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Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan i Sverige

Nyhetsbrev Mars 2010

Pingstens nåd är för alla!
Jag kan inget annat än bli stilla av förundran när jag ser tillbaka på det som varit och hur välsignade vi har blivit. Tidigare var det många som inte förstod vad som menades med karismatisk
förnyelse. Det handlar inte om en rörelse som vill värva medlemmar eller att värna om en viss
spiritualitet. Men det finns många millioner vanliga män och kvinnor som har fått ett karismatiskt
förnyat liv, med andra ord ett genom den Heliga Anden förnyat liv (här i stiftet har det just nu bara
börjat).
Kardinal Suenens påminde oss om att karismatisk kristendom är normal kristendom, för att
”själva kyrkan är karismatisk”. Det var aldrig meningen att vi skulle leva ett liv utan den fulla närvaron och kraften av Helig Ande. Tyvärr är det många kristna som försöker göra just det. Den
karismatiska förnyelsens mål är att föra livet i den Helige Ande in i varje del av kyrkan. Syftet är
att hjälpa människor att leva ett nytt liv i den Helige Andens kraft, inte för att föra en massa människor till något
som kallas karismatisk förnyelse.
Idag ser vi att många människor börjar förstå att det finns mycket mer att hämta och att det inte räcker med en
Gud som man känner genom information, utan man vill själv möta Honom. En stor och glad överraskning är att
många ungdomar upptäcker förnyelsen, och att fler ungdomar blir intresserade genom dem. Detta är ett bönesvar. De har börjat komma, och fler är på väg.
Vi har i år den stora glädjen att få besök av F. Rufus Pereira och erbjuder en reträtt på Marielund i september
och sedan blir det en Nordisk Karismatiskt Konferens från 28 – 31 oktober med underbara talare som jag tror
blir en stor välsignelse för oss alla. Vi har mycket gott framför oss att vara med om och att ta emot. För att ordna
allt det praktiska behöver vi också ekonomiskt stöd och är beroende av era bidrag. Därför vill jag som ordförande i KKS bifoga en vädjan till er om ert stöd. Bidrag kan sättas in på KKS plusgiro 429 79 73 - 2
// Er tillgivne broder, diakon och tjänare i Kristus, Pancho Chin A Loi
KKS verksamhet bygger helt på ideellt arbete, och vi har inga fasta inkomster. För att finansiera detta informationsbrev,
annat informationsmaterial och konferenser är vi helt beroende av frivilliga bidrag. Vi är därför tacksam om du som får
detta brev sätter in ett bidrag på KKS konto:

Plusgiro : 429 79 73 - 2
Det går även bra att komma ihåg KKS fortlöpande, t.ex. genom att ha för vana att sätta in ett månatligt bidrag.
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JESUSMANIFESTATIONEN
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NORDISK KARISMATISK KONFERENS, Stockholm okt 2010
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Reträtt med f Rufus Pereira sept 2010
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Lär känna den Helige Ande:

Böcker, och informationsmaterial

sid 6

Liv i Anden seminarier 7 tisdagar med
början 6 april i Sta Clara kyrka, Stockholm. KKS i samverkan med Sta Clara

Mer information finns på vår hemsida:

www.katolsktfonster.se/kks

- 30 min information om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan. Köp och ge till
din kyrkoherde. Se sid 6

kyrka. Se sid 2

Sida 2

Nyhetsbrev KKS Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige

KKS i samverkan med S:ta Clara kyrka
inbjuder till

Liv i Anden Seminarier
7 tisdagar kl 18.15 med början 6 april i Stockholm,
S:ta Clara kyrka (Nära T-centralen) .
Kursavgift 100 kr tas upp i samband med kursen.
Syftet med kursen är att hjälpa deltagarna att öppna sig för den Helige Ande så att de kan erfara
hans närvaro och hur han verkar genom dem samt att etablera, återetablera eller fördjupa den
personliga relationen med Jesus. Liv i Anden-seminarierna har något att ge åt alla oberoende av
om man är helt oerfaren på trons väg eller om man varit kristen länge.
Seminarierna har genom åren har hjälpt många kristna till djupare engagemang och en fullödigare hängivenhet i sitt andliga liv.
Enkel informativ undervisning varvas med personliga vittnesbörd och gruppsamtal. Teman som
behandlas: 1. Guds kärlek, 2. Frälsningen, 3. Det nya livet, 4. Att ta emot Guds gåva, 5. Döpt i
den Helige Ande, 6. Att växa, 7. Fortsatt överlåtelse till Kristus.

”Dopet i den helige Ande” - den personliga pingsten.
Under femte seminariet finns tillfälle till förbön för var och en om att bli fylld av Anden, att ta emot "den
Helige Andes dop". Andedopet innebär att de andliga nådegåvor vi fått i dopet och konfirmationen blåses
liv i, att vi som troende accepterar och ger vårt djupa gensvar till alla Guds gåvor i vårt liv och att vi accepterar och erkänner hans Son Jesus Kristus som vår Herre och personlige Frälsare.
Föredrag av bl.a. Inga Pagréus, Bengt Malmgren, Pancho Chin A Loi, Nils Lidskog, Carl-Erik
Sahlberg, Hans Hernberg, Gunnar Berg

Föranmälan till KKS per brev, tel eller e-post: Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige (KKS)
c:o Malmgren, Sotholmsvägen 16 12248 ENSKEDE tel: 070-4845602 , e-post: kks@isidor.se

Cynthia Nahishakiye
samordnar KKS
ungdomsarbete.
Som en följd av Liv i Andenseminarierna hösten 2009 i S:ta
Eugenia, Stockholm där många
ungdomar deltog har KKS nu
fått en ungdomsgrupp. Från ICCRS har man särskilt önskat att varje land skall satsa på ungdomsarbetet, och fler och fler katolska ungdomar blir
nu intresserade av karismatisk förnyelse också i
Sverige. Cynthia Nahishakiye är samordningsansvarig för ungdomsarbetet. Hon bor i Uppsala

där hon och andra ungdomar startat en bönegrupp
som träffas i S:t Lars varannan tisdag. Man har också bildat en sånggrupp och har sångövning de övriga tisdagarna.
Också i de nybildade bönegrupperna i Järfälla och i
S:ta Eugenia, Stockholm, är ungdomsinslaget stort.
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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 styrelse:
Ordförande är
Diakon Pancho Chin A Loi
Skyllbergsg 16, 124 71 Bandhagen,
tel 08-86 72 56
pancho_chinaloi@yahoo.se
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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).

Kassör: Monica Silva, Skarpnäck
tel 073-9322743
monicasilvariesco@yahoo.com

Järfälla:
Diakon Pancho Chin A Loi, 08-86 72 56,
pancho_chinaloi@yahoo.se
Bönegrupp onsdagkvällar. Efter mässan kl 18.00

Sekreterare: Bengt Malmgren, Enskede
tel 070-4845602
Bengt.malmgren@isidor.se

Norsborg:
Francisca Balingit, 08-531 796 35

f Benoy Jose Thottyil, Järfälla
tel 0730-839075
binu.thotty@gmail.com

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)

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

Stockholm, S:ta Eugenia:
Pancho Chin A Loi, 073-9253717
pancho_chinaloi@yahoo.se
Bönegrupp fredagar 18.30 (Efter mässan 18.00).

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

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

KKS ungdomsarbete
Cynthia Nahishakiye, Uppsala
tel 073-5774515
nacynthia2000@yahoo.fr

KKS står i gemenskap med ICCRS
(International Catholic Charismatic
Renewal Services) som är den organisation KKS samarbetar med internationellt.
www.iccrs.org

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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PENTECOST OF THE NATIONS 14–23 maj.
JESUSMANIFESTATIONEN 22 maj 2010
Pentecost of the Nations är ett initiativ från ICCRS. Katolska karismatiska förnyelsen i alla nationer i förbön 9 dagar inför pingsten och avslutning med ett firande på Pingstdagen. Ett svar på de båda sista påvarnas uttalade
önskan att en ny PINGSTENS KULTUR skall spridas i Kyrkan.
Ett bönenätverk som vävs över hela jorden. I Sverige äger Jesusmanifestationen rum på Pingstafton, den 22 maj,
och det ger oss anledning att dels inbjuda alla kristna att dela dessa förböner med oss, dels att själva delta i denna allkristna manifestation för vår gemensamma tro på Jesus Kristus för att i praktisk handling understryka våra
förböner om kristen enhet. I samma anda som Maria tillsammans med apostlarna i Övre salen i Jerusalem höll ut i
bön i väntan på Andens ankomst vill vi vara i bön:
"O, om bara... samstämmiga och innerliga böner kunde stiga upp till Himmelen i varje del av Kristenheten, så som om alla vore
samlade i den övre salen i Jerusalem i väntan på ett förnyat utgjutande av den Helige Ande" (Saliga Elena Guerra)

-------------------------------------------------------------------------------DEL 1 PINGSTNOVENA 14-22 maj:
Vision: Katolska karismatiska förnyelsen över hela världen,
tillsammans förenade i bön under 9 dagar för en ny pingst!
För Kyrkan och påven. För den kristna enheten, för världens
frälsning, för att den Karismatiska förnyelsen skall bära rik
frukt för hela Kyrkan…

Mynttorget, 2009 års Jesusmanifestation

DEL 2 JESUSMAIFESTATIONEN 22 maj i Stockholm.
KKS rekommenderar alla katoliker att delta i denna stora manifestation som nu hålls för tredje året i rad. Genom att aktivt
delta manifesterar vi vår tro på Jesus, världens Frälsare och
vår enhet med alla kristna som delar denna tro. 11.30 samling
på olika torg (Katolska kyrkan på Mynttorget). 14.00 Marsch till
Kungsträdgården. 15.00: Gemensam samling i Kungsträdgården. Mer info: www.jesusmanifestationen.se

DEL 3 PINGSTDAGENS HÖGMÄSSA 23 maj
PENTECOST OF THE NATIONS avslutas med att vi firar Pingstdagens högmässa i våra hemförsamlingar. Ta
med förbönsintentionerna i mässan. För Stockholmsregionen inbjuder KKS särskilt att fira högmässan kl 11.00 i
Heliga Trefaldighets katolska kyrka i Jakobsberg.
Det är ett enda firande men på många platser. I hela världen lovprisar vi Gud tillsammans och ber om den Helige
Andes kraft över Kyrkan till att förkunna evangeliet härhemma och till jordens yttersta gräns.
-------------------------------------------------------------------------------Ekumeniska händelser under novenan:
■Fredag 21 maj 20.00 Katarina kyrka PingstOas: "Kom helige Ande", Hans Weichbrodt och Berit Simonsson
Lovsång, undervisning och förbön.
■Lördag 22 maj: Jesusmanifestationen.
■Lördag 22 maj 20:00 Katarina kyrka, PingstOas: "Land, land, land, hör Herrens röst", Ulf Ekman.
Mera om Pentecost of the Nations, program i detalj, förbönsintentioner och Jesusmanifestationen på KKS hemsida:

www.katolsktfonster.se/kks
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Hänt hösten 2009.

Program 2010

Representanter för Katolska karismatiska förnyelsen i Europa möttes i Ungern.
5-8 november träffades representanter för Katolska karismatiska förnyelsen i de europeiska länderna i Gödöllő
nära Budapest i Ungern. Från Sverige medverkade Monica Silva och Karina Betancourt.

6 april: Liv i Anden-seminarier börjar, Se särskild
annons

14-23 maj: Pentecost of the Nations och
Jesusmanifestationen. Se särskild annons.

2-5 september: Reträtt med helande och andlig uppbyggelse på Marielund med f Rufus Pereira.
Monica Silva och Oreste Pesare (föreståndare för ICCRS kontor i Rom)

Bland talarna märktes prof. Guzmán Carriquiry, undersekreterare i Påvliga rådet för lekmännen,
ICCRS´president Michelle Moran, Johannes Fichtenbauer som representerade Europeiska nätverket för kommuniteter, Jude Muscat från Malta som är ICCRSrådets nya representant för södra Europa och diakon
Làszlo Gorove från Ungern.

Liv i Andenseminarier i S:ta Eugenia kyrkan i
Stockholm
Drygt trettio personer, varav många ungdomar från
Stockholmstrakten och Uppsala deltog i höstens seminarier. Liv i Anden-seminarierna har hjälpt många kristna till djupare
engagemang
och ett fullödigare andliga liv.
Det är en introduktion till en
personlig pinst
och ett liv i den
Helige
Andes
kraft.
Seminarierna innebär för de flesta att man blir aktivare i
sitt andliga liv, engagerar sig i Kyrkan deltar regelbundet
i mässan men söker sig också till sammanhang där man
kan dela det andliga livet i vardagen, t.ex. bönegrupper.
Ett direkt resultat av årets seminarier var startandet av
tre nya bönegrupper, en i Stockholm,Sta Eugenia, en i
Järfälla och en i Uppsala.

2-3 sept för stiftets präster och diakoner.
3-5 sept allmän reträtt från fredag kväll till
sö em.
F Rufus Pereira är från Indien och kom i
kontakt med Karismatiska förnyelsen
1972 och har sedan dess givit förnyelsen
sin stöd bl.a. som medlem i ICCRS råd.
Han arbetar mycket med helande och
1995 tog han initiativ till bildandet av International Association for the Ministry of Deliverance. Mer information på KKS hemsida.
___________

28-31 okt: Culture of Pentecost: 2:a nordiska katolska karismatiska konferensen,
Stockholm 28-31 oktober 2010
S:ta Eugenia kyrka Kungsträdgårdsgatan 12
Medverkande: Christof Hemberger frånTyskland,
medlem i ICCRS europeiska subkommitté, Charles
och Sue Whitehead, Fr Wilfried Brieven från Belgien
(tidigare sekreterare till kardinal Suenens) m.fl.

"I hope the Holy Spirit will meet with an ever more fruitful
reception in the hearts of believers and that the 'culture of
Pentecost' will spread, so necessary in our time" (Benedikt
XVI till karismatisk konferens i Italien 29 sept 2005)

Mer information finns på vår hemsida
www.katolsktfonster.se/kks
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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)

