Bibeltexter för novenan (från Oremus)
Första dagen (fredag)
Apg 1 :1—14 Vänta på det som Fadern har utlovat.
Joh 14:15—26 En Hjälpare som skall vara hos er för alltid.
Andra dagen (lördag)
Apg 8:14—17 De lade händerna på dem, och de fick helig Ande.
Mark 1:9—11 Anden kom ner över Jesus.

Fira med Katolska Karismatiska förnyelsen i hela världen och KKS:

NATIONERNAS PINGST

Tredje dagen (söndag)
Apg 10:34—44 Den helige Ande föll över alla som hörde Petrus ord. Luk 4:16—22
Herrens Ande är över mig.
Fjärde dagen (måndag)
Rom 5:1—8 Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom Anden.
Joh 7:37—40 Ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten.
Femte dagen (tisdag)
Rom 8:14—17 Anden som ger söners rätt Luk 10:21—24 Jag prisar dig, fader, för att
du har uppenbarat detta för dem som har ett barns sinne.
Sjätte dagen (onsdag)
Rom 8:26—27 Anden vädjar för oss med rop utan ord.
Joh 16:5—7 Det är för ert bästa som jag lämnar er.

Låt oss 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" i Kyrkan.
Be för Kyrkan, de kristnas enhet, världens frälsning, den helige Andes utgjutande som i en ny Pingst under

Pingstnovenan, 9 dagars bön, 14-22 maj.

Sjunde dagen (torsdag)
1 Kor 12:4—13 En och samme Ande fördelar sina gåvor.
Joh 14:23—26 Hjälparen skall påminna er om allt.

Manifestera enheten med alla kristna genom att delta i

Åttonde dagen (fredag)
Gal 5:22—26 Andens frukter.
Joh 16:12—13 Sanningens Ande skall leda er fram till hela sanningen.
Nionde dagen (lördag)
Ef 4:30—5:2 Guds Andes kännemärke.
Joh 20:19—23 Han andades på dem och sade: Ta emot helig Ande.

Avsluta genom att fira

Den karismatiska förnyelsen…
.. 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 möjligt.
KKS mars 2010

Pingstdagens högmässa 23 maj
i era hemförsamlingar. (För Stockholmsregionen inbjuder KKS särskilt till
att fira högmässan i Järfälla Katolska församling kl 11.00)
Mer info: www.katolsktfonster.se/kks
KKS: Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige, ICCRS International Catholic Charismatic Renewal Services

”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).

Kom till oss i Järfälla på pingstdagen!
Pingsten var inte bara en händelse för 2000 år sedan, det handlar också om något som sker i
varje kristens personliga liv: Gud vill ge den Helige Andes gåva åt var och en personligen som
en källa till kraft. Påven Benedikt XVI uppmuntrar alla kristna att vara öppna för Andens gåva,
han talar om att vi behöver en "pingstens kultur" i kyrkan. Den karismatiska förnyelsen vill
främja detta genom PENTECOST OF THE NATIONS-9 dagars bön innan pingst samt ett firande på pingstdagen där vi verkligen fokuserar pingstens gåva i Kyrkan och i våra personliga liv.

Välkommen till Heliga Trefaldighets katolska kyrka i Järfälla att tillsammans med oss
fira pingstdagens högmässa den 23 maj kl 11.00

Firandet är en frukt av mer än 40 år med Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan,
och att just ICCRS tar initiativet är naturligt 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 bönenätverk.

DEL 1 PINGSTNOVENA 14-22 maj:
Vision: Katolska karismatiska förnyelsen över hela världen, tillsammans förenade i
bön under 9 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 pingstnovena (9 dagars bön) mellan Kristi himmelsfärdsdag och Pingst för de kristnas
enhet. Den första källådern till förnyelse är bön. Bönen förbinder oss med Kristi
Ande som "förnyar jordens ansikte" (den saliga Elena Guerra).

DEL 2 JESUSMANIFESTATIONEN 22 maj i Stockholm.

f Benoy,
Pancho Chin A Loi
kyrkoherde
diakon
Kyrkan är belägen strax norr om pendeltågsstationen i Jakobsberg (promenadavstånd).
Gatuadressen är Järfällavägen 150.
http://trefaldighet.se

Böneintentioner
Ett förnyat utgjutande av den helige Ande:
För Kyrkan och påven Benedikt XVI: Om den Helige Andes kraft att förkunna evangeliet.
(Apg 2:11)
För alla kristnas enhet (Joh 17:21)
För världen: Att alla folk skall komma till tro på Kristus, Guds utsände.

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. Deltagandet i manifestationen är också en aktiv akt som understryker vår förbön om de kristnas enhet.
11.30: Torgmöten på olika torg (katolikerna samlas på Mynttorget). 14.00 Marsch till
Kungsträdgården. 15.00 Gemensam samling i Kungsträdgården.

För den Karismatiska förnyelsen
a) om trohet mot uppgiften att leva ut och 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 där den Karismatiska förnyelsen är involverad skall
bära rik frukt.

DEL 3 PINGSTDAGENS HÖGMÄSSA 23 maj

För Europa: Om en fortsatt utveckling i fred och enhet och att kontinenten skall komma ihåg
sitt kristna arv, att kärlekens civilisation kan byggas.

PENTECOST OF THE NATIONS avslutas med att vi firar Pingstdagens högmässa i
våra hemförsamlingar. Ta med förbönsintentionerna. För Stockholmsregionen inbjuder KKS särskilt att fira högmässan kl 11.00 i Järfälla katolska församling.
Det är ett enda firande men på många platser. I hela världen lovprisar vi Gud tillsammans och ber om den Helige Andes kraft att förkunna evangeliet härhemma och till
jordens yttersta gräns.

Kom Helige Ande!

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.
Mer om böneintentionerna på KKS hemsida www.katolsktfonster.se/kks

