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De första kvinnliga subdiakonerna

På skärtorsdagen den 24 mars vigde Biskop Sten-Bertil två nya subdiakoner vid mässan 
i Stockholm. Vad som gör detta värt att notera särskilt är att det var våra första kvinnliga 
subdiakoner i Sverige. Både Marianne Andersson-Söderström från Norrköping och Carina 
Carlström från Otterbäcken är tidigare Mariasystrar och har arbetat troget och länge inom 
kyrkan. Vi önskar dem lycka till och hoppas att de skall känna sig hemma i sina nya roller 
som subdiakoner.

Biskop Sten-Bertil flankerad t.v. av subdiakon Marianne Andersson-Söderström och t.h. subdiakon Carina Carlström. 
Bakom dessa ser vi biskopens stavbärare Ingemar Aronsson och från vänster Jonas Anundi, Krister Fast, Evert 

Sundien, Nappe Holmström Björnius, Morgan Norman och Stefan Brauer.
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Biskopens
spalt

Äntligen – Communio!

Så hoppas jag att du tänker då du nu 
har tidningen i din hand – en månad 
försenad. Men det kommer å andra 
sidan inte att dröja så länge innan du 
har nr 2 i din hand.

Det finns skäl till att utgivningen 
dröjt. Nämligen beskedet från Kam-
markollegiet om giltigheten av Sam-
fundets registrering som trossamfund.

En snabbresumé:
Efter att undertecknad valt att följa 
Samfundsårsmötets rekommendation, 
från den 2 oktober 2004, att lämna 
GES under biskop Ian Hooker och ingå 
i GES under biskop Tom Degenaars 
men inte avgå som regionalbiskop för 
Sverige erkändes detta beslut av samt-
liga församlingar och kyrkogrupper 
utom S:t Gabriels församling i Göte-
borg. Församlingen med undantag 
av en av dess präster kvarstår under 
biskop Ian Hooker och dess generalvi-
karie Bertil Schröder.

Fr Bertil Schröder ansökte hos Kam-
markollegiet om omregistrering av 
Samfundet LKK till en ny styrelse. 
Samtidigt spärrades vårt samfunds 
postgiro och vissa av dess bankkon-
ton.

Beslut:
Den 21 mars beslutade kammarkol-
legiet att avvisa Bertil Schröders 
anmälan om registreringsändring, då 
denne enligt vårt samfunds stadgar 
inte är behörig att företräda Samfun-
det LKK i Sverige. Inte heller biskop 
Ian Hooker är behörig att företräda 
Samfundet LKK i Sverige. 

Beslutet innebär att Samfundet Libe-
rala Katolska Kyrkan i Sverige före-
träds av den styrelse som valdes vid 
årsmötet den 2 oktober 2004 och att 
undertecknad är dess regionalbiskop.

Vad händer nu? 

Enligt Kammarkollegiet kan dess 
beslut överklagas hos Länsrätten i 
Stockholms län. 

OFFICIELLT
Vid Skärtorsdagens mässa i S:t 
Mikaels och Alla Änglats kyrka, 
den 24 mars, ordinerades Mari-
anne Andersson-Söderström 
och Carina Carlström till sub-
diakoner.

LKK:s intenationella adress:
The Liberal Catholic Church
27 Old Gloucester St
London WC1N 3XX
United Kingdom
e-mail: LCC@kingsgarden.org

Presiderande biskop
The Rt. Rev. Tom Degenaars
Ommershoflaan 35
NL-6861 CH Oosterbeek
The Nederlands
e-mail: 
presiding.bishop@kingsgarden.org

Om detta har skett eller kommer att 
ske vet jag inte i skrivande stund. Det 
är dock inte sannolikt att Länsrätten 
skulle uttrycka någon annan åsikt än 
Kammarkollegiets.

Jag hoppas att vi nu kan sätta stopp för 
denna vår kyrkas utveckling något för-
lamande process. Vi måste i stället se 
framåt och arbeta för ett framtida sam-
arbete med församlingen i Göteborg 
så snart GES under biskop Ian Hooker 
tillåter detta.

❇	❇	❇

Från Trettondagen i S:t Mikaels för-
samling kan jag rapportera att det var 
27 deltagare i Mässan. Dessa deltog 
därefter i församlingens traditionsen-
liga trettondagsfest. Beslut hade fattats  
att överskottet från festen tillsammans 
med kollekten som normalt tillfaller 
biskopens resefond skulle gå till hjälp 
till flodvågens offer.

Öveskottet 975:- skickades till Radio-
hjälpen och kollekten 702:- till IOGT-
NTO:s hjälpkonto för Sri Lanka.

❇	❇	❇

Jag vill till sist avsluta med biskop 
Otto Vikings apell från 1951 - lika 
aktuell idag!

Kanske någon av oss egentligen anar 
storheten i den Kyrka vi kallar Den 
Liberala Katolska? Kanske någon 
ibland oss har förmågan att se in bakom 
nuets ofullkomliga form och förnimma 
den mäktiga framtid, som döljer sig 
där?

Har vi inte ofta tänkt, att det måste 
ha varit fantastiskt stort att ha levat på 
den tid, då den första grunden lades för 
Kristendomen. Den tid då hela framti-
dens kristendom ännu låg i sin linda 
och väntade på årtusendenas solsken 
och regn, som skulle ge den växt!

IDAG BEFINNER VI OSS PÅ ETT 
LIKNANDE STADIUM: vi står inför 
en ny tid, som kan bli radikalt annor-
lunda än den, vars undergång vi upple-
ver – en tid, när en ny uppenbarelse ska 
ges mänskligheten – uppenbarelsen av 
”KRISTUS I OSS”.

LKK har uppstått i världen som ett av 
redskapen för denna uppenbarelse. Den 
har getts åt dem, som vill bli befriade 
från den bokstavsträldom, som hindrar 
Kristi födelse i människan. Men det 
beror på oss, om den ska kunna fylla 
denna uppgift!

Herren själv har vid dess första späda 
start givit den sin välsignelse och Han 
står fortfarande och klappar på dörren!

Finns det tillräckligt med kärlek ibland 
oss?

Finns det tillräckligt med pionjäranda 
ibland oss?

Finns det en oändlig frihetslängtan 
ibland oss, ett obetvingligt inre tvång att 
befria människor ifrån slavsinne, intole-
rans och klassmedvetande?

För att kunna föra fram vår kyrka som 
ett öppet forum för Kristusanden – den 
Ande, som skall få de stridande folken 
och ideologierna att göra slut på alla krig, 
därför att människor lär sig att känna 
sig som bröder, inte genom intellektuellt 
konstaterande utan genom livsförvand-
ling – är ett aktivt och levande försam-
lingsliv en nödvändighet.

Vem vill vara med? Vem har uthållig-
het och kärlek nog att skapa något helt 
unikt av våra rika möjligheter? Liberala 
katolska kyrkan Bjuder oss – genom sina 
Sakrament, sin absoluta trosfrihet, sin 
källa i Herren – KRISTUS SJÄLV.
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Inför ”handpåläggningen”

Boktipset

Jag vill då börja med en av de vikti-
gaste delarna av mitt kyrkliga engage-
mang som står beskrivet i inledningen 
till liturgien:

”en levande kristen kyrka, ”moder-
nistisk” så till vida att den menar att 
religionens former skall hålla jämna 
steg med den mänskliga utvecklingen 
och upplysningen.”

Det betyder för mig att man aldrig 
kan exkludera någon som söker svar 
på eviga frågor. Teologiskt så omfattar 
ordet ekumenik för mig alla världsre-
ligioner, och god moral är för mig att 
icke medvetet skada något levande. Det 
är som Wilfrid Stinessen skriver i sin 
bok om själasörjandets konst Viktigt att 
aldrig döma. ”Man måste även kunna 
tillåta sig själv att ibland vara ofullkom-
lig, eller att acceptera sin ofullkomlig-
het”.

Pliktkänsla kan ibland bli en börda 
som dödar entusiasmen. Det är synner-
ligen viktigt i en kyrka där alla arbetar 
frivilligt och utan lön att ingen kommer 
till skada p.g.a. överansträngning. Man 

kan aldrig tvingas att arbeta frivilligt. 
Biskop Sigfrid sa en gång ”jag bygger 
av spillror” – ofullkomlighet är ett 
värdefullt byggnadsmaterial i andlig 
utveckling, alla kan hjälpas åt att för-
fina sin och andras andliga kvaliteter.

Dåligt samvete, skuldbeläggande och 
baktalande är inga bra redskap i andlig 
utveckling, det visste redan våra första 
biskopar. Men vi har lyckats stävja 
den andliga stagnationen i vår kyrkas 
utveckling de senare åren, åtminstone 
i delar av Europa.

Teologi är kyrkornas största problem 
i dag som jag ser det. Det är få som har 
insikten att begripa att den har vuxit 
upp ur en vision eller andlig upplevelse 
som man har försökt beskriva med ord, 
och som senare har tolkats av icke-
visionärer. Det är dessa tolkningar som 
icke-mystikerna  käbblar om och blir 
osams om och som splittrar kyrkor.

 Mystiker i alla religioner och åskåd-
ningar när de träffas, så är de helt över-
ens om verkligheten fastän de använ-
der olika uttryck eller formuleringar 

influerade av den kulturella miljö som 
format deras intellektuella förståelse 
av ”verkligheten”. Det finns åtskilliga 
kristna mystiker som lagt ner sin penna 
och slutat vara ”teologer” efter en stor 
andlig upplevelse.

Det är viktigare för en blivande präst 
att ha andlig erfarenhet än att ha teolo-
gisk skolning – kunskapen är ett styck-
verk – som det står i bibeln.

Däremot är det oerhört viktigt med 
kärlek och empati, när detta härskar i 
en församling så växer den.

Framtidsvisionen ser jag mycket klart 
uttryckt i mässans sista del: ”Det finns 
en frid, som övergår allt förstånd; den 
bor i deras hjärtan, som lever i det 
eviga; det finns en kraft som gör allting 
nytt; den lever och rör sig hos dem som 
vet att livet i allt är ett.”

Med detta klart i mitt medvetande kan 
jag med tillförsikt se fram emot att bli 
en kyrkans ”servus servorum” tjänar-
nas tjänare som det står i vigningsce-
remonien - att arbeta med kraft i stället 
för makt.

För ett antal år sedan, närmare bestämt 
1981 kom en bok skriven av Erwin Bis-
chofberger som hette Trons mysterium. 
Nu har han grundligt gått igenom, 
kompletterat och uppdaterat innehållet 
och gett ut boken på nytt under namnet 
För att världen skall leva. 

Boken handlar om nattvarden och den 
är mästerlig eftersom den behandlar 
nattvarden ut en mängd olika per-
spektiv på ett sätt som gör att man 
inte behöver vara akademiskt skolad 
för att förstå. Författaren ger en god 
sammanfattning om nattvardens 
ursprung i den tidiga kyrkan och detta 
sakraments relation till kyrkan. Han 
ger en överblick över eukaristins olika 
aspekter och olika funktioner och visar 
hur teologin och den praktiska aspek-
ten av nattvardens sakrament genom 
historien har utvecklats fram till idag. 
Man märker tydligt att författaren drivs 
av en genuin kärlek till detta centrala 

mysterium i den kristna kyrkan. Han är 
heller inte rädd för att försöka förklara 
de ofta komplicerade begreppen och 
teoretiska modellerna på ett sätt så att 
alla skall förstå. Med  kunskap ödmjuk-
het och intellektuell skärpa leder förfat-
taren läsaren på en lärorik resa mot 
nattvardens mysterium. En resa som 
kan rekommenderas för alla som vill 
lära sig grunderna och lite till för att 
förstå varför katoliker hyser en sådan 
kärlek till eukaristin.

Författaren är född i Schweiz, jesu-
itpater, teologie doktor och professor 
emeritus i medicinsk etik vid Karolin-
ska Institutet. Han är verksam vid S:ta 
Eugenia församling i Stockholm där 
han f.n. är kyrkoherde.

Boken är utgiven på Vertitas förlag och 
har ISBN 91-89684-19-2

Jag har blivit uppmanad av redaktionen att skriva något om min personliga framto-
ning och visioner för framtiden inför min förestående biskopsvigning.

Evert Sundien,  Biskop Electus
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Vad händer !
Söndagen den 22 maj kommer Evert Sundien att för första gången som biskop fira mässa i Stockholm. 

Söndagen därefter firar den nye biskopen mässa i Uppsala. 

Kyrkogruppen i 
Lund/Malmö 
växer. Samarbetet med våra 
vänner i Köpenhamn fortsätter 
och gudstjänster och mässor 
firas mer och mer regelbundet. 
Stefan Brauer rapporterar att 
man letar efter en lämplig lokal 
för verksamheten.

En utbildningshelg 
i kyrkan i Stockholm kommer att 
anordnas under hösten.  Den 
kommer mestadels att vara 
avsedd att ge fortbildning för 
präster, diakoner och de som 
deltar i kyrkans utbildnings-
program men vi hoppas även 
kunna erbjuda plats för andra 
som är intresserade. Programet 
för helgen är ännu inte klart 
men om du är intresserad av 
att veta mer kan du kontakta 
fader Jonas Anundi på e-post  
paterjonas@catholic.org.

En ny internationell 
tidskrift för kyrkan kommer 
under året att börja ges ut. Svensk 
kontaktperson för denna nya tid-
ning är Sr Carina Carlström e-
post carina@carlstrom.as. 

Liberala Katolska 
Kyrkans interna-
tionella hemsida har 
fått ny adress. Det nya domän-
namnet är 
www.theliberalcatholicchurch.org. 
På hemsidan finns information 
om kyrkans verksamhet i hela 
världen och även ett digitalt 
bibliotek med mycket intressant 
läsning.

Söndagen den 19 juni kommer Biskop Sten-Bertil att fira mässa på det vackra Capella Ecumenica 
i S:t Anna skärgård utanför Söderköping. Capella Ecumenica drivs som ett ekumeniskt samarbete av ett stort antal 
kristna samfund. För information kontakta biskop Sten-Bertil e-post regionary@lkk.se eller telefon 021-33 34 70.

S:t Uriels center
i  Härjedalen anordnar som 
vanligt Sesshin under veckorna 
30 och 31 i sommar. Hemsida 
www.kontemplation.se. Information 
och anmälan: Evert Sundien e-post 
sundien@algonet.se. 
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”Den viktiga konsten att 
 tolka texter”

Kattliga 
insikter

Sedan jag tog min juristexamen, har 
jag burit på en ständig oro över hur folk 
klarar sig utan att kunna juridik. Själv 
ser jag försåtliga fällor överallt, särskilt 
i situationer där människors åsikter, 
känslor eller ekonomi är inblandad. 
Att kunna tolka var en väsentlig del 
av vår utbildning på juristlinjen – att 
alltid vara vaksam över sammanhang, 
intentioner, personers ambitioner o.s.v. 
Vi fick lära oss att alltid inleda våra stu-
dier av litteratur, debatter, artiklar m.m. 
med att göra klart för oss vem det var 
som sa vad och varför, samt att aldrig 
glömma bort vad för slags material vi 
hade att göra med.

Detta har hjälpt mig oerhört mycket 
när det gäller min Bibelläsning. Innan 
jag studerar en Bibeltext, konstaterar 
jag hur texten är utformad: som ett brev, 
en dikt, en dröm eller ett relaterande av 
en händelse. Det är givet att man aldrig 
tar en dikt bokstavlig, utan håller i bak-
huvudet att poeten har försökt uttrycka 
något som egentligen inte går att för-
klara. Särskilt viktigt är det i religiösa 
texter, där mystikens själva väsen är 
ett försök att förklara det oförklarliga. 
Läser man ett brev, har det betydelse 
vem som skrev brevet – inte minst 
hans/hennes intention bakom texten. 
Människor är mycket olika, men en sak 
har vi alla gemensamt: vi vill något med 
det vi gör. En författare är mycket säl-
lan opartisk, och det måste man komma 
ihåg när man läser hans/hennes texter.

Tycker du att detta är självklarheter? 
Jag trodde också att det var det, ända 
tills jag blev uppmärksammad på den 
debatt boken ”DaVinci-koden” av Dan 
Brown väckte. Plötsligt diskuterade 
alla religion – även människor som i 
vanliga fall inte var det minsta intres-
serade. Och just detta att de vanligen 
inte var intresserade, påverkade deras 
sätt att närma sig såväl boken som 
debatten kring den. Jag är med i flera 
s.k. ”chattar” på Internet, främst bland 
kattvänner, och upptäckte plötsligt hur 
dessa gladeligen slängde sig – naivt och 
okunnigt – in i teologiska diskussioner. 
Framför allt skrämde mig en sak: att de 

trodde att boken var sann.

Jag skall inte vara orättvis mot Dan 
Brown – han har skrivit en fantastiskt 
spännande historia, och har säkert en 
hel del forskning i teologiska särämnen 
bakom sig. Men genom boken går den 
tydliga tråden att han vill komma åt 
Romerskkatolska Kyrkan – varför vet 
jag inte. Det står honom fullständigt 
fritt att kritisera vad han vill, och hans 
frihet till åsikter om det romerska kon-
ceptet är okränkbar. Vad jag reagerar 
mot är att han sveper in det i det för-
såtliga påståendet att han presenterar en 
orubblig sanning – för det gör han inte. 
Han presenterar sin åsikt, vad han själv 
tycker att han har kommit fram till i sin 
teologiska forskning.

Den som är van att läsa religiösa texter 
förstår sådant här – men det gör inte 
den vanlige läsaren. Han/hon tror att 
Dan Brown har rätt – att det han säger 
är den totala och slutliga sanningen. 
Detta skrämmer mig av två skäl.

För det första är det ojuste av en för-
fattare att så subtilt och ändå kraftfullt 
styra okunniga människors religiösa 
uppfattning, att sätta upp människor 
mot människor utan att vara beredd 
att bära ansvaret för konsekvenserna. 
Dan Brown borde i ärlighetens namn 
vara öppen med sin kritik mot romarna, 
så att den vanlige läsaren förstod att 
boken är hans debattinlägg i diverse 
teologiska frågor. Att gömma det hela 
i romanformatet är försåtligt – å ena 
sidan kan han svära sig fri med att det 
hela ”bara är en roman”, men å den 
andra påstår han öppet att ”det här är 
sant”. Sorry, Mr. Brown, men en roman 
är och måste förbli en roman – och den 
skall läsas som en sådan!

Det andra jag reagerar mot är vad 
hans bok – i likhet med andra förfat-
tares, som använder knepet att blanda 
ihop fakta och fiktion – gör mot andra 
författare. Det borde inte vara en skri-
bents plikt att påpeka för varje läsare 
att ”kom nu ihåg att jag har hittat på 
alltsammans”… det skall läsaren kunna 
utskilja själv. 

Jag skall ta ett annat exempel, för att 
visa vad jag menar. Jan Guillou har 
skrivit en serie historiska romaner om 
den fiktive tempelriddaren Arn. Bakom 
böckerna ligger tveklöst en mycket nog-
grann forskning om den tidens liv och 
miljöer, politiskt och kulturellt – vi kan 
säkert utgå ifrån att det var ungefär så 
livet såg ut för en tempelriddare på den 
tiden. Men Jan Guillou är också noga 
med att inte kalla sina böcker ”fakta”. 
Ändå kommer det tusentals turister till 
Skaraborg varje år för att leta efter Arns 
grav. Det är inte Jan Guillous fel, utan 
bottnar i den vanlige läsarens oförmåga 
att skilja på fantasi och fakta.

Hur läser vi böcker, egentligen? Jag 
önskar att skolorna vore bättre på att 
lära eleverna kritiskt läsande – abso-
lut inte skrämma dem från böckernas 
underbara värld, men lära dem att se 
vad det är de läser och hur stor makt en 
författare besitter! Pennan är ett farli-
gare vapen än något annat – och det får 
varken författare eller läsare någonsin 
glömma.

Hinduerna har sina gurus, budd-
histerna sina lamor… men hur skulle 
någon av dem kunna ge en så förstklas-
sig andlig skolning som en katt kan ge 
en kristen?!? 

För sju år sedan tassade två små 
kattungar in i mitt liv, vände uppochned 
på min tillvaro och satte igång en tuf-
fare utbildning i kristna dygder än jag 
någonsin kunde ha fått någon annan-
stans. Jag tror att varje kattägare kan 
hålla med mig… kristen eller ej. 

Katter lärde mig mycket snabbt att 
prioritera rätt. Vartefter de onödiga 

av sr. Carina

Forts. från sid 8
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Kloster på nätet
Liberala Katolska Kyrkan har vi inga 

kloster, men många av våra medlemmar 
sympatiserar med de ideal som finns i 
de monastiska rörelserna. I denna arti-
kel hade jag tänkt berätta om ett kloster 
beläget mitt i London som tar ny teknik 
för att nå ut med sitt budskap och att 
erbjuda hjälp.

Det var 1898 som Marie Adele Garnier 
grundade kongregationen ”Tillbedjarna 
av Jesu heliga hjärta av Montmartre” i 
Paris. Hon hade under lång tid haft en 
önskan att komma närmare Kristus 
genom tillbedjan av det Allraheligaste 
sakramentet och deltagande i den heliga 
mässan. Målet med kongregationen var 
att förhärliga den heliga Treenigheten 
genom traditionella medel såsom; dag-
ligt deltagande i mässan, sjungande av 
tidebönerna, ständig tillbedjan inför det 
Allraheligaste sakramentet exponerat i 
en monstrans och bön.

Kongregationen skulle verka som en 
kontemplativ gren inom S:t Benedikts 
ordensregel.

Kongregationen var emellertid 
tvungen att fly från Frankrike redan 
1901 då lagstiftningen förbjöd religiösa 

ordnar och slog sig ner i London på en 
plats som kom att forma klostrets fort-
satta liv. På den plats klostret slog sig 
ner stod nämligen mellan 1196 och 1783 
den galge där många av Londons brotts-
lingar avrättades. Den karakteristiska 
triangelformade galgen har blivit en 
symbol för klostret och verksamheten 
har inriktats på bön och hågkomst av 
de katoliker som avrättades under den 
engelska reformationen. Över 350 mar-
tyrer vördas genom hågkomst och bön 
i Tyburn Convent som klostret heter. 
Klostret har också grundat kloster som 
lever efter samma kontemplativa stil 
som moderklostret i Tyburn. Sådana 
kloster finns nu i Ecuador, Colombia, 
Nya Zeeland, Skottland, Irland, Peru 
och Australien.

Systrarna lever i sträng klausur och 
ingen av systrarna får egentligen lämna 
klostret annat än om hon blir akut sjuk. 
Men detta gör ändå inte att systrarna 
inte når ut med sitt budskap. Klostret 
driver sedan flera år en välbesökt hem-
sida. Där grundläggande information 
om klostrets historia, reformationens 
martyrer och allmän information om 
klosterliv finns. Hemsidan innehåller 

även en virtuell rundtur i klostret där 
man kan se olika scener ur det dagliga 
livet för systrarna. 

Klostret har via sin hemsida nått ut 
till allmänheten på ett för denna typ 
av kontemplativa kloster ovanligt sätt. 
Detta har gjort att pilgrimer och turister 
har börjat strömma till klostret. Kapel-
let som är tillägnat tyburnmartyrerna 
hålles öppet för besök dagligen och 
systrarna ger guidade turer i kapellet.

Bönelivet är naturligtvis bland det 
viktigaste inslaget i systrarnas dagliga 
verksamhet. Och systrarna tar via sin 
hemsida emot önskemål om förbön. 
Systrarna använder på detta sätt hem-
sidan för att hjälpa människor som har 
det svårt. Och många kan vittna om att 
förbönerna har blivit bönhörda. 

För den som är intresserad av att göra 
ett besök på klostrets hemsida är adres-
sen www.tyburnconvent.org.uk jag kan 
verkligen rekommendera ett besök.

Krister Fast

 

Kristen gnosis ger det religiösa tänkandet en ny 
inriktning. Boken kan hjälpa den religiöse sökaren att 
förstå de djupare aspekterna av den kristna religio-
nen. Den lägger fram en ny syn på Gud, skapelsen, 
mänskligheten och evolutionen. 

Biskop Leadbeater visar i Kristen gnosis hur läran 
om reinkarnation och om orsak och verkan återfinns i 
trosbekännelserna och i de heliga skrifterna.

Det grekiska ordet gnosis betyder kunskap eller 
insikt. I religiöst sammanhang betecknar ordet den 
gudomliga visdomen och innebär en kunskap om och 
förståelse av de andliga mysterier, som kulminerar i 
en intuitiv upplysning.

Leadbeater ger oss här en ny och logisk syn på 
världen och ett nytt teologiskt koncept. Han presen-
terar den gamla gnosis med vetenskapliga, filosofiska 
och teologiskt tillfredsställande tankar om Gud, män-
niskan och universum. 

Han presenterar en ny gnosis.      

       Han visar att Guds rike är inom er.Kristen gnosis
Pris 250:-, porto tillkommer 30:-   beställs via e-post:  gudrun.fleetwood@telia.com

Finns också att köpa i din församling.
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För Livet – i tiden!

Förändringar i Communio

Vi har de kapitalglupska idrottsar-
rangörerna och de kulturarbetare som 
med våld och porr och andra livsned-
brytande förebilder profiterar alldeles 
särskilt på de unga. Den enes bröd – den 
andres död. I den stora världen ser vi 
också hur de religiösa fanatikerna, vår 
tids saddukkéer, lämnar efter sig lind-
rigt sagt halvdöda medmänniskor. De 
har upphöjt sin egen kult och livsstil 
till att vara den enda sanna och oftast 
totalt ovetenskapliga och har därmed 
byggt murar inom Guds familj. Det är 
lätt att peka ut sådan fanatism också i 
här Sverige, där nyandliga rörelser och 
homosexuella personer hör till de mest 
misshandlade offren just nu. 

Vad ska vi göra? I förlängningen av 
Jesu svar till den lärde mannen några 
svar som jag formar som en sam-
manfattning av mitt bidrag till denna 
gudstjänst. 1. Skaffa dig sådan grund-
lig kunskap om Gud att du känner 
igen honom i alla livsbejakande och 
livsbefrämjande företeelser och mot 
den bakgrunden ser när en livsförne-

kande och livsnedbrytande företeelse 
dyker upp. Umgås med Guds ord i 
Bibeln, bönen, gudstjänsten, studier. 
2. Skaffa dig kunskap om orsaker till 
tidens misshandlingar, avslöja dem 
och kämpa för den livsbejakande och 
livsbefrämjande vägen ”som leder till 
livet”, som Jesus säger i sin liknelse om 
den trånga porten (Matt 7:14). Kämpa 
med ”Andens svärd som är Guds ord”, 
som Paulus skriver (Ef 6:17). Försvara 
Livet, Gud! 3. Verka för att de olika reli-
gionernas och kyrkornas ritualer och 
traditioner är hjälpmedel för medlem-
marna till Gud och inte blir murar. Jag 
säger: hjälpmedel för medlemmarna, 
inte för prästerna. Vi präster ska - som 
Jesus – vara pedagogerna. Det är värt 
en självprövning, när allt fler männis-
kor lämnar de etablerade kyrkorna. 4. 
Och sist: Förverkliga i din livsstil att du 
försöker vara Guds avbild. Idag uppma-
nar Jesus oss att se människan bakom 
kläderna, titeln, nationaliteten, språket. 
”Sträck ut din hand och bygg en mänsk-
lig bro! Det gjorde jag och fann en hand 
i min.” För Livet, Gud – i tiden!

”Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt 
hjärta, pröva mig och känn mina tankar. 
Se till om jag är på en olycksväg och 
led mig på den eviga vägen.” (Psalt 139:
23-24).

Rör vid mig, helige Ande,

rör vid mitt dolda jag.

Lär mig tro att Jesus

leder mig varje dag.

Sporra mig, helige Ande, 

gör du mig trygg och fri.

Ge mig tjänst och ansvar,

låt mig till glädje bli.

Upplys mig, helige Ande, 

så att jag kan förstå…

Jag har en uppgift att fylla,

Kristus har bruk för mig!

(Ur Svenska Psalmboken nr 646)

Communio håller just nu på att 
genomgå en hel del förändringar. En 
ny redaktionskommitté bestående av 
Carina Carlström, Katharina Eriksson, 
Rose Marie Johansson och Krister Fast 
ansvarar från och med detta nummer 
för Communios innehåll. 

Ansvarig utgivare är även i fortsätt-
ningen Biskop Sten-Bertil Jakobson.. 
För att Communio skall kunna bli en 
tidning med bra bredd och intressant 
innehåll vill vi gärna att Ni som läsare 
skall komma med synpunkter om vad ni 
vill läsa. Redaktionen är även mycket 
tacksam för alla former av bidrag till 
tidningen.

Även andra förändringar är på väg. 
Styrelsen för Samfundet Liberala 

Katolska Kyrkan i Sverige som är ägare 
av Communio har för avsikt att i sam-
arbete med Liberala Katolska Kyrkans 
församlingar i Sverige distribuera tid-
ningen till samtliga betalande medlem-
mar i Kyrkan. 

Detta projekt är fortfarande bara på 
planeringsstadiet, men förhoppningar 
finns om att detta skall kunna börja 
fungera från och med påsknumret 
2006. Detta gör att de som betalar 
medlemsavgift till sin församling inte 
skall behöva betala prenumeration till 
tidningen. 

För dem som inte är medlemmar i 
LKK kommer inget att förändras, de 
betalar prenumerationen som tidigare 
till Communio. Men under innevarande 

år gäller alltså prenumeration som tidi-
gare för alla.

Har ni synpunkter eller önskemål 
är Ni välkomna att kontakta någon i 
redaktionen.

I nästa nummer…

Kommer en ny artikelserie av Morgan 
Norman om de kyrkliga skrudarna att 
börja. Morgan är diakon och ansvarig 
för skrudvård i S:t Mikaels och alla 
Änglars domkyrkoförsamling i Stock-
holm. Vi hoppas också kunna publicera 
bilder och ett reportage från Nederlän-
derna och biskopskonsekrationen av 
Evert Sundien som kommer att ske den 
16 maj.

Predikan hållen av teol. dr Bertil Persson i S:t Mikaels Domkyrka, Stockholm, den 19 
september 2004, utifrån liknelsen om den barmhärtige samariern 
(Luk 10:25-37).

Forts från Communio nr 4 2004.
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tingen sorterats bort, har min villkors-
lösa kärlek till dessa små djur växt. 
Bara genom att finnas till, är de sin 
Skapare trogna i både stort och smått... 
hur många människor kan man säga det 
om? 

Idag sörjer jag inte längre över sön-
derklösta stolar och nerkissade lakan. 
Allt sådant är döda ting, som egentligen 
inte har någon betydelse i mitt liv. Allt 
större betydelse för var dag har dock de 
spinnande varelser som gör mitt liv så 
meningsfullt och spännande.   

Gud vare tack för katter!

Sr. Carina

Aktuell LKK-litteratur
Liturgi  3:e upplagan..........................................................135 kronor
Psalmbok.............................................................................55 kronor
LKK:s egna särpsalmer samt liturgiska psalmer 
och gradualer som ingår i kyrkans liturgi

Principförklaring och kort lärosammanfattning...............20 kronor

99 frågor och svar om Liberala Katolska Kyrkan ............50 kronor

Vi har även en del LKK-litteratur på engelska.
Komplett boklista sänds gratis på begäran. All försäljning sker mot för-
skottsbetalning till COMMUNIO postgiro 88 82 44-1 portofritt! Upplysningar 
genom Rose-Marie Johansson, Täljstensvägen 11G, 752 40 Uppsala, tel. 
018-550191. 

Har Du förnyat din prenumeration 
på Communio?  

Tidningen kommer ut med 4 nr per år.

Prenumerera gör Du lättast genom att sätta in prenumerations-
avgiften 75 kronor på postgiro 88 82 44-1

Kattliga. . .
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