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

Nyhetsbrev september 2005

ETT TESTAMENTE
Påven Johannes Paulus II talade ofta till oss i den karismatiska förnyelsen. Han var ivrig att vi verkligen skulle leva vår kallelse – för Kyrkans och världens bästa. Här några av hans sista ord till oss,
något av ett testamente:
Gör den helige Ande känd och älskad i vår tid som hungrar så mycket efter hopp. Hjälp till
att föda fram den ”Pingstens kultur” som är den enda som kan åstadkomma en kärleksfull
civilisation där människor kan leva tillsammans. Tröttna aldrig på att med brinnande iver
be: Kom helige Ande! Kom! Kom! (2002).
Jag säger också till er: Öppna er för den helige Andes gåvor! Ta med tacksamhet och ödmjukhet emot de gåvor som den helige Ande ständigt erbjuder er! Glöm inte att alla dessa
gåvor givs för allas bästa, det vill säga, för hela Kyrkans bästa (2004).
Vi följer det testamente som vi fått inom förnyelsen. Vi inbjuder er alla att under denna hösttermin i
olika sammanhang be med oss – att denna kärlekens civilisation ska kunna växa fram och bli fruktbar hos oss i Sverige och i hela vår värld.
Välkomna till bönemöten av olika slag. Och välkomna också att skriva och berätta vad ni själva gör för detta i era
bönegrupper!
AKKS genom Lillemor Hallin

Kontaktpersoner
för bönegrupper och ALPHA:
Göteborg: Martin Hägglund, 031-55 23 62,
martin.haegglund@telia.com
Hagsätra: Pancho Chin A Loi, 08-86 72 56,
pancho.chinaloi@chello.se
Haninge: Maria Fischer, 08-777 82 59,
majkasyrkus@yahoo.se
Karlstad: Colette Johnsson, 054-83 54 83,
colette@worldonline.se
Lidingö: Gullan Bernhard, 08-765 81 15
Norsborg, Engelsktalande grupp: Francisca Balingit,
08-531 796 35
Stockholm: Bengt Malmgren, 08-448 01 71,
bengt.malmgren@isidor.se
Stockholm, Spanska missionen: Cecilia Adonis,
08-530 391 54
Täby: Lillemor Hallin, 08-758 98 82,
lillemor.hallin@mbox318.swipnet.se
Alpha-kurser i Haninge: Karin Pålsson,
073-681 28 43, karin.palsson@home.se

Händer hösten 2005:
18-25 sept: Inre och yttre helande. Reträtt med F
Josef Bill från Kerala, Indien.
(Marielund, fullbokad)
22-22 okt: Mariadagar Uppsala
29-30 okt: Avslutning av det Eukaristiska året,
bönevaka i Domkyrkan
12 nov: Förbönsgudstjänst i Domkyrkan
29 nov: Böndag för förnyelse och evangelisation,
Järfälla.

www.katolsktfonster.se/akks
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Program hösten 2005:

Mariadagar
21 – 22 oktober, S:t Lars församling, Uppsala
Arr: Föreningen Maria Regina Caeli
Vidare info: Birgitta Löwendahl, Sturegatan 19 D, 752 23
Uppsala Tel/fax 018-55 48 22 eller 71 25 70, e-post:
birgitta.lowendahl@swipnet.se eller Aina Larsson, Börjegatan 25 D, 752 29 Uppsala. Tel 018-50 82 93
Avslutning av det Eukaristiska året
Det eukaristiska år som vi firat kommer att avslutas 29-30
oktober.
29 oktober kl 17.00: SUK´s mässa med biskop Anders.
Därefter tillbedjan hela natten. I början av varje timme ordnas 10 min av sång, bön eller kort meditation. AKKS har
ansvar för ett sådant pass.
30 oktober kl 17.00: de katolska rörelsernas mässa med
biskopen. Hur vi ska bidra till den kommer att beslutas senare. Efter mässan samkväm, troligen i form av knytkalas.
Mer info kommer i bönegrupperna.

Förbönsgudstjänst
Stockholms katolska domkyrka lördag 12 november kl
18.00 – c 22.00. (Församlingens ordinarie söndagsvigiliemässa är kl 17.00)
AKKS inbjuder alla bönegrupper att medverka med bön på
tema enl varje grupps eget val. Anmäl er medverkan till
Bengt Malmgren som är samordnare.
Böndag för andlig förnyelse och evangelisation
Lördag 29 november kl 13.30 – c 19.30
Heliga Trefaldighets kyrka i Jakobsberg (intill tågspåret),
Järfällavägen 150. Pendeltåg (från T-centralen 12.40) till
JAKOBSBERG (riktning Bålsta). Gå till höger. Följ vägen i
tågets riktning några 100 meter fram till kyrkan!
Var god ta med matsäck! Drycker kan köpas i kyrkan.

INTERNATIONELLT:

LÄSTIPS:
Skammen och härligheten av Peter Hocken
Skammen och härligheten är titeln på en bok av Peter Hocken,
med undertiteln Reflektioner angående den Helige Andes utgjutande under 1900-talet. Originalets titel: The Glory and the
Shame.
Peter Hocken är välkänd inom den katolska karismatiska förnyelsen. Han är präst, monsignore och medlem i kommuniteten
Mother of God i Maryland, USA. Han har i många år forskat
inom det ekumeniska området och bland annat skrivit en uppslagsbok om den karismatiska förnyelsen. För närvarande bor
han i Wien och arbetar där med långsiktig forskning och försoningsarbete mellan kristna och judar.
Mycket insiktsfullt tecknas historiken om Andens återkomst
under 1900-talet i och genom pingströrelsen, de gamla kyrkorna, framför allt den anglikanska, katolska och de lutherska kyrkorna och de icke konfessionella samfunden. Författarens
framställning är mycket pedagogisk med analyser och sammanfattningar. Han drar sig inte för att peka på misstag som
gjorts av alla inblandade.
Peter Hocken betonar sambandet mellan Andens verk och Kristi återkomst, mellan andeutgjutelsen hos oss hednakristna och
hos de messianska judarna. Detta öppnar nya perspektiv. Här
följer, som smakprov, ett avsnitt ur slutkapitlet:
Eftersom den Helige Ande är Guds Ande och Kristi Ande, dras
och inbjuds vi ständigt av Anden mot fullheten i den gudomliga treenigheten. Detta är en trösterik tanke för alla kristna,
för alla våra kyrkor är bristfälliga på olika sätt, i fråga om
lära, struktur, andlig vitalitet, eller en kombination av de
nämnda. Ur Guds synpunkt kan inget suveränt utgjutande av
den helige Ande säga emot eller förneka det som är av Anden i
Guds förbundsfolks historia. Det måste i sig bära fröet till det
som krävs för att föra alla Guds förbundsgåvor till fullkomning. För enhet krävs oreserverad lydnad mot den ugjutne
Anden, och en öppenhet för den fulla vidden av vad denna
gåva redan innefattar.

Översättningen är gjord av Bengt-Ove Andersson. Boken är
utgiven på Livets Ords förlag 2005 ( www.livetsord.se ).

Reträtt för präster 25 sept – 1 okt, Ars, Frankrike
Ledare: Sr Briege McKenna och Fr Kevin Scallon
Information: ICCRS, AKKS
Helhed i relationer, Reträtt i Danmark 21-23 okt
Om att söka förståelse och insikt i relationer och finna konkreta vägar till att komma över det förflutnas sår och nuets
svårigheter
Skt Nikolaj Kirke, Kirkegade 58, DK-6700 Esbjerg
fred 21 oktober kl 19.00 - sönd 23 okt ca 16.00
Ledare: Geoff och Gina Poulter från London, ledare av
Katolsk Bibelskola i England, erfarna lärare med många
Andens gåvor Språk: engelska och danska
Logi: ring Esbjergs vandrarhem, tel 0045 75 12 42 58, eller
Esbjergs Turistbyrå, tel 0045 75 12 55 99
Pris: c 300 DKR. Dessutom tas kollekt upp
Måltider ordnar man själv. Drycker kan köpas. Lörd kväll
ordnas gemensam måltid (typ pizza, som deltagarna själva
betalar)
Präst: P Benny Blumensaat

Kerstin Jonsson

PILGRIMSRESA TILL MEDJUGORJE
med våra danska vänner
29 oktober – 5 nov 2005
Avresa från Köpenhamns flygplats 29.10 kl 10.35
Buss från Sarajevo till Medjugorje (c 4 tim)
Inkvartering i pensionat nära centrum
Pris: DKR 5 500.- inkl flygresa, flygskatter, busstransporter samt halvpension i 2- eller 3-bäddsrum
Ingår ej: frukost (det finns billiga frukostställen) och ev utflykter
Präst: P Benny Blumensaat
Ledare: Maria Truelsen
Anmälan (om det finns platser kvar): ring Maria Truelsen, tel
0045 75126402 eller på e-post, mariatruelsen@mail.tele.dk
Kom överens med Maria om hur summan ska betalas.
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Den engelskspråkiga bönegruppen – verksam sedan 1975
Av Francisca Balingit
Jag prisar och tackar alltid Gud för hans trofasta kärlek, nåd, bönesvar och många välsignelser genom vår
bönegrupp. Guds översvallande kärlek bland oss är en
av hans välsignelser. Härigenom kan vi älska varandra
i hans kärlek. Vi är verkligen bröder och systrar i Kristus. Trots att vi kommer från olika länder känner vi oss
hemma tack vare vår gemenskap. När vi ber för andra
ger oss Herren kärlek, tro och förtröstan på honom.
Många har visat Gud tacksamhet för bönesvar.
En annan välsignelse som Herren ger oss är gemenskapen
med dem som en gång varit med oss och som nu är i sina
hemländer. Vi glömmer aldrig pater Karl Liesner SJ som
kom till oss under tre, fyra år. Han inspirerade oss med
sina föredrag, sin kärlek och vänskap. Nu har vi tre som
gått hem till Herren och tar emot sin belöning.
Den första mässan i Stockholm jag deltog i var i Marie
Bebådelsekyrkan i juli 1976. Jag blev så förvånad över att
mässan var på engelska. Det var pater Francis Little OSB,
som firade mässan. Bönegruppen träffades efter mässan.
Jag blev intresserad tack vare gemenskapen. Vi träffades
på onsdagskvällar och efter söndagsmässan. Själv fick jag
ta emot mycket läkedom från Herren. Vi hade Liv i Andenseminarier tillsammans med pater Little.
Vi serverar alltid kaffe efter bönemötena. Vi bakar bröd
och kakor. Vi har också haft som tradition att fira fester
tillsammans i bönegruppen: pingst, jul osv. Vi brukar också ha picnics.
Den anglikanske prästen var med oss några månader. Jag
brukade gå till deras gudstjänst. Ett par från deras församling kom till oss och två av oss gick på deras bibelstudier.

Ett par från U.S.A. inbjöd oss senare att be hemma hos dem.
Pater Kasper Deis OMI var också med oss. Sedan flyttade vi
till Marie Bebådelsekyrkan och fler människor anslöt sig. Där
anordnade vi ännu ett Liv i Anden-seminarium.
Senare var det inga mässor på engelska längre. Men eftersom
vi kände till behovet av mässor på engelska gick ett par av oss
till S:ta Eugenia och hjälpte pater Rune Thuringer SJ att börja. Vi hjälpte till med kaffet och samtalade med folk. Genom
vår kärlek och gemenskap kände människor sig hemma. Några kom till bönegruppen. Vi hade ytterligare ett Liv i Andenseminarium.
När vi lämnade S:ta Eugeniakyrkan träffades vi i varandras
hem. Eftersom jag bor nära St. Botvids kapell beslöt vi att
träffas i min lägenhet, så att vi kan hjälpa till i församlingen.
Några från församlingen har kommit till bönegruppen. De
försöker också att på bästa sätt göra tjänst för Herren. Herren
vill att vi skall vara förebedjare och be för dem som behöver
vår förbön. Jag besöker några sjuka vänner och ber tillsammans med dem. De utgör en förlängning av vår bönegrupp.
Jag kan tillägga att det är ännu en välsignelse från Herren att
be för sjuka. Vår kärlek och hängivenhet kommer från honom. Det är Herren som manar oss att be och hans svar är i
överensstämmelse med hans heliga vilja.
Översättning: Kerstin Jonsson
Vill du ha kontakt med den engelsksråkiga bönegruppen? Här
är några telefonnummer:
Franciska Balingit 08-531 796 35
Birgitta Björksten 08-531 887 46
Stefanie Magnusson 08-623 18 16

Faktaruta: förnyelse i den helige Ande

Millennio Ineunte kommer ut vid jubileumsårets avslutning.

Lite historik:

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

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

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

Den karismatiska nåden
Den nåd som Karismatiska rörelsen och Pingströrelsen lyfter fram är
en gemensam erfarenhet kallad ”dopet i den Helige Ande” eller ”den
helige Andes utgjutande”, åtföljt av en gemensam erfarenhet av de
Andliga nådegåvorna (se 1 Kor 12). Denna gemensamma erfarenhet
av den helige Ande öppnar vägen för en ”andlig ekumenik” i en levande relation till Jesus Kristus i den helige Andes kraft, på vår fortsatta
väg mot kristenhetens enande.
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BOK– och CD-BESTÄLLNING Sänds till AKKS, c/o Hallin, Eskadervägen 26

3tr, 183 54 Täby

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

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

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

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

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

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

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

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

Kr 200.-Antal ex:………...

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.

Kr 25.- Antal ex:….........

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

AKKS:

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

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

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

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

POSTGIRO: AKKS 429 79 73 - 2

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

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

Pancho Chin A Loi, Skyllbergsg 16, 124 71 Bandhagen, tel
08-86 72 56
pancho.chinaloi@chello.se
Maria Fischer, Albatrossv 100, 136 66 Haninge,
tel 08-7778259
majkasyrkus@yahoo.com

www.katolsktfonster.se/akks

