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Syftet med detta månads nyhetsbrev är att presentera information för alla församlingar
inom ställföreträdarskapet. Nyhetsbrevet skall föra ut information om vad som har hänt i
stiftet under föregående månad samt informera vad som kommer att behandlas den
kommande månaden.
Den 16 maj hade Suryoy-SAT årsmöte där den viktiga frågan ekonomin hanterades. Banken
har gjort avskrivningar på lån vilket ger en bra utgångs punkt för Suryoy-SAT finansiering.
Suryoyo-SATs live Gala den 12/5 i S:t Afrems festlokal för att samla in medel var väldigt
lyckat. Stiftet tacka alla som arrangerade och de som ställde upp och hjälpte till att göra
detta möjligt.
Stiftets mål är att Suryoy-SAT skall vara självfinansierade så snabbt som möjligt. Detta
kommer att ske successivt under tre till fem år.
Den 18 maj kl ca 11.00 kom den syrisk katolske patriarken på besök till Sverige. Hans
Eminent Mor Dioscoros Benyamin Atas tillsammans med stiftsstyrelsen möte honom på
Arlanda. Där efter hölls givande diskussioner. De Syrianska Rom katolikerna arrangera fest
Lördag kväll den 22 maj i St: petrus & Paulus lokalen i Norsborg.
Lördag den 19 Juni på Karlbergavägen 3, Linahagen i Södertälje välsignade Hans Eminent
Mor Dioscoros Benjamin Atas första spadet av kyrkobygget S:t Tomas kyrkan i Södertälje
och därefter gick alla till S:t Afrem katedralen för gemensam lunch.
Sveriges Kristna Råd (SKR) och Sveriges Missions Råd (SMR) hade sina riksstämmor i S:t
Afrem kyrkan den 26-27 Maj i Södertälje. Stiftet är medlem i både SMR och i SKR. Våra
representanter som sitter i SMR:s styrelse är Yusuf Aydin samt i SKR:s styrelse är Cor
Episcopos Süleyman Wannes. Stiftet tackar S.t Afrem församlingen för den exemplariska
hantering av Riksstämmorna.

Studieförbundet Bilda, som stiftet är medlem i, hade sin riksstämma i Uppsala den 28-30
Maj. Förslaget på en ny struktur gick ut på att slå ihop de tre profilområdena Ortodox
Bildning och Kultur, Bildning och Kultur i Frikyrkorna samt Katolsk Bildning och Kultur till ett
profilområde antogs ej. Samtidigt har Bilda startat projektet att etablerar ett centrum i
Södertälje för de ortodoxa kyrkorna (den skall även innefatta katoliker från mellanöstern).
Vi måste nämna att våra ungdomar Yusuf Adin, Feride Tas och Yuhanon Kurt hanterade
Bildas riksstämma med bravur. Lugna och kärleksfulla gav de sig in i diskussionerna och förde
fram stiftet intressen. Förutom att de representerade vår stift och kyrka så representerade
de alla ortodox kyrkor båda bysantinska och österländska ortodoxa.
Vi skall tack Gud för Yusuf, Feride och Yuhannes och Gunilla är toppen av ett isberg av våra
ungdomar som älskar sin kyrka och sitt folk. Vi bör uppmuntra och delegera ansvar och då
växer de med Gud hjälp. Resultatet är att vårt folk och vår kyrka har en framtid i Guds ljus
och kärlek.
Här med upplyser vi Er att under hösten kommer ett stor fokus på hur varje församling
hanterar sina medlemsregister. Vi kommer att återkomma för att informera, hjälpa till och
stötta.
Här med fortsätter vi med att upplysa om stiftets bokförlag Anastasis (stiftet äger 50% av
aktierna tillsammans med Rysk Ortodoxa Kyrkan och Serbortodoxa Kyrkan som äger var sin
25% var) har lanserat Sebastian Brocks bok Det upplysta Ögat om Mor Afrem. Stiftsstyrelsen
ber Er beställa boken från kansliet och sedan sälja boken till medlemmarna på grund av den
viktiga kunskap alla Syrianer bör ha om vår kyrkofader och helgon Mor Afrem.
Församlingarna köper boken för 110 SEK per bok..
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