
hade inte varit möjligt förutom
underbara församlingsbor som
verkligen har funnits där för mig.
Först och främst tackar jag min
broder, den mest älskvärde
församlingsprästen Fr Livinus Torty,
som alltid har funnits där för mig, för
allt jag behövde; hans vänskap och
stöd har fått mig att känna mig som
hemma här i vår församling. Skriften
säger "hur gott och hur trevligt det är
när bröder bor i frid och kärlek". Jag
har inte upplevt något annat än detta
i samarbete med min kollega Fr
Livinus. Till Gud är äran. Jag vill
nämna Doris Wennerberg som alltid
finns tillgänglig för att lära mig det

svenska språket, och som
oförtröttligt hjälper till att korrigera
mina predikningar med mycket
tålamod och ömhet. Jag vill inte
glömma Berit och Laszlo som
adopterat mig som en son, som
bjuder ofta hem mig till deras hem
för måltider så att jag kan öva
svenska. Deras värme, lugna och
välkomnande sätt har varit ett stort
vittnesbörd om kärlek till mig.
finns alltid där för oss alla och hon
gör sin tjänst med så mycket kärlek
och glädje. Det finns så många
underbara och heliga människor i vår
församling, för många för att räkna
upp.. Jag tackar alla församlingsbor
som står ut med mina misstag i
språket och ofta talar med
uppmuntrande ord för att motivera

mig. Min erfarenhet av församlingen
är verkligen att den är en familj och
jag kunde inte ha önskat mig en
bättre plats att utföra min prästerliga
verksamhet. Den stora harmoni som
finns i församlingen trots vår
mångfaldiga bakgrund är ett
vittnesbörd om vad sann broderskap
i Kristus Jesus är. De många
församlingsbor som alltid är
tillgängliga för volontärarbete i
församlingen talar om den tro som
uttrycker sig i goda gärningar här i
församlingen. Jag har varit oerhört
välsignad över att vara här i den här
församlingen och jag uppmuntras att
ge mer och mer av min tid i tjänst
här.
P. Patrick Etuk

E� år i Sverige - hur har det varit?



JULAFTON, FREDAG
24 DECEMBER

kl. 21.30 Vi sjunger in julen: julpsalmer på
svenska och engelska

kl. 22.00 Julnattens mässa

JULDAGEN, LÖRDAG
25 DECEMBER
kl. 9.00 Mässa på polska

kl. 11.00 Mässa på svenska
kl. 17.00 Mässa på svenska

ANNANDAG JUL, SÖNDAG
26 DECEMBER

kl. 9.00 Mässa på polska
kl. 11.00 Mässa på svenska
kl. 17.00 Mässa på engelska

NYÅRSAFTON, FREDAG
31 DECEMBER 2021
kl. 18.00 Andakt vid årets slut

NYÅRSDAGEN, LÖRDAG
1 JANUARI 2022

Kl. 11.00 Mässa på svenska

TRETTONDEDAGEN JUL,
EPIFANIA, TORSDAG

6 JANUARI
Kl. 11.00 Mässa på svenska

JUL I SANKTA MARIA
MAGDALENAS KYRKA


