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Kära bröder och systrar!

Den 1 oktober 2022 började jag min
tjänst som er kyrkoherde i vår
församling, S:ta Maria Magdalenas
församling på Hisingen, Göteborg.
Som de flesta av er redan vet är jag
inte helt ny i församlingen. Jag
bodde och tjänstgjorde som rektor
för afrikanska missionen i stiftet och
i församlingen från år 2013 till 2019
och sedan blev jag utnämnd till
kyrkoherde i Luleå församling. Tre
år efter är jag tillbaka som er
kyrkoherde. Det gläder mig att
komma tillbaka och jag ser fram
emot att ha ett bra samarbete och en
nådefull vandring tillsammans på
trosvandringen i vår församling.

Adventstiden har redan börjat och
dess budskap om förberedelse inför
Messias Jesu Kristi ankomst är
aktuellt i alla tider. Med advent
börjar också ett nytt kyrkoår. Vi har
många anledningar till att vara glada
och att tacka Gud. För några år sedan
då hela världen drabbades hårt av
Coronapandemin var det svårt för de

flesta att fira båda advent och jul på
vanligt sätt, alltså tillsammans med
sina familjer, vänner, och
församlingen. Årets advent ger oss
därför ett bra tillfälle att reflektera
över vårt liv och vårt förhållande
med Gud och med våra
medmänniskor.

Frågan blir då ”har Messias Jesus
Kristus inte redan kommit?” Vad
betyder advent och jul för mig som
troende? Genom adventstidens
läsningar får vi förstå att Jesus inte
kommer bara en gång. Han kommer
ständigt till oss och är närvarande i
allt som händer i vårt liv, i världen
och i kyrkan.

Snart blir det jul! Redan nu kan vi
känna den fina stämningen runt
omkring oss – de fina julsångerna
och de underbara belysningarna med
olika vackra sorter av ljus i städerna,
i hemmen, osv. Fast det är mörkt och
kallt i denna del av världen är det
också ljust och varmt i våra hjärtan,
för Jesus Kristus, vars födelse vi firar
under julen är världens ljus (Jn 8:12).

Advent och jul –
glädje och ljus
mitt i mörkret
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Det är han som upplyser alla
människor. Han är det stora ljuset
som har kommit in i världen, en
soluppgång för dem som bor i
mörkret och i dödens skugga.
Profeten Jesaja talar om ”ett stort
ljus” som ”strålar för de som bor i
mörkret” (Jes 9:1). Vid Jesu födelse i
Betlehem uppfylldes denna profetia,
för medan några herdar var ute och
vaktade sin hjord om natten, stod
Herrens ängel framför dem och
Herrens härlighet lyste omkring dem
(Lk 2:8-9). Och vilken stor glädje
fick herdarna uppleva den natten när
de skyndade sig till Betlehem och
fann barnet Jesus ligga i krubban (Lk
2:12). Med Herrens födelse har
frälsningens och hoppets ljus gått
upp för hela världen, och alla
människor har sett Guds frälsning
(Lk 3:6).

Julen är en glädjefull tid, för den ger
oss möjlighet att reflektera över
Guds kärlek till oss syndiga
människor som gjorde att Gud blev
en av oss och bodde bland oss för att
frälsa oss från syndens och dödens
makt. Genom att bli en av oss
identifierar Gud sig med oss för att
visa oss sin kärlek på ett tydligt sätt.
Julen ger oss också möjlighet att dela
med varandra av den kärlek som vi
har fått av Gud vår fader.

Därför kära vänner, medan vi firar
tillsammans med våra familjer och
vänner ska vill inte glömma de
fattiga, de ensamma, och de som
lider runt omkring oss och överallt i
världen. Må vi utstråla Guds kärlek
till dessa våra bröder och systrar
genom stötta dem med våra
materiella resurser och böner.

P. Patrick och jag önskar er en
nådefull Adventstid, en riktigt god
jul och ett gott nytt år.

P. Michael Akpan MSP
(kyrkoherde)

I first met Fr. Livinus Torty, MSP
in September 2018 when he had just
moved to Hisingen to become the
second parish priest of St. Mary
Magdalene Parish. He is a mission‐
ary from the order of the Missionar‐
ies of Saint Paul and hails from
Nigeria. My first impression of him
was he was someone quiet and he
came across as aloof.

As the months went by, his love
for the Catholic Church and its
teachings began to show from his
actions. The humility he showed in
serving the parishioners was excep‐
tional.

Yes, two years into his tenure as
parish priest, the world faced a pan‐
demic that no one was prepared for.
We were all forced to adjust to new
rules put in place by the government

on how to celebrate mass. During
this trying period, Fr. Livinus
showed us his ability to work with
others, respect for other people and
above all his openness to different
peoples, ethnic groups and cultures.

He was a parish priest in our
parish for 4 years and his transfer
came as a huge shock. For sure, we
are going to miss him but we accept
it because as a missionary, it is his
vocation to spread the Word of God
to the entire world and not just our
beloved parish in Hisingen. We
wish him well in his new mission to
the USA.

George Tala Yongabi
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När jag firade mi�20

årsjubileum var mi� hjärta

fullt av tacksamhet för Guds

godhet och barmhär�ghet när jag reflekterade över min resa hi�lls.

När folk frågar mig vad som inspirerade mig a� bli präst säger jag all�d a�

jag föddes på det här sä�et. E� av mina �digaste minnen är, jag tror a� jag bara

var fem då, när min pappa bad mig a� jag skulle gå med mina kamrater för a� tjäna

vid mässan vid altaret och jag sa �ll honom från ingenstans, med e�ertryck a� jag skulle

bli präst. Visst, a� växa upp i en hängiven katolsk familj påverkade mig, men den impulsen

i mi� hjärta var inte från kö� och blod. Mina föräldrar älskade präster och troende, och vi

hade dem o�a över i vårt hem för middag. Av någon anledning intresserade de sig

särskilt för mig. Jag såg alla dessa som a� Gud ledde mig �ll den här vägen som jag

har tagit i mi� liv. E�er gymnasiet tvivlade jag på om de�a var min kallelse, jag

var �ll och med frestad a� överge tanken, men jag kände all�d a� Gud

förföljde mig, vart jag än gick, allt jag gjorde där var o�a något

som ledde mig �llbaka �ll det katolska prästadömet. Så

småningom gick jag �ll seminariet och

ordinerades 2002. När

jag ser �llbaka kan jag bara

säga a� jag inte kunde ha gjort något bä�re med

mi� liv. Lika ovärdig som jag är a� vara präst för det

enastående offer som världens frälsning är beroende av, är det ändå det

största privilegiet man någonsin kan ha som naturligtvis kommer med stort

ansvar. Jag kan säga a� jag inte har någon rädsla för jag vet a� Gud följer med mig

all�d, jag är aldrig ensam. Jag kan inte tacka Gud nog för förmånerna a� få ta del av

människors dagliga glädjeämnen och svårigheter, den �llit som människor har �ll mig bara för

a� jag är en evangeliets tjänare och e� redskap för Guds kärlek och helande; a� få kalla många

�ll tro och följa med dem i deras mest in�ma kamp ger mig glädje och �llfredsställelse. E�er

20 år är jag for�arande full av iver a� tjäna Gud. De�a kan bara ske genom Guds nåd

e�ersom jag vet hur ovärdig jag är. Jag vill inte göra något annat med mi� liv förutom

a� vara präst med allt vad det innebär. Som en låtskrivare säger, i en populär

sång, "Det lönar sig a� tjäna Jesus". Jag har frid och förnöjsamhet i a�

tjäna Herren, och som en sann soldat kommer jag a� dö på

min post.

P. Patrick Etuk

Finns det frid och
tröst i att tjäna
Herren?



1. Presenter.
2. Jesus föddes

då.
3. En playsta�on

Noah, 8 år

1. Jag tänker på Gud.
2. Det är Jesus födelsedag.
3. En el-sparkcykel.
Rita, 12 år
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What is the first thing you think
about when you hear the word

Christmas?
Why do we celebrate Christmas?

T he first thing that comes to mind
is snow and mm..presents. We
celebrate Christmas because we
are celebra�ng the birth of Jesus.
Emmanuel Anyanwo, 12yrs

The first t
hing that

comes to my mind

when I think abo
ut Christm

as is joy

because C
hristmas is all ab

out

joy, happi
ness and spending

�me with friends an
d family. We

celebrate
Christmas becaus

e

that’s the
day when

Jesus Chri
st

was born.

Abigail Eg
be, 14 yrs

The blood
of Christ, S

anta claus,

snow. We celebrate
Christmas

because it
is a period

of joy. It

is the birth
of Christ w

ho is one

of the most important pe
ople in

church.
Rafaela Um

obi, 14yrs

I think about celebra�on and
happiness with other people like
your family. We enjoy and do
things together. We celebrate
Christmas because Jesus Christ
our saviour was born on the
25th of December. So we celebrate
because of his birth. He is the son of
God.

Pearl Ndanyeh, 10yrs
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“Jag har två väskor kvar I Luleå. Så om ni
inte är snälla mot mig så åker jag
tillbaka dit” skojade Fr. Mike när han

firade sin första mässa som kyrkoherde i Sankta
Maria Magdalenas församling. Kommentaren möttes
av skratt från en samling som inte hade träffat
honom på flera år. Han verkade glad att skaka hand
med mässbesökarna efter mässan och tyckte om att
småprata med alla under fikastunden efter mässan.
Det kändes inte att det hade gått flera år sedan han
senast firade en mässa i församlingen. När någon
påminde om den dagen i 2013 när fr. Mike flyttade

P. Michael berättar om sin tid efter
prästviningen i Afrika, flytten till
Sverige och Sta Maria Magdalenas
församling, kyrkoherdetjänsten i Luleå
och flytten tillbaka.

Av Lily Zencha

P. Mike går
varhelst Gud
behöver honom
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till Sverige så kom den typiska fr. Mike repliken “oj…det
får du inte säga högt, alla kommer att tycka att jag är
gammal”. Låt oss spola tillbaka.

Nästan två år efter sin prästvigning i juni 2011 fick Fr.
Mike besked av den missionärsansvarige i Nigeria att han
skulle flytta till Sverige och arbeta som rektor i den
afrikanska missionen. Utan att ifrågasätta beslutet gjorde
han sig redo och den 18 Maj 2013 landade han i Sverige
och välkomnades varmt av några kristna i Sankta Maria
Magdalenas församling.

För honom var flytten till Sverige både intressant och
svår. I sin roll som rektor i den afrikanska missionen fick
han arbeta med människor från sitt eget hemland och
andra länder i Afrika som han inte hade haft möjlighet att
resa till. Han fick lära sig
om andra kulturer från
kontinenten han föddes
på. Å andra sidan var det
utmanande att behöva
lära sig det svenska
språket. Med hjälp av en
församlingsmedlem, Doris Wennerberg, fick han börja lära
sig svenska direkt och gick i kurser i svenska som
andraspråk som han klarade inom ett år. Inte långt efter
upptäckte han behovet av att kunna prata franska för att
arbeta mer effektivt med fransktalande medlemmar i de
afrikanska folkgrupperna. Han besökte Frankrike och
därefter skrev han in sig på Göteborgs universitet för att
studera franska. Medan han gjorde sina långa resor för att
besöka alla församlingar i arbetsområdet fick han ofta
tillbringa sina kvällar på Youtube där han lärde sig att
uttala olika ord på både svenska och franska.

”För honom var
fly�en �ll Sverige

både intressant och
svår.”

Precis när han började känna sig varm i kläderna i
Göteborg, fick han meddelandet att han skulle flytta till
Luleå och bli kyrkoherde. Som vanligt ifrågasatte han inte
beslutet även om han kände att han hade börjat göra stora
framsteg i det franska språket och var fortfarande
inskriven på franska kurser på Göteborgs universitet. Med
sina egna ord säger han så här “som präst är man alltid
beredd att gå dit där Gud behöver en. Det spelade inte så

stor roll att jag inte fick gå kvar i
den franska kursen och skulle
lämna många kristna jag hade
lärt känna under dessa år. Jag
går dit jag blir skickad.”

Fr. Mike erkänner att han
kände sig ledsen efter sin sista mässa på engelska då kören
sjöng så bra och var lite osäker på vilka nya utmaningar
som låg framför honom.

Som tur var så kände han sig välkommen i den nya
församlingen och träffade många nya och engagerade
kristna som stöttade honom i den nya tjänsten som
kyrkoherde i Luleå. Men han säger också att ensamheten
kröp in nästan direkt för att coronapandemin började inte
långt efter han hade flyttat till Luleå och satte stopp på alla
kyrkoaktiviteter, när många inte längre kunde komma till
kyrkan. Trots detta fortsatte han att arbeta och lära sig mer
om den administrativa delen av sitt arbete. Om vad det
svåraste med hans arbete i Luleå var så säger fr. Mike att
de långa resorna runt hela Norrbotten som var hans
arbetsdistrikt, ofta i dåligt väder, inte var det roligaste.
Men han tillägger att “Gud var med mig hela vägen. Jag
hamnade aldrig i en svår situation utan att jag upplevde
att Gud skickade hjälp direkt”.

”Ensamheten
kröp in nästan
direkt...”
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Församlingsgruppen i sig var inte stor men
arbetsområdet var väldigt brett då Norrbotten är i storlek
en fjärdedel av hela Sverige. Han reflekterar över att det
skulle ha underlättat om han hade haft en annan präst
som medhjälpare. Om hur det kändes att arbeta för första
gången som kyrkoherde så säger han så här “det var en
inlärningskurva i sig. Men detta är inget vanligt arbete
som skrivs i en CV, utan att det är ens relation till Gud
och hur Gud kan använda en för att nå
ut till hans folk. Så jag var inte rädd”.

När pandemin var över och
aktiviteterna i kyrkan skulle återupptas
och han började se fram emot att
församlingen skulle fungera som
vanligt fick han samtal om att fr.
Livinus som var kyrkoherde i Göteborg skulle skickas till
USA och han var tillsatt att ersätta honom. Det var
blandade känslor för honom. Delvis var han glad för att
Göteborg var bekant men samtidigt skulle han sakna
Luleå där han som vanligt inte kände sig helt färdig med
sitt arbete.

Att komma tillbaka till Göteborg som kyrkoherde
efter att ha lämnat som rektor för den afrikanska
missionen var ingenting som oroade honom. Han hade
samlat erfarenhet av det administrativa arbetet som krävs
och han var säker på att det var många i kyrkan som ville
stödja honom. Enkelt sagt är han medveten om hur
mycket arbete som väntar honom. På många sätt var
Luleå en bra förberedelse för hans arbete som
kyrkoherde i Göteborg.

Han är också medveten om att han sitter på en sits
där många beslut ska fattas men han känner sig trygg i

”Det var
blandade
känslor för
honom.”

att han inte behöver göra allting själv utan att det är
många som vill hjälpa till. När jag frågar honom om han är

orolig att hans nya roll ska påverka
relationen och tillgängligheten till
kyrkomedlemmarna säger han att
han inte är bekymrad, då rollen
inte kommer förändra vem han är i
grund och botten. Han säger att
det är tydligt för honom att han
inte kommer att kunna ha tid för
allt han vill göra och vara
tillgänglig varje gång han behövs,

men att det inte betyder att han inte bryr sig. Han har
många personer att tänka på och stötta dem på deras
andliga resa. Han är glad att han har en medbroder, p.
Patrick som stöttar honom.

Om han har några planer för att utveckla
församlingen säger han ytterligare en gång att arbetet som
präst är inget vanligt jobb. “Jag behöver inte prestera eller
redovisa mitt arbete med siffror. Jag vill kunna se till att
alla känner sig hemma här i kyrkan och får sina behov
tillgodosedda. Jag är här för att stötta alla till att uppleva
Guds kärlek, frälsning och barmhärtighet. Mina böner är
att vara en god herde till Guds flock”.

Jag avslutar med att fråga om väskorna som han
skojade om har nu kommit fram till Göteborg, Fr. Mike
skrattar och säger “Väskorna är hemma hos mig nu men
de har inte packats upp – ännu”.\

“Jag behöver
inte prestera eller

redovisa mi�
arbete med
siffror...”
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MARIASTATYN
”Vår Fru av Norden”, vår
tvåfaldigt stulna och skadade
Maria återvände och fick sin
placering i vapenhuset. Den
maroni�ska gruppen skänkte en
Mariastaty �ll församlingen, som
nu står på Vår Fru av Nordens
ursprungliga plats i gro�an
utanför kyrkan.

MINI-JULMARKNAD
På första söndagen i advent
anordnades en julmarknad i
miniformat och det nya
liturgiska året hade tagit sin
början.

Året...
FR LIVINUS LÄMNADEOSS
Det nya Rådet hade knappt hunnit
kons�tuera sig när det blev känt, a�

kyrkoherden p. Livinus Torty MSP skulle lämna
församlingen och fly�a �ll USA.
I slutet av september blev det så avskedsfest för pater

Livinusmed e� stort kalas i
församlingssalen. Många deltog för
a� tacka den avgående kyrkoherden
för åren i församlingen.

CORONAN
LÄMNADEOSS

De första månaderna

under 2022 prägla
des

for�arande av Cor
onapandemin,

men lä�naderna blev fl
er och

fler, så a� e� normalt

församlingsliv kunde ta si
n

början. Påsken skulle dock gå

innan en viss normalitet

NY KYRKOHERDEDen 1 oktober �llträddeförsamlingens nye kyrkoherde, p.Michael Akpan MSP. Haninstallerades hög�dligt den 29oktober sam�digt som 10ungdomar blev konfirmerade;huvudcelebrant var biskopensgeneralvikarie p. Pascal RenéLung OP. Hög�den avslutadesmed en stor fest iförsamlingssalen.

TROSUN
DERVIS

NING

Konfirma�onsunde
rvisning oc

h

undervisnin
g för konfir

merade

ungdomar ägde (oc
h äger) rum

varannan fredag, där
man först

firade mässan, seda
n

undervisnin
g och sist lagade

man mat och hade det

NYTT RÅD
På våren valde församlingen e�
ny� Pastoral- och Ekonomiråd.
De nya medlemmarna är:
Anabel Persson, Sylvia
Jedrzejewska, Tore Rabe, Simon
Woldegiorgis, George Tala
Yongabi, Kasongo
Tambule, Ana Paula
Aguirre Fernandez och Simon
Woldetensae.

AGNETA HARGÅTT
BORT
Naturligtvis hade vi också
församlingsmedlemmar som
kallades hem �ll vår Fader;
bland dessa bör nämnas
Agneta Hesselbom, som
under många år var ak�v,
både i P&E-rådet såväl som
församlingens representant i
olika
sammanhang,
som t.ex.
Interreligiös
dialog,
Samarbetsrådet
judar-kristna,
samt Abrahams
dö�rar.

OVANLIGTMÅNGADOP
Under året hade vi glädjen a� få
döpa många barn: mer än
tre�o!

En studi
ecirk

el om

evange
lisa�on

inledde
s och

avslutad
es av U

lf Ekman; und
er

fyra kvä
llar disk

uterade
s och

fundera
des öve

r allt so
m hänger

ihop med evan
gelisa�o

n, i

synnerh
et den s

om utgår fr
ån

oss van
liga

Under våren hade vi två möten i
samband med söndagarnas
kyrkkaffe, där vi talade om
Synoden.

Som vanligt hadeTro och Ljus-föreningen
sammankomst den första söndagen i månaden. Den
eritreanska gruppen träffades all�d första lördagen i
månaden, El_Shaddai träffades den �ärde lördagen i
månaden.

...som gått



Ur kyrkoböckerna
Genom dopet upptogs i
kyrkan:
Sia Rjeily
Bianca Leonora Andersson Ukalovic
Mateo Victor Stefan Behre Dos
Santos
Jean-Christ Digbo
Karen Digbo
Florianne Desvaux
Einar Oghenerukewe Karl
Chruickshank
Victoria Leonor Galdamez Pérez
Judith Maria Katharina Dahlöf
Maddox Alexander Arvidsson
Jus�n Ifechi Igbuanugo
Kylie Ziorammachim Chimbusomma
Madu
Eleyna Hana Mäkelä Dagelin
Pelinel Zinkia
Audrey Chikaima Chuchelum
Okonkwo
Noah Simon
Lovisa Maria Oliwia Smie
Cyril David Wadeyir Yiri-Erong
Liana Gnanzi Nkwelle
Morad Abraham Mussie
Johannes Björksöö
Osanidu Nwanaan

David Nwaubani
Lilian Nwaubani
Alicia Nwaubani
Richard Nwaubani
Lina Nwaubani

De bekräftade sin tro genom
konfirmationen:
Ange-Nehemie Heveka
Angel Nathalie Nilzén
Rhoswen Barbara Elmore
Maria Reginalda Dos Santos
Andersen
Hosianna Woldegiorgis
Sofia Limeta
Glody Mulinda
Margaret Laura Gen�li
Daniel Azrak
Alexander Lindström

Genom vigselns sakrament
förenades:
Ewa Kucharska och Tomasz Wojcik
Anna Maria Malek och Joe Moussa
Ruth Galdamez Guzman och
German Perez Ruiz
Tessy Malasowe och Anthony Ekechi

De kallades hem av vår
himmelske Fader:
Harriet Effie Bernis Adolfsson Jo-
hansson
Sandra Cardozo Carrion
Clara De Freitas Mendez
Rita Anelina De Souza
Irena Gvardian Dekleva
Terezija Jev�c
Robert Kaleta
Barbara Willisdo�er Krummel
Marija Kusevic

Renata Antonina Ma�la
Stjepan Mlacic
Carlo Montanesi
Ferruccio Rigo
Agnes Szakal
Erzsebet Szalai
Stefan Tursic
Stefan Zalik
Marija Zupanic
Magnus Chukwuemeka Mbonu
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The African Mission organized a
retreat for all young families in
the English-speaking catholic
communi�es of Southern Swe-
den, which encompasses Göte-
borg, Borås, and Malmö.

The 2-day retreat was held on
the 12th-14th of August 2022 in
Gullbrannagården, Eldsberga and
was targeted towards discussing
challenges faced by families in
raising children in Sweden.

In a�endance was a total of 26
people comprising 1 priest, 12
adults, and 13 children from ages
1 - 17. Together, we had wonder-
ful discussions around family
topics and celebrated the holy
mass. There was also an oppor-
tunity for fun games and a visit
to the nearby beach Gullbrannas-
tranden.

Joseph Odoh

Retreat Har Du eller någon Du känner drabbats
ekonomiskt av Covid 19 pandemin?

Vår församling har genom Caritas få� del av e�
statligt bidrag som delats ut �ll alla religiösa
samfund i Sverige för a� hjälpa dem som har
drabbats ekonomiskt av pandemin.

Har Du kanske svårt a� få e� jobb på grund av
pandemin eller är det svårt a� fortsä�a dina
studier, måste du kanske acceptera halv�dsarbete
eller har andra svårigheter?

Vänd Dig i så fall �ll Kyrkoherde Michael Akpan
MSP eller �ll Berit Keszei.

Så hjälper vi Dig så go� vi kan. Vi har hi�n�lls ha�
möjlighet a� hjälpa flera medmänniskor som varit i
behov av stöd. Nu har vi lite pengar kvar a� dela ut
men det brådskar, för hjälpperioden går ut den
sista december 2022.

Du kan få hjälp �ll mat, hyra, kläder inför vintern,
läkarvård, mediciner, resor, mm.

Telefon �ll kyrkoherden är 0722 60 13 66, �ll Berit
0708 55 53 15

Coronabidrag



Dop och
1:a kommunion

24

23 december
Kl 18:00 Gemensam mässa

Kl 19:00 Julsånger på olika språk

Jula�on 24 december
Kl 22.00 Mässa

Juldagen 25 december
Kl 09.00 Mässa på polska
Kl 11.00 Mässa på svenska
Kl 17.00 Mässa på engelska

Annandag jul 26 december
(Den helige Stefanos dag)

Kl 11.00 Mässa

Fredagen den 30 december
(Heliga familjen, fest)

Kl 18.00 Mässa

Lördagen den 31 december
Kl 17.30 Årsslut tacksägelse gudstjänst – Te Deum

Nyårsdagen 1 januari 2023
(Heliga Guds Moder Marias dag)

Kl 09.00 Mässa på polska
Kl 11.00 Mässa på svenska
Kl 17.00 Mässa på engelska

Epifania – Herrens uppenbarelse 6 januari 2023
Kl. 11.00 Mässa

(e�er mässan, barnfest)

JULPROGRAM


