Verksamhetsberättelse
St. Andreas Katolska
Församling
Bromölla – HässleholmKristianstad
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St. Andreas Katolska Församling
Kristianstad – Hässleholm – Bromölla
Mässor
Under 2016 har mässor hållits enligt följande:
Söndagsvigiliemässor
Söndagsvigiliemässor firas varje 1 – 4 lördag i månaden kl. 18.00.
1:a lördagen på polska i Kristianstad
2:a lördagen på polska i Hässleholm
3:e lördagen på svenska i Kristianstad
4:e lördagen på svenska i Hässleholm
Söndagsmässor:
Kristianstad kl. 10.00
Hässleholm kl. 12.00
Bromölla kl. 17.00 (3:e söndagen i månaden – på polska)
Vardagsmässor:
Tisdagar Kristianstad – kl. 18.00
Onsdagar Hässleholm – kl. 18.00
Torsdagar Bromölla – kl. 18.00
Fredagar Kristianstad – kl. 18.00
Mässor på andra språk:
Kroatiska – Bromölla – 3:e söndagen i månaden – kl. 9.30 ansvarig: F.
Vladimir Svenda, tel. 040-214643)
Polska: Kristianstad – 1:a lördagen i månaden – kl. 18.00
Hässleholm – 2:a lördagen i månaden - kl. 18.00
(Ej på högtider: t.ex. Alla helgons dag, Påskafton – då firas mässan på
svenska)
Bromölla – kl. 17.00 (3:e söndagen i månaden)
Tagalog: Kristianstad – 2:a söndagen i månaden – kl. 17.00
Den gudomliga liturgin på ukrainska - Kristianstad – 2:a söndagen i
månaden - kl. 13.00 fram t o m februari. F o m mars – 5:e söndagen i
månaden (ansvarig: F Miroslaw Kostiw, tel. 0370-10051)

Andakter
Rosenkransbön
Kristianstad – tisdagar – kl. 17.30 – söndagar kl. 9.30
Hässleholm – söndagar – kl. 11.30
Bromölla – söndagar – kl. 16.30
Korsvägen (under fastetiden):
Kristianstad – fredagar
Hässleholm – onsdagar
Bromölla – söndagar
Andakt till Jesu heliga Hjärta
Kristianstad – 1:a fredagen i månaden
Hässleholm – onsdagen efter 1:a fredagen i månaden
Sakramental tillbedjan
Bromölla: torsdagar 17.00 – 18.00
Hässleholm: onsdagar 17. 00 – 18.00
Kristianstad: fredagar 17.00 – 18.00
Andakt till Guds Barmhärtighet
Barmhärtighetens rosenkrans har betts i slutet av tillbedjan (då det inte
ersatts av andra andakter).

Präster
P. Wiesław Badan OMI

Personal
Under 2016 har församlingen haft en anställd. Kristina Németh har
varit halvtidsanställd med ansvar för musiken på helgdagar, lördagar
(mässorna på polska) och söndagar. Dessutom har många andra hjälpt
till med det praktiska som sakristan, blommor, städning, mm.
Ett hjärtligt tack till dem alla!

Inskrivna församlingsmedlemmar
Vid årets slut hade församlingen 1497 medlemmar. Under året döptes
18 barn, ca 120 barn och ungdomar deltog i trosundervisningen, 25
barn tog emot sin första kommunion, 2 par vigdes, 7 personer avled, 7
begärde utträde ur kyrkan, 44 nya medlemmar flyttade in eller
nyregistrerades i församlingen.

Församlingsblad och övrig info
Informationsblad har tryckts varje månad. Anslagstavlor har funnits i
Kristianstad, Hässleholm och Bromölla.

Verksamhet på andra språk
I församlingen har det firats mässor på följande språk:
- kroatiska en gång i månaden (3-e söndagen i månaden) i Bromölla.
För mässfirande på kroatiska ansvarar Kroatiska katolska missionen i
Malmö med f Vladimir Svenda som rektor för missionen.
- polska 1:a lördagen i månaden i Kristianstad, 2:a lördagen i månaden i
Hässleholm, 3:e söndagen i månaden i Bromölla.
Sedan 13 mars
- tagalog (språk som talas på Filippinerna) 2-a söndagen i månaden i
Kristianstad.
- ukrainska (2-a söndagen i månaden) i Kristianstad fram t o m februari
månad. F o m mars månad firas den på den 5-e söndagen i månaden.
Detta gudstjänstfirande kallas också för Gudomliga liturgin därför att
det tillhör den bysantinska riten. För firandet ansvarar F Miroslaw
Kostiw.

Mäss- och böneliv
I samband med sön- och helgdagsmässor samt vardagsmässor
fungerade representanter för följande lekmannagrupper:
Lektorer och förebedjare:
Under det gångna året är det många olika församlingsmedlemmar som
har verkat som lektorer och förebedjare, vilket är mycket glädjande!

Lokalvård
- Hässleholm: Anastazja Albinsson, Barbara Kubiak och Lucia Bittner
- Bromölla: Julianna Löf och Halina Wasilewska
Den Levande Rosenkransen
Den ”Levande Rosenkrans”-gruppen bildades i Kristianstad/Hässleholm
1997/1998. För närvarande finns det ca. 12 medlemmar i Kristianstad.
Man ber rosenkransbönen i anslutning till mässorna i Kristianstad varje
vecka på tisdagar, lördagar och söndagar och i Hässleholm före varje
mässa.
Rosenkransgruppen träffas 1 gång i månaden, normalt den 2:a tisdagen
i varje månad, i anslutning till tisdagens mässa i Kristianstad. Då
delegerar gruppen det roterande ansvaret och tar beslut om
intentioner för böneämnen för vår församling exempelvis aktuella
problem och svåra och akuta situationer som uppstått i världen genom
bl.a. olika naturkatastrofer, förföljelse mm.
Medlemmarna ber rosenkransen enskilt dagligen med huvudansvar för
ett mysterium var, fördelat enligt mötets beslut, så att hela
rosenkransen bedes varje dag.
Gruppen i Hässleholm har 20 medlemmar. De har inga regelbundna
träffar utan varje månad byter de till nästföljande
rosenkranshemlighet.
Rosenkransbönens ledare: Fred och Jolanta Campbell och Teresa
Lindvall i Kristianstad. Ledare i Hässleholm är Krystyna Chrapkowicz.
Kyrkans tro och liv
2016 genomfördes en kurs i Kristianstad om Katolska kyrkans tro och
liv, genom studier i Katolska Kyrkans Katekes. Gruppen bestod av 8
medlemmar och leddes av Gunnar Eriksson.
De ämnen som togs upp och diskuterades var bl.a. den kristna trons
grunder, Katolska kyrkans sakrament, bönelivet och kyrkans morallära.
Utifrån den positiva respons och de erfarenheter som kursen ges en
liknande undervisning, om än något mer ”akademisk”, i Hässleholm
under 2017.

Agape-tisdagarna
Agape-tisdagar i Kristianstad har hållits den tredje tisdagen i månaden
under hela året och varit mycket uppskattade av de som deltagit.
På dessa tisdagar firas mässan klockan 12 och föregås av
rosenkransbön 11.30. Efter mässan får de som anmält sig i förväg delta
i en agapemåltid som Kyrkoherden förbereder.
Moder Elisabeth Hesselblads helgonförklaring
Den 5 juni fick Sverige sitt andra kanoniserade helgon efter den Heliga
Birgitta, som helgonförklarades 1391. Med anledning av det berättade
birgittinoblat Ingela Frid om Moder Elisabeth Hesselblads liv under
mässorna i Kristianstad och Hässleholm på Pingstdagen den 15 maj.
Firanden av Kapellens och Kyrkans skyddspatroner
Tisdagen den 31 maj på den saliga Jungfrun Marias besöks fest inleddes
en ny tradition i vår församling, nämligen ett årligt firande av våra kapells
och vår kyrkas skyddspatroner i samband med deras respektive
högtider, genom gemensamma mässor med efterföljande samvaro och
förtäring för hela församlingen. Den började i Kristianstad på en helt
vanlig vardagskväll tisdagen den 31 maj då Kyrkan firar Den saliga
Jungfrun Marias besök. Vid detta tillfälle besökte också Pieter van
Gylswyk från Caritas Stockholm, församlingen och Caritasgruppen
informerade om sin verksamhet.
I Bromölla firades den Helige Petrus och Paulus högtid söndagen den 3
juli, med efterföljande grillning.
Söndagen 4 december var det slutligen Hässleholms tur då den Helige
Andreas högtid som hade infallit föregående vecka ihågkoms med
kyrkkaffe efter mässan kl. 12.00.

Påvens besök
Påven besökte Sverige under två dagar, 31 oktober och 1 november.
Den 1 november firades en mässa med påven på Swedbanks stadium.
Filippinska missionen ordnade två bussar som körde från Kristianstad
till denna mässa. En av bussarna hämtade också upp en grupp systrar
och andra mässdeltagare från Mariavalls kloster. Särskilt tack till
Angelica Bokelund som var samordnare för denna resa.
Men även dagen före deltog några församlingsmedlemmar i den
ekumeniska gudstjänsten och/eller det ekumeniska eventet.
Jul- och Påskmarknad
Under adventstiden och fastetiden hölls det jul- respektive
påskmarknad i samband med lördags och söndagsmässorna.
Caritas flyktingarbete, Kristianstad
Sommarutflykt för flyktingfamiljerna
Bussutflykt för flyktingfamiljer till Tosselilla Sommarland arrangerades
160629. 58 asylsökande; barn, ungdomar och föräldrar deltog, 4 ledare
samt ansvariga flyktingsamordnaren. Trots ihållande regn blev det en
uppskattad dag.
Barnsång på svenska, för flyktingbarn
Försök gjordes i församlingen 6/5, 13/5 och 20/5, i S:ta Maria kapell i
Kristianstad, att samla flyktingfamiljer till sångstund, för att på ett
lekfullt sätt lära sig svenska. Trots informationsspridning genom flera
olika kanaler gav detta ingen utdelning. Ingen kom.
Istället arrangerades sångstunderna tillsammans med Kristianstad
Kommuns sommarprogram för flyktingar och asylsökande på Urbana
Hemgården i bostadsområdet Näsby, där flertalet flyktingar bor. Med
start 23/6 sjöng jag med barn och mammor sammanlagt 9 torsdagar
under sommaren. Ibland fick jag hjälp av andra musiker med
ackompanjemang. 15-25 personer deltog i samlingarna. Sista gången

11/8 arrangerades en stor avslutande sommarfest, för alla barn och
föräldrar som deltagit på Urbana Hemgårdens sommaraktiviteter. Vi
höll en liten konsert med sångerna vi sjungit under sommaren, grillade
korv, åt tårta, barnen fiskade fiskedamm och en brasiliansk
trumorkester gjorde eftermiddagen till en fest för de 50 deltagarna.
Studieförbundet Bilda var medarrangör.
Bidrag till ELFs flyktingverksamhet
Då vi själva inte hade möjlighet att bedriva verksamhet under hösten,
stöttade vi i stället Evangeliska Lutherska Föreningens verksamhet, i
god ekumenisk anda. 13/12 lämnade vi 6034:- i bidrag till bokinköp,
whiteboard och whiteboardpennor, som använts i svenskstudierna för
de asylsökande. Jag och Caritas Pieter van Gylswick var med vid
språkcafét 13/12 i samband med överlämnandet av bidraget.
Deltagande i Kommunens flyktingsamordningsmöten
Under året deltog jag i 3 möten som Kommunen ordnar för att
samordna verksamhet för flyktingar. Ett av dem var en
integrationsfrukost för alla som samarbetar kring flyktingmottagande
och aktiviteter i Kristianstad. 2 av mötena var på Urbana Hemgården
för att samordna sommarens gemensamma aktiviteter där.
Klädinsamling
Kristina Arvidsson i Hässleholm organiserade klädinsamling i
församlingen i december, där kläder i kapellet i Kristianstad också
samlades in, till Tostarpsgårdens flyktingförläggning.
Rapport för Caritas flyktingverksamhet, Hässleholm
Kristina Arvidsson i Hässleholm har under 2016 besökt asylboendet på
Tostarpsgården i Hässleholms kommun 23 gånger. Vid ett av tillfällena
var också Pieter van Gylswyk från Caritas Stockholm på plats.
Verksamheten påbörjades under 2015 och har fortsatt hittills under
2017.

Under vintern och våren fram till juni månad bestod verksamheten
huvudsakligen i svenskundervisning. Undervisningen riktade sig främst
till de vuxna, men även de små barnen var med. För barnen blev det
även sång, dans och lek. När de större barnen kom från skolan fick de
oftast hjälp med läxor. Samvaron och ”samtal” trots
språksvårigheterna mellan oss föreföll betydelsefull. Besöken varade ca
4 timmar per gång.
I samband med att den svenska migrationspolitiken stramades åt blev
flyktingarnas situation på boendet alltmer präglad av oro. En del
utvisades, andra tillkom. Då ändrades arbetets karaktär något och
fokus lades i hög grad på fika. Ibland kombinerades fikat med
undervisning, ibland med ”hobbypyssel”. Samvaron och den lilla
guldkanten i vardagens tärande ovisshet blev det viktigaste.
Skrivmaterial för undervisningen var vid årets början den främsta
utgiften, medan fikat efterhand slukade en större summa. Ett enstaka
klädinköp i mars följdes av en stor klädinsamling vid årets slut. Därtill
påbörjades i slutet av 2016 planeringen av skoinköp till alla vuxna på
förläggningen (barnen hade erhållit skor från Röda Korset).
Fortlöpande under året förmedlades även bl a barnböcker, skriv- och
ritmaterial samt leksaker.

Pastoral- och Ekonomirådet
Pastoral- och Ekonomirådet bestod av följande personer:
P Wiesław Badan OMI, Frederick Campbell, Slawomir Kubiak, Julianna
Löf, Arkadiusz Bogdanski, Franciszek Cwiek, Krzysztof Banasiak och
Elizabeth Maria Németh.
Joanna Agetorp representerade församlingen i pastoralrådet.
Församlingen representerades i ekumeniska råd ERiK av Joanna
Agetorp och John Maule.
Rådet har också ansvarat för den övergripande planeringen av
gudstjänster, undervisning, övrig gruppverksamhet mm. Den löpande
verksamheten har fungerat bra.

Trosundervisning
I församlingen har vi 5 olika grupper för katekesen.
Grupp 1 som förbereds under det 1:a av sammanlagt 3 års
förberedelse inför första kommunionen.
Grupp 2 som förbereds under det 2:a året av sammanlagt 3 års
förberedelse inför första kommunionen.
Grupp 3 Förstakommunionsbarn
Grupp 4 kallad mellangruppen, barn som fortsätter och fördjupar sin
tro efter sin första kommunion. Krävs minst 2 års deltagande för att få
påbörja konfirmationsförberedelseundervisningen.
Grupp 5 som under 2 år förbereds inför mottagandet av
konfirmationens sakrament.
Kateketer i Kristianstad: Beata Olsson, Fred och Jolanta Campbell,
Anders Håkansson och Jolanta Jarl.
Kateketer i Hässleholm: Monika och Karolina Kubiak, Richard Bittner.
Anna och Krystian Rost började undervisa de minsta barnen i
november.
Marija Lakotic, Kristina Arvidsson och Lucia Bittner – undervisade fram
till sommaren 2016.
Första kommunionen utdelades till 25 barn i församlingen under maj
månad. Totalt har ungefär 120 barn och ungdomar deltagit i
undervisningen i Sankt Andreas katolska församling, HässleholmKristianstad-Bromölla.

Musik/Liturgi
Kristina Németh har varit huvudansvarig för musikvalet och utförandet
i både svenskspråkiga och polskspråkiga mässor. Hennes syster
Elizabeth Maria har hjälpt till som kantor.

Ekumeniken, Kristianstad, S:t Andreas församling
Joanna Agetorp har varit församlingens representant i Ekumeniska
Rådet i Kristianstad (ERIK) under 2016 och John Maule suppleant.
Rådet träffas 6 ggr/år och inleds ofta av livaktiga ekumeniska samtal. Vi
är med och organiserar den årliga långfredagsvandringen, som startar
vid vårt kapell, så även långfredagen 2016, där flera av församlingens
katoliker deltog. 12 april bjöd vår församling och Pater Wieslaw på
vårens präst- och pastorslunch och Joanna berättade för de andra
prästerna och pastorerna om vem Elisabeth Hesselblad var, inför
hennes helgonförklaring senare under våren. Även under hösten ägde
präst- och pastorslunch rum, men då i Odalkyrkan. Joanna var också
med och organiserade också ekumeniska gemenskapsdagar i Mariavalls
kloster, för ERIK 15-16 april för representanterna i ERIK. Samtal fördes
kring dokumentet ”Från konflikt till gemenskap, som skrivits under av
Lutherska världsförbundet och Vatikanen. Pater Ingmar Svanteson
vägledde oss genom dokumentets innehåll. Höstens stora ekumeniska
händelse var Högtidlighållandet av reformationen i Lunds Domkyrka,
dit vår Påve Franciskus kom. Joanna var med i kören som sjöng i
Domkyrkan vid tillfället. Ungdomar från församlingen ( från
Hässleholm) deltog i förmötet i Lund till det ekumeniska eventet på
Malmö Arena, där de sen hjälpte till som volontärer. Under senare
delen av hösten var John Maule med i det utskott som förberedde det
ekumeniska samtalet som skulle äga rum under ”Böneveckan för
kristen enhet” i januari 2017. Pater Ingmar Svanteson kontaktades för
att företräda oss i panelen. Temat för samtalet skulle bli
”Reformationen då och nu”.

Ekumeniken, Hässleholm, S:t Andreas församling
Kristina Arvidsson och Marija Lakotic representerar församlingen i
HKSK - ett betydelsefullt samarbete mellan samtliga kyrkor och
samfund i Hässleholm. Styrelsen sammanträdde under 2016 fyra
gånger förutom årsmötet. Därtill deltog Kristina i förberedelserna inför
den ekumeniska helgen i januari samt i genomförandet av den. De två
stora årligen återkommande arrangemangen är den ekumeniska
bönehelgen i januari samt Kyrkornas dag i Hembygdsparken i augusti.
Numera är katolska kyrkan väl synlig vid båda dessa tillfällen
(läsningar, bön...), som samlar många människor.

Ekonomin

2016

2015

Intäkter:
Kyrkoavgift
Kollekter
Intäktsräntor
Summa intäkter

780 960
157 391
276 846
1 215 197

734 676
156 656
35 700
927 032

Kostnader:
Mässor, undervisning
Stiftskollekt
Fastigheter
Externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa kostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Årets resultat

-63 287
-27 974
-562 179
-293 174
-205 008
-61 330
-1 212 952
2 245
4 170
5 738

-61 770
-28 880
-308 884
-263 452
-205 008
- 61 330
-929 324
-2 292
7 720
5 368

