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Nyhetsbrev Januari 2004

”Tog ni emot den Helige Ande när ni kom
till tro?” …
...frågade Paulus några lärjungar i Efesos. Nej, det hade de inte gjort. De
visste inte ens om att det fanns någon Helig Ande. Men när Paulus lade
händerna på dem kom Anden över dem och de började tala i tungor och
profetera (Apg 19:1-7).
Idag är situationen en annan i vår kyrka. Vi har alla fått den Helige Ande i
vårt dop. Men de flesta är omedvetna om vilken stor gåva de fått. De skulle
inte drömma om att våga gå ut i Andens fulla kraft - i bön, i evangelisation,
i gärningar som Gud manar oss till. Ändå är vi alla kallade till detta.
Påven påminner oss ständigt om vår uppgift: ”Kom Helige Ande och förnya
jordens ansikte!” utropade han inför alla de kyrkliga rörelserna som samlats
på Petersplatsen 30 maj 1998. ”Kyrkan och världen behöver dig. Kom Helige Ande och gör de gåvor som du givit oss fruktbara i oss! Ge kraft och
missionsiver åt de söner och döttrar som samlats här. Öppna deras hjärtan… gör dem till djärva evangelister, vittnen om den uppståndne Jesus
Kristus, världens Frälsare.”
I Sverige har vi just firat ett jubileumsår: vårt stifts 50-årsjubileum och den
heliga Birgittas 700-årsjubileum. Stora och glädjande händelser. Många
katoliker i vårt land är medvetna kristna, men andra är det inte. Människor
lämnar kyrkan. ”Mer än någonsin behöver vårt stift den Helige Andes vind och eld för att bli vad Jesus Kristus vill
att vi ska bli”, skriver biskop Anders Arborelius i sin inledning till jubileumsboken Stockholms stift 50 år. AKKS har
fått tillåtelse att införa hans bön ”Kom helige Ande till vårt stift” i detta nummer av vårt nyhetsbrev som ett böneämne för oss alla, ett böneämne som också är ett handlingsprogram. Låt oss växa i den Helige Ande så att vi kan
bära frukt, både i kyrkan och i världen! Och låt oss gärna göra det i samverkan med andra kristna i vårt land. I
detta nummer berättar t ex Maria Fischer om sina goda erfarenheter av ekumenisk
evangelisation i Tyresö centrum.
Välkommen också till de evenemang som annonseras i detta nummer av Nyhetsbrevet.
De är alla avsedda att hjälpa vår andliga växt: böndag, Alphakurser, kurs i läkande förbön (bön för helande), Maria-dagar, gemensamt pingstfirande för de unga rörelserna i
Sverige…
Varmt välkommen till det som kan inspirera dig!
Lillemor Hallin
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Biskop Anders Arborelius om evangelisation och ekumenik.

…Vi måste bli mer och mer påminda om att vi alla är kallade att delta i Kyrkans evangelisation. Alla döpta är smorda till att
vara Kristus-förkunnare i sin omgivning.
Mer och mer blir vi medvetna om hur få som verkligen har mött Kristus. Och om inte vi förmedlar hans kärlek och sanning
till dem, vem skulle då göra det? I sitt tal i samband med stiftsjubiléet pekade Biskop William på detta behov av evangelisation mot bakgrunden av ”den kroniskt lågmälda depression” som brer ut sig mer och mer i själarna. Vi ser den på otaliga
ansikten i tunnelbanan – och kanske även i våra församlingar? Hur ska vi kunna göra det glada budskapet trovärdigt för
dem? Jo, bara genom att själva leva av det, utstråla det och peka vidare på det.
I våra församlingar måste vi bli bättre på att hjälpa varandra att komma Jesus närmare och förmedla hans omtanke… Vi behöver inte vara så försagda och räddhågade. Vi har något stort och oerhört att dela med de andra. Här tror jag att det finns
oanade möjligheter för ett utökat lekmanna-apostolat.
Inom Sveriges Kristna Råd försöker vi också sätta evangelisationen i centrum. Och nästa år får vi en enastående möjlighet till det, för då firar öst och
väst påsk samtidigt. Tänk om vi kristna i Sverige kunde se det som en möjlighet till en ekumenisk evangelisation: att gemensamt bekänna vår tro på
den uppståndne Herren inför en kroniskt deprimerad omvärld. Då slår vi två
flugor i en smäll: vi blir både mer ekumeniska och mer evangelisatoriska!
Ekumeniken, som många tycker har hamnat i ett dödläge, skulle säkert få
nytt liv om vi samfällt kunde bekänna vår påsktro:
”Betrakta den uppståndne Kristi strålande ansikte!”

…Vi måste bli mer och mer
påminda om att vi alla är
kallade att delta i Kyrkans
evangelisation. Alla döpta är
smorda till att vara Kristusförkunnare i sin omgivning.

Vi blir mer ett om vi tillsammans vänder blicken mot den Uppståndnes ansikte och sedan ser på varandra med hans blick. Detta kontemplativa tillvägagångssätt skulle övervinna många förmenta svårigheter på vägen…
Utdrag ur artikeln Jubileum – och sen då? Katolskt magasin nr 13/2003.

Evangelisation och ekumenik inom förnyelsen i Sverige.
Den karismatiska förnyelsen i Sverige har i många år verkat med evangelisation och ekumenik
– i konferenser, kurser, själavård, bönegrupper och praktisk evangelisation.
Ett 50-tal Liv i Anden-seminarier har hållits sedan 1970-talet, senast våren 2003, då i samverkan med S:ta Clara kyrka i Stockholm. Närmare 50 personer deltog. Genom Liv i Andenseminarierna fördjupas deltagarnas relation till Jesus Kristus. De får öppna sig för den helige
Ande och de uppmuntras till ett aktivt liv i Kyrkan.
En liknande målsättning har Alpha-kurserna. Många kyrkliga ledare, bl a den katolske biskopen Ambrose Griffiths i England, ser Alpha-kursen som världens för närvarande bästa evangelisationsmetod. 100-tals kurser har hållits i alla kyrkor och samfund i Sverige. Mest aktiva på
katolskt håll är Heliga Familjens församling i Haninge, som i samverkan med alla församlingar
i Tyresö, sedan några år arbetar med både Alpha- och dess påbyggnad Beta-kursen.
Kursen i läkande förbön (bön för helande) är också ekumenisk och evangeliserande. Helandet av människor utgjorde en stor
del av Jesu undervisning om gudsriket. Vi, hans lärjungar, är kallade att gå i hans fotspår. Kursen utvecklades på 1970-talet i
Vår Frus Katolska församling i Täby. Den nådde redan då in i alla kyrkor och samfund, eftersom alla ville vara med. Från
1990-talet ges kursen i den ekumeniska själavårdsrörelsen Helhet genom Kristus´ regi, i regel på olika folkhögskolor.
Evangelisation genom cell-grupper är kraftfull i många församlingar i andra länder. Flera kurser har hållits i Sverige genom
AKKS. Svenska katoliker har studerat cell-arbetet i pionjärförsamlingarna San Eustorgio i Milano och St Boniface i Florida.
Kyrkoherde Pigi Perini från Milano inbjöds att undervisa år 2000, tillsammans med några lekmän från sin församling, vid en
ekumenisk konferens i Stockholm. Ännu så länge har dock cellgrupperna slagit rot enbart i det protestantiska Sverige.
Planerade satsningar för detta år, se Program 2004, sid 6.
LH
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KOM HELIGE ANDE TILL VÅRT STIFT
- Jubileumslitania till pingsten 2003 av biskop Anders Arborelius ocd Kom Helige Ande och vänd våra hjärtan allt mer till Jesus Kristus,
så att vi lever i ständig gemenskap med honom och troget följer i hans spår.
Kom Helige Ande och lär oss att liksom Jungfru Maria lyssna så intensivt till Guds ord,
att vi i allt vad vi är och gör blir Fadern till pris och ära.
Kom Helige Ande och gör oss frimodiga i vår tro,
så att vi mitt i det svenska samhället vittnar om din kärlek och sanning.
Kom Helige Ande och fyll vårt inre med Kristi kärlek,
så att vi av hjärtat tar oss an alla olyckliga och ensamma, alla gamla och sjuka och känner igen Kristus i dem.
Kom Helige Ande och ge oss kraft att stå upp för de mest bortglömda och försummade – de ofödda barnen,
de missbrukade barnen, de misshandlade och utnyttjade kvinnorna – så att deras värdighet blir respekterad.
Kom Helige Ande och ge oss riklig del av Kristi kärlek till alla flyktingar som söker en fristad i vårt land,
så att de i oss får trogna vänner och försvarare av deras mänskliga rättigheter.
Kom Helige Ande och tänd i oss den eld som brann i Jesu heliga hjärta för alla kristnas fullkomliga enhet,
så att vi dag och natt ropar till Fadern att alla må bli ett i Kristus.
Kom Helige Ande och ge oss en kärlek och öppenhet också för dem som har en annan tro,
så att vi alltid i dem ser det som är gott och sant, rättfärdigt och rent och tackar Gud för dem.
Kom Helige Ande och ge oss del av den längtan efter renhet och kyskhet
som hjälper oss att komma Kristus ännu närmare och samtidigt älska alla människor med hans eget hjärta.
Kom Helige Ande och bind oss samman till ett i Kristus, så att alla våra olikheter – i språk, samhällsklass,
tänkesätt och karaktär – bidrar till att Kyrkans skönhet strålar fram ännu mer.
Kom Helige Ande och väck våra församlingar och missioner till nytt liv,
till nytt engagemang och ny iver för Guds ära och världens frälsning,
så att de blir en eldhärd där frusna människor kan finna värme, hopp och glädje.
Kom Helige Ande till våra äkta makar och familjer, så att de stärks i ömsesidig kärlek och samhörighet
och så kan förkunna trohetens evangelium för dem som drabbats av trolöshetens smärta.
Kom Helige Ande till våra biskopar, präster, diakoner, ordenssystrar och -bröder,
ja, till alla som har en uppgift i vårt stift, och stärk dem alla i deras hängivenhet och överlåtelse åt Kristus,
så att han kan använda dem alltmer i sin tjänst och till Faderns ära.
Kom Helige Ande och gör våra barn och ungdomar till Kristi trogna vänner,
som brukar all sin ungdomliga iver och glöd för hans rike och för sina bröders bästa.
Kom Helige Ande och uppväck i många människors hjärtan en längtan efter att få tillhöra Jesus Kristus
på ett närmare sätt och viga sig till honom som präster, systrar eller bröder.
Kom Helige Ande och utgjut hela din ömhet och värme i våra äldre bröders och systrars hjärtan,
så att deras sista år på jorden ger dem en försmak av himlen.
Kom Helige Ande och vänd vårt hjärtas djupaste längtan till det som finns därovan,
så att vi lever i Guds ständiga närvaro redan här och nu och försöker göra vår jord till en himlens förportal.
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VAD INNEBÄR KATOLSK KARISMATISK FÖRNYELSE?
- Referat från tal av Charles Whitehead vid internationell konferens -

Den 19 september 2003 var mer än 700 ledare inom den katolska karismatiska förnyelsen i hela världen samlade i Castelgandolfo, Italien. Charles Whitehead, affärsman från Storbritannien, som varit ledare för ICCRS, höll ett föredrag på temat ”Vad innebär katolsk karismatisk förnyelse?” Här följer
några centrala delar ur hans föredrag:
Den katolska karismatiska förnyelsen är ett suveränt verk av den
Helige Ande bland katolska kristna – inte något som vi äger eller
kontrollerar. Vi uppmanas att överlämna våra liv till Gud och ge
tillbaka kraften till honom. I en tydlig och klar akt av överlåtelse
ber vi att den Helige Ande skall ta kontrollen över våra liv. Vi
låter Gud vara Gud och verka i oss genom den Helige Ande. Så
om vi tror att förnyelsen är under vår egen kontroll kan vi hamna i
samma synd som Adam och Eva – att vilja vara som gudar (1 Mos
3:5). Den karismatiska förnyelsen är Guds verk, inte människors.
Den katolska karismatiska förnyelsen har inte som mål att skapa
fler och större grupper eller bygga upp en stor organisation. Nej,
vår enkla önskan är att hjälpa andra till en förnyelse av sina liv på
samma sätt som vi fått våra liv förnyade. En viss organisation kan
behövas för att underlätta Andens verk, men den skall hållas så
liten som möjligt.
Miljoner människor har fått sina liv förvandlade. En ny tro och
vision har medfört att vi manas att med kärlek och entusiasm tjäna
Herren och Hans folk. I dag uppskattar man att ungefär 120 miljoner människor kan vittna om livsförändrande erfarenheter av den
helige Ande genom kontakt med den katolska karismatiska förnyelsen.

Vad är förnyelsen?
Förnyelsen är en personlig erfarenhet av att den Helige Ande genom sin närvaro och kraft väcker dopets nådegåvor i oss. Den
Helige Ande upplivar det vi redan har fått och kommer med kraft
för att utrusta oss med sina gåvor för tjänst och mission.
Karismatiker är inga ”supermänniskor”. Kardinal Suenens påminde om att karismatisk kristendom är normal kristendom eftersom
kyrkan själv är karismatisk. Det var aldrig meningen att vi skulle
leva ett kristet liv utan den Helige Andes fulla närvaro och kraft.
1996 skrev kardinalen: Om vi tolkar förnyelsen som en ”rörelse”
bland andra rörelser missförstår vi den; det är en Andens rörelse
för hela Kyrkan och avsedd att göra varje del av kyrkans liv ung
på nytt.
Förnyelsen handlar i första hand om mig själv och Gud. Jag måste
medvetet besluta mig för att ta emot det han ger mig. Resultatet?
Min tro upplivas. Det har ingenting att göra med mina planer,
mina föreställningar, eller att jag skulle vara värd detta. Det är
uteslutande något som har att göra med Guds kärlek, nåd och
kraft. Gåvan är Gud själv, given till oss på ett mer fullkomligt och
underbarare sätt.
Förnyelsen handlar om det viktigaste i det kristna livet
• Vi behöver lära känna Gud som en kärleksfull och förlåtande Far
(Rom 8:14-16)
• Behovet av en personlig relation med Jesus som Herre och Frälsare (1Kor 12:3)
• Behov av att den Helige Ande fyller oss med sin närvaro och
kraft (Apg 1:4-5+8)
• Betydelsen av Bibeln (2 Tim 3:16-17) och sakramenten (KKK
## 1131-1134)

• Kallelsen att bedja, lovprisa och tillbedja Gud (Apg 2:42-47)
• Vikten av den Helige Andes gåvor som hjälper oss att tjäna Kyrkan
(1 Kor 12:4-11)
• Behovet av att bygga upp gemenskap (Apg 2:42-47)
• Kallelsen att evangelisera och vittna (Apg 1:8 och Matt 28:19-20)
Den Helige Andes uppgift i Kyrkan har inte förändrats sedan de första århundradena. Det som visar om erfarenheten av Andens utgjutande är äkta är den effekt det får i våra liv. I många uttalanden om den
katolska karismatiska förnyelsen har Kyrkan talat om de frukter man
kan se av förnyelsen. Frukten talar högt!

Utmaningar för framtiden
I detta avsnitt talar Charles Whitehead om faran av att kompromissa.
Vi får inte göra det bekvämt för oss genom att inte tala om Andens
dop, tungotal, profetia, helande, evangelisation. Vi är kallade att vara
profetiska och profetens liv är inte alltid lätt.
Vi måste också vaka över en hälsosam balans mellan de karismatiska
och institutionella dimensionerna av Kyrkans liv. Kyrkans ledare
finns till för att leda oss och vi skall vara Kyrkan trogna. Vi är i första
han katoliker, i andra hand karismatiker. Det finns ingen tävlan mellan Kyrkans institutionella och karismatiska sidor – båda behövs
tillsammans.
Vi har också en uppgift att bygga starka ekumeniska vänskapsband.
Vi gör detta tillsammans med hela Kyrkan och utifrån vår katolska
identitet.
Det får inte vara någon tävlan mellan oss eller mellan oss och andra
grupper i kyrkan. Vi får be om nåden att bevaras från stolthetens
synd. Vi får aldrig glömma att dopet i den Helige Ande innebär att vi
skall leva, inte av oss själva och våra ansträngningar, utan genom det
liv och den kraft som Gud ger oss i Kristus, genom den Helige Ande.

Avslutning
Vi har varit med om att den Helige Ande arbetar i och genom oss
genom sin närvaro och övernaturliga kraft. Vi vet vilka vi är i Kristus
och vad han har gjort för oss. Vi kan vittna om detta. Vi har sett förunderliga saker hända bland oss – människor har blivit helade, liv har
förvandlats, de andligt döda har fått liv igen, och besvärliga personer
har blivit underbara människor. Vi har gjort många misstag, men vi
har blivit klokare och lärt av dem.
I sitt tal på Petersplatsen pingstaftonen 1998 formulerade Påven Johannes Paulus II följande uppdrag:
”I dag upprepar Kristus till var och en av er: Gå ut överallt i världen
och förkunna evangeliet för hela skapelsen (Mark 16:15). Han räknar
med var och en av er, Kyrkan räknar med var och en av er. Herren
försäkrar oss: Och jag är med er alla dagar till tidens slut (Matt
28:20). Amen!”
Referat och övers: Kerstin Jonsson
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Den Karismatiska förnyelsen vänder sig till hela kyrkan
- Bengt Malmgren -

Nyligen samlades 1000 ledare inom karismatiska förnyelsen vid Focolare-centret i
Castelgandolfo för överläggningar och
reträtt. Sista delen innefattade en pilgrimsresa till heliga orter i Italien. Den karismatiska förnyelsen har funnits i 37 år i Katolska kyrkan, den började efter Andra Vatikankonciliet i studentkretsar i USA och har spridit sig som en löpeld genom världskyrkan. Ingen gräsrotsrörelse har någonsin utvecklats så fort i kyrkan.
Man räknar med att 120 miljoner katoliker fått sina liv förnyade genom förnyelsen som idag är vid kyrkans hjärtpunkt,
etablerad i de flesta länder på jorden, erkänd av Vatikanen
och med goda samarbetsrelationer med de flesta biskopar.
Påven Paulus VI kallade rörelsen en chans för kyrkan och
världen. Vad påvarna sagt om rörelsen under dess historia finns
samlat i antologin "Then Peter stood up..." (ICCRS 2002) .
Förnyelsen är ingenting människor hittat på eller kontrollerar, det
är Gud själv som vidrör människor genom den helige Ande. Karismatiska förnyelsen skiljer sig från andra rörelser såtillvida att den
inte har någon grundare, inga medlemslistor, inga formella utbildningsprogram, det är ingen speciell form av andaktsövning. Målet
är inte att värva fler människor till förnyelsens olika grupper, utan
att hela kyrkan skall förnyas så att den karismatiska dimensionen
genomsyrar hela kyrkan. Den karismatiska förnyelsen har inte
monopol på det fulla livet i den helige Ande, det är något som
tillhör hela kyrkan.
Många tror att öppenheten för de andliga nådegåvorna och förväntan att den helige Ande skall manifestera sig på ett konkret sätt
i det personliga livet är protestantiskt. En del katoliker jämställer
karismatiska rörelsen med protestantisk pingströrelse som de menar är främmande för katolsk tro, och våra vänner inom Pingströrelsen gläds åt att de andliga nådegåvorna praktiseras inom Katolska kyrkan, men förvånas över att de katolska karismatikerna
håller fast vid för dem mera svårsmälta delar av den katolska tron
såsom sakramenten, troheten mot påven och Maria-fromheten.
Men katolska karismatiker är i första hand katoliker fullt ut,
därefter är de katolska karismatiker, förvissade om att den
karismatiska dimensionen är lika grundläggande för kyrkan
som den institutionella dimensionen. Till sin natur är kyrkan
karismatisk. Kristna förväntas inte leva ett liv utan den helige
Ande som en levande kraft i sina liv.
Människor som blivit förnyade vittnar alla om ett ”före” och ett
”efter”. Någonting väsentligt hände. En ny glädje, en ny kraft, en
ny kärlek till kyrkan, till Guds ord, en ny förväntansfull tro på att
Gud konkret verkar i våra liv, en hängivenhet att tjäna, att vittna
och ge tron vidare. Det brukar kallas ”dopet i den Helige Ande”
eller ”den helige Andes utgjutande”, det viktiga är inte vad vi
kallar det, utan att det leder till märkbara förändringar i människors liv.
Det är genom att bära sådan frukt som förnyelsen är ett vittnesbörd för världen idag. Förvandlade liv talar högre och mer övertygande än de mest briljanta idéer och teologiska utläggningar. Vi
känner igen erfarenheten från den första kristna tiden såsom den
beskrivs i Apostlagärningarna, där beröringen av Guds Ande var
drivkraften bakom kyrkans explosionsartade tillväxt från den lilla
kretsen i Jerusalem. Samma kraft behöver kyrkan idag för att
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möta de utmaningar hon står inför. Vår tid liknar på många sätt
kyrkans första tid.
Men, invänder en del, vår tro säger att vi har fått den helige Ande
redan i dopet, hur kan vi då som döpta be om den helige Ande?
Förvisso har alla döpta fått den helige Ande, men frågan är om
den helige Ande har fått oss. Förnyelsen handlar om att släppa
fram den helige Andes kraft, att bruka de andliga gåvorna, att inte
låta dem ligga oanvända och samla damm.
Att leva sitt liv i öppenhet för den helige Ande är ett risktagande.
Vi vet aldrig vart Anden för oss om vi verkligen ber honom komma in i våra liv. Våra cirklar riskerar att rubbas. Men vi är alla
kallade att ta emot Gud i sin fullhet, vilket även inkluderar den
helige Andes utgjutande. Be därför att kyrkans Herre förbereder
dig, så att du är beredd att stämma in i kyrkans bön om den helige
Andes kraft, också för ditt personliga liv. Kom helige Ande!

Familje- och ungdomsläger
i Lettland
Kommuniteten EFFATA i Riga anordnade den 18-27 juli 2003
ett läger - samtidigt en reträtt -för kommunitetens familjer och
ungdomar. Syftet var att förstärka gemenskapen inom familjerna,
mellan familjerna och bland ungdomarna. Gemenskapen har Jesu
liv som förebild. Två mysterier ur rosenkransen utgjorde det andliga programmet för varje dag. Präster och föreläsare var inbjudna.
Man kunde ta emot sju familjer och 20 ungdomar, totalt 55 personer, i en lantlig miljö. Deltagarna betalade själva en viss avgift.
För att täcka kostnaderna bad man om sponsring. Evangelisation
2000 i Sverige kunde, tack vare gåvor som skänkts till oss, bidra
med kr 10 000.
Kommuniteten EFFATA, som den 30 november 2003 firade sitt
10-årsjubileum, genomför ett stort arbete i Riga och i hela landet.
Man når ut till många människor och samlar dem i mindre grupper för undervisning och gemenskap. Sommaren 2004 planeras
ännu ett läger/reträtt för familjerna och ungdomarna i kommuniteten.
Kerstin Jonsson
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PROGRAM 2004
ALPHA
Ekumeniska Alpha- och Beta-kurser i Tyresö börjar båda den 27 januari. Info: Karin Pålsson, tel. 073-681
28 43 e-post: karin.palsson@caritas.se
Ekumenisk Alpha-kurs börjar i Täby med måltid och undervisning sönd 15 februari kl 18.00. Kursen fortsätter sedan på söndagskvällarna. Lokal: Kyrkornas Second hand-affär, Stockholmsvägen 100. Info: Olof
Ward, Djursholmsvägen 25, 183 56 Täby. Tel 08-758 48 80, mob: 0708-723 788. E-post:
olof.ward@swipnet.se

BÖNDAG I TÄBY
Böndag för evangelisation och andlig förnyelse arrangeras i Vårfrukyrkan i Täby 3 april kl 13.00-19.00.
Se ruta sid 8!

EUROPEISK SAMLING FÖR RÖRELSER
”Tillsammans för Europa”: internationell kristen manifestation i Stuttgart, Tyskland, den 8 maj. Katolska
rörelser från Sverige planerar delta tillsammans med vänner i andra samfund. Se notis i detta nyhetsbrev.
Info: Focolare, Elina Kippo tel 08-812115 e-post elina.kippo@telia.com.

RÖRELSERNAS PINGST I STOCKHOLM
Pingstaftonen 29 maj firas tillsammans med biskop Anders Arborelius och de ”unga” katolska rörelserna i
S:ta Eugenia kyrka i Stockholm. Detaljprogram senare.
Info: Helge Lockner, Focolare, tel 08- 612 78 98 e-post focolare.m@swipnet.se

HELANDE-DAGAR MED SR BRIEGE McKENNA
Syster Briege McKenna kommer att inleda dagar av helande i Esbjerg den 16 maj. Info: pater Benny Blumensaat, Skt Nikolaj Kirke, Kirkegade 58, DK-6700 Esbjerg, Danmark.

KURS I LÄKANDE FÖRBÖN (tidigare Kurs i bön för helande) 21-24 juni. Arr: S:ta Maria katolska folkhögskola i samverkan med den ekumeniska själavårdsrörelsen Helhet genom Kristus och stiftsgården Marielund. Ledare: Lillemor Hallin tillsammans med ekumenisk grupp. Plats: stiftsgården Marielund, Ekerö. Info:
Lillemor Hallin.

MARIA-DAGAR arrangeras av Föreningen Maria Regina Caeli i S:t Lars kyrka i Uppsala. Tid: en fredag
kväll + lördag i oktober. 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.

UNGDOMSVERKSAMHET I KATOLSKA DOMKYRKAN, STOCKHOLM
Ungdomsmässa tredje lördagen i månaden kl 17.00. Ungdomscaféet Café Joy lördagar från 18.00
(ungdomar från 15 år).
Info: e-post: soderkung@chello.se Se också hemsidan: www.katolsktfonster.se/soderkung

Nyhetsbrev AKKS /EVANGELISATION 2000
ATT BYGGA ÅT GUD OCH MÄNNISKOR
Utställning som evangelisation.
Maria Fischer från katolska församlingen i Haninge berättar
om ett ekumeniskt projekt i Stockholms södra förorter
Tyresö, Haninge och Nynäshamn är tre kommuner söder om
Stockholm. De ligger inom Heliga Familjens Katolska Församlings pastoralområde. För 10 år sedan startade församlingen sin verksamhet i Brandbergen i Haninge. Redan från
starten fick man kontakt med andra kristna församlingar i
området. Församlingen blev snart medlem i Tyresö Kristna
Samarbetsråd (TKS) och i Haninge Kristna Samarbetsråd
som redan fungerade där.
I TKS ingår Pingstkyrkan i Tyresö, Tyresö Frikyrkoförsamling,
Svenska Kyrkan i Tyresö samt Heliga Familjens Katolska Församling. När katolska församlingen trädde in i TKS fanns där
redan många aktiva troende människor med en vilja att göra Kristus känd. Man hade också hunnit etablera en del kontakter med
kommunens och Tyresö Centrums ledning.
År 1999 bestämde sig TKS att fira den nya bibelöversättningen
på ett speciellt sätt. Bland olika planerade aktiviteter valde man
att göra en utställning som skulle lyfta fram bibeln som Guds
hälsning till människan. Snart bildades en grupp frivilliga som
åtog sig att skapa denna utställning. Vi enades om att den skulle
bestå av en faktadel där man presenterade bibelns och kristendomens historia samt av en upplevelsevandring i bibelns värld med
tyngdpunkt på Jesus, hans liv och verk.
Det var första gången vi
kristna från olika trossamfund i Tyresö arbetade
tillsammans för att vittna
om vår kristna tro. Respekt och nyfikenhet kännetecknade vår inställning
till varandras uppfattning
i trosfrågor. Genom att
samtala kring och söka de
bästa medlen att förmedla
evangeliets budskap blev
vars och ens tro fördjupad
och berikad. Vi upptäckte
att ingen enskild församling skulle kunna bygga denna utställning själv, men med
samlade styrkor lyckades vi.
Erfarenheter från detta samarbete gjorde att när vi hösten 2001
tillfrågades om vi till advent 2003 kunde göra en utställning om
världens julkrubbor i konsthallen i Tyresö Centrum svarade vi ja
med glädje. Den här gången skulle största arbetet läggas på katolikerna eftersom samlingen av julkrubbor som skulle ingå i utställningen kom från en katolsk bokhandel i Stockholm.
Projektet "Världens julkrubbor" kom att bestå av många
delar. Den centrala delen var att bygga en utställning som
åskådliggjorde julevangeliet, informerade om julkrubbans
historia, visade julkrubbor från olika länder och gav rum till
eftertanke. Viktiga var också jultraditioner. De är ju världens
kristna arv.
Till utställningen knöt man också andra evenemang i Tyresö
Centrum såsom julmusik med olika körer och solister, en nyskriven julmusikal, julpyssel för barn och vuxna, föredrag kring temat jul i olika länder och ett juldrama. Därtill kom information
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om utställningen samt bokade visningar för skolklasser, inbjudna
gäster, och andra grupper.
Allt detta krävde många engagerade medarbetare och många
olika kompetenser. En av projektets målsättningar var också att
genom att engagera människor i krubbutställningen föra dem in i
en gemenskap som vi redan upplevt och uppskattat under arbetet
med bibelutställningen. Därför var vi en ganska stor skara redan
vid arbetets start.
Nytt i krubbprojektet var att samarbetet överskred Tyresö gränser
och att medarbetare kom även från så profilerade delar av katolska kyrkan som Opus Dei och Neokatekumenal vandring.
Så småningom delade vi in oss i mindre grupper för att ta hand
om olika delar av projektet. Under två års tid träffades grupperna
regelbundet för att planera, och vi samlade bild- och textmaterial,
tyger och föremål och vi skaffade kunskaper. Bl a gick vi på utställningar, samtalade med pedagoger, präster och andra sakkunniga och knöt kontakter. Vi slipades också i diskussioner och
tränades i att lyssna till Guds vilja för projektet, speciellt då det
gällde innehåll och allmän utformning av utställningen. Det var
en växtperiod för alla inblandade.
Hösten 2003 kom "byggnadstiden" då allt vi hade samtalat om
och förberett skulle ta form och bli verklighet. Gud hjälpte oss att
få tillräckligt stora lokaler: Svenska Kyrkans lokaler i bottenvåningen på Bollmoradalens Församlingscentrum stod tomma i
väntan på sanering. Billigt materiel och duktiga hantverkare kom
till vår hjälp. Den 7 december invigdes utställningen" Världens
julkrubbor".
Själva utställningen börjar i ett litet rum där man möts av en projektorbild som talar om Guds kärlek till människan, människans
svek och Guds plan att återupprätta en relation med henne. Sedan
träder man in i bibelns värld där profeter, målade i naturlig storlek, förutsäger Messias´ ankomst. Vi ser Marie bebådelse, Marias
och Josefs färd till Betlehem, det fullbelagda härberget i Betlehem där de avvisades och slutligen grottan i naturlig storlek med
krubban och det nyfödda Jesusbarnet. Föräldrarna, herdarna och
djuren är med. Allt är tredimensionellt i naturlig skala. Som besökare är man med i mysteriet.
Grottan vetter mot en sal där man exponerar julkrubbor från olika
länder. De vittnar om att människan har tagit Jesus till sitt hem i
nästan hela världen. Han fick plats i norra Kanadas igloo, i stugan
i Dalarna, i Krakows eleganta hus, i krubban av kristall i Venedig, för att nämna några.
Men allt detta skedde förgäves om man inte tar Honom till sitt
hjärta står det skrivet i ett litet rum som följer efter den stora utställningssalen. Där ligger böcker och en bibel. Där hänger också
inplastade julberättelser skrivna av många tyresöbor. Man kan
sätta sig ner för läsning och eftertanke.
Om man vill veta mera om kristen tro kan man vid utgången få
information om Alfakurser som hålls i Tyresö, om kyrkornas
gudstjänster och aktiviteter, församlingarnas telefonnummer mm.
Man beräknar att utställningen har haft ca 12000 besökare.
Det är vad vi kan räkna och se. Det vi inte kan se är den bön
och den välsignelse som vi har bett över varje besökare till
utställningen under hela arbetets gång. Vår önskan och bön
var att skapa ett rum där Gud själv möter människan.
Bilder från utställningen:
www.crossnet.se/kyrkor/pktyreso/TKS/julut03.htm

Sida 8

Nyhetsbrev AKKS /EVANGELISATION 2000
HÄNT UNDER 2003

I Tyresö hölls under året två ekumeniska Alpha-kurser och
en Beta-kurs. Fyra församlingar samarbetade, bl a Den Heliga Familjens katolska församling i Haninge.
I S:ta Clara kyrka i Stockholm genomfördes under våren en
serie Liv i Anden-seminarier av föreningen S:ta Clara
Kyrkas Vänner och AKKS.
Böndag för förnyelse och evangelisation hölls 12 april i
Vårfrukyrkan i Täby.
Ditt ord, Herre, botar allt (Vish 16:12)
Reträtt anordnades 1-4 maj med St Josefssyster Margaritha Valappila och Fr Samuel Vidovic OFM i Stockholms katolska domkyrka och Andreaskyrkan. Biskop
Anders Arborelius hade inbjudit alla lekmän i katolska
ordensgemenskaper och rörelser att delta.
Pingstaftonen 7 juni firades tillsammans med biskop
Anders Arborelius och de ”unga” katolska rörelserna i
Medborgarhuset och i Stockholms katolska domkyrka.
Kurs i läkande förbön (tidigare Kurs i bön för helande)
hölls i Helhet genom Kristus´ regi 23-26 juni på Viebäcks
folkhögskola utanför Värnamo. Ledare var pastor Bernth
Antonsson och Lillemor Hallin.
Maria-dagar arrangerades av föreningen Maria Regina
Caeli i S:t Lars katolska kyrka i Uppsala 26-27 september.
Temat helande fortsatte även detta år.
Ungdomsmässor i Stockholms katolska domkyrka firades
ett antal lördagar.
Ungdomscaféet Café Joy hölls öppet i Pauligården, Stockholms katolska domkyrka, lördagkvällar.

BÖNDAG FÖR ANDLIG FÖRNYELSE
OCH EVANGELISATION
Vårfrukyrkan i Täby
lörd 3 april kl 13.00 – c 19.00 (Obs tiden!)

KATOLSKA ”UNGA” RÖRELSER
I SAMVERKAN
Det började egentligen redan pingstaftonen 1998. Påven
hade inbjudit alla Kyrkans ”unga” rörelser till ett stort möte
på Petersplatsen. ”Rörelserna utgör en av de viktigaste frukterna av en ny vår i Kyrkan”, sade han.
Mötet gav sedan upphov till samverkan mellan katolska rörelser runtom i världen. ”Varför inte göra något liknande i
Sverige?” menade biskop Anders Arborelius.
Vi startade förra året med gemensam pingstfest: Comunione
e Liberazione, Couples for Christ, Focolarerörelsen, Karismatiska förnyelsen, Marialegionen, Neokatekumenal vandring, Schönstattgruppen samt Tro och ljus. Under månader
av förberedelser växte programmet fram till pingstfirandet
som började i Mondo i Medborgarhuset och avslutades i
domkyrkan. ”Kyrka i rörelse” kallade vi programmet, som
innefattade uppträdanden, utställningar och samvaro i Mondo och avslutades med mässa med biskopen i domkyrkan.
I år kommer de unga rörelserna att organisera en liknande
festlig dag på pingstaftonen den 29 maj, då i S:ta Eugenia
kyrka, i Stockholm. Alla är varmt välkomna!
Lillemor Hallin

CAFÉ JOY
Ungdomscafé i Pauligården, Katolska domkyrkan,
Folkungagatan 46 Stockholm (Från 15 år)
Lördagar från kl 18.00
Servering, gemenskap, musik
Program varje kväll.

El café para jóvenes en Pauligården, en la catedral católica, Folkungagatan 46 Stockholm (metro
Medborgarplatsen). Café, campania, música
Sábados de las 18.00.

Tåg från Stockholm Östra (vid T-banestationen Tekniska
högskolan) c kl 12.37 till ROSLAGS NÄSBY (alla tåg
utom till Näsby Park går dit). Välkommen!

DIA DE ORACIÓN POR LA RENOVACIÓN ESPIRITUAL Y EVANGELIZAICIÓN
en Vårfrukyrkan en Täby (Roslags Näsby) el sábado 3 de
avril entre las 13.00 y las 19.00 horas (Notese!!!) Se toma
el tren que parte de Stockholm Östra (metro Tekniska högskolan) a las 12.37 aprox. dirección ROSLAGS NÄSBY.
Notese: todos los trenes pasan por ahí excepto los de Näsby
Park. Bienvenido!

Mässa för ungdom 3:e lördagen i månaden 17.00
www.katolsktfonster.se/soderkung
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EKONOMI AKKS OCH
EVANGELISATION 2000
Under år 2003 har vi tagit emot kr 14 025 från 50 personer
samt kr 25 000 från två kommuniteter. Varmt tack för dessa gåvor och för det förtroende ni visar oss! Kollekt och
bokförsäljning gav kr 2 410.
Till den evangeliserande kommuniteten EFFATA i Riga
har vi sänt kr 10 000. (Se rapport i detta nr.) I samband
med Birgittajubiléet överlämnade vi 500 USDollar till M
Teresa O.Ss.S. för kommunitetens evangeliserande arbete
i Betlehem bland nödställda familjer. Till ICCRS samordnande arbete för karismatisk förnyelse har vi sänt kr 20
000. Kostnaden för Crossnet, postgiro och nyhetsbrev
(porto, tryckning, kuvert) har varit kr 10 876.
Årets underskott täcks av behållningen från föregående
år. – Avgift för reträtten med Sr Margaritha och P Samuel
den 1-4 maj inbetalades till AKKS (15 400 kr). Motsvarande belopp betalades ut för kostnaderna för reträtten. En
ekonomisk redovisning av reträtten lämnades separat till
Biskopsämbetet den 7 maj.
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Rörelser i Samverkan
Initiativet med samlingen i Domkyrkan
pingsten 2003 fortsätter med en gemensam samling pingsten 2004 i S:ta Eugenia
kyrka vid Kungsträdgårdsgatan 12 i
Stockholm.
Detaljprogram inte fastlagt ännu. Håll
utkik på AKKS hemsida eller i Katolskt
Magasin.
Rörelser i samverkan:

http://www.isidor.se/pingst2003/

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!

Katolskt fönster: www.katolsktfonster.se
ICCRS: www.iccrs.org

Kerstin Jonsson, kassör

Tillsammans för Europa
- Stuttgart 8 maj 2004
Ett kännetecken för vår tid är att så många nya andliga rörelser växer fram som har
som har en klar evangeliserande målsättning. Pingstafton 1998 samlade påven Johannes Paulus II mångs sv dessa rörelser till ett stort möte på Petersplatsen. Påven
sade att dessa rörelser och grupper är ”ett viktigt uttryck för kyrkans karismatiska
dimension, som är lika väsentlig för kyrkan som den institutionella. (...) Rörelserna utgör en av de viktigaste frukterna av en ny vår i Kyrkan, förutsagd av det
Andra Vatikanconciliet”.
I samma anda har flera av dessa rörelser som är representerade i Sverige inlett ett
samarbete, manifesterat genom samlingen i Domkyrkan pingsten 2003 vilket berättas om på annan plats i detta blad.
I samma anda inbjuds nu också på ekumenisk bas rörelser och gemenskaper i kyrkorna till en samling i Stuttgart, Tyskland den 8 maj 2004.
Mötet, med temat "Tillsammans för Europa" kommer också att kunna följas via satelit över alla Europas länder.
Mötet föregås av en kongress 6-7 maj med 2000 ledare från kristna kommuniteter och rörelser. Mötet skall ses mot bakgrund av de växande
enhets-strävanden som pågått i Europa alltsedan 50-talet efter decennier av blodiga konflikter. Kristna har ett stort ansvar att främja en fortsatt utveckling mot fred och samförstånd. Vidare info: Focolare, Elina Kippo tel 08-812115 e-post elina.kippo@telia.com.
Läs mera på mötets hemsida: http://www.europ2004.org
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AKKS
c:o Lillemor Hallin, Gnejsv. 7 183 30 TÄBY tel: 08-758 98 82
akks@crossnet.se http://www.katolsktfonster.se/akks

AKKS styrelse:
Lillemor Hallin, ordf Gnejsvägen 7, 183 30 Täby. tel: 08-758 98 82
lillemor.hallin@mbox318.swipnet.se
Bengt Malmgren, v.ordf+sekr Sotholmsv 16, 122 48 Enskede. tel 08-448 01 71
bengt.malmgren@isidor.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 71 Bandhagen, tel 08-86 72 56
Pancho.chinaloi@chello.se
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)

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 100.- Antal ex:…........

Hallin, Lillemor: Läkedom i Kristus. (NY!!)
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:….........

