Arbetsgruppen för Karismatisk Förnyelse i Katolska Kyrkan

OAS-rörelsen Svenska Kyrkan____________________________

LIV I ANDEN-SEMINARIER
I STOCKHOLM
Liv i Anden-seminarierna är en praktiskt upplagd genomgång av den
kristna trons grunder och syftar till att mera radikalt möta den utmaning
som evangeliet erbjuder. De vänder sig till dig som har en kristen tro och
vill lära känna Jesus Kristus ännu bättre tillsammans med kristna bröder
och systrar.
Liv i Anden-seminarierna är ett hjälpmedel för en djupare överlåtelse till Kristus och kyrkan
samt till ett förnyat liv i den Helige Ande. De sträcker sig över sju veckor. Man mediterar och
beder dagligen enskilt kring ett visst bibelord. Man möts en gång i veckan för undervisning
samt för samtal och bön.
Seminarierna är så upplagda att de kan ge dig något vare sig du är ny och oerfaren på trons
väg eller har varit kristen länge. Det viktiga är att du bestämt dig för att tillhöra Jesus Kristus
och har en önskan att lära känna Honom ännu bättre.
Oberoende av samfundstillhörighet är vi kallade att växa i Andens liv, och därför erbjuder vi
dessa seminarier i ekumenisk regi. Vi vill inte påverka dig att byta samfund eller församling,
utan räknar med att du fortsätter att verka i den församling du hör hemma efter seminarierna
så att den nya liv i Anden du får ta emot genom seminarierna kommer församligen till del.

Vi träffas följande torsdagar kl 19.00 - 21.00:
14/4 21/4 28/4 5/5 19/5 26/5 2/6
Eftersom seminarierna är en helhet är det nödvändigt att delta varje gång.
Plats: Katolska Domkyrkan Folkungag.46, Josefsalen

FÖRANMÄLAN OBLIGATORISK!
Frågor angående seminarierna liksom anmälan om deltagande genom undertecknade.
Bengt Malmgren
AKKS,Katolska kyrkan
Sotholmsv. 16 122 48 ENSKEDE
tel h 08-6497494 a 010-6660882

Carl-Erik Sahlberg
domkyrkokomminister S:ta Clara k:a
ordf. OAS-rörelsen i Stockholm
tel 08-7233000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jag anmäler mig till Liv i Anden-seminarierna vårterminen 1994:
Namn...........................................................................
Adress.................................................................................................................................
Tel.................................................

(Skickas in till: Bengt Malmgren Sotholmsvägen 16 122 48 ENSKEDE)

