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Besök med Abrahamitiskt tema i Småland 
  
På måndagkvällen den 23 november visade fader Peter bilder och föreläste om trons alla folks stamfader Abraham 
Läs mer om detta på Sankt Sigfrids sida på AAk:s hemsida. 

Helgens firande i alla helgonens tid. 

Under denna helg har aktiviteten inom AAK farit hög i Stockholm. På lördag förmiddag genomfördes en 
minnesandakt i Sankt Fransiscus kapell och på eftermiddagen firades det gudstjänst i Nacka - Helige Johannes av 
Damaskus kapell. På söndag efter "alla helgons dag" eller rättare sagt "alla själars dag" firades mässa som vanligt i 
Gudsföderskans beskydds församling - Proklamakapellet. 

                                                 

Biskop Anders predikar, stiftshunden Målly verkar uttråkad :-).  Anders och Pia vid altaret. 

Mässa med examination 

Lördag den 26 september begav sig Biskop Anders till Karlstad och Sankt Eskils Husförsamling där han i 
anslutning till mässans firande examinerade f. Peter som nu är DoM. Läs mer på Sankt Sigfrids hemsida. 

 

Medarbetarmöte 
Fredag-söndag den 19-20 september höll AAK traditionsenligt medarbetarmöte i Gnarp. Mötet hölls i St Markus 
kapell i Norrgimma. Bland de frågor som behandlades var att vi gick igenom de förändringar som gjorts i IOCC:s 
kanon (vår kyrkas regler), bland anat våra grundläggande principer som har kortats av och förebklats något. Under 
synoden och biskopsmötet i USA i februari fick vi i uppdrag att upprätta en europeisk/svenskt "Agape seminarium" 
Biskop Anders och f. Peter berättade om hur arbetet fortskridit. Vi får anledning att återkomma om detta. 
På lördagen firades det mässa i Sankt Markuskapell i Norrgimma och på söndagen avslutade vi mötet med mässa i 
Taizeanda i Emaus huskapell. 
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Mötet ingång.                                Fred celeberar mässan på lördagen.                  Biskopen och f. Louis  

                                                      

Efter att prästerna förnyat sina löften är det vår biskops tur att förnya sina löften.       Samlingsbild. 

 

Verksamheten 2014 
Nu har vi gjort en sammanställning av vår verksamhet inom AAK här i Sverige och våra fyra församlingar. 
Vi har hållit knappt  300 gudstjänster (mässor, andakter, dop) och andra sammankomster (egna möten, ekumeniska 
möten och utflykter). Totalt har vi betjänat mer än 1000 personer. 
Vi är alltså inte så stor som kyrkosamfund men vi har ändock en livaktig verksamhet som synes.  
Till detta kommer verksamheten i Italien och i Tyskland (Sankt Matteus centrum) som är underställd IOCC och 
Biskop Anders här i Europa. Sankt Matteus i Tyskland har haft ca 70 sammankomster och betjänat mer än 3000 
personer. 

 Biskop Anders 2014-09-21 
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Våra många olika ursprung 

F. Peter Albertsson har besökt Port Royal des Champs i Frankrike. Där bildades under början av 1600-talet en 
rörelse som kom få betydelse för gammalkatolicismens historia. Peter har tagit några bilder samt skrivit en kort 
historia om detta. 

Påsktid 

Som vanligt så har det varit firande under hela påsken i våra kapell runt om i Europa. Särskilt som traditionen 
bjuder så har det firats mässor under annandag påsk. Sankt Fransiscus församlings firande kan du läsa om på deras 
sida. Om Emmaus Husförsamling skriver f. Louis följande: Enligt "gammal god sed" samlades en grupp vänner 
eller sympatisörer till mässa i Emmaus Husförsamling på kvällen på Annandag Påsk. 

Annandag påsk har ju börjat bli en bortglömd dag bland kristenhetens högtider. Detta trots att Jesus uppenbarade 
sig för lärjungarna i vid deras vandring mot Emmaus. 

Följande berättar f. Fred om verksamheten inom St Matteus Centrum i Tyskland  

Jubilate! 
Söndag den 15 februari - sista söndagen framför påskfastan inviterades f Fred i prästvigningsgudstjänst i Jesu 
heliga hjärta kyrkan i Neukastell. 
Det var hans vän Prof. Dr. Herzberg som vigdes till det heliga ämbetet som präst i Reformed Episcopal Church. 
Det välsignade biskop Gerhard. F Fred var ansvarig för den allmänna kyrkans bön och uttalade välsignelse i 
vigningen. Gudstjänsten besöktes av ca 50 personer. 
Excultet! 
Under påsk firade Fred flera mässor och fungerade som liturg i påskvigilian. I söndagens Jubilate - inviterades f 
Fred till professjubileum för augustinersyster Angelika i Essen. Vid förnyelse av löften i klosterkyrkan var det 
absolut fullt med fler än 200 deltagare. Dagen slutade för gästerna med kvällsbön "vesper" in nunnans kor - med 
romersk-katolska, anglikanska, lutherska ock gamla katolska betjänande. 

 
 

Fastetider 

Fader Fred Kuttner - vårt präst i Tyskland har skrivit några reflektioner om 2015 års fastetid (på engelska).  

 

 

 

 

 



                                       LOGOSLOGOSLOGOSLOGOS                           december 2015     

Sidan 4 (4)                                                         Logos, kyrkoblad för Allmänna Apostoliska kyrkan 
 

Synod i USA 

Helgen 6-8/2 - kyndelsmäss genomfördes den årliga (ja, vartannat år vill säga) synoden för IOCC i Clearwater, 
Florida. Från AAK deltog biskop Anders och fader Peter. Totalt ca 25-30 personer ur IOCC clereseri deltog. Under 
mötet diskuterades det om vi ska ha en "luthersk rit" i vår kanon men det beslutades att detta ligger på respektive 
präst/biskop att handha detta. Vidare så uppdaterades får kyrkas kanon och trossatser. En del obsoleta regler samt 
upprepningar togs bort och vissa omstuvningar skedde. Ärkebiskop Georg informerade om att vi nu totalt omfattar 
150 präster/diakoner och 8 aktiva biskopar världen över och i USA anser mer 200000 personer att de är katoliker 
men inte romerska varav många av dessa till hör IOCC. . Nedan några bilder. 

    

Äb. Georg och B.                          Anders Mötet i full gång         Förberedelse inför lördagens prästvigning 

   

 Prästvigningen                                        F. Peter med några präster. 

 

Nyheter från Tyskland 

Söndag den 21 december - fjärde in advent - deltog f Fred i en ekumenisk gudstjänst kallad  "English Christmas 
Carol Service" i Christus Kyrkan med deltagare från episkopal-protestantisk och romersk-katolskt kristna. 
Gudstjänsten besöktes av ca 80 personer. 


