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Nyhetsbrev Maj 2008

Inför Pingst 11 Maj 2008
Kära vänner!
Fyllda av glädje jublar vi inför den Uppståndne Jesus Kristus, vår Herre!
Medan vi lyfter upp våra hjärtan i tillbedjan till Fadern sträcker vi oss fram emot Pingst för att lovsjunga ”Glory to You Holy Spirit - Ära vara Dig Helige Ande” tillsammans med hela den världsvida kyrkan. Vi är dessutom fulla av förväntan, och det underbara är att vi får komma precis så
som vi är, varken mer eller mindre, med våra tomma händer. Frimodiga kan vi komma endast av
nåd. Ingen behöver vara rädd eller känna sig icke accepterad eller icke älskad, liten eller
”omogen”.
Å andra sidan kan ingen heller inbilla sig att vara ”mogen”, för då är nästa steg ”rutten”. Därför
vänder vi oss till Jesus som säger ”Jag är Vägen, Sanningen och Livet” och ber att Han skänkar
oss den sanna ödmjukheten i hjärtegrunden så att vi blir förlösta och påfyllda i den Helige Ande och kan ta
emot denna smörjelse som gör det fullt möjligt för oss att leva på det enda sättet möjligt för Kristi efterföljare: Ett
liv i ständig omvändelse, botfärdighet och lärjungaskap. Det är precis allt vi behöver idag och alltid, eftersom vi
är i behov av att som gemenskap och för var och en av oss personligen be Gud att han genom den Helige Ande
använder oss som kanaler för sina nådegåvor.
Vi kan inte äga dessa gåvor, de är bara till uppbyggelse av Guds rike. Likväl behöver vi också be om en djup
urskiljningsförmåga för att kunna bekräfta dessa karismer som är av Gud genom oss till andra. Låt oss tacka
Gud för Hans Kärlek och barmhärtighet och för den oändliga rikedomen och alla hjälpmedel vi har tillgång till:
- Låt oss prisa Herren och tacka för Jesu Moder, vår älskade Moder Maria som aldrig överger oss, och så förena
oss med Hennes eviga ”JA”.
- För sakramenten med framförallt den Heliga Eukaristin i centrum.
- Och vilken fröjd att kunna ha gemenskap med alla Guds Änglar och Helgon.
- Vi vill ge Herren all lov pris och ära för vår moder ”kyrkan” som är byggd på klippan, Halleluja!
Det är inte alls svårt att förstå att en kyrka utan ordning skulle vara kaos. Samtidigt, kära bröder och systrar är
det nu verkligen mer än hög tid för oss att bli medvetna om att en kyrka utan Den Helige Andes levande karismer som verkar genom Guds folk är död! Kom Helige Ande och förlös oss alla som i en ny Pingst, kom Helige
Ande!
Er tjänare i Kristus
diakon Pancho Chin A Loi, ordförande i KKS

KKS inbjuder till pingstfirande
i S:ta Clara kyrka, Stockholm
Pingstdagen 11 maj.
Kl 14:00 Tillbedjan, förböner, undervisning.
Kl 16:00 Vittnersbörd, bön om den Helige Andes gåva, lovsång.
Mer information finns på vår hemsida:

www.katolsktfonster.se/kks

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
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Pentecost of the Nations
Låt oss tillsammans med Karismatiska förnyelsen i hela världen be för och bära fram vittnesbördet om en ny Pingst som ett svar på påvarna Johannes Paulus II´s och Benedikt XVI´s böner om

en ny "Pingstens kultur".

-

Nationellt firande
på Pingstdagen 11 maj

S:ta Clara Kyrka Stockholm
Kl 14.00: Undervisning, tillbedjan, förböner.
Kl 16.00: Vittnesbörd, bön om Helig Ande, lovsång

”PINGSTENS KULTUR”
Katolska Karismatiska Förnyelsen i hela världen samverkar på initiativ av ICCRS till
ett gemensamt pingstfirande.
ICCRS har tagit detta initiativ
därför att man vill att den
världsvida katolska karismatiska förnyelsen skall frambära ett gemensamt vittnesbörd
om pingstens verklighet som ett svar på påvarna Johannes Paulus II´s och Benedikt XVI´s vädjan om en ny
"pingstens kultur" i kyrkan. (JPII, maj 2004 - Benedikt XVI,
Sept 2005).
Firandet är en frukt av 40 år med Karismatisk förnyelse i
Katolska kyrkan, och att just ICCRS tar initiativet är som
sig bör eftersom det är den organisation som med erkännande av den Heliga Stolen har till uppgift att koordinera
och främja utbyte av erfarenheter bland karismatiska gemenskaper över hela världen.
Såsom förberedelse inför ett möte med Karismatiska förnyelsen och de nya rörelserna i kyrkan pingsten 2006 anbefallde påven Benedikt XVI "Operation Övre salen", och
de senaste åren har många människor på alla kontinenter
deltagit i liknande böne-nätverk. ICCRS initiativ - Pentecost of the Nations 2008 - for a new culture of Pentecost innehåller två delar där första delen är ett bönenätverk,
Operation Övre salen 2-10 maj samt ett firande på pingstdagen 11 maj.

DEL 1 OPERATION ÖVRE SALEN 2008:
Vision: Katolska karismatiska förnyelsen över hela världen,
tillsammans förenade i bön under 10 dagar för en ny

pingstens kultur! På inrådan av den saliga Elena Guerra under 1890-talet bad påven Leo XIII de kristtrogna att
fira en högtidlig pingst-novena (9 dagars bön) mellan
Kristi himmelsfärdsdag och Pingst för de kristnas enhet. Den först källådern till förnyelse är bön. Bönen förbinder oss med Kristi Ande som "förnyar jordens ansikte" (den saliga Elena Guerra). Operation Övre Salen
2008 är en vision att Karismatiska förnyelsen i hela världen förenas i gemensam bön, dag och natt, ett sammanvävt bönenätverk runt hela världen med sakramental tillbedjan och förböner innan Pingst.

DEL 2 11 MAJ PINGSTDAGSFIRANDE 2008.
Visionen innebär ett unikt firande organiserat av de olika
nationella service-kommitteerna för Karismatiska förnyelsen och andra karismatiska grupper för Katolska karismatiska förnyelsen runt hela världen. - Att under ledning av den Helige Ande vittna om Pingstens kultur i
den stora karismatiska familjen. Det är ett tillfälle till att
samtidigt evangelisera och förkunna de goda nyheterna
om Jesus i många olika länder i den Helige Andes kraft
så att många människor på sitt eget språk kan höra förkunnelsen om Guds väldiga gärningar (jfr Apg 2:11).
Det är ett enda firande men på många platser. Internetförbindelse mellan de olika platserna för att vittna om att
den Karismatiska förnyelsen i hela världen verkligen
lovprisar Gud tillsammans och förkunnar evangeliet till
jordens yttersta gräns i den Helige Andes kraft.

KKS - Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige
KKS arrangerar den svenska delen av detta världsvida
pingstfirande. På Pingstdagen 11 maj inbjuder KKS till
ett nationellt pingstfirande i S:ta Clara kyrka i Stockholm
kl 14.00 - 18.00.
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Böneintentioner
För Kyrkan och påven Benedikt XVI: Om den Helige
Andes kraft att förkunna det glada budskapet. (Apg 2:11)
För världen: Att alla folk skall komma till tro på Kristus,
Guds utsände och för de kristtrognas enhet (Joh 17:21)
För den Karismatiska förnyelsen
a) om trofasthet i att praktiskt leva utifrån och att dela
med sig av det som är dess centrala kallelse: Dopet i
den Helige Ande;
b) om inbördes enhet mellan den Karismatiska förnyelsens många uttrycksformer över hela världen samt om
enhet med hela Kyrkan;
c) om att alla de olika projekt och tjänster i vilka den Karismatiska förnyelsen är involverad skall bära frukt.
För ICCRS: För den vision och det uppdrag som ICCRS
representerar, för organisationens fortlöpande arbete
och stöd för den världsvida Karismatiska förnyelsen och
om välsignelse över ICCRS´arbete och alla dess olika
arrangemang.
För KKS: För KKS fortsatta vision att främja förnyelsen i
den Helige Ande i Katolska kyrkan i Sverige.
För Katolska kyrkan i Sverige: Om den Helige Andes
kraft att förkunna evangeliet.
För kristenheten i Sverige: Att kyrkoledarna och alla
kristtrogna mera och mera genom Andens ledning finner
vägen till enhet så att Kristi kyrka kan tala med en röst
och vittna om evangeliet för alla människor.
För Sverige: Om att vi får fortsätta att leva i fred och
frihet och att människor styrks i tron och hoppet och växer till i kärlek genom det kristna vittnesbördet.
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Mera om Katolsk Karismatisk förnyelse:
Katolsk Karismatisk Förnyelse är en strömning inom
Katolska Kyrkan med särskilt fokus på en öppenhet
för den Helige Ande : Guds närvaro i oss och med
oss.
Den Karismatiska Förnyelsen vill hjälpa till genom
att fungera som en öppen kanal för att tillföra mera
eld, entusiasm och djup i trosgemenskapen, ett
mera personligt förhållande till Gud, lovprisning,
trossamtal och Evangeliets utstrålning utåt. Den
Karismatiska Förnyelsens övertygelse går ut på att
Gud, genom sin Helige Ande själv på ett aktivt sätt
personligen är inblandad i våra liv. I helheten men
också i varje människas personliga liv. Han älskar
oss, han vill ge oss vägledning och riktlinjer i vår
tillvaro, dra upp oss när vi faller, trösta oss i vår sorg
och välkomna och omfamna den som efter ett långt
sökande kommer hem till Honom.
I Sverige representeras Katolska Karismatiska förnyelsen av KKS (Katolsk Karismatisk förnyelse i
Sverige). KKS främjar förnyelsen genom att sprida
information, anordna konferenser och utbildningar,
hålla kontakt med olika bönegrupper och andra uttrycksformer för karismatisk förnyelse i Sverige samt
främja en sund utveckling av förnyelsen i gemenskap med Katolska kyrkans herdar. KKS står också i
gemenskap med ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services), den organisation som
med erkännande av den Heliga Stolen har till uppgift att koordinera och främja utbyte av erfarenheter
bland karismatiska gemenskaper över hela världen.
KKS är den organisation som ICCRS officiellt har
kontakt med när det gäller Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige.

För den unga generationen: Att de finner nytt liv i den
helige Ande och finner inspiration i sina liv som kan göra
dem till ansvarstagande samhällsmedborgare och i sin
tur föra evangeliet vidare.

Den karismatiska förnyelsen…

möjligt...

.. har berört minst 120 milj.
katoliker - biskopar, präster,
systrar, lekfolk. De som aktivt
gått in i ett liv i den helige
Ande har också fått en ny relation till Jesus
Kristus och en ny
kärlek till kyrkan.
De har fått hela
sitt trosliv vitaliserat på ett sätt som
de inte trodde var

KKS:
Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige
c:o Bengt Malmgren, Sotholmsvägen 16 12248 ENSKEDE
tel: 070-4845602, kks@isidor.se
www.katolsktfonster.se/kks

Kontaktpersoner:
Diakon Pancho Chin A Loi, ordf Skyllbergsg 16,
124 71 Bandhagen, tel 08-86 72 56
pancho_chinaloi@yahoo.se
Bengt Malmgren, sekr Sotholmsv 16,
122 48 Enskede. tel 08-448 01 71
bengt.malmgren@isidor.se
Plusgiro KKS: 429 79 73 - 2
Bidrag mottages tacksamt
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BOK– och CD-BESTÄLLNING Sänds till KKS, c/o Bengt Malmgren Sotholmsv 16

12248 ENSKEDE

e-post: bengt.malmgren@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.
Kr 150.- 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.

Kr 25.

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

Tel………../……………………….

