
  

 

   

 

    

INBJUDAN TILL INVIGNING 
AV S:T GABRIELS NYA KYRKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

med 
H.H. IGNATIUS APHREM II 

PATRIARK  AV ANTIOKIA OCH HELA ÖSTERN 
ÖVERHUVUD FÖR SYRISK ORTODOXA KYRKAN 

  

 

Söndagen den 20 september 2015 
 

 

 

Välkomna till invigningsceremonin 



  

 

   

 

    

Efter åtta års projektering kom bygget av första etappen för den 
nya kyrkan för S:t. Gabriel församlingen i Västra Frölunda igång 
för ca ett år sen och nu är det dags för invigningen. 
 
Med denna inbjudan hälsas ni välkomna till två dagar 
av intressanta aktiviteter.  
 
I föreliggande inbjudan finns programmet för patriarkens 2-dagars 
vistelse i Göteborg. Större delen av aktiviteterna är förknippade 
med invigningen men patriarken kommer också besöka S:ta Maria 
församlingen i Bergsjön och S:t Johannes församlingen i Angered, 
träffa ungdomar inom församlingarna och deltar i banketten som 
anordnas till hans ära.   
 

Donationer 

Ett viktigt inslag vid invigningen är annonseringen av givare till 
bygget av kyrkan. Namnen på alla givare läses upp vid lämpligt 
tillfälle under invigningsceremonin. 
Som brukligt är, sker insamling under invigningsceremonin, så 
kommer att ske även under denna invigning. Men då vi väntar oss 
många deltagare vid invigningen så önskar vi att donationerna 
anmäls och sätts in på nedanstående konto innan invigningen av 
kyrkan. Märk insättningen med ert namn (för- och efternamn) och 
”gåva”. Donationen kan även anmälas och lämnas till styrelsen i 
förväg. Då får vi möjlighet att sammanställa namnlista i förväg. 
 
Donationer kan sättas in på: 
Bankgiro byggprojekt: 694-5547 
SWISH:  1233516341 
 
Vid frågor om donationer: 
Robin Akbas tfn: 0706-20 29 87  
Munir Aksöz tfn: 0735-95 31 56  
 
 
Alla donationer, stora som små är välkomna.  



  

 

   

 

    

Söndagen den 20 september 2015 

09.30  Samling 
10.00    Patriarkalisk högmässa, invigningsceremonin 
12.30  Avslutning 
13.00    Grundstensläggning Sayfo monument 
13.15    Lunch 
14.30    H.H. träffar ungdomarna  
15.30   Avslut 
16.00  Besök hos S:t Johannes församlingen, Angered 
18.00    Bankett till ära för H.H.* 
22.00  Avslutning  
 
 
* Banketten arrangeras till ära för H.H. och äger rum i Assyriska 
kulturhuset. Platserna till banketten är begränsade och förköp av 
biljetter krävs (gäller ej speciellt inbjudna gäster). Biljetter finns att 
köpa till en kostnad av 1 000 kr. Allt överskott från banketten går 
oavkortat till patriarkatet. Under banketten bjuds det på en exklusiv 
matmeny, det hålls tal och andra framträdanden. Detta kommer bli en 
minnesvärd kväll. Biljetter går att köpa i de tre kyrkorna samt 
Assyriska föreningen och Tur Abdin föreningen. 
 

Måndagen den 21 september 2015 

09.00  Sightseeing i Göteborg 
11.00 Besök Domkyrkan i Göteborg, biskop Per Eckerdal 

välkomnar 
13.00   Besök hos S:ta Maria församlingen, Bergsjön  
17.00   Avfärd till Landvetter  
 
 
Samarbetsråd  
För patriarkens vistelse i Göteborg ansvarar ett samarbetsråd bestående 
av representanter från de tre syrisk ortodoxa församlingarna i Göteborg, 
S:t Gabriel, S:ta Maria och S:t Johannes. 
 
Vid frågor  
Robin Akbas (S:t Gabriel), tfn: 070-620 29 87  
Aziz Bulun (S:t Johannes), tfn: 076-866 33 80 
Mourad Chamoun (S:ta Maria), tfn: 073-545 04 65  

 

 


