SANKT OLOFS KATOLSKA FÖRSAMLING SUNDSVALL
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 och 2020
År 2020 har ju i hög grad präglats av pandemin och så också för stiftet och vår församling. Det
gjorde att vår församlings normala liv förändrades och det blev svårt att fira mässa i olika delar av
församlingen men ändå försökte man hålla kontakt med de flesta av våra församlingsmedlemmar.
Statistik for Församlingen

Uppgifter för perioden 20190101 - 20201231
Registrerade medlemmar
Dop
Första kommunion
Barn/ungdomar i trosundervisning
Konfirmerade
Vigslar

Antal
1156
38
3
34
10
2

Antal
Avlidna
Konversion
Utträden ur kyrkan
Kateketer
Systrar
Präst

3
1
13
8
2
2

Församlingsmöte
S:t Olofs församlingsmöte ägde rum den 5:e maj 2019. Mötet började efter söndagsmässan.
Gemensamt pastoral-och ekonomiråd
Ledamöter: Kh. Pater Felix Ogbuagu, MSP, Pater Edward Pemida, MSP, Andrzej Helminiak, Joanna
Kuma, Iwona Helminiak, Monika Forsslund, Romelia Sjödin, Stefan Blom, Kennedy Katende,
Immaculée Ntamatungiro.
Ersättare: Josephine Telberg, Samir Yousif, Alexis Nimbona, Oscar Bedoya.
Adjungerade: Jaroslaw Jurzyk (teknik), Anders Forsslund (ekonomi).
Under verksamhetsåret 2019 och 2020 har församlingens gemensamma pastoral-och ekonomiråd
haft fem protokollförda möten. De viktigaste diskussionspunkterna under dessa sammanträden har
handlat om nya toaletter i kyrkan, trosundervisning, ungdomar i församlingen, reträtt och
lokalfrågan i kapellförsamlingen i Östersund.
VAL
Val till gemensamt ekonomi -och pastoralråd ägde rum mars 2020. Valet genomfördes i Sollefteå,
Östersund, Härnösand, Örnsköldsvik och Sundsvall. Det fanns tillfälle att poströsta. Josephine
Telberg, Wioleta Miotk-Bieszka, Isak Hagberg Adolphe Ndayragije, Patrycja Radomska
Samir Yousif, Urban Edlund och Inger Hägglund valdes till ordinarie ledamöter. Monika Forsslund
utsågs till ersättare och syster Lila Bork CS (Caritas)J och Anders Forsslund (ekonomi) blev
adjungerade ledamöter.
Mässfirande i Sundsvall och på andra orter
Innan pandemin har mässan firats i Sundsvall de flesta söndagar kl. 9.30 och kl.11.00. Mässan på
vardagar har firats på tisdagar och fredagar kl.18.00. Mässan firades ungefär två gånger i månaden
i Östersund och Örnsköldsvik, och en gång i månaden (med sommaruppehåll) i Härnösand, och
Sollefteå. Pandemin har gjort att församlingen tvingats ställa in mässorna på utestationerna. I
Sundsvall firar prästen tre ”privata mässor” på söndagar och man får delta i mässan på
kyrkoherdens inbjudan.
Församlingens hemsida
Som ansvarig för församlingens hemsida, utöver kh Felix, har utsetts Urban Edlund.
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Liturgi
Under 2019 och 2020 har ett antal medarbetare och volontärer bidragit enormt till församlingens
verksamhet. Två olika musiker har spelat orgel vid församlingens gudstjänster. Det finns även andra
som på olika sätt har bidragit till liturgin i församlingen såsom ministranter, lektorer, musiker,
solister och andra som sjunger på olika språk under gudstjänsterna.
Rosenkransen beds under normala förhållanden varje tisdag kl.17.30 före kvällsmässan och
eukaristisk tillbedjan på fredagar från kl.17.00 fram till kvällsmässan, i Sundsvall. Bikt: Det finns
tillfälle till bikt varje fredag och på vissa söndagar i Sundsvall, och vid varje mässtillfälle på andra
ställen. Korsvägsandakt: Under fastan 2019 och 2020 hade vi korsvägsandakt på fredagar från
kl.17.30.
Faste- och adventreträtt/reflektion 2019 och 2020: Församlingens fastreträtt/reflektion 2019
leddes av Syster Lila Bork CSJ och adventreträtt 2019 leddes av p. Felix Ogbuagu, MSP.
Fastreträtt/reflektion 2020 leddes av syster Lila Bork CSJ och adventreträtt 2020 blev inställd pga
pandemin.
Katekes
Prästen i samarbete med kateketerna har bedrivit katekes i församlingen. Trosundervisning för barn
och ungdomar har skett två gånger i månaden i Sundsvall (första och tredje söndagen), två gånger
i månaden i Örnsköldsvik och en gång i månaden i Östersund och Härnösand i anslutning till
mässorna. Det har också pågått trosundervisning för blivande katoliker och en
äktenskapsförberedande kurs.
Kurs med Diakon Björn
Diakon Björn Håkonsson besökte vår församling den 26:e maj 2019 i egenskap av stiftets
barnombudsman. Han träffade präster och alla kateketer och andra församlingsmedlemmar som
har kontakt med barn/ungdomar. Syftet med kursen var att undervisa dem om stiftets
beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar. Han återkom i slutet på
september samma år.
Pastorala besök
Prästen har genomfört pastorala besök hos sjuka församlingsmedlemmar i deras hem och på
sjukhuset. Pastorala besök/själavårdande samtal har utförts regelbundet med intagna vid
rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall.
Konfirmation
Stiftets biskop, kardinal Anders Arborelius, OCD, besökte församlingen den 11:e maj 2019 för att
förrätta konfirmationens sakrament. År 2020 blev det ingen konfirmation pga pandemin.
Caritas S:t Olof
Caritas S:t Olof bedriver social och pastoral verksamhet både inom och utom församlingen. Caritas
S:t Olof stödjer asylsökande och andra människor i akuta nödsituationer. Caritas anordnade
kulturafton och basar under 2019. Både kulturafton och basar blev inställda 2020 pga pandemin.
Språkundervisning
Språkundervisning för asylsökande och för personer från andra länder som varit i Sverige kortare
eller längre tid ges i våra församlingssalar i samarbete med Caritas och studieförbundet Bilda.
Undervisningen fortsatte till 2020 då den blev stängd tills vidare.
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