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Säsongsavslut i Proklama 

Söndag den 8 december - andra i advent - avslutades höstterminens mässor i Gudsföderskans Beskydds 
församling i Proklamakapellet. Biskop Anders celeberade mässan och predikade om söndagens tema 
"tiden är inne". Efter gudstjänsten blev det kyrkkaffe och biskop Anders utdelade 2014 års kyrkokalender. 
Onsdag den 18 december hålls höstterminens sista aftonandakt/vesper. I början av januari 2014 drar 
församlingen igång sin verksamhet igen. 

Biskop Anders och acolut Liza i samtal över en kopp kaffe. 

Alla Helgons dag firande 

Under lördag den 2 november - Alla helgons dag - samt under söndagen firades mässor i flera av våra 
kapell och församlingar. Gå in på sidan för Sankt Franciskus församling för att läsa om firandet i 
Stockholm. I Emaus husförsamling i Gnarp  firades det gudstjänst på söndagen där f. Louis som 
traditionen blivit ledde gudstjänsten i temat om martyrer och martyrskap. Många helgon genom 
århundraden visat vad man kan göra och offra för sin tro.   

Bröllop i Bulgarien 

I slutet på augusti förrättade f. Fred Kuttner ett bröllop i Bulgarien enligt österländsk och bulgarisk rit. Ca 
180 personer samt en kör var närvarande vid cermonin. Det kristna äktenskapet är ett Guds mysterium där 
han förändrar livet för makarna och leder dem mot frälsningen. Makarna skall följa Jesus Kristus och 
alltid vara förlåtande mot varann i äktenskapet. De skall i äktenskapet göra det Jungfru Maria säger, vad 
Herren säger er att göra, det skall ni också göra (Johannes 4).  Äktenskapet innebär inte jag utan Vi i 
Kristus . 
F. fred Kuttner från Tyskland i augusti 2013. 

       

 

 Några bilder från bröllopet.    
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Medarbetarmöte 
Fredag-söndag den 16-18 augusti höll AAK traditionsenligt medarbetarmöte i Gnarp. Denna gång hölls 
mötet i St Markus kapell i Norrgimma. Bland de frågor som behandlades var att fastställa en mässa i kort 
form för sjukhusbesök, pilgrimsresor m.m. Denna mässa är en översättning från IOCC i USA där 
ärkebiskop Georg har arbetat fram den. Dessutom beslöts att vi förutom SKR:s översättningar av 
trosbekännelserna (Nicenum och Apostolicum) får andra översättningar användas när så passar. Vi 
beslutade också att inför nästa tryckning av vår mässbok infoga en engelsk version av Missa Vetus 
Latinae. Vidare berättade f. Louis om sin bok om Alberts Schweizer som snart skall gå i tryck.Vi 
återkommer omdetta.  

På lördagen firades det mässa i Sankt Markuskapell i Norrgimma och på söndagen avslutade vi mötet 
med mässa i Taizeanda i Emaus huskapell. 

  

 

Fred, Louis, Anders, och Peter. I mitten Pia som gästades oss under mötet.        Fred och Anders i samtal. 

  

Louis och Pia i samtal på verandan.                               F. Peter överlämna som gåva en ikon till Pia.   
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F. Peter celeberar mässan med hjälp av vår tillfälliga "stiftshund" Målly.   Biskopen med stiftshunden.  

         

 

De årliga löftena förnyas av alla präster.          
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Gudsföderskans beskydds församling 

Söndag den andra i trefaldighet den 2 juni avslutades vårterminens gudstjänstsäsong i Proklamakapellet. 
Biskop Anders som celebrerade mässan predikade om söndagens tema - vård dop. Biskopen påtalade att 
ordet "vårt" i vårt dop inte får bli något självfixerat. Vi döps in i den Kristna gemenskapen d v s kyrkan, 
såsom Jesus Kristus så noga visade när han steg ner i Jordanfloden.  

Ett par kvällsandakter återstår i Proklama bokhandel innan vi gör sommaruppehåll. I september beräknar 
vi att starta höstterminens verksamhet. 

          

    

Bröllop i Tyskland 

Early in May f. Fred lead a wedding ceremony. The couple wanted it to be married outdoors but due to a 
sudden thunderstorm it had to be done in a restaurant. The place was "free" (from tradition), but the 
liturgy was the traditional one. Under the un-churchy conditions it proofed to be strong in itself - the 
wedding party of more than 80 people followed in seriousness and willingly joined in prayer.  

I början av maj celebererade f. Fred en bröllopsceremoni. Paret önskade att det skulle firas i det fria men 
på grund av en plötslig åska fick ceremonien genomföras i en restaurang. Platsen var nu inte en kyrka, 
men liturgin var den traditionella. Liturgien bevisade att vara stark i sig själv - bröllops församlingen på 
mer än 80 personer följde glatt och gärna med i bönerna. 
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Påskens firande i våra församlingar 

Som traditionen bjuder så har det varit påskfirande i våra olika kapell inom AAK här i Europa. Det har 
som vanligt varit en stor glädje att få fira Kristi död och uppståndelse. I anslutning till vår biskops besök 
till St Eskil så passade biskop Anders f. Peter på att planera för vårens aktiviteter samt den årligen 
återkommande medarbetarmöte som skall hållas i mitten på augusti. Titta på för församlingars egna sidor 
för att se mer om påskfirandet. 

 

Biskopen och f. peter tar kaffe under sitt möte.   

St Matteus i Tysklnad 

Församlingen firade liturgier skärtorsdagen, påsknatten och påsk. Under veckan direkt efter påsken 
genomför f. Fred Kuttner ett besök till en sjuk för nattvardskommunion.       
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Verksamheten 2012 
Nu har vi gjort en sammanställning av vår verksamhet inom AAK här i Sverige och våra fyra 
församlingar. 
Vi har hållit 152 gudstjänster (mässor, andakter, dop). Vi har haft 25 andra sammankomster (egna möten, 
ekumeniska möten och utflykter). Totalt har vi betjänat minst 801 personer. Under 2012 startade Sankt 
Eskils Husförsamling sin verksamheten i Karlstad,  Sverige. 
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 en stor och omfattande 
verksamhet under f. Freds ledning.    Biskop Anders 2013-08-24   

Östanbäcks kloster 
Under epifania - trettondagstid 2013 besökte vår biskop Östanbäcks kloster (evangeliskt 
benedektinerkloster) under några dagar. Då passade han på att ta bilder på de två ikoner vår kyrka har 
skänkt till klostret. Dessa ikoner har givits såsom ett bidrag för utsmyckning av den kyrka som togs i bruk 
i somras och som  fortfarande håller på att färdigställas. Bröderna på kloster är mycket tacksamma för  
gåvorna. 

  

 

Chrysystomosikon i gamla kapellet (längst till vänster).  Rublevikonen temporärt placerad i refrektoriet.      

Nya mässboken 
Nu har vi fått den nya mässboken levererad från tryckeriet. Denna första utgåva har vi bara i begränsat 
antal eftersom den i framtiden kommer att kompletteras med bland annat en mässordning på engelska. 
Vill Ni ha ett exemplar av mässboken (häftad) så kontakta någon av oss via e-post. Adresserna finns på 
sidan "församlingar/medarbetare". Antalet är dock som sagt var begränsat. 
Fader Peter Albertsson som är den som mest av oss har arbetet med "mässa i gammal västkyrklig rit - 
ordo missae vetus latinae" har skrivit en artikel om hur han arbetat fram denna ordning. Artikeln finns i 
PDF format på vår hemsida.   Stockholm 2012-12-10   
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IOCC expanderar   

Vår moderorganisation "Independent old Catholic Church" fortsätter sin expansion världen över. Sedan 
en tid tillbaks har vi en biskop i Afrika, Kenya som heter George Otieno. Biskop George har nu fått fart 
på verksamheten . I dagsläget har vår kyrka 4 präster och två diakoner i Afrika. nedan några bilder från 
ordinationen av f. Peter Wachira. 

  

  

            

Ny mässbok 
Under eftersommaren och hösten har vi arbetet med att göra färdigt vår nya mässordning som vi kallar 
"mässa i gammal västkyrklig rit" - ordo missae vetus latinae. F. Peter som har fungerat som 
"projektledare" för detta har lagt ned mycket arbete på detta. Han kommer nu när arbetet är avslutat 
skriva en kort artikel om hur han arbetat fram den nya mässan och bland vilka källor han letat. Vi 
kommer att publicera denna artikel senare på vår hemsida. 
Vi har också beslutat att låta trycka upp en mässbok/häfte där vi samlat de mässordningar vi i huvudsak 
använder oss av (högmässan, mässan på tyska samt mässa enligt gammal västkyrklig rit). F. Fred i 
Tyskland har ansvarat för att göra layouten samt beställning hos tryckeri. Mässboken är nu under 
tryckning så att senare i höst räknar vi med att den finns tillgänglig. Vi kommer bara att trycka den i 
begränsat antal eftersom vi redan planerar att komplettera den med en mässordning på engelska. Om Ni 
vill ha tillgång till mässboken så hör av Er till oss men som sagt var antalet är begränsat.     

Kyrkoherdeinstallation i St Petri i Karlstad inom Missionsprovinsen 
Missionsbiskop Roland Gustafsson ledde installationen - på tolfte söndagen efter trefaldighet - St Petri 
Gudstjänstgemenskaps nye kyrkoherde Daniel Brandt 
- Jag mötte en av missionsprovinsens biskopar på Östanbäck den 21 juli när Enhets kyrka invigdes, säger 
AAKs biskop Anders Holmwall, och därför var det naturligt att vilja vara representerad när 
missionsprovinsen installerar en ny kyrkoherde i en stad där jag själv har en av mina medarbetare. Läs 
mer om detta på vår gällande St Eskils Husförsamling på deras nyhetsblad.     


