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Kardinal Arborelius har fått två nya
utnämningar av påven
Påve Franciskus har utnämnt kardinal Anders Arborelius till medlem av två
olika kongregationer i den romerska kurian.
Anders Arborelius ingår nu i Kleruskongregationen; den myndighet i Heliga
Stolen som har det övergripande ansvaret för präster och diakoner.
Påven har också utsett honom till medlem av Kongregationen för de
orientaliska kyrkorna. Denna kongregation är ansvarig för kontakten med de
orientalisk-katolska kyrkorna, för stödet till deras utveckling och för att värna

om deras rättigheter.
Kardinal Arborelius ingår sedan tidigare i Påvliga rådet för främjandet av de
kristnas enhet. Han kommenterar utnämningarna så här:
"Det är en spännande uppgift att få delta i de påvliga råden och
kongregationerna. På förhand vet man inte riktigt vad det kommer att innebära.
Kleruskongregationen som arbetar med präster och diakoner, deras utbildning
och liv, står inför stora uppgifter just nu när antalet prästkallelser minskar i stora
delar av världen och många präster känner sig ifrågasatta. Kongregationen för de
orientaliska kyrkorna måste också ta ställning till det faktum att de kristna i
Mellanöstern är så utsatta och tenderar att emigrera och samtidigt bosätter sig i
andra delar av världen, inte minst i vårt eget land”.

Anders Arborelius utsågs, som den förste svensk någonsin, till kardinal år
2017.

Stockholms katolska stift omfattar hela Sverige och inkluderar 44 församlingar
spridda över hela landet.
Katolska kyrkan i Sverige har idag cirka 125 000 medlemmar men antalet troende
katoliker i landet är omkring 150 000 personer av olika nationaliteter och språk. I
Stockholms katolska stift ingår även flera orientaliska katolska kyrkor.
Stockholms katolska stift bildades år 1953. Anders Arborelius är biskop i stiftet
sedan 1998. I juni 2017 utnämnde påve Franciskus biskopen till kardinal.
Stiftet har 90-konto. Läs mer på www.katolskakyrkan.se
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