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Nyhetsbrev December 2007

AKKS upphör. Katolska Karismatiska förnyelsen i Sverige fortsätter i nya former.
Just nu håller du det absolut sista numret av AKKS Nyhetsbrev i din hand. Ja, det är faktiskt sant: vi har beslutat att lägga ner
AKKS, Arbetsgruppen för Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan i Sverige. Tider förändras och behov blir annorlunda. Det
har varit ett oerhört intressant, roligt och spännande men tidvis också slitsamt och svårt arbete att föra in ett nytt tänkande och
nya former av bönegemenskap och andligt liv i Katolska kyrkan i Sverige. Det är ett arbete som inte kommer att upphöra. Men
det kommer att fortsätta på ett delvis nytt sätt.
I arbetsgruppen har vi givit en av våra medlemmar, Pancho Chin A Loi, uppdraget att bilda en helt ny ledningsgrupp och inleda ett arbete av delvis annan karaktär. Pancho är diakon, musiker och ledare för bönegruppen i Hagsätra. Tillsammans med
sin hustru Monique och sin bönegrupp medverkade han under flera år i den ekumeniska evangelisationen med gatukök på
”plattan”, Sergels torg, i Stockholm. Den grupp som nu samlas kring honom är full av erfarenhet och kompetens. Vi önskar
dem all Guds välsignelse i deras arbete. Några av dem kommer att presentera sig själva och några av sina tankar i detta nummer.
Vi andra, Bengt Malmgren, Kerstin Jonsson, Maria Fischer och jag, tackar alla er som varit engagerade i arbetet under åren
som gått; alla er som har läst Nyhetsbrevet; alla er som sänt bidrag både till verksamheten i Sverige och i Lettland och till
ICCRS´ arbete i tredje världen; alla er som sänt oss vittnesbörd och glada hälsningar, många frågor, kloka råd och även kritik
vid behov. Tack ni som bett för oss! Och vi som träder tillbaka, vi finns ju kvar, så vi är mottagliga för kontakter även i fortsättningen. Hjärtliga hälsningar till var och en av er
AKKS genom Lillemor Hallin
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Den helige Ande ger de troende en
skarpare blick för världen, livet, historien, och gör dem till främjare av det
hopp som aldrig kommer på skam.
(Benedikt XVI)
Mer information finns på vår hemsida:

www.katolsktfonster.se/kks

Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige
AKKS (Arbetsgruppen för Karismatisk förnyelse i Katolska
Kyrkan i Sverige) har under ordförandeskap av Lillemor Hallin
fungerat som samordnare och främjare av det karismatiska
förnyelsearbetet i Sverige. AKKS har också varit den struktur
som hållit kontakten internationellt med ICCRS, International
Catholic Charismatic Renewal Services, ett organ som samordnar karismatiska förnyelsen internationellt och har statuter
som reglerar dess förhållande till påve-stolen. AKKS har av
ICCRS varit erkänd såsom s.k. "National Service Committee"
för Sverige, d.v.s. den grupp som man officiellt auktoriserar
som kontaktorgan för varje nation.
Inom AKKS har man diskuterat att förändra arbetssättet, och
vid styrelsemötet i september beslutade man att avsluta den
gamla organisationen. AKKS upphör vid årsskiftet
2007/2008, och den gamla styrelsen avgår. Samtidigt har
man utsett diakon Pancho Chin A Loi att bli ordförande i
den nya organisationen för katolska karismatiska förnyelsen i Sverige samt att kring sig utse en ny styrelse.
Pancho har påbörjat detta arbete, och han presenterar sig
själv och det nya arbetet i en artikel i detta nummer. Den nya
organisationen kommer att heta KKS, vilket står för Katolsk
Karismatisk förnyelse i Sverige. Detta kommer att förankras
hos ICCRS, så att den nya organisationen får status som
"National Service Committe" för Sverige.
Bengt Malmgren
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Diakon Pancho Chin A Loi ny ledare för
det karismatiska förnyelsearbetet
Pancho presenterar här sig själv samt några tankar kring
hur han vill arbeta.
För er som inte vet vem jag är, så är jag ständig diakon
i Heliga Trefaldighets församling i Järfälla. Jag är också
musiker. Jag vill börja med att uttrycka min tacksamhet för
den fantastiska grunden som arbetsgruppen för katolsk karismatisk förnyelse i Sverige (AKKS) har lagt ned under ledning av Lillemor Hallin med stöd av Kerstin Jonsson, där
även Bengt Malmgren och Maria Fischer har varit stridsmän i Herrens tjänst och till sist även jag.
Att den Helige Ande har verkat på ett underbart sätt upplever jag så starkt idag när jag har fått uppdraget att bilda en
ny National Service Committee. Med andra ord en ny styrelse som helt enkelt fortsätter att ställa sig till förfogande
att fortsätta verka för karismatisk förnyelse här i stiftet inom
ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) i Rom.
I första hand är kyrkan
byggd på klippan och
däri finns den stora
tryggheten men när jag
tänker på grunden som
AKKS har lagt, så fylls
mitt hjärta av lovsång till
Herren. De har grävt
djupt och grunden har
lagts på berget. När man
se och hör och upplever
F Raniero Cantalamessa på ett av sina detta, hur skall man då
Sverigebesök flankerad av Pancho och kunna låta bli att gå viMonique Chin A Loi
dare, genom att lyssna
in och handla under Guds Andes inspiration?
Inför detta stora ansvar är jag därför full av förtröstan och
förväntan men självklart också väldigt tacksam för det stora
stödet jag får av min kära hustru Monique samt av Lillemor,
Kerstin, Bengt och Maria. Det är en stor glädje att Bengt
Malmgren tackat ja till att vara sekreterare och Görel Hedberg kassör i den nya styrelsen som kommer att byta namn
till KKS (Katolsk Karismatisk Förnyelse i Sverige).
Kära bröder och systrar, ta med oss i era böner så att vi får
Herrens fulla ledning i en ny styrelse och kan fortsätta att
vara kanaler för den Helige Andes förnyelse av alla troende. Att vi får nåden att inte bara genom information, men
också personligen presentera Jesus Kristus, vår Herre, för
varje enskild och för alla människor.

Görel Hedberg, ny medlem i KKS styrelse.
Görel presenterar sig själv:

Jag är ekumeniskt uppvuxen, pappa var baptist, mamma
svenskkyrklig, jag gick i missionsförbundets söndagsskola
och juniorverksamhet. Efter en mäktig Gudsupplevelse i
17-årsåldern, insåg jag att jag måste döpas, pappa hade
motsatt sig att vi syskon skulle barndöpas. Nåväl, jag döptes vid påskhögtiden i baptistkyrkan i Nynäshamn.
Efter skolan jobbade jag ett år på kontor och jag gick en kortare
bibelskola under ett par semesterveckor. Men jag trivdes inte
på kontoret, jag undrade vad jag gjorde för nytta. En svägerska
hjälpte mig att få arbete som vårdbiträde. Ganska snart visste
jag att sjukvården var mitt område. På sjuksköterskeskolan höll
vi kristna ihop, vi gick tillsammans på gudstjänster i varandras
församlingar och stöttade varandra i allt som man är med om
under sjukhuspraktik.
Jag har upplevt Guds konkreta hjälp många gånger under mitt
yrkesliv, ett sådant tillfälle var under ett nattpass: Ett nyfött barn
som inte riktigt orkade att leva och andas, doktorn och jag gjorde allt vi kunde, men resurserna var för små på ett landsortssjukhus. Överläkaren bedömde per telefon att det handlade om
minuter. Jag frågade mamman om hon ville ha barnet nöddöpt
och det ville hon absolut. Som personligt kristen och i tidsnöd
blev det mitt uppdrag. Barnet låg i kuvösen, var gråblå. En dopskål med vatten in i kuvösen, jag höll bebisen på vänster underarm, ..."I Faderns..." en sprittning gick genom den lilla kroppen ... "I Sonens"... bebisen drog upp armar och ben mot kroppen, de hade hängt slappt ner, ..."I den Helige Andes namn"...
jag stod där med ett friskt barn! Som förblev friskt vid kontrollerna de närmaste åren.
Ett besök i en katolsk kyrka på Mallorca på 80-talet ledde till att
jag efter moget övervägande, 14 år!, konverterade, vilket jag
inte ångrat en sekund. Ganska snart tog jag kontakt med Karmels sekularorden, blev antagen där och kände att jag kommit
hem. När jag efter en tid fick kontakt med en karismatisk bönegrupp kunde jag bara prisa Herren för allt gott han gett och ger
dag för dag. Att jag får vara katolik, karmelit och karismatiker!
Görel Hedberg

Er tjänare i Kristus
Pancho Chin A Loi

Lillemor Hallins bok
"Strömmar av liv" i ny upplaga:
En rapport om den helige Andes verk i vår tid. Lillemor Hallin sätter in den karismatiska förnyelsen i sitt
sammanhang och drar upp de historiska perspektiven
på den helige Andes verkan i Kyrkan och historien.
Pris: 150 kr. Beställning: se sista sidan.
Denna bok tillsammans med vidstående DVD är en
utmärkt introduktion för dig som vill veta mer om
Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.

Presentations-DVD om
Karismatiska förnyelsen:
A New Pentecost–The Catholic Charismatic Renewal
Engelsk, spansk, portugisisk, fransk, tysk, polsk,
italiensk och kroatisk språkversion. Filmen är på
30 min. och beskriver utvecklingen av Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan fram till idag.
Lämplig som presentationsfilm om Karismatiska förnyelsen, t.ex. på en
församlingsafton eller att ge till din kyrkoherde. Pris 60 SKr. Beställning:
Se sista sidan.
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30 år med karismatiskt förnyelsearbete i Sverige
Lillemor Hallin, ordförande i AKKS, ger gen tillbakablick på mer än 30 års karismatiskt förnyelsearbete
inom Katolska kyrkan i Sverige
Den obetydliga början
Det var 1973 som en bönegrupp startades av pater Clyde
Rausch OMI i Vår Frus församling i Täby. Egentligen
visste vi väl inte vad vi gjorde. Ordet karismatisk hade vi
aldrig hört och någon idé om hur en bönegrupp skulle
fungera hade vi inte heller. Pater Clyde tänkte sig att de i
församlingen som längtade efter andlig fördjupning skulle få en chans här. Så vi var några stycken som sjöng
psalmer ur Bullonis gamla häfte, läste bibeln, samtalade
och bad lite tillsammans.

Hur allt fick fart
Men så inträffade plötsligt vissa händelser som kom att sätta
fart på oss. Pingstförsamlingen skulle få en ny pastor, och
ekumeniskt kärleksfulla som vi var redan på den tiden så bad
vi för detta. Ryktet om denna uppseendeväckande händelse
nådde tidningen Dagen, som skrev ett reportage om saken.
Genast började pingstvännerna strömma in, till vår stora förvåning. Ekumeniken var inte så utvecklad då. Samtidigt blev
en syster till en av oss i gruppen botad från cancer genom
förbön och doktorn skrev i journalen: En högre makt ingrep.
Patienten tillfrisknade. Detta gav oss en enorm frimodighet att
be för sjuka. Snart hade därför också en äldre man i gruppen,
som hamnat på Danderyds sjukhus, förlamad efter sin andra
stroke, blivit ögonblickligt botad och hemskickad efter att ha
blivit smord med olja. Då kom ett reportage i Svenska journalen. Och ännu fler strömmade till gruppen – från alla samfund
och alla orter mellan Märsta och Södertälje, ja, till och med
från Åland och Norge. Och människor blev botade också i
fortsättningen.

Arbetet med helande
Vi bara häpnade och förstod just ingenting. Bara att vi på
något sätt borde ta ansvar för den uppkomna situationen. Så
Kerstin Jonsson och jag reste till England och studerade bön
för helande under en sommar. Där finns hem för helande,
kommuniteter som arbetar med bön för helande, ett sjukhus
som arbetar med medicin och bön i samverkan och många
andra institutioner av liknande slag. Vi gick också i lära för
pater Francis MacNutt OP, vilket var högintressant. Han hade
nyligen kommit ut med sin bok Healing.
Efter detta startade pater Clyde och vi tillsammans vår skola i
bön för helande i församlingen. Det var 1975. Efter några år
hade vi tränat upp över 100 förebedjare i vårt närområde,
cirka 60 protestanter och 50 katoliker – präster, pastorer,
ordenssystrar, diakoner och lekfolk. Och bönegruppen bara
växte.

Internationella vyer
Efter ännu ett reportage i Dagen kom ett par äldre pingstvänner en kväll, överförtjusta över att få träffa katolska karismatiker. – Vadå? Vad är det för nånting? frågade vi.
– Men det är klart att ni är karismatiker, svarade
de. Ni tror ju på den helige Ande. – Jo, det
medgav vi att vi gjorde. Fast vi aldrig hört ordet
karismatisk. – Ni måste absolut träffa kardinal
Suenens i Bryssel, framhöll dessa pingstvänner. Han är ledare för den karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan. Men nej, det tyckte inte
vi var nödvändigt. Men de drog i alla fall med kard. Suenens

några av oss 1976 till ett av kardinalens alla ekumeniska
seminarier på en vecka i Bryssel – med kardinalen som ledare och med 35 katolska och 35 protestantiska deltagare. Det
var fantastiskt, och mäktigt, att få vara med en så andefylld
och vis kardinal, som också profeterade och bad i tungor
som den naturligaste sak i världen. Vi började förstå att vi
hörde hemma i ett större sammanhang i kyrkan än vi anat.
Väl hemma igen startade vi direkt vårt första Liv i Andenseminarium med inspiration från Bryssel. Bönegruppen och
helandeskolan fortsatte. Flera ekumeniska grupper reste
hem till sjuka och bad för dem och vi arrangerade ekumeniska helande gudstjänster i katolska kapellet i Täby. Präster,
pastorer och lekfolk från alla kyrkor medverkade. Människor
blev botade och bönegruppen knoppade av sig åt alla håll. Bl
a startade Carin Widenmeyer gruppen i Katolska domkyrkan.

Nordiskt samarbete
1981 inbjöd John Golding, ledare för den norska katolska
stiftsgården Mariaholm, till Nordens första katolska karismatiska möte. Deltagare kom från Norge, Sverige och Danmark.
Mötet gav mersmak och 1983 möttes vi åter
på Mariaholm. Den gången beslöt vi att organisera oss och börja en gemensam verksamhet.
En ledningsgrupp utsågs med den danske
generalvikarien Lars Messerschmidt som ordförande, mig som sekreterare (jag gjorde allt
för att slippa!) och med John Golding och Florian Winter från Norge som medlemmar. Vi beslöt att börja med en nordisk konferens i KaL. Messerschmidt
tolska domkyrkan i Stockholm.

Vår första karismatiska konferens, och sedan…
Pater Clyde och jag var ordentligt nervösa när vi skulle tala
med gamle stränge domprosten Johannes Koch om detta.
Hur skulle han reagera? Vi beslöt för säkerhets skull att helt
undvika ordet ”karismatisk”. Så vi stammade fram en fråga
om det var möjligt att få anordna en konferens med matservering. ”Självklart!” utropade domprosten med kraft. ”Min
kyrka är ju till för sånt! Jag har matservis för 150 personer!
Jag skriver genast ”KARISMATISK konferens” i almanackan.”
Bengt Malmgren utsågs till kontaktperson i domkyrkan. Och
så kom den första konferensen till, 1985, med ICCRO:s
(ICCRS hette så då) ledare pater Fio Mascarenhas SJ som
huvudtalare och med deltagare från Sverige, Danmark och
Norge. Tanken var att Danmark och Norge skulle arrangera
nästkommande konferenser, men så blev det inte. Bengt
Malmgren och jag fortsatte då arbetet tillsammans med
många olika medhjälpare i Sverige genom åren. AKKS bildades, och rader av kurser och konferenser kom igång för att
ge näring åt de katolska bönegrupper som växte fram: Liv i
Anden-seminarier, Växt i Anden-seminarier, kurser i evangelisation, kurser i bön för helande, ledarträning och mycket
annat. Det blev sommarkonferenser för alla åldrar, KANAveckor för familjer, böndagar, reträtter och evangelisation, bl
a på Sergels torg. Vi kallades ut i landet att undervisa också i
kyrkor, församlingar och konferenser inom alla samfund. Det
var på ICCRO:s (numera ICCRS´) regelbundna och gedigna
ledarkonferenser i Rom och på andra orter som vi fick all
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inspiration, undervisning och uppmuntran till vårt arbete
samt alla våra internationella kontakter.

med, och vi fångade dessutom upp en hel del personer som
lämnat Katolska kyrkan.

Ökenvandringen börjar

Internationella gästtalare

Fram till 1986 hade alla OMI-prästerna i Täby, pater Clyde
Rausch, pater Kasper Deis och pater James (Jim) Meysenburg medverkat i och stött precis allt som vi gjorde – vartenda bönemöte, varenda kurs, varenda konferens. Men då
avled pater Kasper och pater Clyde och pater Jim lämnade
samtidigt församlingen.

Vi var angelägna om att alla skulle få bästa tänkbara undervisning. Våra konferenstalare från
hela världen har alltid varit otroligt
populära i ekumeniska kretsar.
Den förste var Charles Whitehead, då ledare för ICCRS, som
kom tillsammans med Michael
Harper, anglikansk präst och ledare för förnyelsen i England.
Året därpå kom pater Raniero
Cantalamessa OFMcap, påvens
Charles Whitehead och
egen predikant. Han gjorde succé
Bengt Malmgren
och har sedan dess bjudits in av
Svenska kyrkan ytterligare tre gånger. Fortfarande minns jag
med ett leende hur de ekumeniska vännerna, med pingstpastor
Stanley Sjöberg i spetsen, till varje pris egentligen ville ha hit
självaste påven. Pater Cantalamessa var det närmaste vi kunde
komma just då.

Därmed började en verklig ökenvandring för oss. Vi var helt
oförberedda på det motstånd vi då mötte på alla områden i
kyrkan och på alla nivåer. Katoliker skulle minsann inte vara
fyllda av den helige Ande och inte skulle de evangelisera
heller. Och varför be om helande när det fanns sjukvård?
Alltihop var ”okatolskt.” Men allt det som vi hade sett och
varit med om var alltför överväldigande för att vi skulle kunna förneka det. 1990 genomförde vi därför en verklig prestation: vi samlade in pengar och kunde bekosta nio katolska
prästers resa från Sverige och deltagande i den första prästreträtten i Rom som anordnades av EVANGELISATION
2000. Dess målsättning var att inspirera prästerna till att
samarbeta i evangelisation med lekfolket. Två präster från
Svenska kyrkan reste också med på egen bekostnad. Åtminstone dessa två var överlyckliga efteråt. För övrigt märktes ingen skillnad. Under biskop Anders Arborelius´ tid har
dock nya vindar börjat blåsa i kyrkan i Sverige.

Lettland
Men nya fält öppnade sig också. Pater Lars i Danmark föreslog att vi från Sverige skulle hjälpa igång ett förnyelsearbete i Lettland när järnridån föll. Vi fick direkt kontakt med
prästseminariet i Riga och mötte en darrande ärkebiskop
och bleka, förtryckta människor. De blev överlyckliga. Där
fanns inga fördomar, bara en stor längtan. Vi fick hjälpa till i
flera år med att initiera ett arbete där. Hela kyrkan ställde
upp, med ärkebiskopen i spetsen. Det var bara att resa dit
då och då, bo på prästseminariet, undervisa litet och ge
dem material – till Liv i Anden-seminarier och allt det andra,
på vilket språk som helst. De översatte och kom igång direkt. De var lika brinnande som vi. I tre perioder inbjöd vi
också Michelle Moran och hennes evangelisationsskola
SION i England, så flera hundra lettiska katolska studenter
tränades i praktisk evangelisation. Våra vänner från kommuniteten Chemin Neuf i Frankrike, som förgäves sökt få igång
en KANA-verksamhet i Sverige, reste också till Lettland och
inledde ett KANA-arbete genom vilket ett 30-tal familjer utvecklade ett nätverk som stödde varandra. Med ekonomiskt
stöd från S:t Josefsystrarna och Skolsystrarna och många
av er som läser detta nyhetsbrev lyckades vi under flera år
dessutom bekosta att letter fick gå igenom en två månaders
skola i evangelisation i Polen. Resultatet av allt detta är att
de lettiska katolikerna idag har ett rikstäckande karismatiskt,
evangeliserande arbete och en stor organisation för människors helande. De har program i TV och radio och ger ut
böcker. Arbetet är också mycket ekumeniskt. De har för
länge sedan gått om oss på alla områden och behöver inte
längre vår hjälp ekonomiskt.

Succé gjorde också syster Briege McKenna
OSC från USA, som fyllde hela S:ta Clara kyrka, katolska domkyrkan och Ersta kyrka till
brädden och syster Nancy Kellar SC, också från
USA, som även hon varit i Sverige flera gånger.
Därtill inbjöd vi pater Tom Forrest C.Ss.R från
USA, ledare för evangelisation 2000 i Katolska
kyrkan, pater Manuel Casanova SJ från Italien,
ledare för Evangelisation 2000/Europa, Michelle
Moran från England, kyrkoherde don Pigi Perini
med lekmannateam från Italien, ledare för den
Sr McKenna
europeiska katolska evangelisationen med cellgrupper, syster Margaritha Vallapilla från Indien som leder ett
livaktigt förnyelsecentrum i Tyskland, och många andra. Vi gav
också ut några skrifter, översatta eller ”självskrivna.”

Några avslutande tankar
Nu när vi lägger ner vår arbetsgrupp kan jag personligen säga
att det har varit oerhört mycket glädje i detta arbete. Mycket har
varit otroligt intressant. Men det har också varit tungt och förenat med besvikelser när det gäller det svenska arbetet. Att vi
inte fått igång fler katolska bönegrupper över landet. Att man
inte på andra orter kunnat medverka med att leda kurser och
ordna konferenser. Att inte mer kreativitet utvecklats i vår kyrka.
Men jag är övertygad om att detta kommer. Gud längtar efter att
få ösa sin nåd och sin kärlek också över kyrkan i Sverige på ett
påtagligt sätt, över både de unga och de äldre, över både biskop, präster, diakoner, systrar och lekfolk. Han längtar efter en
mogen katolsk kyrka i vårt land, en frimodig kyrka som vågar gå
i Jesu fotspår och evangelisera och leda människor till läkedom
på ett vist och kärleksfullt sätt – allt i den helige Andes kraft.
Er vän
Lillemor Hallin

Ekumeniskt arbete
Även i Sverige öppnade sig nya möjligheter. Man ville från
ekumeniskt håll börja samarbeta med oss. Så kom samverkan med i första hand S:ta Clara kyrka till, men också med
många andra kyrkor. Det blev en lång rad ekumeniska Liv i
Anden-seminarier, kurser i bön för helande och annan undervisning genom alla år. Pancho Chin A Loi och hans
grupp medverkade i musiken. Våra katoliker var naturligtvis

Lillemor tolkar
sr Margaritha Vallapilla
i katolska domkyrkan.
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En pionjärs reflektioner
Fader Tom Forrest C.Ss.R., som
var huvudtalare på en av våra
konferenser i Sverige 1991, har
betytt mycket för framväxten av
den karismatiska förnyelsen i
kyrkan. Bl.a. tog han initiativet till
projektet EVANGELISATION
2000 och skrev boken Bön för en
ny evangelisation, även översatt
till svenska (Catholica 1990). Här
följer ett utdrag ur en artikel publicerad i ICCRS Newsletter augusti/september 2007
Min egen övertygelse är att det jubileum som vi just nu firar av
den karismatiska förnyelsens 40-årsjubileum bara är början på
den nya vår som påven Johannes Paulus II profeterade om och
utlovade.Hur skall vi gå framåt med kraft? Vilken är nyckeln?
Jag tror det är viktigt att vi urskiljer vilken riktning den Helige
Ande pekar ut åt oss just nu. Under de gångna 40 åren har vi
fokuserat på den Helige Andes gåvor. Dessa är förvisso livsavgörande och underbara. Jag tror inte att vi överdrivit deras betydelse som den kraftkälla som burit förnyelsen till världens ändar
och in i millioner människors hjärtan och hem.
Men något annat är ännu viktigare. Något som skulle bli vårt
fokus för förnyelsens kommande 40 år och, för den delen, också
för hela den katolska kyrkans återstående historia. Jag tror att
den nya betoningen måste bli på den Helige Andes frukt snarare
än på gåvorna. Den Helige Andes gåvor är de redskap som
Kristus lovade lärjungarna för att de framgångsrikt skulle kunna
utföra hans gudomliga uppdrag här på jorden. Den karismatiska
förnyelsens slutliga uppgift är emellertid att föra ut den Helige
Andes frukter genom att på ett vist och generöst sätt använda
Andens gåvor. Även om båda behövs så är målet viktigare än
redskapet. Gåvorna i sig gör oss inte till helgon eller öppnar paradisets portar för oss. Judas fick vissa gåvor då han sändes ut
tillsammans med de andra apostlarna, två och två, men uppenbarligen lyckades han inte komma in genom den himmelska
porten.
Det är den Helige Andes I 40 år har vi sökt och fokuunderbara, heliggörande serat den Helige Andes gåfrukter som öppnar den
vor. De närmaste fyrtio åren,
himmelska porten för oss.
Paulus räknar upp dem som och under resten av mänskkärlek, glädje, frid, tålamod, lighetens historia, ska vi alltvänlighet, godhet, trofasthet mer ägna oss åt den globala
ödmjukhet och självbe- frukt som gåvorna är avsedhärskning (Gal. 5:22-23). da att få fram: en värld som
Varenda mänsklig varelse, är totalt förvandlad...
utan undantag, behöver alla
dessa nio förvandlande och gudomliggörande välsignelser, men
så många söker dem på fel ställe. Man finner dem inte i droger,
alkohol, pengar, sex, berömmelse, fysisk skönhet eller makt, inte
heller på psykiatrikerns soffa. Jesus avslöjar deras enda källa för
oss när han lovade att sända oss sin frigörande Helige Ande.
Herren lovade att göra oss till människofiskare (Matt. 4:19). Yrkesfiskare använder det bästa bete som finns och när det gäller
uppgiften att dra till sig människohjärtan finns det inget bättre
bete än den Helige Andes frukter. Dessa är det värdefullaste
som vi någonsin har blivit erbjudna. Även om en människa är
sällsport tilldragande, världsberömd eller omåttligt rik, så har
han/hon inget hopp om att leva ett lyckligt liv om så bara en
enda av de tre första av Andens frukter på Paulus´ lista fattas.
_ _ _ _ _ _
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I 40 år har vi sökt och fokuserat den Helige Andes gåvor. De
närmaste fyrtio åren, och under resten av mänsklighetens
historia, ska vi alltmer ägna oss åt den globala frukt som
gåvorna är avsedda att få fram: en värld som är totalt förvandlad, som är gudalik genom ett ständigt utgjutande av
den Helige Andes välsignelser: kärlek, glädje, frid, tålamod,
vänlighet, godhet, trofasthet ödmjukhet och självbehärskning.
Vi har blivit smorda och utsända för att hela och helga människor och göra alla folk till lärjungar. Det krävs ingenting
mindre än en smörjelse av hela kyrkan med ett överflöd av
den Helige Andes nio frukter för att kunna fullgöra denna
uppgift.
Översättning: Kerstin Jonsson

RELaY Conference April 23 – 27th 2008
‘Living as a People of Hope’making sense of the
times - equipping for harvest - preparing for the
return of the Lord
European Leaders Conference.
Konferensen äger rum i Tjeckien, nära Prag.
Relay= Reconciliation, Evangelisation, Lay leaders and Youth

http://www.relay-network.org/
Michelle Moran, ICCRS president säger om konferensen:
"Vi är glada att vara med-sponsorer för denna konferens
som är ett gemensamt initiativ av ICCRS och RELaY”
Konferensen vänder sig speciellt till
unga i ledaruppgifter och som vill utveckla sig i ledarskap.
En av huvudtalarna är påvliga
hushållets predikant
p Raniero Cantalamessa.

Mer information genom KKS. kks@isidor.se

Kära vänner, jag ber
er att samarbeta ännu
mera, mycket mera, i
påvens
universella
apostoliska tjänst att
öppna dörrarna för
Kristus. Detta är Kyrkans bästa hjälp till alla människor, särskilt de fattiga, så att Kristus kan bli hörnstenen i den enskilda personens liv, i en
rättvisare samhällsordning, i en fredlig
samexistens bland världens nationer, på
vilken en genuin civilisation, kärlekens civilisation kan byggas.
(Påven Benedikt XVI till rörelserna,
Petersplatsen pingsten 2006)
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Några vittnesbörd om helande genom bön
- Lillemor Hallin Sedan 1973, då Kerstin Jonssons syster helades från sin
cancer genom förbön har vi arbetat för människors läkedom. Det är en underbar uppgift som man skulle önska att
flera fick upptäcka. Att se en nedtryckt människa resa sig,
få ett nytt leende över sitt spända ansikte, en ny glans i
ögonen, ja, det är värt hur mycket som helst. Och att sedan få höra om hur hennes liv börjat fungera igen…

något oerhört om hur frestaren tar sig in och duperar. Bön och
åter bön, har räddat mig.
Ja det händer mycket helande innanför Guds murar. Allt detta
vet vi redan. Men här kan vi se hur det har landat också hos
mig.”

Fysisk läkedom:
Under året har vi fortsatt med kurserna i bön för helande –
på stiftsgården Marielund och i S:ta Eugenia församling i
Stockholm. Målsättningen för dessa kurser är att ge deltagarna kunskap om och erfarenhet av att be för andras
läkedom. De tränar på varandra i små grupper. Här några
exempel på läkedom under detta år:

Psykisk läkedom:
”Jag föddes med en lindrig utvecklingsstörning och den gav
mig ett omättligt emotionellt behov. Tidigare trodde jag att all
kärlek uppnåddes enbart genom en sexuell relation. Men jag
gick bara mer och mer sönder inuti. Jag var 36 år när jag blev
gravid första gången, planerat så.
Under kursen blev jag helad genom förbön från såren som
kvarstod efter mina tre missfall. Vi blev ju ombedda att fråga
Gud, vad han ville att vi skulle läkas i under kursens gång Jag
fick överlämna mina tre missfallsbarn till vår Herre, begrava
dem hos honom. Jag är en bildmänniska och Gud visade mig
tre guldkistor som lyftes upp till Gud, efter det att jag överlämnat barnen till honom. Sådana kistor som militärerna i Amerika
blir begravda i vid något hedersuppdrag som slutar i dödsfall.
Mina kistor var gjorda i guld. Men jag vet ju att mina barn idag
lever hos Gud.
Detta har också fört med sig att jag har fått läka sexuellt ännu
mer, eftersom Gud har förlåtit mig. Vi bad ju även för det där
med alla mina män, och för det liv som inte blev av, dvs att
bilda familj. Mitt helande har gjort att jag har kunnat lämna de
sista såren som kvarstod inom mig. Detta i sin tur ledde till att
jag på några veckor kände att jag växte emotionellt ca tjugo år
i min utveckling. Nu är jag i min riktiga ålder känns det som.
Jag upplever det inte längre hotfullt, som tidigare, att möta
mina jämnåriga medsyskon. Det är inte förrän nu, som omvänd, som jag har förstått var grundkärleken kommer ifrån,
och då också fått ett emotionellt och intellektuellt skydd.
Det är svårt att beskriva hur läkedomen skett. Det är mycket
som har kommit på plats i mitt liv, allt eftersom, sedan Gud
fick lov att vara nära mig. Sömnen har börjat stabilisera sig,
efter många år av insomningssvårigheter. Jesus och Treenigheten har fått lov att flytta in där. Så nu börjar jag lita på att
nattens vila också infinner sig.
Jag upplever en skillnad, eller rättare sagt flera skillnader, i
situationer där jag före kursen har varit svag i mötet med en
man. Idag känner jag stabilitet. Frestaren har under ca tre års
tid lockat och frestat mig att jag skulle falla för en speciell man,
en utslagen man, som har börjat närma sig Jesus. Direkt efter
ett spontant möte, som skedde på väg till min kyrka i söndags
kväll, kände jag för första gången på tre år att banden mellan
oss var lösta. Så har det inte har varit tidigare i mina relationer
i mitt vuxna liv. Jag tror inte ens att mina känslor har varit inblandade, men frestaren har försökt att dupera mig. Men för
en gångs skull kunde jag nu säga nej tack, för att mitt förstånd
kunde leda mig rätt. Den frestelsen har varit djävulsk men
ljuset och det friska i mig klarade den. Och jag har lärt mig

”Under kursen fick jag förbön för min onda rygg. Jag hade haft
ordentligt ont en tid, vaknat när jag skulle vända mig, kunde
inte vända mig utan att det gjorde ont. Jag har haft besvär
med ryggen många år. Redan 1980 hade jag ont, var till en
kiropraktor, fick gå till röntgenundersökning och fick veta att
jag hade förslitningar i diskerna. 1987 visade röntgen att jag
hade snedslitna disker i nacken, bröst- och ländryggen, sammanlagt sju stycken. Det har varit mycket träning, kiropraktorbesök, värk. 2003 fick jag dessutom en spontan kotfraktur, det
visade sig att jag är mycket benskör, fick börja medicinera.
Nåväl, efter förbönen släppte smärtan och jag kunde röra mig
obehindrat. Jag har också kunnat hjälpa min dotter mycket
med hennes lille kille, som föddes i september 2006 och ryggen har aldrig känts av. I februari i år var jag till min gynekolog
och skulle även kolla upp benskörheten. Ny bentäthetsmätning på Sophiahemmet, där man kompletterade med en röntgen över ländrygg och höfter. När jag fick svaret av min gynekolog, som jag aldrig informerat om ryggbesvären, så sade
han att bentätheten visserligen var bedrövlig, men att jag hade
en mycket fin rygg, helt intakta disker! Tur att jag satt på en
stol när han sade det.
Gud är god och Han har verkligen gjort under med min rygg,
som jag numera inte känner av!”
Pancho och Monique Chin A Loi och gruppen i Hagsätra kring
dem har utvecklat en liknande bönetjänst. Pancho berättar här
om en händelse från i år:
”Vi fick kontakt med en kvinna, en tidigare oerhört dynamisk
person som varit mycket aktiv i sin församling och som älskade att laga mat till massor av människor. Nu hade hon legat till
sängs i sex år, totalt utslagen till både kropp och själ. Vi gick
till henne, samtalade lite och insåg att hon behövde läkedom
till hela sin person. Så vi bad om detta – vi bad mycket grundligt, genom hela hennes liv, allt det som hade gjort livet svårt
för henne. Hon kände sig då lite bättre.
Efter några veckor gick vi tillbaka till henne. Även den gången
bad vi lite för henne. Men sen, på kvällen kom ett telefonsamtal från min medbedjare: ”Vet du vad som har hänt? Hon har,
för första gången stigit upp ur sin säng, klätt sig, gått ut på
promenad med sin man och köpt blommor. Och sen gick hon
hem och lagade mat.”
Nu är denna kvinna tillbaka i sin församling – och fullt återställd.
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Mässor till försoning och läkedom i Köpenhamn
I den heliga mässan är hela Kristi universella frälsningsverk
närvarande. Allt det som Jesus har gjort för oss under sitt
jordiska liv – hans lidande, korsoffer och uppståndelse är
närvarande.Jesus är själv närvarande i mässan som Frälsaren. Vi ska därför delta i mässan med samma inställning som
människorna hade på Jesu tid: att få möta honom för att bli
frälsta. Frälsning innebär försoning med Gud och försoning
med människor. Frälsning innebär befrielse från onda makter. Frälsning innebär läkedom för hela vår person: ande, själ
och kropp. Frälsning innebär nytt liv, gudomligt liv, ett liv i
den helige Ande. Alla kan komma och möta Jesus, människornas läkare, befriare, frälsare och livgivare, som sade:
Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd (Joh
10:10).
Vi ska be honom om befrielse och läkedom för oss själva, för
våra närmaste, för problem i familjen och för alla människor.
Vi ska be om försoning där det finns fiendskap och olösta
problem, om försoning med de avlidna i våra familjer, om
evig frid hos Gud för alla som dött men som ständigt behöver
vår förbön och kärlek.
För att förbereda dig inför denna mässa på ett fruktbart sätt
ska du noga tänka igenom vad du vill be om för dig själv och
för andra. Teckna gärna upp ditt stamträd på 3-4 generationer med en beskrivning av familjens problem och ta med
detta till mässan. Men allra viktigast är att du kommer till
mässan med en önskan om att få förlåtelse för dina egna
synder och att förlåta dem som gjort dig illa.
För katoliker finns möjlighet till bikt under en timme före mässan.
Mässan huvuddelar består av läsning av Guds ord – Guds
ord som har en mäktigt verkande kraft; av frambärandet av
Kristi offer för våra och hela världens synder; av mottagandet
av Kristi kropp och blod till läkedom och evigt liv. Även om
bara katoliker har möjlighet att ta emot kommunionen kan
alla som så önskar gå fram och få en välsignelse. Också
denna välsignelse ger läkedom och liv.Efter kommunionen
följer en stund av tillbedjan av Jesus. Det är det ögonblick då
vi öppnar vårt hjärta för honom och mottar hans läkedom för
oss själva och för dem vi särskilt tänker på.
Plats: Skt Ansgar Kirke, Bredgade 64, Köpenhamn
Tid: 19.30 – c 21.30 följande fredagar 2008: 25 jan, 29 febr,
28 mars, 25 april, 30 maj.Ansvariga för mässorna är en
grupp lekfolk.

MÄSSOR TILL FÖRSONING OCH LÄKEDOM
Skt Ansgar Kirke, Bredgade 64 Köpenhamn K
Fredag 25 jan 08
Fredag 29 febr 08
Fredag 28 mars 08
Fredag 25 april 08
Fredag 30 maj 08
Tid: 19.30 – c 21.30
Tillfälle till bikt från 18.30
Medverkande präster: Lars Messerschmidt, Michal Bienkowsli, Mikolaj Kecik, Benny Mathew C.ss.R.
Information
Tel: 0045-33 33 05 02
E-post: jonniejoerly@hotmail.com
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Hänt 2007:
AKKS inbjöd till förbönskvällar: 7 februari i Domkyrkan, 18 april i Vårfrukyrkan i Täby samt 9 oktober åter i
Domkyrkan.

Att växa i Anden-seminarier arrangerades under vårterminen i Vår Frus katolska församling i Täby under
ledning av Kerstin Jonsson, Lillemor Hallin och Ylva
Sundin.
Ekumeniska Liv i Anden-seminarier hölls i S:ta Clara
kyrka veckorna mellan påsk och pingst. Ledare var
diakon Inga Pagréus och Bengt Malmgren. Flera från
AKKS medverkade.
AKKS medverkade också i pingstkonferens i S:ta
Clara kyrka under pingsthelgen 25-27 maj.

Kurser i läkande förbön hölls
1) i S:ta Eugenia församling, Stockholm, under vårterminen, med Lillemor Hallin som ledare. Kursen påbörjades under hösten 2006.
2) på stiftsgården Marielund den 18 – 21 juni. Regi:
den ekumeniska själavårdsrörelsen Helhet genom
Kristus. Lillemor Hallin och Kerstin Jonsson medverkade.

ICCRS´ ledarutbildning pågick 3 – 23 juni i Rom.
Från Sverige deltog Elisabeth Kazinczy.

Syster Briege McKenna och fader Kevin Scallon
ledde reträttdagar med helande mässor i Norge (4 juli)
och i Danmark (Esbjerg 30 juni, Köpenhamn 2 juli).
Deltagare kom även från Sverige.

22 september: AKKS beslöt att lägga ner sin verksamhet vid kommande årsskifte och gav i uppdrag
åt Pancho Chin A Loi att bilda en ny ledningsgrupp
för förnyelsearbetet i Sverige.
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Karismatiska förnyelsen i Europa firade 40-årsjubileum i Warsawa
Den europeiska subkommitten för ICCRS (International
Catholic Charismatic Renewal Services) arrangerade
ett firande av Katolska Karismatiska förnyelsens (CCR)
40-årsjubileum i Warsawa 27-30 september. Från Sverige deltog Pancho Chin a Loi, Bengt Malmgren och
Maria Urbom. Bengt Malmgren rapporterar:
Karismatiska förnyelsen får starkt stöd av biskoparna och
Vatikanen. Påvarna Johannes Paulus II och Benedikt XVI
har båda bett den Karismatiska förnyelsen att sprida Pingstens spiritualitet över världen. "Visa vem Jesus är och vittna
om honom", sade biskop Bronislaw Dembrowski vid öppnandet. Den nytillträdde ärkebiskopen i Warsawa, Kazimierz Nycz, sade vid det avslutande Eukaristi-firandet: ”Det är
inte bara ni som firar detta jubileum, det är hela Kyrkan”.
Den karismatiska förnyelsen är inte en rörelse, utan ett verk
av den helige Ande med syfte att förnya hela Kyrkan.
150 representanter från Europas
länder kom till Warsawa. De kom
från Belgien, England, Finland,
Frankrike, Irland, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal,
Rumänien, Skottland, Slovakien,
Spannien, Sverige, Schweiz,
Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Vitryssland, Ukraina, Ungern och Österrike. Där fanns också
representanter från några internationella nätverk: Catholic
Fraternity of Charismatic Communities, kommuniteten
Sword of the Spirit och Evangelisation 2000.
Marie Berne från Irland talade om Dopet I den helige
Ande, Jude Muscat från Malta talade om att växa I den
andliga nådegåvorna. Charles Whitehead från England höll
ett uppskattat tal över ämnet “att leda med vision”. Christof
Hemberger från Tyskland talade om att föra vidare ledarskap från den äldre till den yngre generationen. Diakon
Laszlo Gorove från Ungern talade om att evangelisera familjen. Sr. Mary O'Duffy som representerade Evangelisation 2000 talade om evangelisationsskolor och CCR och
Martin Steinbereithner från Belfast talade om ekumenisk
enhet.

Var ödmjuk, lyssna, handla.
Oreste Pesare, direktor för ICCRS påminde om de fem
centrala målsättningarna för Katolska karismatiska förnyelsen (CCR): omvändelse, helgelse, att bygga upp Kyrkan
med de andliga nådegåvorna, evangelisation och slutligen
integration i kyrkans pastorala liv. “Vi behöver kraften från
ovan, vi behöver också ge denna kraft åter till Gud: det är
inte vi själva utan Herren som skall leda våra liv”, sade han.
Oreste visade på tre vägar att förverkliga Karismatiska förnyelsens målsättning: var ödmjuka, lyssna och handla.
Ödmjukhet: Vi är inte goda I oss själva. Jesus är den som
räddar oss, och utan honom är vi förlorade. Lyssna: Var
öppna och lyssna till Anden och sök varje dag efter en personlig relation till Herren. Handla: CCR är inte en filosofi
eller en platform för diskussioner. Den är inte heller en
samling vackra lovsånger. Det är frågan om praktisk kristendom. När Anden leder oss måste vi handla. Oreste tog
som exempel Filippus (Apg 8). Han var ödmjuk och lyssnade, och handlade utifrån den ledning han fick via Anden.

Situationen i Europa en utmaning.
Michelle Moran, nybliven president för ICCRS internationella
råd delade en erfarenhet hon haft som föreläsare på en karismatisk konferens för unga i Brasilien. Man frågade henne:
"Vi har erfarit dopet i den helige Ande, vad skall vi göra nu?"
Michelle menade att vi kan lära oss av de brasilianska ungdomarna. I Europa har vi en tendens att säga: Vi har tagit
emot dopet i den helige Ande, låt oss ha ännu en stund av
härlig lovsång. Vi tar aldrig steget vidare och blir aktiva i världen som svar på den gåva vi
fått ta emot. Michelle utmanade oss att gå vidare: Karismatiska förnyelsen fyller 40 år.
Skall vi säga: Livet börjar vid
40, eller skall vi säga: Låt oss
slappna av efter alla dessa
spännande år och njuta av
vad vi uppnått. Europa är en
kontinent som erbjuder stora utmaningar. Som kristna kan vi
inte vara passiva utan med utgångspunkt från vad vi fått ta
emot bidra till Europas utveckling, att bygga kärlekens civilisation. Michelle nämnde påven Johannes Paulus II´s encyklika Ecclesia in Europa som tar upp de utmaningar som vi
som kristna har att möta på vår kontinent. ICCRS har gett ut
ett studiehäfte till encyklikan.
Michelle nämnde de nya européerna. En jätteutmaning är att
åstadkomma integration i ett Europa med så många nya
invandrare från jordens alla hörn som kommer hit både legalt
och illegalt. Hur skall vi kristna kunna bidra till denna integration när vi inte ens inom Karismatiska förnyelsen är medvetna om allt som sker. Michelle nämnde att Nationella Servicekommittén för Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan i
England står i kontakt med karismatiska grupper i London
som kommer från fransktalande Afrika, engelsktalande Afrika, Indien, Polen, Lettland, Litauen, Brasilien, Colombia etc.
Nyligen besökte hon i Wales en konferens som samlade 250
karismatiska katoliker från Kerala i Indien. De bodde alla i
Europa och längtade efter att sprida evangeliet på vår kontinent. Välkomnar vi dem till oss?
Efter 40 år i öknen – Dags att inta det utlovade landet.
Michelle Moran gav oss till sist en biblisk bild för Karismatiska förnyelsens 40 år: Hon jämförde dem med Israels folks 40
år i öknen. För många innebar den Karismatiska förnyelsens
framväxt en frigörelse till ett nytt liv i den helige Ande, en ny
personlig relation till Jesus Kristus, en ny kärlek till Kyrkan,
till bibelordet, förlåtelse, helande, att tjäna genom de andliga
nådegåvorna. Sedan har det varit en lång ökenvandring. En
del har gått vilse, en del föredrar att stanna i öknen. Men den
som stannar i öknen dör. Nu är det tid att gå över Jordan och
ta det utlovade landet i besittning. Vi vet inte hur djup floden
är och vad som väntar på andra sidan. Vi behöver vara orädda och tillitsfulla till den plan Gud har med sin kyrka.
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Kontaktpersoner för bönegrupper,
ALPHA, Liv i Anden-seminarier:
Bönegrupper:
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AKKS och Evangelisation 2000
EKONOMISK RAPPORT för 2007-01-01 – 12-05

Göteborg:
Diakon Martin Hägglund, 031-55 23 62,
martin.haegglund@telia.com

Under år 2007 har vi t o m 5 december tagit emot kr.
13.375 som gåvor. Varmt tack för dessa gåvor och för det
förtroende ni visar oss! Bokförsäljning gav kr. 372.

Hagsätra:
Diakon Pancho Chin A Loi, 08-86 72 56,
pancho_chinaloi@yahoo.se

Kostnaderna för Crossnet, postgiro och nyhetsbrev har
varit kr. 7 900.
Den 5 december är kassabehållningen kr 6 193.

Haninge:
Maria Fischer, 08-777 82 59,
majkasyrkus@yahoo.se
Karlstad:
Colette Johnsson, 054-83 54 83,
colette@worldonline.se
Lidingö
Gullan Bernhard, tel 08-765 81 15

Det har varit en positiv uppgift att handha AKKS´ räkenskaper. Många uppmuntrande hälsningar har stått på
plusgirotalongerna eller i datorutskrifter. Några namn
återkommer regelbundet flera gånger under varje år.
Varmt tack till er och till alla andra givare! Under de gångna åren har vi ju kunnat stödja ett flertal projekt tack vare
stor generositet hos många. Nu är det dags att lämna
över kassan och ekonomiansvaret till dem som utsetts att
föra arbetet vidare.
Kerstin Jonsson, kassör

Norsborg (Engelsktalande grupp):
Francisca Balingit, 08-531 796 35
Stockholm Domkyrkan:
Bengt Malmgren, 08-448 01 71
bengt.malmgren@isidor.se
Gruppen träffas i Domkyrkans krypta tisdagar kl 17.30
(efter mässan som är kl. 17.00 i kyrkan)

Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige

Stockholm S:ta Eugenia (Engelskspråkig grupp):
Judas Tadeo Cardoso tel 070-3881485
judastcardoso@hotmail.com
Gruppen träffas varje 1:a och 3:e torsdag i månaden
kl 18.30 (efter mässan som är kl. 18.00)

Där finns mycket mer att läsa än vad som står i detta
brev. Hemsidan uppdateras hela tiden med aktuellt
material.
´
För dig som är engagerad inom förnyelsen finns möjlighet till inloggning för åtkomst av ytterligare material,
bilder, ljudupptagningar och diskussionsgrupper. Kontakta Bengt Malmgren för mer information.

Stockholm, Spanska missionen:
Cecilia Adonis, 08-530 391 54
Täby:
Lillemor Hallin, 08-758 98 82,
lillemor.hallin@mbox318.swipnet.se

Liv i Anden-seminarier:
Liv i Anden-seminarium Stockholm:
Bengt Malmgren, 08-4480171
bengt.malmgren@isidor.se

Besök KKS hemsida

www.katolsktfonster.se/kks

______________________
Isidor Nätverk och Data
Portal: www.katolsktfonster.se
Forum: www.katolsktfonster.se/forum
Kyrkans dagliga bön: www.isidor.se/liturgi

Liv i Anden-seminarium Täby:
Lillemor Hallin, Kerstin Jonsson, 08-758 98 82
kerstin.m.jonsson@mail.tele2.se

KKS: Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige
c:o Malmgren Sotholmsv 16, 122 48 ENSKEDE
kks@isidor.se www.katolsktfonster.se/kks

KKS styrelse från och med 1/1-2008:
Diakon Pancho Chin A Loi, ordf. Skyllbergsg 16, 124 71 Bandhagen,
tel 08-86 72 56 pancho_chinaloi@yahoo.se

Görel Hedberg, kassör, tel 08-18 99 54
gorel.hedberg@bredband.net
Bengt Malmgren, sekr. Sotholmsv 16, 122 48 Enskede.
tel 070-4845602 bengt.malmgren@isidor.se
Monique Chin A Loi, Skyllbergsg 16, 124 71 Bandhagen,
tel 08-86 72 56

Sida 10

Nyhetsbrev AKKS /EVANGELISATION 2000

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

3tr, 183 54 Täby

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

Hallin, Lillemor: Strömmar av liv. (Ny upplaga 2006)
En rapport om den helige Andes verk i vår tid.
Författaren sätter in den karismatiska förnyelsen i sitt sammanhang
och drar upp de historiska perspektiven.

Kr 150.- Antal ex:………...

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

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

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

Kr 120.- 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. (finns också som Internet-upplaga)

Kr 25.- Antal ex:….........

—————————————————————————————————————————————
Ytterligare AV-material finns att beställa via Bengt Malmgren, Sotholmsv 16 12248 ENSKEDE, bengt.malmgren@isidor.se :

DVD: A New Pentecost–The Catholic Charismatic Renewal Utgiven av ICCRS.
Flera språk-versioner. Filmen är 30 min. och beskriver utvecklingen av Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.
Lämplig som presentationsfilm om Karismatiska förnyelsen,
t.ex. på en församlingsafton eller att ge till din kyrkoherde.
Kr 60.- Antal ex:…………...

Boken Hope for a New Europe - meditationer över Johannes Paulus II´s
Ecclesia in Europa. Finns även som internet-upplaga. Pris ej satt ännu

Kr 20.- Antal ex:…………...

Video- och ljudupptagningar från pingstevenemangen i Rom 2006 och tidigare konferenser finns att tillgå på förfrågan
till Bengt Malmgren, kan levereras som CD-skiva eller direkt genom login via internet.
För mera information: se vår webb-plats www.katolsktfonster.se/kks

Namn: ................................................................................................

Tel………../……………………….

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

Arbetet med katolsk
karismatisk förnyelse
förnyelse i Sverige fortsätter med diakon Pancho Chin A Loi som ordförande (se sid 2). Speciellt vill Pancho inrikta
sig på att nå ut till ungdomar. Alla
bidrag är välkomna för att stödja
verksamheten.
Erbjudande: Stöd vår verksamhet
med minst 200 kr, så får du vårt
nyhetsbrev (c:a 2 ggr per år), antingen via post eller e-post. Skriv
fullständig postadress eller e-postadress på postgirotalongen beroende på i vilken form du vill ha
nyhetsbrevet.

Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige.
Stöd det fortsatta arbetet
Plusgiro 429 79 73 - 2

