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Vem säger ni att jag är?
En gång ställde Herren frågan till sina lärjungar ”vem säger ni att jag är” (Mat. 1:20) . I en tid då vi kristna
verkligen behöver vara rustade med en djup urskillningsförmåga förutom alla andra fungerande karismer för
att vittna om evangeliet i denna till stor del avkristnade del av världen blir det en alltid återkommande fråga
att reflektera över.
Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet”. ”Ty Han är vår fred, Han har med sitt liv på jorden gjort de
två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har kommit med budskap om fred för er som var
långt borta och fred för dem som var nära” (Ef 2 :14, 17). Och samtidigt har den mur blivit nedbruten, som
skilde oss från Gud.
”Icke genom någon människostyrka eller kraft skall det ske utan genom min Ande säger Herren”. Det finns
inga konstgjorda projekt, inga lagar eller kraftsansträngningar som fullt ut kan förena oss människor. Det
enda sättet genom vilket människorna kan bli ett med varandra är att genom att bli förenade med Kristus. Han är vår frid.
Frid med Gud och frid med varandra.
Den Helige Ande vill fortfarande fylla oss med gåvor. De var verkligen inte menade för att upptäckas och användes bara då
för 2000 år sedan så som vi kan läsa i Apg. Och inte är det bara genom enstaka som Gud vill använda dessa Andens gåvor
för att förnya Kyrkan och att ena de kristna. Nej! Hela Guds folk behöver avlägga ett kraftfullt vittnesbörd.
Och för att än en gång återvända till frågan ”vem är vi i honom” så kan vi använda Herrens egna ord för att svara på den
frågan. Eftersom vi vet att ordet himmelriket är synonymt med Guds rike och Jesus själv säger i Matt. 11:11 att ”ingen av
kvinna fött är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han”, så får vi en ganska bra uppfattning om ”vem vi är i Honom.
Mina kära bröder och systrar i Herren Jesus Kristus, Vi är sannerligen kallade till att vara levande stenar i Guds Kyrka. Låt
oss nu därför lägga ifrån oss det gamla och på fullaste allvar gå ut i Guds styrka. Låt oss ta på oss Guds rustning så att vi
kan stå emot djävulens lömska angrepp som Paulus säger och låt oss öppna oss och förena oss i Kristus med varandra.
KKS vill genom sin verksamhet inspirera till detta. Nästa år hoppas vi kunna genomföra en större nordisk katolsk karismatisk
konferens. KKS får inget annat ekonomiskt stöd än det vi kan få av vänner som vill bidrar till arbetet för förnyel-

sen i Sverige. Därför vill jag som ordförande i KKS också bifoga en vädjan till er om ert stöd i detta avseende.
Bidrag kan sättas in på KKS plusgiro 429 79 73 - 2
Ert tillgivna broder, diakon och tjänare i Kristus
Pancho Chin A Loi
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DVD-film
A NEW PENTECOST
- 30 min information om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan. Köp och ge till
din kyrkoherde. Se sid 6

Lär känna den Helige Ande:

Mer information finns på vår hemsida:

www.katolsktfonster.se/kks

Liv i Anden seminarier 7 fredagar med
början 16 okt i Sta Eugenia kyrka,
Stockholm På svenska med tolkning till
engelska och spanska. Se sid 2
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KKS inbjuder till

Liv i Anden Seminarier
7 fredagar med början 16 oktober i
Stockholm
S:ta Eugenia församling Kungsträdgårdsgatan 12, övre salen.
Seminarierna hålls på svenska, men tolkning till engelska och spanska erbjuds.
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 Andenseminarierna har något att ge åt alla oberoende av om man är helt oerfaren på
trons väg eller om man varit kristen länge.

Mer om Liv i Anden seminarierna.
Liv i Anden-seminarierna har är en kurs som genom åren har hjälpt många kristna till djupare
engagemang och en fullödigare hängivenhet i sitt andliga liv. Det är en introduktion till ett liv i
den Helige Andes kraft. Fokus är på den kristna trons grunder, och hur man öppnar sig för den
helige Ande i det personliga livet. Seminarierna varvar enkel informativ undervisning med personliga vittnesbörd, hänvisningar till bibeltexter och bön. Efter det inledande föredraget följer
varje gång också gruppsamtal. Seminariernas innehåll: 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.
Livets Ande, den Helige Ande, Herren och livgivaren" som Fadern gav åt Kyrkan på Pingstdagen uppenbarar härligheten hos Jesus Kristus, övertygar oss om vår synd, förnyar vårt inre liv,
manar fram tron, utrustar oss att som kristna leva ett rättfärdigt liv, skapar gemenskap och ger
oss kraft att tjäna.

Förnmälan till KKS per brev, tel eller e-post:
Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige (KKS)
c:o Malmgren, Sotholmsvägen 16 12248 ENSKEDE
tel: 070-4845602 eller 073-9253717, kks@isidor.se
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KKS: Katolsk Karismatisk
förnyelse i Sverige

Sida 3
KKS lokala kontaktpersoner
och bönegrupper:

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

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

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

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

Line Arismendi
tel 070-7916775
stockholmkhakira@hotmail.com

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

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

Gävle:
p Damian Eze MSP, 070-6888166,
damian_ezemsp@yahoo.co.uk
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).
Norsborg (Engelsktalande grupp):
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 engelskspråkig:
Tadeu Cardoso, 070 3881485 j
udastcardoso@hotmail.com
Engelskspråkig bönegrupp torsdagar kl 19.00
Stockholm, S:ta Eugenia spanskspråkig:
Pancho Chin A Loi, 073-9253717
pancho_chinaloi@yahoo.se
Spanskspråkig bönegrupp onsdagar 18.30 (Efter mässan 18.00), ungdomslokalen.
Stockholm, Hagsätra:
Diakon Pancho Chin A Loi, 08-86 72 56,
pancho_chinaloi@yahoo.se
Bönegrupp tisdagar 18.00 hos fam Chin A Loi, Skyllbergsgatan 16 i Hagsätra
Sundsvall:
f Conny Årlind, 070-576 61 91
conny.arlind@katolskakyrkan.se
Täby:
Lillemor Hallin, 08-758 98 82,
lillemor.hallin@mbox318.swipnet.se

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

Ystad, St Nikolai:
Beata Ide 0411-412 40, 070-7311699 atka@spray.se
Bönegrupp måndagar kl. 18.30, polsktalande.

______________________________________
ALPHA, Liv i Anden-seminarier:

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

www.iccrs.org

Liv i Anden-seminarium Stockholm:
Bengt Malmgren, 08-4480171
Liv i Anden-seminarium Täby:
Lillemor Hallin, Kerstin Jonsson, 08-758 98 82
Alpha-kurser i Tyresö:
Karin Pålsson, 073-681 28 43,
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Hänt i KKS under det sista året.
Augusti 2008 deltog flera av oss i en
nordisk reträtt ledd av ICCRS president Michelle Moran tillsammans
med hennes make Peter på Birgittinklostret Stella Maris i södra Finland.
Arrangör var Lina Joannou-Jyränki en
av eldsjälarna i Katolska karismatiska
förnyelsen i Finland.

narier, det ena om den Helige Ande och de andliga
nådegåvorna i vars och ens personliga liv, och det
andra om ekumenik.

Höstterminen 2008 hölls Liv i Anden-seminarier för
spansktalande i Sta Birgittas folkhögskola i Stockholm.
Ledare var Pancho Chin A Loi och Monica Silva.

Deltagare i höstens Liv i Anden-seminarier
KKS har aktivt medverkat och deltagit i flera arrangemang inom stiftet och i ekumeniska sammanhang. Vi
deltog i förberedelsearbetet och genomförandet av den
katolska medverkan i Jesusmanifestationen 2 maj
2009 där en av talarna på Mynttorget var p Raniero
Cantalamessa. P Cantalamessa var också en av talarna
på Oas-rörelsens konferens i Stockholm dagarna
innan Jesusmanifestationen, och KKS tog hand om det
praktiska kring f Cantalamessas vistelse i Stockholm.

I det första föredraget fokuserade Charles på Apg 2,
den Helige Andes ankomst den första pingsten och
betonade nyckelorden "alla" och "fylldes". Alla fylldes
av den Helige Ande, och det är en modell som gäller
också för oss kristna idag, menade Charles. Genom
den Helige Ande får vi kraft att vara vittnen för Kristus
i världen idag. Ibland vill vi inte ta emot Anden, och
lever vårt kristna liv på en mycket låg nivå. Ibland är
vi blinda för eller vill inte se när Gud rör sig i kraft och
Anden manifesteras. Charles talade om olika reaktionssätt: 1)vi hånar och gör narr av det, 2) vi ignorerar det, 3)vi rationaliserar. Charles gav också en historik av hur den helige Ande har verkat i de olika kyrkorna under hela 1900-talet fram till nu. Föredragen
finns inspelade på video och kan ses via KKS hemsida.

KKS var med på stiftsvallfärden till Vadstena 5
sept 2009 och KKS bord var välbesökt. Genom KKS
hemsida kommer vi i kontakt med många invandrare
som varit med i karismatisk förnyelse i sina hemländer och som nu letar efter liknande grupper i Sverige.
Vi är glada när vi kan hänvisa till de bönegrupper och
evenemang vi erbjuder. Flera kom fram till vårt bord
och uttryckte sin glädje att ha kunna knyta kontakt
med förnyelsen i Sverige.

I samband med förberdedelsearbetet för Jesusmanifestationen deltog vi i regelbundna ekumeniska förbönsgudstjänster, varvid vi själva var värd för en sådan i Katolska Domkyrkan 25 april 2009.
På Livets ords Europakonferens i augusti 2009 träffade
vi Charles Whitehead, katolik med mångårig tjänst
inom Katolska karismatiska förnyelsen och hans fru Sue
(anglikanska kyrkan). De deltog för andra året i rad i
Europakonferens och höll två mycket uppskattade semi-

KKS ordförande, diakon Pancho Chin A Loi med en
grupp ungdomar framför KKS informationsbord.
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På SUK´s möte i Vadsterna som pågick parallellt med
stiftsvallfärden Pancho Chin A Loi en uppskattad
workshop om lovsång. På fredagkvällen var det stor
fest med olika artister, Men det finaste delen av lördagskvällen var nog den nattliga tillbedjan av sakramentet som vidtog efter festen. Alla ungdomar gick till
en stora idrottshall och satt i grupper på golvet, i mitten hade man rest ett altare med levande ljus där
man ställde fram det heliga sakramentet. I tystnad
varvat med stilla lovsånger fick alla möjlighet att stilla
sig och komma nära Jesus själv i tillbedjan och bön.
Det var ett mycket stämningsfullt och andligt laddat
moment. Biskop Anders hade som inledning till denna del av kvällen inbjudit ungdomarna att öppna sina
hjärtan för Gud och söka att komma närmare honom.
Bengt Malmgren

Love in Action - ICCRS internationella karismatiska möte i Korea 1-10 juni 2009
Jag vill dela min stora glädje med Er, jag var i Kkothongnae
- Korea och deltog i den Karismatiska konferensen "Love in
Action". Det kom mer än 300 gäster från utlandet, ungefär
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Program höstterminen 2009
22 sept: Allmänt bönegruppsmöte, Katolska Domkyrkan Stockholm kl 17.00. Se särskild annons

3 okt: Mariadag i Uppsala St Lars katolska församling.
Arr: Föreningen Maria Regina Caeli. Mer info på KKS hemsida.

9-11 oktober: Bön med Europa i Stockholm
European Union of Prayer som är en gemenskap av
ca 30 personer från Europas alla hörn arrangerar
detta möte. Nordiskt bönenätverk och Kristna riksdagsgruppen medverkar också liksom EUparlamentariker. Vi ber för Sverige, Europa och EU.
Samlingarna äger rum i S:ta Clara kyrka, Filadelfiakyrkan, och S:ta Eugenia katolska kyrka. Samling i
S:ta Clara kyrkan 9 okt 10.00.
16 oktober: Liv i Anden seminarier startar i Sta
Eugenia, Stockholm. Se särskild annons i detta blad.
27 okt "sakramentala pingstvänner och karismatiska katoliker". Joel Halldorf gästar S:t Lars katolska
församling i Uppsala. Pingstvänner och katoliker anses ofta
stå långt från varandra. Men kanske är de närmare varandra än vi tror? Föredraget börjar efter kvällsmässan som
är 18.15 (dvs c:a 19.00). Arr: St Lars församling.

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

Jag är vägen sanningen och livet.
KKS, Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige
inbjuder till

Allmänt bönegruppsmöte
Elisabeth Kazinsky och sr Bonifatia Moon
tillsammans med f Rufus Pereira.

70 präster och 12 Biskopar, Den Helige Ande verkade
mycket starkt, sista dagen hade vi en mässa med 60.000
deltagare. Jag reste med Sr. Bonifatia Moon från Koreanska missionen,och representerade Sverige. Jag träffade
många fina människor från hela världen, bland annat en
stor grupp från Australien, Indonesien, Kina,och flera
andra.

i Katolska Domkyrkan, Stockholm
Folkungag 26 (T-bana Medborgarplatsen)

Tisdag 22 sept
17.00 Deltagande i församlingens mässa.
17.30 Fika i Domkyrkosalen.
18.15 Lovsångsgudstjänst i Domkyrkan
Alla är välkomna, också våra ekumeniska vänner. Missa
inte detta tillfälle att be och lovsjunga tillsammans.

Vi fick besök från Cardinal Albert Vanhoye från Vaticanen.
Vi besökte gränsen till Nord och Syd Korea, där firade vi en
jättefin mässa med prossesion, och vi bad för freden.
Elisabeth Kazinsky

På gång 2010:
Oktober 2010 planerar vi att genomföra en större
nordisk karismatisk konferens med utländska talare.
Vi återkommer med mer information om detta .
KKS styrelse
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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.
Kr 175.- 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 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.
Kr 65.- Antal ex:…… språk:…………..
Finns i engelsk, spansk, polsk, kroatisk, fransk version.
Video- och ljudupptagningar från pingstevenemangen i Rom 2006 och tidigare konferenser finns att tillgå på förfrågan
För mera information: se KKS webb-plats www.katolsktfonster.se/kks

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

Tel………../……………………….

