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EVANGELISATION 2000
Arbetsgruppen för Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan i Sverige
EVANGELISATION 2000 I SVERIGE

Nyhetsbrev Februari 2005

"Öppna er för den helige Andes gåvor"
Påven Johannes Paulus II talade under pingstvigilan på St Petersplatsen den 29 april 2004 till dem som arbetar med förnyelse i
Kyrkan. Han betecknade Kyrkans rörelser som en ”Försynens
gåva, inspirerad av den helige Ande” till den nya evangelisationen, där det ”behövs mogna kristna personligheter och starka
kristna gemenskaper.” Han sade bland annat:
”ÖPPNA ER I LYDNAD FÖR DEN HELIGE ANDES GÅVOR! Ta med tacksamhet emot de gåvor som den helige Ande ger utan uppehåll. Glöm inte att dessa gåvor ges till allas bästa, till välsignelse för hela Kyrkan. Tillsammans med oss –
och med lyftade händer – ber den heliga Jungfrun, Kristi mor och Kyrkans mor. Låt oss, i gemenskap med henne, bönfalla
om och ta emot den helige Andes gåva, sanningens ljus, den sanna fridens och fredens kraft… Kom helige Ande!”
I AKKS tar vi detta på allvar och bereder även för det kommande året möjligheter för var och en att växa i den helige Ande
genom böndagar, kurser och konferenser. Vårens böndag i Järfälla för oss samman som en bedjande gemenskap. Bönesamlingen i pingst syftar till att vi själva och hela vår kyrka ska uppfyllas än mer av den helige Ande. Syster Nancy Kellar SC
kommer från USA för att ge ny inspiration till bönegrupperna. Kursen i läkande förbön ger oss möjlighet att växa i helandets
gåvor.
Låt oss alla mötas i dessa sammanhang!
AKKS genom Lillemor Hallin
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Pingstvigilia i katolska Domkyrkan Stockholm
pingstafton 14 maj kl 18.00. Se sid 6
Inspirationsdagar för bönegrupper och
andra intresserade med sr Nancy Kellar på
Marielund 5-8 maj. Se sid 5
Inre och yttre helande. Reträtt med F Josef
Bill från Kerala, Indien 18-25 sept.
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PROGRAM 2005:

Alpha- och Betakurser i Tyresö.
Information: Karin Pålsson, tel. 073-681 28 43
e-post:karin.palsson@caritas.se
Böndag för andlig förnyelse och evangelisation.
2 april kl 13.30-c:a 19.30 Heliga Trefaldighets församling,
Järfälla, Järfällavägen 150 Jakobsberg. V g tag med matsäck! Dryck kan köpas i kyrkan Se särskild inbjudan!
Liv i Anden-seminarier.
Liv i Anden Seminarier S:ta Clara kyrka Stockholm onsdagar 6 april, 13 april, 20 april, 27 april, 11, 18 maj och 25
maj kl 18.30 - 20.30. Info och anmälan till diakon Inga Pagreus tel 08-7233026

Hänt under 2004
I Tyresö hölls under året ekumeniska Alpha- och Betakurser. Fyra församlingar samarbetade, bl a Den Heliga Familjens katolska församling i Haninge. En ekumenisk Alpha-kurs
hölls under våren även i Täby – i Kyrkornas Second handbutiks
lokaler.
Böndagar för förnyelse och evangelisation hölls 3 april i
Vårfrukyrkan i Täby samt 16 oktober i Heliga Trefaldighets
kyrka i Järfälla.
Pingstaftonen 29 maj firades tillsammans med biskop Anders Arborelius och de ”unga” katolska rörelserna i S:ta
Eugenia kyrka i Stockholm.

Inspirationsdagar för bönegrupper och andra
intresserade
5-8 maj (Kristi himmelsfärdshelgen) Stiftsgården Marielund
Ledare: Syster Nancy Kellar SC från New York och AKKS
Se särskild inbjudan!

Kurs i läkande förbön hölls i Helhet genom Kristus´ regi i
samverkan med S:ta Maria katolska folkhögskola den 21-24
juni på den katolska stiftsgården Marielund. Ledare var Lillemor Hallin med ett ekumeniskt team.

Pingstvigilia i Katolska domkyrkan, Stockholm
AKKS inbjuder alla till bönekväll pingstaftonen den 14 maj
kl 18 – 22. (domkyrkans ordinarie mässa är kl 17.00)
Information: Bengt Malmgren Se särskild inbjudan!

8 augusti vigdes Pancho Chin A Loi till diakon i Heliga Trefaldighets kyrka i Järfälla – en härlig fest i en absolut fullsatt
kyrka!

Kurs i läkande förbön
20-23 juni StiftsgårdenMarielund
Arr: S:ta Maria katolska folkhögskola i samverkan med den
ekumeniska själavårdsrörelsen Helhet genom Kristus och
stiftsgården Marielund Ledare: Lillemor Hallin med ekumenisk grupp. Info och anmälan: se separat folder som bifogas detta brev!
Inre och yttre helande
Reträtt med Fader Joseph Bill från Kerala, Indien
18-25 september Stiftsgården Marielund
Inbjudare: biskop Anders Arborelius. Info och anmälan:
Agnes Eggertz, Biskopsämbetet. Se särskild inbjudan!
Mariadagar
21 – 22 oktober, S:t Lars församling, Uppsala
Arr: Föreningen Maria Regina Caeli
Vidare info: Birgitta Löwendahl, Sturegatan 19 D, 752 23
Uppsala Tel/fax 018-55 48 22 eller 71 25 70, e-post: birgitta.lowendahl@swipnet.se eller Aina Larsson, Börjegatan
25 D, 752 29 Uppsala. Tel 018-50 82 93

INTERNATIONELLT:
Konferens för ledare och förebedjare i Budapest
7 – 11 september. Målgrupp: bönegruppsledare och andra
ledare samt personer i förbönstjänst. Arr: ICCRS Europa.
Information: AKKS
Reträtt för präster 25 sept – 1 okt, Ars, Frankrike
Ledare: Sr Briege McKenna och Fr Kevin Scallon
Information: ICCRS, AKKS
Mer information på hemsidan:

www.katolsktfonster.se/akks

Fyra dagar i september undervisade br Rémi Schappacher OP
om helande på Rögle kloster. Man avslutade med en förbönskväll 25 september i S:t Thomas katolska kyrka.
Lillemor Hallin ledde under året kurser i bön för helande i
Vår frus församling i Täby och S:t Lars församling i Uppsala.
Undervisningskvällar hölls även i Kristus Konungens församling i Göteborg samt i Marie Bebådelse församling i Stockholm
(”ekumenisk själavård”). Hon medverkade även vid ett symposium på Sigtunastiftelsen 24-25 sept, (”Läkedom, själavård och
konsten att läka – ett möte mellan kyrkan och vården”).
Ur deltagares utvärderingar av förra årets Kurs
i läkande förbön:
- Kursen gjorde att jag kände mig renad och stärkt i min tro,
- Jag fick en ny styrka till hela min person,
- Ekumeniken var fantastisk. Att det kunde vara en så stor
enhet trots alla olika samfund (Katolska kyrkan, Svenska
kyrkan, Missionskyrkan, Pingströrelsen och några fria samfund),
- Kursen har öppnat många nya kanaler, både för bön och
förbön, men också för att våga ta emot och dela bönegemenskap. De händer verkligen något i våra liv när vi får undervisning och praktik i en sådan här miljö med mycket stillhet. Vi
bara smälte samman och fick uppleva hur god Gud är.

Maria-dagar arrangerades av föreningen Maria Regina Caeli i
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala 1-2 oktober. Temat var Maria, Guds moder i individens och nationernas liv.
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KARISMATISKT SAMARBETE FÖR EUROPAS FRAMTID
ICCRS´ Europeiska sub-kommitté anordnade i september 2004
ett möte för nationella representanter för Katolska karismatiska
förnyelsen i Europa. Mötet hölls i Prag, och från Sverige deltog
Bengt Malmgren som rapporterar här.
_________________
Till mötet kom ett hundratal representanter från 28 länder, en
tydlig tendens jämfört med tidigare är att de östliga nationerna
sluter upp allt mer. En annan tendens är att ungdomarna blir fler,
det hölls en särskild ungdoms-session. I fyra dagar diskuterade vi
de utmaningar som den Katolska karismatiska förnyelsen i Europa står inför när vi nu är på väg in i det nya årtusendet.
Delegaterna hälsades välkomna till prästseminariet i Prag av kardinal Vlk, tidigare ordförande i Europeiska biskopskonferensen.
"Jag känner mig personligen mycket nära den Karismatiska förnyelsen, för liksom påven menar jag att rörelserna i kyrkan är
mycket viktiga för kyrkans framtid", sade han. Michelle Moran,
ordförande i ICCRS Europeiska subkommitte hade huvudansvaret för konferensen. Bland VIP-gästerna märktes biskop Josef
Clements från Tyskland, sekreterare i den påvliga kongregationen
för lekmännen.
Hur europeiska är vi?
2004 utökades EU med ett antal
nya länder, begreppet Europa
som en enhet har kommit alltmer
i fokus. Michelle Moran presenterade den påvliga encyklikan
“Ecclesia in Europa” som kommit ut som ett resultat av den EuFörfattaren i samspråk med
Charles Whitehead, England ropeiska biskopssynoden 1999. I
encyklikan säger påven att en
viktig utmaning för kyrkan i Europa är behovet av en ny evangelisation och att kyrkans ansvar är att låta hela Europa höra evangeliet på nytt. Dokumentet diskuterades i smågrupper under mötet, både utifrån perspektivet av en diagnos på den svåra andliga
läget i Europa idag och såsom en inspirationskälla till handling.
ICCRS europeiska subkommitte förbereder en liten skrift baserad
på de mest inspirerande citaten från dokumentet, och den kommer
att presenteras på den stora ICCRS-konferensen i Budapest sept
2005. Michelle kastade ut den utmanande frågan "Hur europeiska
är vi?". Är vi beredda att samverka i ett gemensamt ansvar för
Europa, eller är vi mest upptagna med den lokala situationen i
våra egna länder?
Karismatiska förnyelsen alltmer accepterad i kyrkan
Att den karismatiska förnyelsen blir alltmer accepterad och uppskattad i den institutionella kyrkan var det flera som vittnade om.
I England använder många församlingar material för katekes och
evangelisation som framtagits inom karismatiska förnyelsen.
Christof Hemberger från Tyskland, den yngsta ledamoten i
ICCRS Europeiska subkommitté, berättade att den Karismatiska
förnyelsen i Tyskland tidigare varit ganska ignorerad, trots att
man haft mycket stora framgångar i att evangelisera ungdomar.
Denna negativa trend tycks nu bruten, och Karismatiska förnyelsens deltagande i förberedelsearbetet inför världsungdomsdagen i
Köln har aktivt efterfrågats.
Försoning och botgöring för synder i historien.
Det finns behov av försoning och helande av relationer mellan
folk och nationer. Som representanter för folk och nationer i Europa kan vi ta del i denna process. Detta var också temat för mötet i Czestochowa, 2002 (se AKKS nyhetsbrev jan 2003) vilket
innefattade studiebesök i Auschwitz, ett minnesmärke över Europas fruktansvärda blodiga historia under 1900-talet.

Ett hinder i samarbetet mellan människor från olika folk och nationer, bortsett från språket, kan vara kulturella missförstånd och djupt
liggande fördomar som vi bär med oss som ett historiskt bagage.
Dessa fördomar kan, om vi inte tar itu med dem underminera vår
strävan mot enhet och samarbete. Dr Peter Hocken, engelsk präst,
numera bosatt i Wien och en ansedd historiker och kommentator om
frågor kring den karismatiska förnyelsen, hade inför mötet författat
ett PM om att att göra bot för historiens synder som hade skickats ut
till deltagarna i förväg, och under mötet belyste f Hocken ytterligare
den teologiska grunden för hur vi idag levande kan göra bättring för
det våra förfäder förbrutit.
F Hocken tog upp påvens uppmaning till kyrkan
att göra bättring för det hon förbrutit under historien, vilket han menade är något unikt i kyrkans
historia. "Man kan fråga sig varför påven ansåg
detta nödvändigt", sade han. “Den Helige Fadern
har reflekterat mycket djupt över 1900-talets
historia och har personligen levt och lidit både
under nazismens och kommunismens tid. Han är
medveten både om rikedomarna och bördorna
från det förgångna, och han har sagt, att om inte
det gångna årtusendets synder bekänns, så kommer det inte att finnas något sätt att undvika deras upprepande under tredje årtusendet".

Peter Hocken

Minnenas helande
F Hocken sade att det finns en påtaglig ökning av tonvikten på försoning i alla kristna samfund under de sista 20 åren, och påven har
spelat en viktig roll i detta sammanhang. Påven talar om minnenas
helande. Även om vi, nu levande, bara kan vara ansvariga för våra
egna synder, så är minnena det som förbinder oss med historien, och
på så sätt kommer historien in i nuet och påverkar framtiden.
Minnenas helande börjar i en forsknings-process med syfte att finna
hur det verkligen var. Vi kan inte leva kvar i våra fördomar om de
andra och våra förskönade bilder av vårt eget folk, utan vi måste
objektivt söka sanningen. Detta måste följas av sörjande och botgöring för alla fel och oförrätter som kommit fram i denna process.
Detta i sin tur leder till förlåtelse och försoning. F. Hockens utläggning finns nu tillgänglig som en skrift på engelska, och den kommer
att översättas till flera språk.
Den brinnande Busken
Förbön för Europa, särskilt som en gemensam aktivitet de nio dagarna innan Pingst är ett pågående projekt i Europa. Projektet "Den
Brinnande Busken", som Kim Kollins (ledamot av ICCRS europeiska subkomitté) tagit initiativ till vill inspirera till ett återvändande till
"den övre salen" (Luk 22:12, Apg 1:13) och hålla ut i bön. (Se presentation på annan plats i detta nyhetsbrev). Påven har själv givit
stöd åt detta initiativ i samband med Pingstvigilian år 2004 på Petersplatsen tillsammans med Karismatiska förnyelsen i Italien.
På konferensens sista kväll fick deltagarna en kraftfull erfarenhet av
hur den helige Ande kan verka i förbön då Kim Kollins ledde hela
gruppen i en sådan Brinnande Buske-session där vi var i tillbedjan
och lovsång inför det Heliga Sakramentet och bad för de angelägenheter som avhandlats under konferensen, Europa, dess framtid, kyrkan och den karismatiska förnyelsen.
Budapest 2005
Nästa stora arrangemang med ICCRS´Europeiska subkommitté
kommer att bli ett möte i Budapest 7-11 september för ledare och
förebedjare. Vid Prag-konferensen var detta mötes program också
föremål för överläggningar. Volontärer från de olika nationerna efterlystes som kan komma tidigare och delta i förberedelsearbetet.
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INRE OCH YTTRE HELANDE
Reträtt med fader Joseph Bill

Tid: 18 – 25 september, söndag em – söndag lunch.
Plats: ev stiftsgården Marielund.
Inbjudare: biskop Anders Arborelius.
Ledare: fader Joseph Bill.
Språk: engelska tolkad till svenska.
Pris: meddelas senare.
Biskop Anders Arborelius inbjuder till en veckas reträtt med den
indiske prästen fader Joseph Bill. Efter att själv ha blivit helad för
drygt 30 år sedan har han vigt sitt liv åt att förkunna helande till
hela människan. Den första som blev botad genom hans förbön
var en person i rullstol som omedelbart reste sig och gick utan
stöd. Han leder sedan dess välbesökta reträtter runt om i världen. Vi inbjuds här att möta Kristus, läkaren, som vill fördjupa
vår tro, rena oss från allt ont, hela våra minnen och våra sår för
att skänka oss glädje i den Helige Ande.
Info och anmälan:
Agnes Eggertz, Katolska Biskopsämbetet,
tel. 08-462 66 03.
www.frbill.net

BÖNDAG FÖR ANDLIG FÖRNYELSE
OCH EVANGELISATION
Heliga Trefaldighets kyrka i Jakobsberg (intill tågspåret), Järfällavägen 150. lörd 2 april kl 13.30 – c 19.30
Pendeltåg (från T-centralen 12.40) till JAKOBSBERG (riktning
Bålsta). Gå till höger. Följ vägen i tågets riktning några 100
meter fram till kyrkan!
Var god ta med matsäck! Drycker kan köpas i kyrkan.
Välkommen!

DIA DE ORACIÓN POR LA RENOVACIÓN
ESPIRITUAL Y EVANGELIZAICIÓN
en Heliga Trefaldighets kyrka en Jakobsberg, Järfällavägen 150,
el sábado 2 de avril entre las 13.30 y las 19.30 horas.
Se toma el pendeltåg (de T-centralen a las 12.40),
dirección Bålsta, asta Jakobsberg.
Al salir toma para la derecha. Sigye la via del tren asta la iglesia. Por favor llevense su comida. La bebida se puede comprar
en la iglesia.
Bienvenido!

DEN LIDANDE KYRKAN
Det senaste mötet i det ekumeniska nätverket ICC – International Charismatic Consultation - hölls på Malta den 20-23 januari 2004. 132
personer från 30 länder samlades under temat ”Den lidande kyrkan”.

Idén var att fortsätta arbeta för förnyelse i den Helige Ande, enhet i Kristi kropp och evangelisation genom att samla kristna
från olika traditioner och dela erfarenheter, lära oss om vad som
pågår och öka förståelsen av hur vi kan hjälpa förföljda kristna
världen runt. Vi fick ta del av föredrag om situationen i länder
där kristna förföljs. Man räknar med att cirka 200 miljoner kristna upplever förföljelse i våra dagar. Tre sorters källor till förtryck berördes: islam, kommunism och den militanta sekulära
staten, t. ex. i västvärlden.
Ett entusiastiskt anförande hade Abuna Elias Chacour, biskop i
Jerusalem och känd författare. Som kristen palestinier har han i
många år arbetat för försoning. I Galliléen har han byggt upp det
första universitetet för muslimer, judar och kristna. En genomgående appell i hans tal var: bed för dem som förföljer er så som
Jesus uppmanade oss att göra.
Parallellt med mötet pågick ett flertal teologiska seminarier. Dokumentationen från dem kommer att publiceras. Under hela mötet pågick också en ständig förbön, dels på plats, dels av förebedjare världen runt.
Kerstin Jonsson
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Kontaktpersoner för bönegrupper och ALPHA:
Stockholm: Bengt Malmgren, 08-448 01 71, bengt.malmgren@isidor.se
Hagsätra: Pancho Chin A Loi, 08-86 72 56, pancho.chinaloi@chello.se
Haninge: Maria Fischer, 08-777 82 59, famica@haninge.mail.telia.com
Täby: Lillemor Hallin, 08-758 98 82, lillemor.hallin@mbox318.swipnet.se
Lidingö: Gullan Bernhard, 08-765 81 15
Spanska missionen: Cecilia Adonis, 08-530 391 54
Göteborg: Martin Hägglund, 031-55 23 62, martin.haegglund@telia.com
Karlstad: Colette Johnsson, 054-83 54 83, colette@worldonline.se
Alpha-kurser i Haninge: Karin Pålsson, 073-681 28 43, karin.palsson@home.se

Inspirationsdagar för bönegrupper och andra intresserade
Kristi himmelsfärdshelgen 5 – 8 maj.
Kursen inleds med mässa 5 maj kl 11.00 och avslutas med lunch 8 maj kl 13.00
Stiftsgården Marielund på Ekerö
Arrangör: AKKS i samverkan med S:ta Maria katolska folkhögskola
Ledare: Syster Nancy Kellar, USA, och AKKS
Språk:
engelska tolkad till svenska
Pris:
1 450 kr
Anmälan: senast 15 april. Sänd anmälningstalongen nedan till Lillemor Hallin.
Kr 1 450 sätts in på Marielunds postgiro nr 85 96 95-9 eller bankgiro 5579-0174.
Ange tydligt namn och adress + ”Dagar med sr Nancy” på inbetalningstalongen.

Dagarna vill ge inspiration till förnyelse i den Helige Ande och träning i att be fritt tillsammans i grupp.
Syster Nancy Kellar S. C. är priorinna för Sisters of Charity (Barmhärtighetssystrarna) i Elisabeth Seaton
House of Prayer (Bönens hus), i Scarsdale, New York. Syster Nancy har en stor gåva när det gäller undervisning och ledarskap. Hon är sedan många år ledande inom karismatisk förnyelse i USA och reser både där och
i den övriga världen för att träna ledare och bönegrupper att fungera. Hon har också medverkat i en rad videoprogram med samma målsättning. Under några år var hon ledare för ICCRS, International Catholic Charismatic Renewal Services, den katolska förnyelsens inspirationscentrum i Vatikanen.
Syster Nancy var i Sverige i maj 1997, då hon medverkade i ett 2-dagars ledarseminarium på S:ta Birgittas folkhögskola. Hon
talade då också vid en ekumenisk gudstjänst i S:ta Clara kyrka i Stockholm.

____________________________________________________________________________________
Sänds till Lillemor Hallin, Gnejsvägen 7, 183 30 Täby (efter 1 mars: Eskadervägen 26, 3 tr, 183 54 Täby)
Jag anmäler mig till INSPIRATIONSDAGAR MED SYSTER NANCY KELLAR SC Marielund 5-8 maj 2005
Namn: ………………………………………………………………………………………………………………...
Adress: ……………………………………………………………………………………………………………….
Tel:………………… Mobil: …………………………. E-post:............................................................................
Församling:……………………………………………………………………………………..
Jag önskar absolut enkelrum (endast ett fåtal finns) [ ] sätt kryss
Jag kan bo i dubbelrum om enkelrummen inte räcker till [ ] sätt kryss
Jag önskar dubbelrum [ ] tillsammans med: ………………………………………………………………………..
Jag behöver speciell kost: …………………………………………………………………………………………..
Andra önskemål:…………………………………………………………………………………………………….
Ev handikapp:……………………………………………………………………………………………………….
Meddelanden:……………………………………………………………………………….……………………….
Namnunderskrift: …………………………………………………………………………...…
Jag betalar kr 1 450 till Marielunds postgiro 85 96 95-9 eller bankgiro 5579-0174
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AKKS inbjuder
alla som känner sig kallade till

PINGSTVIGILIA
i

Stockholms katolska domkyrka
pingstafton kl 18.00
(församlingens ordinarie mässa kl. 17.00)

Som slutpunkten på Pingstens novena vill vi samlas i bön, såsom i den övre salen i Jerusalem
(Luk 22:12, Apg 1:13) och be för

"Kom helige Ande och fyll dina troendes
hjärtan, upptänd dem med din kärleks
eld"
"Jag hoppas att Pingstens spiritualitet
skall spridas i hela kyrkan och åter sporra
till bön, helighet, gemenskap och förkunnelse."
(Påven Johannes Paulus II pingstafton 2004)

-

Kyrkans förnyelse i den helige Ande
de kristnas enhet
en ny evangelisation
den mänskliga civilisationens förnyelse
de kristnas engagemang i samhället
kärlekens civilisation

-...

Ro ut på djupt vatten!” Det var Petrus som vid fiskafänget uttalade trons ord: “Men eftersom du säger det
skall jag lägga ut näten” (Luk 5:5). Tillåt Petri efterföljare att vid början av årtusendet mana hela Kyrkan till
denna trosakt, som uttrycker sig i ett nytt engagemang
för bönen.
(Påven Johannes Paulus II i Novo Millennio Ineuente)

Faktaruta: förnyelse i den helige Ande

Millenium Inuente kommer ut vid jubileumsårets avslutning.

Lite historik:

2004: Påven firar pingstaftonens vesper med karismatiska rörelsen på
Petersplatsen.

1895: Elena Guerra skriver brev och uppmanar påven Leo XIII
att förkunna livet i den helige Ande för de troende.
1897: Leo XIII, Encyklikan Divinum Illud munus om den helige
Ande samt uppfordran att årligen be en pingstnovena.
1901: Påven förklarar 1900-talet som den helige Andes århundrade och ber hymnen Veni Creator Spiritus för hela kyrkan.
1901: Pingströrelsen föds i USA, Kansas Topeka.
Andeutgjutelsen på Azusa Street, Los Angeles (1906), ledd av
William Seymor gör Pingströrelsen till en världsrörelse.
1958-63: Påven Johannes XIII saligförklarar Elena Guerra och
ber inför öppnandet av Andra Vatikankonciliet: Gudomlige Ande,
förnya dina under i vår tid som i en ny pingst”
1962-65: Andra Vatikankonciliet. De andliga nådegåvorna erkänns såsom verksamma också i vår tid.
1967: Katolska Karismatiska Förnyelsen börjar i USA
1998: De unga rörelserna i kyrkan inbjuds av Johannes Paulus II
till en pingstvigilia på Petersplatsen under den helige Andes år.
2001 6 jan: Johannes Paulus II´s apostoliska skrivelse Novo

Lite statistik
2 miljarder kristna i världen:
1miljard katoliker, 12% (120 miljoner) är involverade i karismatisk förnyelse.
1 miljard icke-katoliker, 40% (400 miljoner) är med i karismatisk förnyelse eller Pingströrelsen.
Under loppet av 100 år har 25 % av alla kristna blivit delaktiga i pingströrelse/karismatisk förnyelse. Karismatiska förnyelsen är den största
förnyelserörelsen inom Katolska kyrkan, i antal större än alla andra
rörelser tillsammans.

Den karismatiska nåden
Den nåd som Karismatiska rörelsen och Pingströrelsen lyfter fram är
en gemensam erfarenhet kallad ”dopet i den Helige Ande” eller ”den
helige Andes utgjutande”, åtföljt av en gemensam erfarenhet av de
Andliga nådegåvorna (se 1 Kor 12). Denna gemensamma erfarenhet
av den helige Ande öppnar vägen för en ”andlig ekumenik” i en levande relation till Jesus Kristus i den helige Andes kraft, på vår fortsatta
väg mot kristenhetens enande.
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DEN BRINNANDE BUSKEN

- Bengt Malmgren En förnyad kallelse till bön för kyrkan och världen då vi går in i det nya årtusendet. Att återvända till den övre salen och i gemenskap med
apostlarna och Maria, Guds moder be om "kraft från höjden" (Apg 1:8) så att världen kan förnyas.
I det apostoliska brevet "Novo millennio ineuente" som skrevs inför
millennieskiftet manar påven Johannes Paulus II de kristtrogna till
intensifierad bön.
"Ro ut på djupt vatten! - Det var Petrus som vid fiskafänget uttalade
trons ord: 'Men eftersom du säger det skall jag lägga ut näten' (Luk
5:5). Tillåt Petri efterföljare att vid början av årtusendet mana hela
Kyrkan till denna trosakt, som uttrycker sig i ett nytt engagemang
för bönen."
Vid den historiska samlingen med kyrkliga rörelser på Petersplatsen
pingstaftonen 1998 då ett femtiotal nya rörelser i kyrkan deltog, bl.a.
Focolare, Cursillo, Neokatekumenatet, Comunione et Liberazione,
St Egido och Karismatiska förnyelsen sade påven:
"Det som hände i Jerusalem för 2000 år sedan återupprepas ikväll
på denna plats,... liksom apostlarna då, befinner vi oss själva samlade i Pingstens stora sal och väntar på den helige Ande..."
I samband med sekelskiftet 1899/1900 skrev Elena Guerra tolv uppfordrande brev till påven Leo XIII. Hon bad påven att inbjuda de
troende att återupptäcka ett liv i den helige Ande samt till bön för
kyrkan, för de kristnas enhet och för samhällets förnyelse. Påverkad
av Elena gav påven ut viktiga dokument om den helige Ande, och
han uppmana hela kyrkan att be att det tjugonde århundradet skulle
bli den helige Andes århundrade, han införde en böne-novena som
man skulle be i kyrkan varje år mellan Kristi himmelsfärdshelgen
och Pingsten.
Inför Andra Vatikankonciliets öppnande bad påven Johannes XXIII :
"Gudomlige Ande, förnya dina under i vår tid som i en ny pingst".
Åren efter Andra Vatikankonciliet föddes den Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan. Kim Kollins, aktiv medarbetare inom karismatiska förnyelsen och medlem i ICCRS Europeiska subkommitté
har haft på sitt hjärta att inspirera Karismatiska förnyelsen att ta
kallelsen till fördjupad bön på allvar. Vi lever i en kritisk tid där
kyrkans roll som salt och ljus i samhället behövs mer än någonsin,
samtidigt som det finns stora inre problem inom kristenheten med
splittring, avfall och liknöjdhet. Alla kristtrognas engagemang är
viktigt, och endast i bön, omvändelse och strävan mot helighet och
genom öppenhet för den helige Andes kraft som Herren vill utrusta
de kristtrogna med kan kyrkan utföra sitt uppdrag i världen, inte
genom med mänsklig kraft uttänkta program.
Kim Kollins levde många år borta från
tron innan hon till slut "kom hem"
såsom hon själv uttrycker det. I bön
och kontemplation har hon fått erfara
hur den helige Ande lett henne att tjäna
förnyelsen och hon har fått inspirera
många människor och gemenskaper att
växa och utvecklas i bönen för kyrkans
förnyelse, kristenhetens enande och
den mänskliga civilisationens förnyelse. I boken The Burning Bush (Den
Brinnande Busken) beskriver hon det
initiativ till fördjupad bön som mognat
fram genom hennes erfarenhet de sista
årtiondena.
Detta initiativ har också blivit erkänt
och anbefallt av påven. Vid ett möte
Kim Kollins
med Karismatiska rörelsen i Italien på
Petersplatsen pingsten 2004 sade påven Johannes Paulus II: "Jag
uppmuntrar initiativet känt som 'den Brinnande Busken' och som

stöds av den Karismatiska förnyelsen. Det handlar om förbön under
tillbedjan dygnet runt inför det heliga Sakramentet, det är en inbjudan till de troende att 'återvända till den övre salen', så att de under
kontemplation av det Eukaristiska Mysteriet kan gå i förbön för de
kristnas fulla enhet och för syndarnas omvändelse. Jag hoppas innerligt att detta initiativ kan leda till att många återupptäcker den
helige Andes gåvor, vars källa är Pingsten. ...Kom helige Ande, fyll
dina troendes hjärtan och upptänd i dem kärlekens eld, trots att
folken talade många tungomål enade du dem till att förkunna en och
samma tro, halleluja."

Grunderna i Brinnande Buske-initiativet är att återvända
till den övre salen… (Luk 22:12, Apg 1:13)

Det är en inbjudan till alla de kristtrogna att återvända till den övre
salen och begrunda det eukaristiska mysteriet. Kyrkan måste hela
tiden komma tillbaka till nattvards-salen för att på nytt och på nytt
bli brinnande. Det handlar om att erfara Pingsten, inte bara som ett
ögonblick eller en dag, men att leva i en permanent Pingst. Det är
fullheten i denna erfarenhet i den övre salen som den helige Ande
vill fördjupa i oss, inte bara erfarenheten av att vänta på den helige
Ande i samband med Pingstdagen, utan också den sista nattvarden,
att vi kommer ihåg och begrundar att det var i den övre salen som
Jesus instiftade Eukaristin och Prästämbetet. Vi är kallade att vara
lyhörda och följa den helige Ande, så som vi lär från Marias beredskap att alltid handla efter Guds vilja. Maria, den helige Andes brud,
förenad med henne i den övre salen, kontemplerar vi det Eukaristiska mysteriet.
- I tillbedjan
Det kan vara en ständig tillbedjan dygnet runt framför det heliga
Sakramentet, eller t.ex. bönevakor eller böne-sessioner i samband
med särskilda tillfällen, formerna kan variera
- genom tillbedjan och lovsång i den helige Ande
- genom att be de heliga skrifterna (t.ex Psaltaren, Uppenbarelseboken kap 4-5)
"Tillbedjan är den första och naturliga hållningen en skapad människa intar inför Skaparen. Det upphöjer storheten hos Herren som
skapat oss (Ps 95:1-6) och den allsmäktiga kraften hos Frälsaren
som befriar oss från allt ont..."(Katolska Kyrkans Katekes 2628)
- I förbön
Det är förbön i den helige Andes kraft och under praktiserande av
andliga nådegåvorna som vi med stor hängivelse bär fram de allmänna böneämnen som står i fokus såsom Kyrkans förnyelse, Kristenhetens enande, förnyelsen av samhället och den mänskliga civilisationen så att jordens ansikte kan förnyas, kallelsen till en ny evangelisation och att alla syndare omvänder sig, liksom våra särskilda böneintentioner.
Det innefattar förböner, att be om särskilda saker, tacksägelse och
välsignelse i karismatisk bön i den helige Ande, i det vi alltid är
medvetna om att det är "..den helige Ande som lär kyrkan och påminner henne om allt vad Jesus sagt också leder henne i bönens liv
och inspirerar henne till nya uttryckssätt."(KKK 2644)
Alla är kallade ...
Kallelsen att återvända till den övre salen är en kallelse till hela kyrkan, ja till hela kristenheten. Hela kristenheten behöver i enhet be
om ett nytt och kontinuerligt utgjutande av den helige Ande för var
och en person och för hela världen. Vi behöver alla förena oss med
apostlarna och med Maria, samlade i den övre salen i väntan på att
Herren sänder oss "kraft från höjden" (Apg 1:8) så att världen kan
förnyas.
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DEN NYA EVANGELISATIONEN: ATT LÄRA UT KONSTEN ATT LEVA
Mot bakgrund av det växande ointresset för Gud kallar Kardinal Joseph Ratzinger kyrkan att evangelisera för att människor skall lära känna
Jesus Kristus på ett personligt sätt.
Hur lär man sig konsten at leva?
Vilken väg leder till lycka? Att evangelisera är att visa denna
väg – att lära ut konsten att leva. Jesus säger i början av sitt
offentliga liv: Jag har kommit för att frambära ett glädjebud till
de fattiga (Luk. 4:18); detta betyder: jag har svaret på er grundläggande fråga. Jag vill visa er livets väg, vägen till lycka – för
jag är vägen. Den djupaste fattigdomen är oförmågan att känna
glädje, tyngden av att livet verkar absurt och motsägelsefullt.
Denna fattigdom finns överallt i dag. Den tar olika form i de
materiellt rika och i de fattiga länderna. Oförmågan att känna
glädje följs av oförmågan att älska. Detta ger upphov till avundsjuka, habegär, alla brister som förstör livet för enskilda och för
världen. Det är därför vi behöver en ny evangelisation. Om
konsten att leva förblir okänd fungerar ingenting annat. Men
detta är inte en konst som kan förklaras vetenskapligt – den
konsten kan bara överföras av någon som har liv – Han som
personifierar evangeliet.
Kyrkan evangeliserar alltid och har alltid gjort det. Hon firar
eukaristins mysterium varje dag, delar ut sakramenten, förkunnar livets ord – Guds ord - och visar rättvisa och barmhärtighet.
Men en stor del av mänskligheten i dag möter inte evangeliet i
kyrkan, det vill säga det övertygande svaret på frågan hur man
skall leva.
Det är därför vi behöver en ”ny” evangelisation, som tillsammans med kyrkans ”permanenta” evangelisation, kan höras av
den värld som inte hittar till den ”klassiska” evangelisationen.
Här finns en frestelse för oss att bli otåliga, frestelsen att genast
begära framgång och stora folkskaror. Men detta är inte Guds
väg. Liknelsen om senapskornet är det mönster som alltid gäller
både när det gäller Guds rike och evangelisationen. Gud räknar
inte i stora skaror: yttre makt är inte tecknet på hans närvaro. Vi
måste acceptera mysteriet att kyrkan samtidigt är ett stort träd
och ett litet senapskorn. I frälsningshistorien är det alltid Långfredag och Påskdag samtidigt.
Vi får naturligtvis använda oss av moderna metoder för att göra
oss hörda – eller snarare att göra Guds röst hörd. Vi söker inte
efter att människor skall lyssna till oss eller att vi skall öka våra
institutioners makt. Vi vill betjäna folk och mänsklighet genom
att ge rum för honom som är livet. Den som skall evangelisera
gör det inte så mycket genom att tala som genom att lyssna till
Faderns röst.
Framför allt måste vi be. Vi kan inte samla människor om inte
Gud kallar dem. Vi måste be Gud att få dem för att ge dem åter
till Gud. Om vi inte ber är alla metoder tomma. Jesus predikade
på dagarna och på nätterna bad han. Men detta är inte allt. Hela
hans liv var en vandring mot korset, upp till Jerusalem. Jesus
återlöste inte världen med vackra ord utan med sitt lidande och
sin död. Lidandet ger kraft åt hans ord.
Herren själv formulerade lagen om att bära frukt genom att tala
om vetekornet som först måste dö. På detta sätt tillämpade han
lagen om senapskornet (Joh. 12:24). Denna lag är giltig till
världens slut och den är grunden för den nya evangelisationen
tillsammans med liknelsen om senapskornet.
Vi kan inte ge andra liv utan att ge upp våra egna liv. ” … den
som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda

det ” (Mark. 8:35).
Omvändelse
Gamla testamentets grundläggande innehåll kan sammanfattas i Johannes Döparens maning: Omvänd er! Metanoia, det grekiska ordet
för omvändelse, betyder: att tänka om – att ifrågasätta sitt eget och det
allmänna sättet att leva; att tillåta Gud att vara med i ens liv; att inte
bara döma efter allmänna opinionen. Det innebär att man får börja se
på sitt liv med Guds ögon. Då söker vi det goda, även om det är obekvämt. Vi strävar inte efter majoritetens domar utan efter Guds rättvisa. Med andra ord, vi söker en ny livsstil, ett nytt liv.
Detta är inte moralism. När man reducerar kristendomen till moral
förlorar man Kristi huvudbudskap, som är en ny vänskap, en ny gemenskap med Jesus och därigenom med Gud. Omvändelse innebär att
lämna det självtillräckliga och upptäcka och acceptera vårt behov av
andra och den Andre. Omvändelse är alltid en mycket personlig process, men leder också till ett socialt sammanhang. ”Jaget” öppnar sig
för ett ”du” och på detta sätt föds ett ”vi”.
När vi förkunnar omvändelse måste vi också kunna erbjuda ett gemensamt liv, ett gemensamt utrymme för den nya livsstilen. Vi kan inte
evangelisera enbart med ord. Evangeliet skapar liv och gemenskap. En
enbart individuell omvändelse håller inte i det långa loppet.
Nyckelordet i Jesu budskap är Guds rike. Guds rike betyder att Gud
existerar, Gud lever, Gud är närvarande och handlar i världen i vårt
och mitt liv. Gud är inte den fjärran yttersta orsaken, den store arkitekten som skapade världen och sedan lämnade den åt sitt öde. Tvärtom,
Gud är den mest närvarande och betydelsefulla verkligheten i varje del
av mitt liv och i varje stund av historien.
Även här måste vi vara praktiska. Vi kan inte göra Gud känd enbart
genom ord. Att förkunna Gud är att leda en människa in i en relation
med Gud, att lära henne att be. Bön är tro i handling. Det är bara när
man erfar ett liv med Gud, som man förstår att han finns. Det är därför
som det är så viktigt med böneskolor och bönegemenskaper. Den
personliga bönen, bönen i bönegruppen och den liturgiska bönen kompletterar varandra.
Jesus och Guds rike
I dag är det en stor frestelse att förminska Jesus Kristus, Guds son, till
en enbart historisk Jesus, endast människa. Trons Kristus, däremot, är
inte en myt. Jag kommer inte i denna artikel att gå in på vår Frälsares
förkunnelse. I stället skall jag helt kort nämna två viktiga aspekter.
Den första är att följa Kristus. Kristus erbjuder sig att vara mitt livs
väg. Det betyder inte att jag har människan Jesus som föredöme. Kristi efterföljelse har ett mycket högre mål: att smälta samman med Kristus och få gemenskap med Gud. Alla vägar som ”ormen” (1 Mos. 3)
det vill säga den världsliga kunskapen, erbjuder misslyckas. Den enda
vägen är den gemenskap med Kristus som vi får i det sakramentala
livet. Kristi efterföljelse är inte en fråga om moral utan ett mysterium,
en förening mellan ett gudomligt handlande och vårt gensvar.
Den andra aspekten som jag vill lyfta fram är Påskmysteriet – korset
och uppståndelsen. När man talar om den ”historiske Jesus” har korset
vanligen ingen betydelse. Sanningen är dock en helt annan. Korset hör
till det gudomliga mysteriet, det är ett uttryck för hans kärlek ända till
slutet. (Joh. 13:1) Att följa Kristus är att delta i korset, att förena sig
med hans kärlek så att vårt liv förvandlas och den nya människan
föds, skapad efter Guds vilja (Ef. 4:24). Den som utesluter korset ute-
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sluter kärnan i kristendomen (1 Kor. 2:2)
Till evangelisationen hör också förkunnelsen om det eviga
livet. I dag måste vi vittna om vår tro med en ny kraft i vårt
dagliga liv. Här vill jag bara lyfta fram en aspekt av Jesu förkunnelse som ofta utelämnas i dag: förkunnelsen om Guds
rike. Det är förkunnelsen om Guds närvaro, Gud som känner
oss, lyssnar till oss, Gud som kommer till världen för att åstadkomma rättvisa. Vi har ansvar inför Gud för våra liv. Guds
rättvisa är en kraft som formar våra samveten och i hög grad
hör till evangeliet och för med sig goda nyheter. Goda nyheter
för alla dem som lider av orättvisor här i världen och söker
efter rättvisa. Det ger oss också förståelse för sambandet mellan Guds rike och de fattiga, de lidande och alla dem som
omtalas i saligprisningarna i bergpredikan. De är beskyddade
genom att det faktiskt finns en rättvisa. Det är inte världens
alla orättvisor som kommer att få sista ordet.
Den andra sidan av förkunnelsen om rättvisa är återlösningen.
Jesus tar på sig våra synder på korset. Gud själv försvarar oss
syndare genom sonens lidande. Genom honom blir ångern en
möjlighet och vi får ett nytt hopp när vi bekänner våra synder.
”Gud är större än vårt hjärta och vet allt” (1 Joh. 3:19)
Om vi begrundar det kristna budskapet ser vi att vi inte talar
om en mängd olika saker. Det kristna budskapet är i själva
verket mycket enkelt: vi talar om Gud och om människan och därmed säger vi allt.
Ur: Tidskriften Good News, London, nr 172-174 2004
Översättning och sammandrag: Kerstin Jonsson
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En stor del av de gåvor som AKKS tar emot går till att stödja
ICCRS´ arbete i tredje världen. Här publicerar vi det brev vi just
fått som tack för den senaste gåvan:
ICCRS
International Catholic Charismatic Renewal Services
Rom den 7 januari 2005
Kära Lillemor,
Herren vare med dig!
Jag vill tacka dig och AKKS för er generösa gåva på 20 000 kronor. Er vänliga gåva hjälper ICCRS att stödja mer än 220 länder
runt om i världen och att ha kvar vårt kontor här i Vatikanen och
vår stab av frivilliga medarbetare.
Som ni vet når ICCRS ut till många olika grupper, kommuniteter
och nationella ansvarsgrupper. Vi trycker och sänder ut nyhetsbrev
och stödjer konferenser och andra program. Dessutom reser vi för
att uppmuntra förnyelsen i utvecklingsländerna.
Det är med svårighet som vi klarar av detta, så vi är alltid i behov
av finansiell hjälp. Vi tackar alla nationella ansvarsgrupper, andra
grupper och personer som er. Vi känner oss oerhört uppmuntrade
av era gåvor som hjälper oss att kunna behålla vårt kontor.
Må Herren återgälda er mångfalt för alla era generösa gåvor som
främjar Hans Rike.
Gud välsigne er.

EKONOMISK RAPPORT för 2004
AKKS och Evangelisation 2000
Under år 2004 har vi tagit emot kr. 38 045 som gåvor.
Vi tackar varmt för dessa gåvor och för det förtroende
ni visar oss! Kollekter och bokförsäljning gav kr. 2 540.
Vi har sänt kr. 7 000 till kommuniteten EFFATA i
Riga. Se vidstående rapport. Till Birgittasystrarna
O.Ss.S. i Betlehem har vi sänt kr. 2 000 för arbetet med
nödställda familjer. ICCRS har – som tidigare år – erhållit kr. 20 000, för sitt inspirerande och samordnande
arbete för karismatisk förnyelse i utvecklingsländerna.
(Se ICCRSs tackbrev på denna sida). Kostnaderna för
Crossnet, postgiro och nyhetsbrev har varit kr. 9 452.
AKKS har varken medlemsavgifter eller avgift för nyhetsbrevet. De gåvor som sänds in används för omkostnader samt för att på olika sätt främja evangelisation
och förnyelse. Om någon som läser detta inte önskar
nyhetsbrevet i fortsättningen är vi tacksamma för besked om detta.
AKKS´ postgiro är 429 79 73 – 2.
Använd gärna det bilagda inbetalningskortet!
Kerstin Jonsson, kassör

Er i Kristus
Oreste Pesare
Direktor

UNGDOMSKONSERT I RIGA
Den 21 februari 2004 anordnade kommuniteten EFFATA i Riga
en konsert, där man vände sig till ungdomar. Det var andra
gången som man genomförde detta. Redan för ett och ett halvt
år sedan deltog mer än 500 tonåringar och äldre ungdomar i en
liknande konsert, som då av en kristen organisation fick pris
som ”Bästa kristna arrangemang år 2002”.
Enligt allas önskan ordnades alltså en ny konsert 2004. Huvudsyftet var att evangelisera: att nå unga vuxna som befann sig
långt borta från Jesus och kyrkan med hjälp av nutida kristen
musik i ung smak. Konsertens höjdpunkt var proklamerandet av
evangeliet.
Publiken betalade en viss del av kostnaderna. Men för att täcka
resten bad man oss i Sverige om hjälp. Vi har ju i många år stött
arbetet för förnyelse i Lettland. Tack vare de gåvor som skänkts
till oss kunde EVANGELISATION 2000 bidra med 7000 kronor.
Kommuniteten EFFATA tackar varmt alla vänner i Sverige som
med sina gåvor hjälpt dem i deras arbete.
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AKKS:

Arbetsgruppen för Karismatisk förnyelse
i Katolska kyrkan i Sverige
c:o Lillemor Hallin, Eskadervägen 26, 3 tr, 183 54 Täby
tel: 08-758 98 82, akks@crossnet.se
www.katolsktfonster.se/akks

AKKS styrelse:
Lillemor Hallin, ordf Eskadervägen 26 3tr, 183 54 Täby.
tel: 08-758 98 82
lillemor.hallin@mbox318.swipnet.se

AKKS och
EVANGELISATION 2000 Sverige
nyhetsbrev.
Utkommer med c:a 2 nummer per år.
Redaktionskommitté:
Lillemor Hallin, Bengt Malmgren

Bengt Malmgren, v.ordf+sekr Sotholmsv 16, 122 48 Enskede.
tel 08-448 01 71
bengt.malmgren@isidor.se

POSTGIRO: AKKS 429 79 73 - 2

Kerstin Jonsson, kassör, Eskadervägen 26 3tr, 183 54 Täby.
tel: 08-758 98 82
kerstin.m.jonsson@swipnet.se

Beställ nyhetsbrevet genom att skicka brev eller
e-post till AKKS, akks@crossnet.se
eller via formulär på vår hemsida.

Pancho Chin A Loi, Skyllbergsg 16, 124 71 Bandhagen, tel
08-86 72 56
Pancho.chinaloi@chello.se

www.katolsktfonster.se/akks

Maria Fischer, Albatrossv 100, 136 66 Haninge,
tel 08-7778259
famica@haninge.mail.telia.com

BOK– och CD-BESTÄLLNING Sänds till AKKS, c/o Hallin, Eskadervägen 26

3tr, 183 54 Täby

e-post: lillemor.hallin@mbox318.swipnet.se (Glöm ej att ange namn och adress)

Inbjuden av kärlek: Häfte för evangelisation Stöd för den
Personliga evangelisationen. Att ge till dem man träffar.

Gratis - Antal ex:.............

CD-skiva med katolska ungdomar ”Det som är nu”

Kr 50.- Antal ex:..............

Forrest, Tom: Bön för en ny evangelisation.
Fader Tom Forrest var länge ledare för EVANGELISATION 2000.
Denna bönbok är översatt till en stor mängd av världens språk.

Gratis - Antal ex:............

Hallin, Lillemor: Läkedom i Kristus.
En bok om helande med brett perspektiv - helande genom
gemenskap, medicin och förbön, sakramenten,
Andens tilltal och gåvor…

Kr 200.-Antal ex:………...

Hallin, Lillemor: Strömmar av liv.
En rapport om den helige Andes verk i vår tid. Den helige Ande för
alla oss kristna samman och utrustar oss på samma sätt som i
urkyrkan, för att han har en speciell kallelse till vår tids kristenhet. Kr 110.- Antal ex:…........
McDonnell-Montague: Blås liv i nådegåvan.
En inspirerande liten skrift, sammanställd av 13 katolska teologer,
om dopet i den helige Ande och vad Anden kallar och vill leda
kyrkan och oss alla till idag.

Namn: ................................................................................................
Gatuadress:........................................................................................
Postnummer:............................ Ort:...................................................
(PORTO TILLKOMMER. Inbetalningskort medföljer försändelsen.)

Kr 25.- Antal ex:….........

