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EVANGELISATION 2000 I SVERIGE

Nyhetsbrev Augusti2003

Med den karismatiska förnyelsen är den tidiga kyrkans kraft på väg tillbaka in i
kyrkan. Människor överlåter sig till Jesus Kristus och öppnar sig för den helige
Andes verkan i sina liv. Förvandlade människor möter vi allt oftare. Människor
omvänder sig, tar emot läkedom, försonas med både sin omgivning, med Gud och
med sig själva. Bönen får nytt liv liksom sakramenten.
När vi är överlåtna till Kristus och har öppnat oss för Anden framträder den helige
Ande också hos var och en av oss, så att även den enklaste handling av kärlek
och tjänande blir en Andens gåva till vår omgivning.
I det här bladet presenterar vi en rad erbjudanden som ger möjligheter att växa i
både kunskap, tro och erfarenhet av Gud själv. Det är mest kurser och samlingar i
Stockholmsområdet. Vi behöver allas er hjälp för att informera om aktiviteter på
annat håll. Hör av er om ni har något på gång i framtiden som kan vara av intresse
för fler än er egen grupp!
Välkomna till det som bjuds i detta program för hösten!
Lillemor Hallin

Mässa för ungdom
följande lördagar kl 17.00: 23 augusti, 20 september, 18 oktober,
15 november och 20 december.

CAFÉ JOY, Ungdomscafé i Pauligården
Lördagskvällar kl 18.00-21.00
Program, servering, gemenskap, musik.
Café para jóvenes en Pauligården, en la catedral católica, Folkungagatan 46
Stockholm (metro Medborgarplatsen) Horarios: sábados de las 18.00 a las
21.00. Café, campania, música
Arr: SöderKUng, Söders Katolska Ungdomar, lokalförening till SUK

www.katolsktfonster.se/soderkung
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ALPHA- och BETAKURSER
BOK– och CD-BESTÄLLNING Sänds till AKKS, c/o Hallin, Gnejsvägen 7,
1) Tyresö
Alphakurs hålls i Trollbäckens kyrka (mellan Tyresö och Haninge) från tisd 16
september och ytterligare nio tisdagskvällar.
Arr: Tyresö Kristna Samarbetsråd (Heliga familjens katolska församling,
Svenska kyrkans församling, Tyresö Pingstförsamling samt Tyresö
frikyrkoförsamling).
Tid: 18.30.
Anmälan senast 9 september.
Vidare info och anmälan: Karin Pålsson tel, 073-681 28 43,
e-post: karin.palsson@home.se
(Även en Betakurs (påbyggnad på Alpha) är under planering i Trollbäcken.
Info som ovan.)

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.
Antal ex:.............

Gratis -

CD-skiva med katolska ungdomar ”Det som är nu”
Antal ex:..............

Kr 50.-

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.
Antal ex:............

Gratis -

2) Stockholm,
Alphakurs startar i S:ta Clara kyrka i Stockholm tisd 23 september.
Arr: S:ta Clara kyrka i samverkan med AKKS.
Vidare info och anmälan: Inga Pagréus, tel 08-723 30 25,
e-post: inga.pagreus@sthdomkyrko.com

EKUMENISKA BIBELKVÄLLAR
med fokus på den helige Andes gåvor arrangeras i S:ta Clara kyrka.
Tid: onsd 24 sept, 29 okt, 26 nov och 17 dec. Kaffe serveras kl 17.30, studiet
börjar kl 18.00.
Arr: S:ta Clara kyrka i samverkan med AKKS.

GUDS NÄRVARO
Konferens om helande 26-27 september Uppsala
Föreningen Maria Regina Caeli, St Lars katolska församling
Medverkande: Teol dr Lars Lindström, Leg psykoterapeut Birgitta Löwendahl,
Kyrkoherde Joseph Höfner SJ
Tid: mötesbyrån öppnas fred 26 sept kl 17.00
Avslutning lörd 18.30 med rosenkrans och Vigning till Marias Rena Hjärta.
Info: Aina Larsson, tel 018-50 82 93
Birgitta Löwendahl, tel 018-71 25 70

Hallin, Lillemor: Läkedom i Kristus.
Nyutkommen våren 2003!
Antal ex:…........
Hallin, Lillemor: Se Herrens härlighet.
Gud kallar oss alla idag att be för människors helande.
Denna bok vill inspirera till detta.
Antal ex:…........

Kr 90.-

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.
Antal ex:….........

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

Anmälan senast 20 sept genom att sätta in kr 150.- på föreningen Maria
Regina Caelis pg 17 58 94-5. V g skriv namn och adress + ”Guds närvaro”
tydligt på talongen.

Kr 190.-

Kr 25.-

