A New Pentecost
DVD-film 30 min om
förnyelsen finns i vår
webbshop

KKS
Katolsk
Karismatisk
förnyelse i Sverige
www.katolsktfonster.se/kks

Där finns också andra böcker och

Cross of the renewal
International Catholic Charismatic
Renewal Services

www.iccrs.org

Stöd KKS arbete:
ICCRS har introducerat Cross of
the Renew al som en s ymbol som
alla kan bära som ett vittnesbörd
om den Helige Andes kraft i deras
liv.

Plusgiro 429 79 73-2

Apg 1:8

Blodet och vattnet från Jesu sida
s ymboliserar den Helige Andes
utgjutande.
Orden "VENI CREATOR SPIRITUS"
uttr ycker vår ihärdiga bön för ett
kontinuerligt utgjutande av den
Helige Ande.

www.katolsktfonster.se/kks

Men ni skall få kraft
när den Heliga Anden
kommer över er, och ni
skall vittna om mig i
Jerusalem och i hela
Judeen och Samarien
och ända till jordens
yttersta gräns.

Ordförande i KKS: diakon Pancho Chin A Loi
Kontaktuppgifter:
Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige (KKS)
c:o Bengt Malmgren, Sotholmsvägen 16
12248 ENSKEDE
tel: 070-4845602, kks@isidor.se
www.katolsktfonster.se/kks

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

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.
Det leder till 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 riktning 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 i direkt 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.

.. 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.

.. är ingen begränsad "rörelse". Den
har ingen grundare, inga
"medlemmar". Den erbjuder sina erfarenheter och kunskaper till hela kyrkan. Den helige Ande får människor
att fungera tillsammans - i bönegrupper, i kommuniteter av nytt slag med
upp till 10 000 medlemmar, i aktionsgrupper inom kyrkan (bl a karitativa), i
utbildningsprogram, utbildningscentra, evangelisationscentra osv.

MÅLSÄTTNING MED FÖRNYELSEN:
* Främja kontinuerlig mogen personlig omvändelse till Jesus Kristus, vår
Herre och Frälsare.
* Främja ett målmedvetet personligt mottagande av den helige Andes
person, närvaro och kraft.
* Främja mottagnadet och bruket
av de andliga nådegåvorna
(karismerna), inte bara inom förnyelsen, utan i hela kyrkan.
* Främja evangelisation i den helige Andes kraft, innefattande evangelisation av icke-kristna, reevangelisation av nominellt kristna
och evangelisation av kulturerna och
sociala strukturer.
* Främja kontinuerlig tillväxt i helgelse genom tillbörlig integration av dessa karismatiska strävanden i kyrkans
fulla liv.

