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Katolska kyrkan kanoniserar nytt helgen   

Fader Peter har skrivit en kort krönika om några nordiska helgon med anledning av att Sr Elisabeth 
Hesselblad kanoniseras och Sverige har därmed finns det ytterliggare ett helgon med svenskt påbrå. 
Vidare har f. Peter skrivit lite om två medeltida kloster i norden. Ni kan läsa om detta på St. Sigfrids 
husförsamlings sida på AAK:s hemsida..     

Jungfru Marie bebådelsedag   

Lördag den 12 mars inför Vårfrudagen så genomförde vi en mässa i Heliga Johannes av Damaskus 
huskapell i Nacka.  
Mässan firades med jungfru Maria som tema och vår biskop predikade om hur stor och betydelsefull 
Jungfru Maria är för kristendomen och dess tillblivelse och vardande i tiden vare sig man är katolik, 
protestant eller ortodox. Efter mässan blev det förtäring med våfflor såsom tradition hör till.   

  

    

Det tillredda altaret.                       Biskop Anders predikar. I slutet på mässan välsignades det med helig olja. Gott med våfflor.      

Trettondagstid   

Lördagen efter  trettondagen - 10 januari - firades det mässa i en lägenhet i Norsborg söder om 
Stockholm. Biskop Anders välsignade därvidlag hemmet som  tillägnas den helige Joseph. 
I predikan hänvisade biskopen till att trettondagen är kyrkans älsta festtid och firas i en anda av tre - 
ephifania - teofania - betfania och att symbolen för de tre vise männen är något som  antogs som  vapen 
för konungariket Sverige efter "folkungaättens" utslocknande från tronen. Vårt  lands kristna arv är alltså 
väl synligt. 
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Mässans firande                                                                                          Kaffe med dopp.      

Annandag jul - firande i Emaus husförsamling   

Som traditionen bjuder i Emaus husförsamling så firades det mässa på  annandagen - den helige Stefanos dag. F. Louis 
celebrerade och ett flertal  gudstjänstbesökare deltog i mässan. Efteråt blev det samkväm med kaffe.    


