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Påve Franciskus utnämner biskop Anders
Arborelius till ny kardinal
Påve Franciskus har i dag 21 maj i samband med Regina Caelibönen på
Peterplatsen utnämnt biskop Anders Arborelius OCD till kardinal.
Konsistoriet då påven "skapar" kardinaler äger rum 28 juni i Rom. Dagen
efter, 29 juni, på Petrus och Paulus högtid, firar påven mässa tillsammans
med de fem nya kardinalerna, kardinalskollegiet och ärkebiskopar
metropoliter.
Så här säger biskop Anders själv om utnämningen till kardinal:

"Det är förstås en stor glädje att just vår del av världen får denna uppmärksamhet
av påven, även om jag själv känner en viss bävan! Vi gläder oss också åt att
Sverige och Skandinavien hamnar mer på den världsvida katolska kartan, liksom
att katolska kyrkan hamnar mer på kartan här. Efter reformationsminnet och
påvens besök här i Sverige förra året gläds vi även åt att påven uppmärksammar
vår strävan och vårt arbete för enheten mellan oss kristna."
Kardinal är en hederstitel och den högsta ställning man kan ha i katolska
kyrkan, utöver att vara påve. Kardinalernas främsta uppgift är välja påve och
som kardinal kan man också själv bli vald till påve.
Biskop Anders Arborelius blir den förste svensk som blir kardinal. Biskop
Anders kommer att fortsätta att vara verksam som biskop i Stockholms
katolska stift.

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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