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NI SKALL VITTNA OM MIG TILL JORDENS YTTERSTA GRÄNS
(Apg 1:8)
Detta är allas vår kallelse. Det har dock länge talats om att den västerländska kyrkan idag stelnat till och blivit
något av en avtagande åldring. Att den vitala och växande delen av kyrkan numera finns i tredje världen. Att vi
snart kommer att behöva evangeliseras därifrån för att få nytt liv.
Detta är inte längre något man bara talar om. I AKKS har vi idag glädjen att få samarbeta med fr Damian Eze
MSP och hans ordensbroder fr Chikezie Onucha från Nigeria. Fr Damian finns i domkyrkan i Stockholm och fr
Chikezie i Västerås. De är båda starkt förankrade i den katolska traditionen och samtidigt fyllda av den Helige
Ande. Fr Damian medverkar i detta nummer av Nyhetsbrevet. Likaså får du här den småskrift som han ställt
samman att användas när du delar med dig av din tro. Vill du ha fler ex av denna skrift för att ge till människor du
möter så kontakta AKKS (se beställningskupong längst bak i detta brev).
24 - 28 juni kommer sr Margaritha Valappila hit tillsammans med fr Joseph Vaddakel från Indien/Tyskland för att
leda en reträtt. Du är också välkommen till den. Läs om den märkliga bakgrunden till deras arbete. Här finns
också programmet för reträtten.
Men även i västvärlden finns potential till kraft och växande. Till pingst kommer Michelle Moran, ledare för
Englands mest kända katolska evangelisationsskola, som en av huvudtalarna till en ekumenisk konferens i
Stockholm, där AKKS samverkar med bl.a. S:ta Clara kyrka. Om henne, hennes expansiva skola och kommunitet
finns också att läsa.
Till Karlstad återkommer p Paul Marx OMI från Grönland/Danmark för att leda en reträtt 8 - 10 februari. Även
denna reträtt är öppen för alla. Några deltagare från fjolårets reträtt i samma församling har skrivit ner sina tankar
om vad de fått genom den.
Också i vårt land finns frimodighet att röja nya vägar för evangeliet. Därom vittnar Pancho Chin A Loi i sin artikel
om soppköket på Sergels torg och den nya CD:n ”Det som är nu”, Sveriges första singel framställd av katolska
ungdomar. Den kan köpas bl a genom AKKS (se beställningskupong).
”Ro ut på djupt vatten” (Lk 5:4) manar oss påven idag. Vi är alla kallade att växa i vår tro och att dela med oss av
den. Det var när lärjungarna lyssnade till Jesus och lade ut på djupet som de fick all fisk. ”Mästare, vi har hållit på
hela natten utan att få något”, svarade de först - precis som vi ofta gör. De tyckte inte alls att hans idé var särskilt
klok och vettig, men de följde hans uppmaning i alla fall. När jag var lärare brukade mina kolleger och jag
skämtsamt säga, att ”man lär så länge man har elever”. Det är verkligen sant. När man börjar vittna om sin tro för
andra så upptäcker man den också själv på ett nytt sätt och växer i den på ett nytt sätt.
Hoppas få höra mer om bönegrupper, vittnesbörd och annat från olika delar av Sverige. Men ni är också alla
välkomna att få ny inspiration genom bland annat de satsningar som vi inbjuder till i detta nyhetsbrev.
Lillemor Hallin

Missionary Society of St Paul ny orden i Sverige representerad av två präster från Nigeria.
Läs presentation av f. Damian i detta nummer.
CHARISMA 2002 Ekumenisk konferens i Stockholm på pingsthelgen 2002.
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Fr DAMIAN EZE MSP presenterar sig.
Jag
heter
Damian
Onwuegbuchulam Eze och
föddes som den yngste av sju
syskon den 18 maj 1961 i en
liten by i östra Nigeria som
heter Ndiobasi-Acha. Min
familj är djupt katolsk. Som
den yngste i familjen fick jag
ta emot mycket kärlek och
omsorg från mina föräldrar
och äldre syskon. Bland det
första jag fick lära mig var att göra korstecknet.
Mamma tog mig till kyrkan varje söndag. På ett
kärleksfullt sätt lärde hon mig att älska Jesus Kristus
och så gott hon kunde förklarade hon den katolska
tron för mig. Som alla andra pojkar gillade jag fotboll
mer än katekes-undervisning. Men jag deltog i
undervisningen i alla fall, dels för att mamma
övertalade mig, dels för att jag var rädd för pappas
långa käppar.
Jag frågade ofta mamma varför Jesus alltid hängde
på korset, och jag pekade på krucifixet. Hon blev
aldrig trött på mina otaliga frågor. Hon förklarade att
Jesus dog av kärlek till oss. Att han blev människa
bland oss för att rädda oss från evigt straff och göra
oss till Guds barn. Hon brukade förklara katekesen
för mig efter kvällsmaten. Allt det där gjorde mig
förälskad i Jesus. Och jag beundrade djupt de präster
som firade eukaristin med oss.
Så började jag skolan. Men just när jag fyllt tio år dog
min älskade mamma efter en operation. Pappa och
min äldre syster tog hand om mig. Det var inte lätt att
leva utan mamma. Redan i grundskolan kände jag att
Gud ville att jag skulle bli präst. Men som tonåring på
högstadiet fick jag kämpa med att leva som jag fått
lära mig. Det var svårt med trycket från kompisarna
som tyckte att jag skulle vara som andra. Ibland
skojade de med mig och kallade mig ”fader Damian”.
En gång kom en präst till vår skola för att fira mässan
med oss. Han hette fader Damian! Jag gick till honom
efter mässan och berättade för honom att Gud ville
att jag skulle bli som han. Han bad för mig och
välsignade mig. Och han lovade att fortsätta be för
mig.
Jag var uppfylld av tanken att Gud kallade mig. Men
jag trodde samtidigt inte att det kunde vara riktigt, för
jag tyckte inte jag var stark nog för ett liv som präst i
total avsaknad av familjeliv och total överlåtelse till
Herren. Jag sa till mig själv: OK, jag är kallad till präst
men jag är inte värdig, så jag kan inte säga ja till
kallelsen.
Men i juni 1983 deltog jag i ett katolskt karismatiskt
bönemöte. Under bönen där kände jag mig oerhört
älskad av Gud, trots mina synder. Det var på samma
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sätt som jag hade känt pingstdagen 1975, när jag tog
emot första kommunionen och 24 maj 1981, när jag
tog emot bekräftelsens sakrament. Människorna i den
lilla gruppen var så ödmjuka och kärleksfulla. De
välkomnade mig så varmt. Efter detta missade jag
aldrig bönemötena eller bibelstudierna. Jag
praktiserade också en djup inre bön som jag kallade
”trettio minuter med Jesus”. Under dessa
bönestunder kände jag att Herren sa till mig: ”Jag vill
att du ska vara min präst”. Jag var glad över denna
kärleksfulla inbjudan, men jag var också medveten
om mina svagheter. Så jag var rädd för beslutet. Men
genom mina vänner i den karismatiska förnyelsen
och genom en predikan av biskop Nwedo kom jag till
klarhet: ”Om du är en ung man och Gud kallar dig att
bli präst så var inte rädd. Han lovar oss: ‘Min nåd är
allt du behöver.’ Ja, i svagheten blir kraften störst” (2
Kor 12:9).
Vid den här tiden, 1985, förberedde man firandet av
katolska kyrkans 100- årsjubileum i Nigeria. Jag läste
om de missionärer som hade kommit med evangeliet
till östra Nigeria. Och just detta slog mig och drog mig
obönhörligt till Herren: i den första gruppen av den
Helige Andes fäder och bröder som kom var det
många som dog i malaria. Då kom en andra grupp,
och många av dem dog också i malaria. Och ändå
kom en tredje grupp! Jag beslöt att diskutera min
kamp med en präst. Han sa, att såvitt han kunde se
hade jag en äkta kallelse. Han berättade för mig om
fader Damien den spetälske. Vid den här tiden
arbetade jag deltid samtidigt som jag studerade. Men
slutligen kunde jag bestämma mig: jag slutade med
mitt arbete och mina studier. Jag anslöt mig till de
nygrundade St Paulus´ missionärer (Missionary
Society of St Paul). Jag älskar den helige Paulus.
Och jag älskar hans brev. Så namnet ”St Paulus”
gjorde att jag valde just denna väg bland många
andra tänkbara.
Sedan jag blivit antagen började jag min utbildning
1986. I seminariet hörde jag till dem som startade
den karismatiska förnyelsen där. Jag blev ledare för
förnyelsearbetet under mina tre sista år i seminariet
och är fortfarande aktiv.
Jag har gått igenom flera Liv i Anden-seminarier och
jag har tjänat i förnyelsen på många sätt: med
undervisning, bön, evangelisation, genom att besöka
och på olika sätt tjäna människor. Jag vigdes till
diakon 1994 och till präst 1 juli 1995. Sedan dess har
jag tjänat mitt missionssällskap i många
sammanhang och även arbetat i församling tills jag
sändes till Sverige i januari 2000 tillsammans med
min ordensbroder fr Chikezie Onuoha. Jag var i
Eskilstuna i tio månader och nu är jag i
domkyrkoförsamlingen i Stockholm. Min broder var
först tio månader i Uppsala och är nu i Västerås.
DE
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Tankar kring soppköket
på Sergels torg.
Bönegruppen i Hagsätra i södra Stor-Stockholm
evangeliserar sedan flera år genom att, tillsammans
med andra vänner, servera soppa bland de utslagna
på Sergels torg i centrala stan varje fredag. Pancho
Chin A Loi reflekterar här kring detta arbete.
Börjar man en gång med ett soppkök får man snart
erfara att det inte bara gäller att dela ut soppa,
smörgåsar och kaffe, utan man upptäcker snart att
man ganska ofta blir anklagad för att vara
”medmissbrukare” . Det är därför man måste ha en
plan eller motivation. Det är klart att för oss är
motivationen ”Jesus Kristus”. De i kyrkan som påstår
att man mutar människor genom att evangelisera har
nog inte så noga tänkt igenom helheten.
Dokumentet Evangelii nuntiandi säger:
”Hela kyrkan mottar sålunda sändningen att
evangelisera, och vars och ens insats är viktig för
det hela” (punkt 15)… Att evangelisera innebär
för kyrkan att föra ut budskapet till alla mänskliga
grupper och med dess genomslagskraft inifrån
omforma och förnya mänskligheten: ‘Se, jag gör
allting nytt!’ (p 18). Lekmännens… första
omedelbara uppgift är inte att ägna sig åt den
kyrkliga organisationen och dess utveckling detta är prästerskapets speciella uppdrag - utan
att dra fram och sätta i funktion alla de kristna
och evangeliska möjligheter som visserligen är
dolda, men som redan är förhanden i världen och
verkar där.
Det rätta fältet för deras evangelisation är den
väldiga och komplicerade världen med dess
politiska, sociala, ekonomiska förhållanden…som
t ex… lidandet. Ju flera lekmän som är
genomträngda av evangeliet och samtidigt
ansvariga för dessa livsområden och avgjort
engagerade i dem, i stånd att gagna dem och
medvetna om att man måste utveckla deras ofta
dolda kristna möjligheter, dess mer skall allt
detta, utan att mista eller uppge något av sin
mänskliga funktion,
lägga i dagen en ofta
underskattad transcendent dimension och så
träda i tjänst hos Guds rike och frälsningen i
Jesus Kristus” (p 70).
Detta innebär sålunda att vi alla kan evangelisera
eftersom vi alla faller under begreppet ”hela kyrkan”.
Vi behöver dock inte citera så mycket dokumentation
eller komma med en mängd olika teorier, eftersom
verkligheten talar för sig själv ute på fältet. Nu är
tiden för oss att skrida till handling . Det är inte tal här
om ”dom” och ”vi”, utan om ”oss”. Det är våra
medmänniskor det gäller, våra syskon. Ja, med rätta
kan vi säga ”våra vänner i nöd”.

Kyrkan här i stiftet har hittills haft fullt upp med att
bygga upp sig själv och att bekräfta sin identitet, och
det var säkert rätt. Men idag är NU! Vi tar nu ett nytt
trossteg i Stockholm tillsammans med Caritas
Stockholm. Vi börjar med ett soppkök också på
Medborgarplatsen. Snart är det dags för oss att börja
använda uttrycket ”fältet!” Våra vänner kommer
säkert att säga saker i stil med: ”vi tycker om er, för
att ni inte är som de andra”. Men det är inte beröm vi
är ute efter, utan vi vill visa på kärlek och mänsklig
omsorg, hjälpa människor att komma till rätta. Vi
måste vara beredda att be för dem och med dem.
Ibland ber någon själv om förbön. Man ser ju och hör
att vi tillhör kyrkan. Våra trasiga medmänniskor drar

”Våra trasiga medmänniskor drar
sig inte för att falla på knä mitt på
torget och be om förbön. ”
sig inte för att falla på knä mitt på torget och be om
förbön. Det finns många alkoholister och
drogmissbrukare idag som vill ha behandling och
som blir hänvisade till vandrarhem eller härbärge. Det
är oerhört motsägelsefullt, för där gäller det att hålla
sig nykter. I detta avseende kan man säga att ett
härbärge har för låg standard, ty där finns inte någon
hjälp. Även om Socialförvaltningen menar att man
skall vara tacksam för dessa härbärgen så blir man
bara upprörd, särskilt när man står där mitt i vår
verklighet och ser hur människor mår dåligt, spyr, får
diarré och skäms, och det finns ingen hjälp.
Av erfarenhet kan man säga, att volontärer säkert
kommer när man väl har kommit igång. Efter det att vi
kom igång med soppköket på Sergelsplattan, där S:ta
Clara kyrka redan delade ut smörgåsar och kaffe,
började även andra samfund att dela ut soppa där
och också katolska ungdomar valde en egen dag på
”plattan”, Vi har dessutom Moder Teresa Systrar och
de nykomna Karmelitsystrarna, som är vana med
gatumission. Dessutom har vi redan blivit lovade
hjälp från S:ta Clara kyrka och redan det är ett
tacksägelseämne, eftersom vi vet vilken enorm
erfarenhet de har. Vi har så mycket att lära oss när
det gäller gatumission. Vi har också kontakt med LPstiftelsen, något som är oerhört värdefullt. I
Medborgarplatsens
närhet har vi dessutom
Salemkyrkan och Katarina kyrka, som vi också kan
bjuda in som medhjälpare .
Det finns mycket mer att göra i framtiden, inte minst
på det praktiska området. Det behövs t ex
behandlingshem för drogmissbrukare i stil med
planeringshemmet vid Gullmarsplan, där människor
kan övernatta. Det behövs rehabilitering på kristen
grund. Levande musik och annat skapande är också
viktiga instrument i allt detta. Vi har mycket
spännande saker framför oss!
PCAL
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GÅ UT ÖVERALLT I VÄRLDEN OCH FÖRKUNNA DE GLADA NYHETERNA!
Fr Damian Eze MSP

Att be mig skriva om mina tankar om evangelisation
är som att be en mamma som sköter sin baby att
förklara sin glädje över att vara mamma. Jag antar att
hon skulle kunna säga: ”Det är en gåva från Gud, det
är min kallelse, mitt liv.” Evangelisation är min kallelse
från Gud, mitt livs uppgift. Dessutom är det varje
kristens kallelse.

Den första idén till evangelisation finner vi redan i 1
Moseboken. När Adam och Eva hade syndat och
förlorat vänskapen med Gud fick de ett löfte av
Honom som de sårat. Gud, som hade skapat dem i
kärlek, lovade att i sin stora barmhärtighet frälsa dem
och deras efterkommande - d v s hela
mänskligheten - från följderna av deras fall (se 1 Mos
3:15). Evangelisation är därför i första hand
Treenighetens verk. Ända sedan den första synden
har Treenigheten verkat bland människorna. Gamla
Testamentet bär tydligt vittnesbörd om detta. När Gud
utvalde Abraham och slöt ett förbund med honom och
hans efterkommande gav han prov på detta. Under
hela detta Guds folks historia talade profeterna,
inspirerade av den Helige Ande, framför allt om den
kommande Messias.

När

tiden var inne sände Gud sin Son, född av
jungfrun Maria som blivit havande genom den Helige
Ande. Genom att bli människa och leva bland oss blev
Guds Son av evighet också Människosonen i tiden
och öppnade vägen för Guds eviga rike bland oss.
Detta gjorde han genom sin livsstil, sin undervisning
och sina under. Höjdpunkten nåddes i påskmysterierna: i Kristi död och uppståndelse. Under sitt
liv hade Jesus många efterföljare. Bland dem utvalde
han vissa män till att vara hans närmaste följeslagare
och budbärare. Dessa kallar vi apostlar. Innan han
steg upp till himlen gav han uppdraget till dessa män
att ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet…
och gör alla folk till lärjungar”(se Mt 8:19; Mk 16:15).

De var inte kapabla att göra detta förrän den Helige
Ande kom och fyllde dem med kraft. Därefter gav de
sig ut och började predika frälsning genom Jesus
Kristus (se Apg 1:7-8; 2:1-42). På Pingstdagen, när
den Helige Ande kom över apostlarna, inleddes
Kyrkans kallelse. Andra samarbetade med apostlarna,
var och en med sina gåvor från Gud. Snart hade
budskapet om Kristus nått även andra länder. Genom
Saulus´ omvändelse fick evangelisationen ett verkligt
uppsving. Genom denne ”hedningarnas apostel” och
hans medarbetare spreds evangeliet snart som en
präriebrand. Genom allt detta kan vi se att Kyrkan till
sin natur är missionerande. Den är kallad att bära bud
om de glada nyheterna och att vara Kristi rikes
sakrament. Den är också kallad att vara en tjänare
och en förvaltare av de frälsningens mysterier som

finns i Kristus, hennes huvud. Varje Kyrkans medlem blir
genom dopet en lem i Kristi kropp och har uppdraget att
vara ”människofiskare”: att föra människor till Kristus och
att föra Kristus till dem. Gud ger varje människa en
speciell kallelse: att vara vittne hemma eller kanske i ett
annat land.

Mängder

av människor har rest vitt och brett över
världen för att förkunna evangeliet. Mycket har skrivits
om dessa Guds heroiska medarbetare. I främmande
kulturer kunde de utsättas för många faror. Många
dödades, andra förlorade sina liv genom sjukdom. Men
utan att låta sig avskräckas av detta fortsatte de i den
kallelse till evangelisation som de fått av Gud. Detta har
pågått under Kyrkans hela 2000-åriga historia.

Idag

står Kyrkan inför svåra utmaningar, precis som i
gångna tider. Varje tid innebär en speciell kallelse till
Kyrkan. Idag står hon, mer än någonsin tidigare, inför en
mängd olika ideologier: ateistisk humanism,
sekularisering, felaktiga föreställningar om frihet. Hon
utmanas av vetenskap och teknologi. Till och med de
som kallar sig kristna lockas av en uppsjö av sekter av
alla de slag och nyandligheten vinner insteg. Diverse
märkliga läror förkunnas och kulter som står i
motsättning till Bibelns undervisning och Kyrkans
tradition uppmuntras. Flera av dem lär att Katolska
kyrkan inte är en kristen kyrka. Många dras dit, både
katoliker och protestanter.

Även

om Kyrkan för ekumeniska dialoger med andra
kristna kyrkor och också med andra religioner, och detta
är något gott, så kan det inte på något sätt ersätta
uppdraget att evangelisera. Dialog är ett samtal mellan
människor eller grupper av människor. Man kan inte föra
en meningsfull dialog om man inte först och främst är

En del påstår att man inte behöver
evangelisera. Att man bara ska ”respektera
och visa tolerans” och inte försöka
”omvända” människor. Detta kan ju låta
rimligt, men det är INTE den helige Andes
uppfattning. Det är inte Kyrkans
uppfattning.
hemmastadd i sin egen tro. Jag måste veta att jag är jag
och du är du innan jag kan ”sam-arbeta” med dig i en
dialog. Detta är mycket viktigt, ty många som talar om
dialog och ekumenik har mycket liten kunskap om den
Katolska kyrkans lära. En del av dem påstår till och med
att man inte alls behöver evangelisera. Att man bara
ska ”respektera och visa tolerans” och inte försöka
”omvända” människor. Detta kan ju låta rimligt, men det
är INTE den helige Andes uppfattning. Det är inte
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Kyrkans uppfattning. Kardinal Francis Arinze, som
leder Kongregationen för interreligiös dialog säger så
här:
Antalet icke döpta ökar i Europa. I vissa länder ökar
antalet föräldrar som inte låter döpa sina barn. Där
finns många invandrare som ännu inte tror på Kristus.
Kristna i Europa får inte beröva dessa det oändliga
värdet av att känna Kristus Jesus (Fil 3:8).

Kristna ska inte slå sig till ro och bli en
kyrklig borgarklass. De ska inte nöja sig
med att tjäna en liten katolsk minoritet,
med att vara en diaspora som aldrig växer.
De ska ro ut på djupet och modigt kasta ut
sina nät till en stor fångst i stället för att
klaga över att de inte fått något på hela
natten. De ska hjälpa andra att öppna sina
dörrar på vid gavel för Jesus Kristus, som
vill ge dem liv i överflöd.
Det är en skam att kristna på grund av blyghet, rädsla,
respekt för människor eller en felaktig uppfattning av
artighet eller frihet inte talar om Kristus för icke-kristna.
Det är sant att vi ska engagera oss i interreligiös dialog
och samverkan. En sådan dialog kan främja fred,
ömsesidigt växande, en större överlåtelse till Gud och
samarbete. Men den ersätter eller motsäger på intet
vis förkunnelsen av det fulla evangeliet om Jesus
Kristus för människor av annan tro, för icke-troende
och för de religiöst indifferenta… Kristna ska inte slå
sig till ro och bli en kyrklig borgarklass. De ska inte
nöja sig med att tjäna en liten katolsk minoritet, med
att vara en diaspora som aldrig växer. De ska ro ut på
djupet och modigt kasta ut sina nät till en stor fångst i
stället för att klaga över att de inte fått något på hela
natten. De ska hjälpa andra att öppna sina dörrar på
vid gavel för Jesus Kristus, som vill ge dem liv i
överflöd.

Påven

Johannes Paulus har, mer än någon annan
andlig ledare i vår tid, främjat
respekten för alla
människor, både troende och icke troende. Under sina
pastorala resor över hela världen har han ofta mött
ledare och troende i andra kyrkor och inom andra
religioner. Man kan gott säga att han är den förste
bland dem som främjar religiös tolerans, ekumenik
och dialog. Ändå uppmanar han ständigt alla katoliker
att vakna upp inför dagens utmaning – att vakna upp
för det som han kallar den Nya Evangelisationen. Det
är det återkommande temat i hans encyklikor,
apostoliska förmaningar, predikningar och tal. Jag
rekommenderar dig att ta dig litet tid att läsa dem. I
synnerhet rekommenderar jag att du under bön läser
hans apostoliska brev till avslutningen av det stora
Jubileet år 2000, Novo Millennio Ineunte. I detta
inspirerade dokument reflekterar den Helige Fadern
över vad som hänt under jubelåret och han undervisar
alla troende hur vi ska leva i det tredje årtusendet.

Bland mycket annat som är lika viktigt skriver han:
Att hämta näring ur Ordet, att i arbetet med evangeliet
vara ”Ordets tjänare i världen” - detta är av stor vikt för
Kyrkan vid början av det nya årtusendet. Det ”kristna
samhället” som, trots många svagheter som alltid
kännetecknar det mänskliga, uttryckligen höll sig till
evangeliets värderingar hör också till det förflutna i de
områden som tidigt blivit evangeliserade. Idag måste
man modigt se en situation i ansiktet, alltmer präglad
av mångfald… Otaliga gånger har jag upprepat
maningen till en ny evangelisation. Jag bekräftar
denna maning än en gång, framför allt för att visa på
att det är oundgängligen nödvändigt att låta gnistan i
oss tändas på nytt så att vi låter oss hänföras av den
glödande iver som utmärkte apostlarnas förkunnelse
efter pingst. Vi måste tillägna oss Paulus´ lidelse som
fick honom att ropa: ”Ve mig om jag inte förkunnar
evangeliet!” (1 Kor 9:16…) (NMI punkt 40)

Den utmaning som Jesus gav oss, som förr levdes av
apostlarna och andra kristna och som förnyats av
påven, kan endast mötas om vi först och främst har
kunskap om Jesus Kristus och en djup och uppriktig
överlåtelse till honom. Påven säger i ett annat
sammanhang att vi också måste evangeliseras själva
innan vi kan evangelisera. Man kan inte undervisa om
något man inte har kunskap om själv. Vi återspeglar
det Kristi ljus som vi själva fått. Det betyder att våra liv
måste vara lysande exempel. Med påven Paulus VI:s
ord: ”Människor idag lyssnar mer på vittnen än på
lärare; och om de lyssnar på dessa så är det för att de
är vittnen”.
Lika viktigt är det att alla som är engagerade i evangelisation arbetar nära tillsammans och under ledning av
Kyrkans ledarskap. Ty inget av värde uppnås utan
samarbete och ledning. Den helige Ande är den förste
evangelisten. Därmed inte sagt att det inte behövs
mänskliga evangelister med god utbildning i evangelisationens metoder, särskilt i vår tid. En god kunskap
om folket, dess historia och kultur är också nödvändig.
Den Helige Fadern uppmanade nyligen katolikerna att
evangelisera via internet. Vi måste vara med i vår tid
för att kunna möta allas behov.
Alltså, som katolsk kristen och som präst i St
Paulus´ Missionssällskap (the Missionary Society
of St Paul), har jag evangelisationen som min
kallelse och mitt liv. Och för mig gäller min
skyddspatrons ord: ”Ve mig om jag inte förkunnar
evangeliet”(1 Kor 9:16).
Hörde jag dig säga:
”Gäller det mig också?”
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MICHELLE MORAN, TALARE VID
CHARISMA 2002

samman traditionell katolsk spiritualitet med det liv i
den helige Ande som så många har erfarenhet av
idag.

Pingsthelgen, 17-20 maj, kommer en ekumenisk
konferens att anordnas i S:ta Clara kyrka,
Katolska domkyrkan, Betlehemskyrkan och
Hammarbykyrkan. Se program!

Ledare för evangelisationsutbildningen är sedan 1988
Michelle Moran, akademiskt utbildad i pastoralteologi
och numera doktorand. Hon är både nationellt och
internationellt välkänd och har undervisat och tränat
tusentals evangelister i många länder. Bland andra
har AKKS under några perioder på 1990-talet
organiserat och bekostat att hon, tillsammans med ett
par av sina medarbetare, utbildat flera hundra
katolska studenter i Lettland i praktisk evangelisation.
Michelle Moran har författat böckerna ”Pass it on” (Ge
det vidare - praktiska råd när det gäller att dela med
sig av sin tro) och ”Crossing the Line” (om
evangelisation i katolska sammanhang).

En av konferensens huvudtalare blir Michelle
Moran, ledare för den mest kända katolska
evangelisationsskolan i England. Övriga
huvudtalare är Joshua Yee, luthersk präst från
Malaysia och Bengt Pleijel, känd präst i Svenska
kyrkan från Västkusten. Biskop Anders
Arborelius medverkar vid öppnandet av
konferensen.
Sedan 1985, då den första katolska evangelisationsskolan av modernt slag för lekfolk startade på Malta,
har tusentals liknande skolor växt fram. Tredje
världen leder utvecklingen: Nigeria med över 300
skolor, Bolivia och Mexiko med över 400 skolor var,
för att bara nämna några exempel. I västvärlden är
man mer blygsam med 5 - 10 skolor i vardera
Tyskland, Polen, Frankrike, Spanien, Italien, Holland,
England med flera länder. Också i östra Europa växer
dessa skolor fram i bland annat Lettland, Litauen,
Ryssland. Det gäller även ännu östligare områden
som tidigare ingick i Sovjetunionen, som Kazakstan
och Sibirien.
Vissa ger kurser på några månader, andra på både
ett och två år och till och med längre. Alla bygger på
gedigen katolsk undervisning, ett intensivt katolskt
andligt liv, träning i evangelisation - där man arbetar
med både det personliga vittnesbördet, musik, sång,
teater mm - samt slutligen praktisk evangelisation i
olika miljöer.
Varje skola har sin speciella historia och egenart.
Englands mest kända skola heter SENT, Sion
Community´s Evangelisation Centre for National
Training och leds av Michelle Moran. Hon och
hennes make Peter var 1985 med och grundade den
evangeliserande kommuniteten SION, som består av
lekfolk, gifta och ogifta, systrar och präster och som
leds av bland andra Peter Moran.
Kommuniteten SION arbetar med mission och
evangelisationsträning i katolska församlingar, i
skolor, i ungdomsgrupper och bland studenter över
alla de Brittiska öarna och även i andra länder. Man
driver också en egen skola med plats för 42
studerande.
Kommuniteten vill hjälpa till att förnya Kyrkans liv på
gräsrotsnivå och utrusta människor till evangelisation
enligt den uppmaning som påven ständigt riktar till
hela Kyrkan. Man söker förkunna evangeliet på ett
dynamiskt sätt, så att alla de som tar emot det glada
budskapet själva blir aktiva lärjungar. Man för

Lillemor Hallin

CHARISMA 2002
”I den helige Andes kraft”.
Stockholm fred 17 - månd 20 maj
Platser: S:ta Clara kyrka (CK), Katolska
domkyrkan (KD), Betlehemskyrkan (BK),
Hammarbykyrkan (HK).

PROGRAM
fredag
kl 19 ”Bön om helig Ande” Arborelius, Yee CK
lördag
kl 10 bibelstudium Pleijel KD
kl 15 seminarier Yee KD
Moran CK
Pleijel BK
kl 19 ”Vänta på den helige Ande”
Moran KD
söndag
kl 11 Gudstjänster i resp kyrkor
predikan: Yee CK, Moran BK, Pleijel HK
kl 15 bibelstudium Pleijel CK
kl 19 ”Ta emot helig Ande!” Yee CK
måndag
kl 11 Gudstjänster i resp kyrkor.
predikan: Pleijel CK
kl 15 Celebration
”Gå ut - var mina vittnen!” Moran CK
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BÖN FÖR EVANGELISATION I SVERIGE
Tiotusentals kloster, kommuniteter, bönegrupper och
enskilda ber för evangelisationsarbetet i världen. De
ber inte bara för den katolska kyrkans evangelisation
utan för all evangelisation som är enligt Guds vilja. Ty
en hel del av detta arbete bedrivs över alla
samfundsgränser, både i vårt land och i andra länder.
De första stegen av en evangeliserande process kan
med lätthet göras ekumeniskt. Det handlar om att på
olika sätt tjäna människor med Guds kärlek, att be både för dem och med dem, att vittna om vad Kristus
betyder i våra egna liv. Pancho Chin A Lois tankar
kring soppköket i detta nummer av Nyhetsbrevet är
ett utmärkt exempel på ett vittnande som görs
tillsammans med vänner från Svenska kyrkan. Det är
ofta på ett betydligt senare stadium som det kan bli
tal om att den vi möter kanske vill växa vidare, få mer
kunskap, få del av sakramenten. Då kommer kyrkan
och församlingen in i bilden.

I all stillhet evangeliseras det mycket i vår kyrka, i
klostren, i församlingarna, i bönegrupper och i ”världen”.
Vi är glada och tacksamma över alla de kommuniteter,
grupper och enskilda som ber för evangelisationen här i
Sverige. Ett varmt tack till Er alla! Vi bönfaller er att
fortsätta er förbön. Den är grunden för hela arbetet. Och
är det så att någon behöver mer inspiration till denna
bön så sänder vi gärna boken BÖN FÖR EN NY
EVANGELISATION alldeles gratis. Använd då
beställningstalongen på sista sidan!
LH

KURS I BÖN FÖR HELANDE
Plats: Mellansels folkhögskola (nära Örnsköldsvik)

”RO UT PÅ DJUPET” (LK 5:4)
Internationell katolsk europeisk
ledarkonferens 2002
Plats: Czestochowa, Polen
Tid: onsd 25 - sönd 29 september
Arrangör: ICCRS, International
Charismatic Renewal Services

Arrangör: Helhet genom Kristus, en ekumenisk
själavårdsrörelse
Ledare: Bernth Antonsson, pastor i Alliansmissionen
och Kerstin Jonsson, AKKS

Catholic

Inspiration: Påven Johannes Paulus rundbrev
Novo Millennio Ineunte
Syfte: att sammanföra så många ledare som
möjligt för en tid av undervisning, delande av
visioner, bön och omsorg om varandra.
Målgrupp: alla med någon form av ledande
funktioner inom den katolska förnyelsen (ledare
av bönegrupper och kommuniteter,
musikledare, förbönsledare osv).
Teman: Lägg ut på djupet… i bön, …i Kyrkan,
…i barmhärtighetsverk, …i evangelisation.
Gemensam bön om ett nytt Andens utgjutande
över Europa, om förnyelse i kyrkan, om enhet
inom kristenheten, om förnyelse av samhället
och av hela jordens ansikte.
En dags pilgrimsfärd ingår till Auschwitz samt
till Guds barmhärtighets kloster (syster
Faustinas kloster) i Krakow.
Vidare information:
AKKS eller ICCRS: www.iccrs.org

Tid: månd 17 juni kl 12.00 - torsd 20 juni kl 15.30

Pris: dubbelrum kr 1.680, enkelrum kr 1.815
(=helpension + kursavgift)
Syfte:
•
att förmedla kunskap om bön för helande på
bibelns och Kyrkans grund,
•
att ge praktisk träning i bön för helande, både i
smågrupper och i gudstjänster av olika slag.
Målgrupp: personer som känner kallelse att be för
andras helande.
Teman:
•
Jesus, densamme igår och idag - Läkedom av
minnets sår
•
Den som Sonen gör fri…
•
Fasta och bön för helande
•
Du förlät min synd
•
Befrielse från ockulta band
•
Om bön för fysiskt helande
•
Frambär er själva som offer
•
Bön om beskydd
•
Bli kvar i mig
•
Råd och anvisningar ang bön för helande
•
I den helige Andes kraft!
Information och anmälningsblankett: Kerstin Jonsson,
se AKKS´ styrelse.
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”GÖR DETTA TILL MINNE AV MIG”
RETRÄTT MED

FADER PAUL MARX OMI
TEMAT leder oss djupare in i Eukaristins
grundmysterier. ”Jag skulle vilja, tillsammans med
deltagarna, gå med Herren Jesus Kristus när han
leder oss in i Mysteriet och avslöjar dess verkliga
innebörd och vad det innebär i våra liv med Honom.”
PLATS: VÅR FRU AV ROSENKRANSENS
FÖRSAMLING
Drottninggatan 38, 65106 Karlstad
TID: 8-10 FEBRUARI 2002 fredag 8.2 kl 17.30-21.15,
lördag 9.2 kl 10.00-21.00, söndag 10.2 kl 9.30-16.30
PRIS: kr 225.-, inkluderande reträtten + måltider och
kaffe (betalas vid ankomsten).
MÅLTIDER: fred: smörgåsar, lörd: lunch, kaffe,
kvällsmat, sönd: lunch + kaffe.
SPRÅK: engelska tolkad till svenska.
FADER PAUL MARX
har många decenniers erfarenhet av att vara andlig
vägledare och själasörjare, att leda reträtter och att
be med människor. Många av oss kommer tacksamt
ihåg hans reträtt hos oss förra året.
ANMÄLAN senast 1 februari till Colette Johnsson
INFORMATION:
Colette Johnsson, Kroppkärrsvägen 67 B, 654 61
Karlstad 054/ 83 54 83, e-mail colette@x-stream.se

BÖNDAGAR FÖR ANDLIG
FÖRNYELSE OCH EVANGELISATION
Katolska domkyrkan i Stockholm lördagarna
•
16 febr,
•
23 mars
•
20 april
kl 14.00 - c:a 20.00.
T-bana till Medborgarplatsen.
Program: lovsång, rosenkrans,
bönegruppsgemenskap, bön för helande,
mässa.
Tag med föremål som du vill ha välsignade
(andaktsbilder, rosenkransar mm). Fasta gärna
dagen innan.
Hjärtligt välkommen!

RETRÄTT MED FR PAUL MARX
Några röster.
23-25 februari förra året höll Fr Paul Marx OMI en reträtt i
Vår Fru av Rosenkransens församling i Karlstad. 25
människor deltog och det blev en stor andlig upplevelse för
alla. Bl a deltog medlemmarna i församlingens bönegrupp.
Wanda Karlsson skriver:
Bibelbönen, som vi lärde oss under reträtten och som vi
praktiserar i bönegruppen, stärker mitt böneliv, väcker
längtan efter Guds ord och andlig tystnad. När jag tar Guds
ord till mig blir allt klarare och mer verkligt. Min tro, mitt hopp
och min kärlek växer och allt känns mer harmoniskt.
Det bästa är att få sjunga och lovprisa Gud tillsammans. Det
blir som "dubbelbön". Vi ber tillsammans för andra och vi
tackar för allt - både för glädje och sorg - och bönen känns
levande. Jag känner helt enkelt att jag kommer närmare
Gud.
Vittnesbörd från Maria:
Att be tillsammans ge mod och styrka. Reträtten blev en
milstolpe i mitt liv. Jag blev styrkt och kände mig uppfylld.
Jag hade alltid trott att bön var en privatsak som angick mig
och ingen annan. Genom kontakt med mina vänner i
böngruppen har jag lärt mig att man också kan be andra om
bönehjälp. Man får mod och styrka och bönen blir så mycket
starkare då.
En kort tid efter reträtten, fick jag plötsligt en livshotande
sjukdom som kunde ha gjort mig handikappad. Jag
upplevde vad som kändes som ett mirakulöst tillfrisknande.
Det var många som bad för mig. Allt föll på plats. Jag kom
iväg omgående till Uppsala för en operation som blev
lyckad. Sedan blev jag sänd till Kristinehamn för eftervård,
och till min förvåning och glädje blev min läkare där Wanda,
en av mina vänner från bönegruppen. Mina vuxna barn
ställde upp för mig till 100%. Jag hade inte väntat mig så
mycket kärlek från dem. Även mina barn, som inte är så
kyrkliga, gick till kyrkan och bad för mig. Jag känner en djup
tacksamhet.

CAFÉ JOY
Ett ungdomscafé, Café Joy, fungerar numera i
Pauligården, Katolska domkyrkan, Folkungagatan
46 (T-bana Medborgarplatsen).
Tid: fredagskvällar kl 18.00-21.00
Servering, gemenskap, musik.
Ansvarig: Pancho Chin A Loi

CAFÉ JOY
Un café para jóvenes, Cafe Joy, está ahora
funcionando en Pauligården, en la catedral
católica, Folkungagatan 24 (metro
Medborgarplatsen)
Horarios: viernes por la tarde, de las 18.00 a las
21.00 . Cafe, compañia, música.
Responsable: Pancho Chin A Loi.
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PROGRAM 2002
”Gör detta till minne av mig”
Reträtt med Fr Paul Marx OMI
Vår Fru av Rosenkransens församling
Drottninggatan 38, Karlstad 8-10 febr. Se artiklar
och separat inbjudan
——–
Böndagar för andlig förnyelse och
evangelisation
Katolska domkyrkan, Stockholm lördagar 16 febr,
23 mars och 20 april 14.00. Se separat inbjudan
——–
Charisma 2002
Ekumenisk pingstkonferens i Stockholm
Plats: S:ta Clara kyrka, Katolska domkyrkan m fl
Tid: 17-20 maj. Se artikel och separat inbjudan
——–
Kurs i bön för helande
Plats: Mellansels folkhögskola (nära Örnsköldsvik)
Tid:17-20 juni. Se separat inbjudan
——–
Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en
ny Ande Reträtt med sr Margaritha Valappila och
fr Joseph Vaddakel Birgittasystrarnas gästhem,
Djursholm (Stockholm) 24 - 28 juni. Se artiklar
och separat inbjudan
——–
Här är en plats nära intill mig, ställ dig där på
klippan Arr: OAS-rörelsen, Svenska kyrkans
förnyelserörelse Värnamo 24 - 27 juli
Info: Berit Simonsson, Prästgården, 514 32
Tranemo e-post: berit.simonsson@post.utfors.se
——–
Ro ut på djupt vatten
Czestochowa, Polen, 25-29 sept. Se separat
inbjudan
——–
Maria-dagar
S:t Lars kyrka, Uppsala 11-13 oktober
Arr: Föreningen Maria Regina Caeli
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

——–
Café Joy, ungdomscafé i S:t Pauligården
Stockholms katolska domkyrka.
fredagar kl 18.00-21.00 Huvudansvarig: Pancho
Chin A Loi

LETTLAND I BLICKPUNKTEN
Sedan ungefär 10 år stöder AKKS och
EVANGELISATION 2000, med mångas hjälp, det
katolska arbetet i Lettland, både vad gäller förnyelse
och evangelisation. Även under det gångna året har vi
kunnat göra detta. Man skriver därifrån och tackar oss
i Sverige och alla våra vänner för all oförtröttlig omsorg
och trofasthet som vi visar dem. Och själva tackar vi
er, alla våra vänner, som läser detta och som sänder
oss pengar så att vi kan hjälpa.
Det är kommuniteten EFFATA i Riga som, med sina
10 bönegrupper, är den drivande kraften i det lettiska
arbetet. Denna kommunitet har vuxit fram bl a genom
att vi år efter år bekostat lettiska ungdomars
deltagande i en evangelisationsskola i Polen. EFFATA
har några Liv i Anden-semiarier igång just nu, både i
domkyrkoförsamlingen i Riga och i landsorten. Det
stora evenemanget under år 2001 var emellertid en
konferens för 600 deltagare den 23-24 maj med Ralph
Martin från USA som huvudtalare. Detta var den första
stora katolska karismatiska konferensen någonsin i
Lettland och vi är glada att vi kunde stödja med ett
bidrag från Sverige.
Ralph Martin är katolsk teolog och känd över hela
världen. Han var den förste att under 70-talet ta
ledningen för den institution i USA som så småningom
utvecklades till ICCRS, förnyelsens internationella
centrum. Förutom att han undervisade i konferensen
hade han möten med seminaristerna på
prästseminariet. Han framträdde också i TV samt i tre
olika radioprogram.
EFFATA har alltid arbetat ekumeniskt. En av de stora
frukterna av denna konferens, skriver de, är att man
genom den fick kontakt med alla bönegrupper i hela
Lettland, både ekumeniska och evangelikala. Just nu
planerar man tillsammans ett 40 timmar långt
ekumeniskt förbönsmöte.
Kerstin Jonsson

Lillemor Hallin
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”JAG SKALL GE ER ETT NYTT HJÄRTA OCH FYLLA ER
MED EN NY ANDE”
(Hes 36:26)

Reträtt med syster Margaritha Valappila och fader Joseph Vaddakel
månd 24 juni – fred 28 juni 2002, Birgitta-systrarnas gästhem, Djursholm (nära Stockholm).
Pris: 1 850.Programpunkter: Lyssna till Guds ord, lovprisning, eukaristi, sakramental tillbedjan, försoningens sakrament
(bikt), rosenkrans, undervisning, individuell andlig vägledning, bön om den helige Andes utgjutande.
Undervisningsteman: Guds kärlek, omvändelse och bot, lidande, förlåtelse, inre helande, förnyelse genom
den helige Ande.
Anmälan görs genom att betala kr 400:- till Berit Hanells postgiro 795746-7 senast 26 april. Skriv Reträtt”
på talongen + namn, adress och telefonnr. (Skriv tydligt!) Obs! Begränsat antal platser. Du är också
välkommen att kontakta Berit Hanell 018-50 47 01.
Varmt välkommen till reträtten
Berit Hanell och Cristina Souriges
aktiva medlemmar i St Lars katolska församling, Uppsala
____________________________________________________________________________________

NÅGRA VITTNESBÖRD FRÅN SR MARGARITHAS RETRÄTT I DANMARK 2001
Berit Hanell:
”Gå ut i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen!” Den kallelsen har syster Margaritha Valappila
fått av Gud vad gäller Europa. Tillsammans med pater Peter Mayer från Tyskland och kyrkoherde Benny
Blumensaat från Esbjerg höll hon en reträtt i juli 2001 i Hellig Kors Kloster på Jylland.
Jag blev själv djupt berörd av det som hände under reträtten. Här följer vittnesbörd från några av
deltagarna:
Eva Maria: …”Dagen före tillfället för bikt fick jag bilder av mitt förflutna och kände mycket starkt att
jag ville bikta över hela mitt liv. Det var ett gott biktsamtal och aldrig förr har jag känt mig så
förstådd och älskad av Jesus. Allt var gott, glömt och förlåtet. Jag var älskad och min väg var
välsignad. Den största gåvan var, att jag fick kraft att förlåta de människor som tidigare har sårat
mig på ett sätt, så att jag inte kunde förlåta dem av egen kraft, även om jag önskade det. Det var
befriande!”
Pia:…”Under bönen märkte jag en brännande värme gå genom båda öronen och öronsusningen, som jag
har lidit mycket av de senaste tre åren och likaså en klåda i öronen försvann. Jag hör också mer klart. Vid
en tidpunkt under bönen om helande märkte jag en brännande smärta i vänster handled. En smärta i
vänster ben som jag haft den sista månaden försvann.
Senare upptäckte jag, att mitt beroende av cigaretter hade försvunnit. Jag har inte haft lust att röka sedan
dess. Jag har rökt sedan jag var 15 år. Efter reträtten har jag funnit förnyad glädje genom bön och jag har
på många sätt fått förändra mitt liv, som jag länge längtat efter.”
Lisbeth:…”Det var några av de bästa dagarna i mitt liv. Vi var verkligen i Guds närvaro…”

NÅGOT OM SR MARGARITHA OCH P JOSEPH
Sr Margaritha Valappila föddes i Kerala, Sydindien, och kom till Tyskland 1960. Hon blev ordenssyster i S:t
Josefsystrarnas kommunitet, i klostret S:t Trudpert i Schwartzwald. I många år arbetade hon inom
sjukvården. Omsorg om de sjuka var hennes livsinnehåll.
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I slutet av år 1989 kom hon till en avgörande punkt i sitt liv som ledde till en ny omvändelse. Ett vittnesbörd
berättar: ”En till synes livshotande sjukdom gjorde, att hon fick lämna sina vanliga arbetsuppgifter. Först nu
insåg hon, att det var en oförtjänt Guds gåva att ha hälsan. Hon fann en ny tillgång i bönen - att tacka och
lovprisa Gud - och hon kunde på nytt överlåta sitt liv till Guds vilja.
Då hon under år 1990 besökte sin sjuka mor i sin hemstad i Kerala, kom hon i kontakt med den karismatiska
förnyelsen, som under de senaste 20 åren utvecklats starkt i detta område. Hon blev vittne till att Jesus
verkar bland oss idag: blinda kan se, döva höra, stumma kan tala och lama kan gå igen.
Under en karismatisk bönedag med ca 5000 deltagare under ledning av pater Mathew Naikomparambil, en
vincentpräst, erfor hon själv ett djupt inre och fysiskt helande. När hon därefter deltog i en flera dagars
reträtt i Potta – världens största bönecenter - fick hon genom en inre röst en ny kallelse:” Gå och förkunna
Guds ord i hela Europa och dela med dig av all den glädje och frid, som du har mottagit här.”
Hon blev på nytt uppmanad att tala och vittna om Jesu kärlek. Nu började sr Margaritha organisera och hålla
reträtter först i tysktalande områden senare i andra europeiska länder. Hon arbetar tillsammans med indiska
team från reträttcenter i Indien. Just för denna uppgift blev hon år 1993 delvis frigjord från sin orden och är
sedan april 1996 helt och hållet fri.
Försynen möjliggjorde att sr Margaritha, tillsammans med sin medsyster Kiliana, kunde upprätta ett böneoch reträttcenter i en tidigare kurklinik i Bad Soden Salmünster: Katholisches Evangelisations-Zentrum Haus Raphael, med tillåtelse av den nu avlidne ärkebiskopen Dybosa .
Sr Margarithas arbete är bara ett av de många tecken på andlig förnyelse i våra dagar och visar, som sr
Margaritha själv påpekar, att Herren är i färd med att uppfylla den profetia som gavs till profeten Joel (2:28):
”Det skall komma en tid då jag utgjuter min Ande över alla”. Likaså säger profeten Hesekiel ( 36:26) ”Jag
skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny Ande.”
Fader Joseph Vaddakel leder ett reträttcenter i Kerala, Indien, och tillhör Det Allraheligaste Sakramentets
missionärer. Många deltagare intygar att de genom de indiska prästernas, ordenssystrarnas och lekfolkets
tjänst i de reträtter de leder blivit styrkta i tron, att de på nytt har funnit Gud i sina liv och kunnat erfara
helande och befrielse. Alla reträtter omges av förbön av systrarna i Haus Raphael och av lekfolk i
bönegrupper.
Berit Hanell

EVANGELISATION I DEN HELIGE ANDES KRAFT
1984 kom fader Mathew Naikomparambil hem till sitt kloster i Potta i Kerala i södra Indien från en
karismatisk konferens i Rom. Där hade han blivit fylld med helig Ande. Han tänkte nu som vanligt
gå ut och samtala med alla de människor som varje dag samlades utanför klostret och han skulle
som vanligt ha själavård. Då hörde han en röst säga: ”Du ska också predika för dem.” Han började
predika, och mitt under predikan blev flera människor botade från olika sjukdomar. Nästa dag kom
fler människor. Många började sova utanför klostermuren för att inte missa någon predikan. Varje
dag blev några botade. Munkarna lyckades så småningom köpa ett stort hus för att kunna logera
alla människor. Ur detta växte så småningom fram en sjudagars reträttmodell där idag flera 100
000 människor har deltagit, bl a 20 biskopar, 5000 systrar och mer än 300 000 lekmän, varav
många hinduer och muslimer. Själva undervisningen kompletteras med bikt för var och en, bön för
helande, bön om dop i den helige Ande samt sändning till evangelisation. Hela tiden botas
människor från sjukdomar. Mängder av människor arbetar nu med dessa reträtter: präster, systrar,
bröder och lekfolk. Många har lämnat sina arbeten för att ägna sig åt den här verksamheten på
heltid. Potta är idag världens största katolska bönecentrum. Därifrån utgår idag evangelister över
hela världen. Det var också där som syster Margaritha Valappila fick sin kallelse att förkunna
Guds ord i Europa. Hon kommer till Sverige i sommar för att leda en reträtt tillsammans med fader
Joseph Vaddakel.
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HÄNT UNDER ÅR 2001

”Guds rike är mitt ibland er”
Reträtt med Fr Paul Marx OMI från Danmark/
Grönland hölls i Vår Fru av Rosenkransens
församling i Karlstad 23-25 februari.
”Ett möte med den helige Ande”
Ekumenisk förbönsgudstjänst med lovsång och
tillfälle till individuell förbön anordnades 7 april i S:t
Lars kyrka i Uppsala.
Böndagar för förnyelse och evangelisation
I Vårfrukyrkan i Täby organiserades tre böndagar: 28
april, 13 oktober och 10 november.
”I mig skall alla släkten på jorden bli välsignade”
Föreningen och bönegruppen Maria Regina Caeli
inbjöd till årets Maria-dagar 5-7 oktober i S:t Lars
kyrka i Uppsala.
Café Joy och soppköket på Sergels torg i
Stockholm har pågått varje vecka som tidigare år.

EKONOMI AKKS OCH
EVANGELISATION 2000
Under år 2001 har vi tagit emot kr 27 955 från 61
givare samt kr 35 500 från några kommuniteter.
Varmt tack för dessa gåvor och för det förtroende ni
visar oss! Kollekter och bokförsäljning inbringade kr
4 414.

Häftet INBJUDEN
AV KÄRLEK
som medföljer detta utskick, är
författat av Fr Damian Eze och
avsett att vara en hjälp för vår
evangelisation i Sverige. När du
samtalar med en person i
trosfrågor kan du lämna ett sådant häfte. Det visar
på ett enkelt sätt hur man kan tala med människor
om Jesus och hur man kan ta emot honom i sitt
liv.
Den katolska kyrkans katekes säger: ”I hjärtat av
den kristna trosundervisningen finner vi som
det allra viktigaste en person - Jesus Kristus,
Faderns ende Son…, som har lidit och dött för
oss, som har uppstått och nu lever med oss
för alltid… Målet för trosundervisningen är
följande: Att leda fram till gemenskapen med
Jesus Kristus : han ensam kan föra oss fram
till Faderns kärlek i Anden och låta oss få del
av den heliga Treenighetens liv”.
Vi är kallade att hjälpa människor att få denna
personliga gemenskap med Jesus. Detta häfte är
en hjälp i detta, både för oss och för dem vi
samtalar med.
Biskop Anders Arborelius har läst texten och gett
sitt godkännande.
Vi har redan använt
Stockholmsområdet.

häftet

en

tid

i

Du kan gratis beställa så många häften
du vill.

Till verksamheten med soppkök på Sergels torg har
kr 1 520 skänkts.
Till den evangeliserande kommuniteten EFFATA i
Riga, Lettland har vi sänt kr 20 000. Till ICCRS
samordnande arbete för karismatisk förnyelse har vi
sänt kr 12 000. Kostnaden för postgiro, Crossnet och
nyhetsbrev (porto, tryckning, kuvert) har varit kr 10
138.
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

Musiksingeln "Det som är nu".
Gratia är en nybildad katolsk musikgrupp av
ungdomar som har spelat in sin första singel.
Gruppen består av Graciela, Angelica, James,
Steven och Marcela. CD-ns titel är "Det som är
nu". Det är musik i nutida ungdomssmak och på
ungdomars språk, men även en hel del äldre
känner sig tilltalade av både musikstilen och
texten. Låtskrivare, textförfattare och producent är
Pancho Chin A Loi. CD-n kan beställas genom
AKKS, se beställningstalong på sista sidan. Den
kan också köpas i Katolsk bokhandel eller
beställas av Pancho själv. Priset är kr 50 + porto.
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LÄNKTIPS:
Katolskt fönster: http://www.isdiordata.se/katolskt.fonster/
Katolsk evangelisaton, Alpha: http://www.catholicalphaoffice.org/
ICCRS: http://www.iccrs.org/
Karismatiska förnyelsen i Europa: http://www.isidordata.se/akks/europe/
Carismanet: Sök material om karismatiska förnyelsen i katolska kyrkan:
http://carismanet.virtualave.net/eng/
Hans Helighet Påven Johannes Paulus II:s
APOSTOLISKA SKRIVELSE
“Novo millennio ineuente”
Översättning (från den engelska utgåvan):
Domprost teol. dr. Lars Cavallin:

http://hem.passagen.se/mikang/sanktmikael/mag_novomill.htm

Vem kan ersätta Monique Chin A Loi
och laga soppa på Sergels torg i Stockholm
tillsammans med Clara kyrkas Vänner?
Kök och kokvagn finns i S:ta Clara kyrka.
Pengar finns på AKKS´ konto.
Kontakta Monique på tel 08 - 86 72 56.

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

POSTGIRO: AKKS 429 79 73 - 2
AKKS har inga medlemsavgifter eller
prenumerationsavgifter för nyhetsbrevet. Vi sänder det
gärna, men är tacksamma för en gåva som täcker
produktions- och porto-kostnader. Om någon som får
brevet inte önskar det i fortsättningen är vi tacksamma
för besked om detta. Beställ nyhetsbrevet genom att
skicka brev eller e-post till AKKS, eller via formulär på vår
hemsida.

www.crossnet.se/akks
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AKKS
c:o Lillemor Hallin, Gnejsv. 7 183 30 TÄBY tel: 08-758 98 82
akks@crossnet.se http://www.crossnet.se/akks

AKKS styrelse:

Kontaktpersoner:

Lillemor Hallin, ordf Gnejsvägen 7,
183 30 Täby. tel: 08-758 98 82
lillemor.hallin@mbox318.swipnet.se

Marianne Abrahamsson, Sysslomansg. 26,
752 23 Uppsala

Bengt Malmgren, v.ordf+sekr
Sotholmsv 16, 122 48 Enskede.
tel 08-448 01 71
bengt.malmgren@isidordata.se
Kerstin Jonsson, kassör, Gnejsvägen 7,
183 30 Täby. tel: 08-758 98 82
kerstin.m.jonsson@swipnet.se
Pancho Chin A Loi, Skyllbergsg 16,
124 71Bandhagen, tel 08-86 72 56
Pancho.chinaloi@chello.se

Christina Agnani, Vallmovägen 12,
240 10 Dalby, tel 046-209027
Barbara Chudoba, Prostvägen 9, 2 tr,
171 64 Solna
Martin Hägglund, Grinnekullegatan 193,
417 42 Göteborg
Tomasz och Christina Pilewicz, Ekv. 9
820 65 Forsa, tel 0650-233 08
Carl-Olov Sandberg, Vårstagatan 3,
871 40 Härnösand

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, Gnejsvägen 7, 183 30 Täby
e-post: lillemor.hallin@mbox318.swipnet.se (Glöm ej att ange namn och adress)
Jag beställer:
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 är ledare för EVANGELISATION 2000.
Denna bönbok är översatt till en stor mängd av världens språk.

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

Hallin, Lillemor: Se Herrens härlighet.
Gud kallar oss alla idag att be för människors helande.
Denna bok vill inspirera till detta.

Kr 90.- 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.

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

Kr 25.- Antal ex:….........

