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Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan i Sverige

Nyhetsbrev Augusti 2010

Nordisk karismatisk konferens vill
tända Andens eld!
Vilken glädje, när man är övertygad
om att Gud har lagt en vision på ditt
hjärta. När det sedan bekräftas på
olika sätt växer bara glädjen och när
du får uppleva hur allt steg för steg
håller på att förverkligas. Med stor
förväntan ser jag därför fram emot en
konferens här i Stockholm som genom Guds nåd
verkligen kommer att bli till stor välsignelse för oss
här i Norden. Låt oss fortsätta att förena oss i bön
och lovprisning så att Gud under denna konferens
får all lov pris och ära så att Han kan uppenbara
sig som Gud, så som Han verkligen är. Den Helige
Ande behöver utrymme för att kunna agera så att
varje deltagare kan få sin egen personliga pingstupplevelse eller förnyelse för att kunna vara en
sann fackelbärare så att Guds eld kan rena, förnya,
smälta, fylla, tända och sända ut oss som levande
vittnen.
Låt oss be vår Fader om att öppna himlens
port, att bli så genomdränkte av den Helige
Andes regn och på djupet drabbade av Hans
kärleksblixt att vi alla blir ett. Att hela Norden i
oss kan se Hans kärlek och förstå ”En är Herren, en är tron, ett är dopet, En är Gud och allas
Fader. Han som står över allting, verkar genom
allt och finns i allt” (Ef. 4:5-6).
/ Er tillgivne broder, diakon och tjänare i Kristus,
Pancho Chin A Loi

Ur innehållet:

KKS styrelse

sid 2

Stöd KKS som månadsgivare

sid 2

Bönegrupper och kontaktpersoner på olika orter

sid 3

Det gör ICCRS

sid 3

Böcker, och informationsmaterial

sid 4

DVD-film
A NEW PENTECOST
- 30 min information om Karismatiska förnyelsen i Katolska
kyrkan. Köp och ge till din kyrkoherde. Se sid 4

Stöd KKS med ett regelbundet belopp
varje månad:
Plusgiro : 429 79 73 - 2

Mer information finns på vår hemsida:

www.katolsktfonster.se/kks
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Förändringar i KKS styrelse:

En del förändringar i styrelsen har skett under det
gångna året. Monica Silva har avgått som kassör. Vi
tackar henne för gott och hängivet arbete för KKS.
Intentionen har varit att utöka styrelsen med fler personer som kan bidra med stöd och arbete, samt framförallt att föryngra dess sammansättning. Nedan presenteras styrelsen som den ser ut idag:
Ordförande är Diakon Pancho Chin A Loi
Skyllbergsg 16, 124 71 Bandhagen,
tel 08-86 72 56
pancho_chinaloi@yahoo.se

Kassör: Gidena Gebrai, Uppsala
tel 0768 323951 gidena@hotmail.com

Sekreterare: Bengt Malmgren, Enskede
tel 070-4845602
Bengt.malmgren@isidor.se
f Benoy Jose Thottyil, Järfälla
tel 0730-839075
binu.thotty@gmail.com

Karina Betancourt, Enskede Gård
tel 076-2149574
kari.betancourt@gmail.com

Monique Chin A Loi, Bandhagen
tel 08-86 72 56

Alexander Sanches, Järfälla
spadaverita@hotmail.com

Katarzyna Trok, Vendelsö
tel 073-9851992
katarzyna.trok@telia.com

Dario Volic, Västerhaninge
brat_pa@hotmail.com

Anna W Öqvist, Vällingby
awn.bu@passagen.se

KKS: Katolsk Karismatisk
förnyelse i Sverige
c:o Malmgren, Sotholmsv. 16
12248 ENSKEDE
tel: 070-4845602, kks@isidor.se
www.katolsktfonster.se/kks
Plusgiro : 429 79 73 - 2
KKS står i gemenskap med ICCRS
(International Catholic Charismatic Renewal Services) som är den organisation KKS samarbetar med internationellt.

www.iccrs.org

KKS Ekonomi - Bli månadsgivare!
Cynthia Nahishakiye, Uppsala
tel 073-5774515
nacynthia2000@yahoo.fr

Denny Oliviera, Järfälla
the_den_@hotmail.com

Bola Richards, Sundbyberg
bola.richards@seb.se

Roine Sederstedt, Stockholm
r.sederstedt@telia.com

KKS verksamhet bygger helt på ideellt arbete och frivilliga gåvor. För att finasiera detta informationsbrev och
annat vi gör är vi beroende av era gåvor. KKS har inga
reserver i sin kassa, verksamheten går nätt och jämt
runt. Ekonomisk redovisning för 2009 och första kvartalet 2010 finns på KKS hemsida under dokument.
Vi vill vädja till er som tycker det är viktigt med Karismatisk förnyelse i kyrkan att understödja KKS genom
era bidrag.
Som riktlinje ber vi dig som får detta brev per post
eller E-mail att sätta in 300 kr per år på vårt plusgiro.
Det finansierar informationsbrevet. Men vi vill också
göra mycket mer. Vi vill fortsätta att anordna konferenser och Liv i Anden-seminarier och via en mycket
mer omfattande annonsering än idag sprida information, vi behöver trycka upp ett nytt lovsångshäfte. Vi
brukar också sända en andel av det vi får in till ICCRS
Forts nästa sida
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som också är i starkt behov av understöd för att
verka i sin viktiga uppgift att samordna och stödja
förnyelsen i världen.
För att kunna göra detta är vi beroende av en mer
stadig ekonomi och lite större offer än det som går
till nyhetsbrevet. Ett sätt är att bli månadsgivare.
Det innebär att man bestämmer sig för att ge en
summa varje månad till KKS. Om fler kunde bestämma sig för detta, även om det är små summor
per månad man ger, så skulle det betyda mycket.
Vi är givetvis tacksamma också för större donationer, regelbundna såväl som enstaka.
Du kan också stödja KKS genom att
köpa Cross of the Renewal som finns
i olika utföranden, som kragnål, halskedja m.m. Se KKS webbutik. Vinsten
av försäljningen går delvis till ICCRS,
delvis till KKS

KKS Plusgiro : 429 79 73 - 2
Om ICCRS

International Catholic Charismatic Renewal Services
ICCRS finns för att stödja den världsvida
Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan
(CCR). 1993 erkände den Heliga Stolen
ICCRS som en enhet för att stödja CCR
såsom en juridisk person enl. Kanoniska
lagen 116 och utfärdade statuter. ICCRS´
huvudkontor finns i Vatikanen och fungerar som ett informations- och kommunikationscentrum för att stödja CCR
över hela världen och fungerar också som länk mellan
CCR och Vatikanen. Man räknar med att 125 millioner
katoliker berörts av karismatiska förnyelsen under de
sista 40 åren.
Det här gör ICCRS:
-Håller kontakt med ledare inom CCR över hela världen.
-Är CCR´s kontaktlänk till den Heliga Stolen.
-Besöker olika länder, konferenser, CCR-centra etc
-Ger ut publikationer, understödjer gott andligt ledarskap, andlig
mognad, och evangelisation.
-Publicerar nyhetsbrev på 5 olika språk som går ut till mer än
200 länder.
-Organiserar internationella ledarkonferenser, seminarier, reträtter för biskopar och präster etc
-Etablerar regionala subkommittéer på de olika kontinenterna för
att leda och stödja CCR på den regionala nivån och arrangera
regionala konferenser.
-Ansvarar för kurser och skolor för ledarskap, andlig mognad och
tillväxt för ledare och potentiella ledare inom den världsvida
katolska karismatiska förnyelsen.

ICCRS är också i behov av ekonomiskt stöd för att kunna
verka och KKS stödjer ICCRS genom att sända vidare en
del av de bidrag som kommer in.
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KKS lokala kontaktpersoner
och bönegrupper:
Gävle:
p Damian Eze MSP, 073-9679278,
damian.eze@katolskakyrkan.se
Göteborg:
p Chikezie Onuoha MSP, 073-6583766
hisingen@katolskakyrkan.se
Haninge:
Katarzyna Trok, 073-9851992
katarzyna.trok@telia.com
Den Heliga Familjens församling Vendelsömalmsv. 200
13666 Haninge
Bönegrupp onsdagar kl 19.00 (efter mässan 18.30).
Järfälla:
Diakon Pancho Chin A Loi, 08-86 72 56,
pancho_chinaloi@yahoo.se
Bönegrupp onsdagkvällar. Efter mässan kl 18.00
Norsborg:
Francisca Balingit, 08-531 796 35
Stockholm Domkyrkan:
Bengt Malmgren, 08-448 01 71
bengt.malmgren@isidor.se
Bönegrupp träffas i Domkyrkans krypta tisdagar kl 17.30
(efter mässan som är kl. 17.00 i kyrkan)
Stockholm, S:ta Eugenia:
Pancho Chin A Loi, 073-9253717
pancho_chinaloi@yahoo.se
Bönegrupp fredagar 18.30 (Efter mässan 18.00).
Stockholm S:ta Eugenia engelskspråkig:
Tadeu Cardoso, 070 3881485
judastcardoso@hotmail.com
Engelskspråkig bönegrupp torsdagar kl 19.00
Sundsvall:
f Conny Årlind, 070-576 61 91
conny.arlind@katolskakyrkan.se
Täby:
Lillemor Hallin, 08-758 98 82,
lillemor.hallin@mbox318.swipnet.se
Uppsala, S:t Lars församling:
Cynthia Nahishakiye, 073-5774515
nacynthia2000@yahoo.fr
Bönegrupp varannan tisdag kl 19.00 (mässa 18.00)
Ystad, St Nikolai:
Beata Ide 0411-412 40, 070-7311699 atka@spray.se
Bönegrupp måndagar kl. 18.30, polsktalande.

______________________________________
Alpha-kurser i Tyresö:
Karin Pålsson, 073-681 28 43,
karin.palsson@home.se
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KKS
Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige

Till:
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

BOK– och DVD-BESTÄLLNING Sänds till KKS, c/o Malmgren Sotholmsv 16 12248 ENSKEDE
e-post: kks@isidor.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.
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 175.- Antal ex:………...

Kr 35.-

Antal ex:….........

DVD: A New Pentecost–The Catholic Charismatic Renewal Utgiven av ICCRS.
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.
Finns i engelsk, spansk, polsk, kroatisk, fransk version.
Kr 65.- Antal ex:…… språk:…………..

Försäljs också via vår webbutik där du också kan köpa Cross of the Renewal, finns i olika utföranden:
Med halskedja, kragnål, nyckelring.
Butiken hittar du på vår hemsida www.katolsktfonster.se/kks.

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

Tel………../……………………….

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

Vi vill gärna skicka ut detta brev per e-post till så många som möjligt för att spara papper och porto.
Önskar du fortsättningsvis få detta brev per e-post, fyll då i din e-postadress här:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Fyll också i namn och adress och skicka in till KKS (se adress ovan)

