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Församlingsbladet för Sankt Eskils husförsamling, Karlstad
Första advent
På kyrkoårets nyårsafton, lördagen före Advent, besöktes Karlstad av den romersk-katolske biskopen Anders
Arborelius med stort följe.
Efter avskedsbön i den gamla kyrkan, bars inventarierna i procession genom staden till den tidigare
baptistkykran, som byggts om något. Biskop Anders förrättade konsekrationsmässa, med bland annat
reliknedläggning i altaret, smörjning med olja av altare och
konsekrationskors samt inrökning av kyrkan.
Kyrkoherden, fader Ferenc, påminde i sitt tacktal om att ett 60 år långt provisorium nu fått sitt slut och inbjöd
till söndagens firande av första söndagen i advent.
Vid det särskilt festliga kyrkkaffet efteråt mottog den nya kyrkan hjärtliga gratulationer och gåvor från flera
församlingar i Karlstad. Från
St Eskil överlämnade fr Peter en ikon med Jesu mor och mormor; de heliga mödrarna Maria och Anna.

Några bilder från högtiden.
Seminariedeltagande
I Göteborg höll den fristående teologiska högskolan Församlingsfakulteten en bibeltolkningskonferens under
7 och 8 november 2014.
Konferensen inleddes med två seminariepass, där fr. Peter deltog med ett PM om nuläget för biblisk
arkeologi om Israels barns uttåg ur Egypten.

Mässa med inrökning
Onsdag den 15 oktober kom Biskop Anders på besök och celebrerade en mässa där en ny ikon -Maria
Magdala - inröktes och placerades på sin plats på ikonostasen. Både b. Anders f. Peter reflekterade/predikade
om Maria från Magdala och den stora betydelse hon haft för kristenheten i och med det uppdrag hon fick av
Gud att att som första person vittna upp Jesu uppståndelse.

Den nya ikonen - Maria från Magdala - längst uppe till vänster i Mara Magdalenakapellet..
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Den 14e söndagen efter trefaldighet mottogs Maria Olofsson LeRoy i Karlstad domkyrka.
Under domprostens ledning kommer hon där att tjäna som församligsherde. Maria har under sin tid som
domkyrkokaplan varit mycket omtyckt för sin vackra liturgi, sin evangeliska förkunnelse och sin glada
personlighet.
I mottagningsmässan trodde domprosten att Maria nu kommer att utveckla församlingen enligt Guds vilja.
Medarbetarna hälsade henne välkommen med profetorden Jag vet väl vilka tankar jag har för dig, nämligen
fridens tankar och inte ofärdens (ur Jeremia 29:11) och församlingsrådet med Låt mig få höra om Jeus, skriv
i mitt hjärta vart ord (ur den Svenska psalmboken, nr 46). Enhetens söndag, som det var, predikade sedan
Maria, och avslutade med enheten kommer inte av att vi tror på samma sätt, utan att vi tror på en och samma
person.
Vid kyrkkaffet efteråt, med snittar och cheesekake hölls många tal, överlämnades många änglar och
applåderades tacksamt åt Gud som ger sin kyrka goda gåvor.
Fr Peter var närvarande på uppdrag av AAKs biskop Anders Holmwall och gav Maria LeRoy en liten
gammalkatolsk present.

Ekumenisk uppvaktning
Söndag den 31/8 - elfte söndagen efter trefaldighet deltog f. Peter Albertsson vid installationen av den nye
domprosten Harald Cohén i karlstads domkyrkan/svenska kyrkan. Efter installationen överlämnade f. Peter
en gåva från församlingen.

Karlstads domkyrka i sensommarprakt

inte ett moln på himlen

Harald Cohén åtar sig uppdraget och lovar be för oss, så som vi ber för honom
Den nye domprosten i predikstolen

predika kan han!
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Biskopsbesök
Söndag den 29/6 - andra söndagen efter trefaldighet kom biskop Anders Holmwall på besök och celebrerade
mässa samt stod för predikan. Mässan firades enligt AAK:s rit Vetus Latine
St. Eskils Husförsamling med Magdalenakapellet kommer att fira mässor på onsdagen under hela sommaren.

Gudstjänsten pågår.

Kaffe med dopp.

B. Anders och f. Peter.

Askonsdagsfirande
Askonsdagen är en stor kyrklig helgdag här i St Eskils församling, bl.a. för att den firas i så få andra kyrkor i
Karlstad.
Det gör att tillströmningen av besökare är större än annars.

Välkommna fram att bli tecknade med aska

Knäfall inför Guds Lamm

Januari-juni - 2014
Vikenkyrkans trettiårsjubileum
Strax före jul året 1983 vigdes den röda träbyggnaden vid Mariebergsviken till en av
Domkyrkoförsamlingens så kallade småkyrkor.
I jubileumsmässan talade biskop Esbjörn av Karlstad om hur kyrkan alltid är mer på insidan än på utsidan.
Det är inuti byggnaden det går att finna de tre viktiga andliga verkligheterna förlåtelse, gemenskap och
välsignelse.
Vid kyrkfrukosten efter mässan delade biskop Esbjörn sin vision om hur Svenska kyrkan borde se ut i
framtiden, kanske just trettio år från nu. En kyrka öppen för sökare, som ser och aktiverar människors olika
gåvor i en hel symfoni av olika slags engagemang. Biskopen sa att Vikenkyrkan redan var ett gott föredöme
för en sådan kyrka i framtiden.
Kyrkorådets ordförande och fr Peter lämnade varsina gratulationer och presenter.
Fr Peter har en särskild anknytning till just Vikenkyrkan. Dels därför att han bor inom dess
upptagningsområde och dels därför att det var i kyrkorummet där som han den 7 juni 2008 upplevde Guds
kallelse att bli präst.

Margaretha Lothingius, distriktspräst, hälsar välkommen

Kyrkkaffe.

. En fullsatt kyrka ger köer till kommunionen.

Vikenkyrkan.

