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KALENDARIUM 
SEPTEMBER – OKTOBER – NOVEMBER 

A.D. 2012 

SÖNDAG 16 SEPTEMBER - 15. SÖND. EFTER TRINITATIS 

S:t Eufemía stormartyren jgm. +307     S:t Cyprianus av Carthago bpm. +258 

15.00 HÖGMÄSSA (enl. traditionell, katolsk ritus, på svenska) 
Vid det efterföljande kyrkkaffet i församlingssalen, lämnas också kort information om Nordisk-
katolska kyrkans tro och verksamhet. 

Efter kyrkkaffet, c:a kl. 17, bes gemensamt Ángelus. 

SÖNDAG 23 SEPTEMBER - 16. SÖND. EFTER TRINITATIS 

S:t Linus pvm. +67     S:ta Thekla jgm. 1.årh.     S:t Pio av Pietrelcina mk.ug. +1968  

15.00 HÖGMÄSSA (enl. traditionell, katolsk ritus, på svenska) 
Vid det efterföljande kyrkkaffet i församlingssalen, lämnas också kort information om Nordisk-
katolska kyrkans tro och verksamhet. 

Efter kyrkkaffet, c:a kl. 17, bes gemensamt Ángelus. 



 

SÖNDAG 30 SEPTEMBER – ÄRKEÄNGELN MIKAELS DAG 

15.00 HÖGMÄSSA (enl. traditionell, katolsk ritus, på svenska) 
Vid det efterföljande kyrkkaffet i församlingssalen, föredrag om ärkeängeln Mikael i den 
kristnes liv.  

Efter föredraget, c:a kl. 17.30, bes gemensamt Ángelus. 
 

MÅNDAG 1 OKTOBER – GUDSMODERNS BESKYDD 
FÖRSAMLINGENS FESTDAG 

18.30 ROSENKRANSANDAKT  Obs! Lokal meddelas senare! 
19.00 MARIAMÄSSA 

FÖRSAMLINGSFEST EFTER MÄSSAN 
 

Obs! Helgen 6-7 oktober besöker vår biskop 
H. H. Roald Nikolai Flemestad 

Gudsmoderns Beskydds mission i Stockholm 
 

LÖRDAG 6 OKTOBER 

S:t Bruno av Köln og. +1101 

16.00 PONTIFIKALMÄSSA MED DIAKONVIGNING 
  H. H. Biskop Roald Nikolai Flemestad, celebrant och predikant 

  I mässan diakonvigs subdiakonen Joakim Benedikt Widell, Västerås.  

SÖNDAG 7 OKTOBER - 18. SÖND. EFTER TRINITATIS 

Vår Fru av Rosenkransen     S:ta Birgittas kanonisationsdag 1391 – ’Brittmäss’ 

15.00 HÖGMÄSSA (enl. traditionell, katolsk ritus, på svenska) 
  F. Matteus Maria Furemalm, celebrant och predikant 

  (I mässan krismerar biskopen de som ev. skall upptas i Nordisk-katolska kyrkan.) 

Vid det efterföljande kyrkkaffet i församlingssalen, föredrag av biskopen om vår kyrka. 

Efter föredraget, c:a kl. 17.30, bes gemensamt Ángelus. 



SÖNDAG 14 OKTOBER - 19. SÖND. EFTER TRINITATIS 

S:t Callistus I pvm. +222 

15.00 HÖGMÄSSA (enl. traditionell, katolsk ritus, på svenska) 
Vid det efterföljande kyrkkaffet i församlingssalen, kort föredrag om ’Västlig ortodoxi’. 

Efter kyrkkaffet, c:a kl. 17, bes gemensamt Ángelus. 

SÖNDAG 21 OKTOBER - 20. SÖND. EFTER TRINITATIS 

S:ta Ursula jgm. +238 

15.00 HÖGMÄSSA (enl. traditionell, katolsk ritus, på svenska) 
Vid det efterföljande kyrkkaffet i församlingssalen, diskussion kring dagens predikotema samt 
kort information om Nordisk-katolska kyrkans tro och verksamhet. 

Efter kyrkkaffet, c:a kl. 17, bes gemensamt Ángelus. 

SÖNDAG 28 OKTOBER - 21. SÖND. EFTER TRINITATIS 

Obs! Högmässan utgår denna söndag p g a Nordisk-katolska kyrkans 
seminariedagar 26-28 oktober på Gran i Norge. 

SÖNDAG 4 NOVEMBER – ALLA SJÄLARS DAG 

15.00 REQUIEMMÄSSA (enl. trad., katolsk ritus, på svenska) 
Vid det efterföljande kyrkkaffet i församlingssalen, diskussion kring dagens predikotema samt 
kort information om Nordisk-katolska kyrkans tro och verksamhet. 

Efter kyrkkaffet, c:a kl. 17, bes gemensamt Ángelus. 

SÖNDAG 11 NOVEMBER - 23. SÖND. EFTER TRINITATIS 

S:t Martin av Tours bp. +397 – ‘Martinsmäss’ 

15.00 HÖGMÄSSA (enl. traditionell, katolsk ritus, på svenska) 
Vid det efterföljande kyrkkaffet i församlingssalen, diskussion kring dagens predikotema, dagens 
helgon samt kort information om Nordisk-katolska kyrkans tro och verksamhet. 

Efter kyrkkaffet, c:a kl. 17, bes gemensamt Ángelus. 

 

 



 

NORDISK-KATOLSKA KYRKAN 
- ORTODOXA KATOLIKER AV VÄSTLIG RIT 

 

Den Nordisk-katolska kyrkan (NKK) i Sverige är en ortodox kyrka med traditionell, 
västlig rit, därmed också en fullt ut katolsk och apostolisk kyrka, i den odelade 
Kyrkans tro, men vi söker även med stor kärlek bevara den nordiska och evangeliska 
traditionen i vårt andliga liv. Vi erkänner samtliga gammalkyrkliga symbola, samtliga 
av fornkyrkans sju ekumeniska koncilier och vi förvaltar samtliga av Kyrkans sju, 
traditionella sakrament. Vi erkänner påven (f n Benedikt XVI) som Västerns patriark, 
biskop av Rom, 'primus inter pares' och med en speciell kallelse att verka som ledare 
av patriarkerna och representant för hela kristenheten, men då vi delar vår teologi 
med de ortodoxa kyrkorna, godtar vi inte vissa, ensidigt deklarerade, romersk-katolska 
dogmer, såsom t ex påvens ofelbarhet vid uttalanden 'ex cathedra' eller påvens 
universella jurisdiktion och vi kräver inte celibat av prästerna. Vi har full och giltig 
apostolisk succession, godkänd av övriga katolska och ortodoxa kyrkor, och med 
erkända ämbeten. Vi bildar tillsammans med Polish National Catholic Church (PNCC), 
vår moderkyrka i Nordamerika, ’Union of Scranton’, en gemenskap av traditionella, 
katolska kyrkor. I de länder där PNCC är verksamma, råder enligt bestämmelserna i 
romersk-katolska Code of Canon Law, canon 844 §2-3, samt olika, nationella dokument 
som t ex beslut av den romersk-katolska biskopskonferensen i USA, partiell nattvards-
kommunion och sakramentsgemenskap (dopet, nattvarden, bikten och de sjukas 
smörjelse) med den Romersk-katolska kyrkan, men vi upprätthåller också mycket goda 
och nära relationer med olika ortodoxa kyrkor. Via PNCC, är vi medlemmar i 
Kyrkornas världsråd. Vi uppmuntrar klosterväsendet och deltar i all förekommande 
ekumenik med de övriga katolska och ortodoxa kyrkorna. Vi bedriver för närvarande 
verksamhet i USA, Canada, Norge, Italien, Tyskland, Polen och Sverige. Ansvarig för 
verksamheten i Europa är Hans Högvördighet, biskop Roald Nikolai Flemestad, Oslo, 
som ingår i International Catholic Bishops Conference (ICBC), Union of Scrantons 
biskopssynod, tillsammans med samtliga biskopar i PNCC, under ledning av 
ärkebiskopen, Most Rev. Anthony Mikovsky. 
 

För information om Nordisk-katolska kyrkan, se http://nordiskkatolsk.blogspot.se. 
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