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Församlingsbladet för Sankt Franciscus församling, Segeltorp, Stockholm 

Mässa i fornkyrklig anda 

På söndagkvällen den 12 februari samlades delar av AKKs kleresi för att använda en ny mässordning i 
enlighet med samtalen vid prästmötet i augusti 2011.Mässan firades i St Fransiscus kapellet. Läs mer om 
detta på AAK:s nyhetssida och informationsbladet Logos. 

Ekumenisk gudstjänst inom HKSR 

Söndag den 29 janauri höll församlingarna inom  Huddinge Kristna Samarbetsråd/HKSR den årliga 
ekumeniska gudstjänsten. I år  skedde det dock en vecka efter den s k böneveckan beroende på att alla 
församlingar i år ville fira gudstjänsten i den nya Pingstkyrkan i Huddinge som just blivit färdigbyggd. Den 
nya kyrkan är stor och rymlig och i lokalen finns även restaurang och konferensanläggning. Gudstjänsten var 
välbesökt med över 100 deltagare. Pastor Paul Enlund från Missionskyrkan i Stuvsta predikade. Två 
söndagar (15/1) tidigare överlämnade HKSR en gåva till den nya kyrkan i forma av en ikonmålning från 
Grekland. 

          

 

B G Band sjöng och spelade.                                            Pastor Paul predikar. 

Luciagudstjänst 
Söndag den 11 december 2011  tredje i advent  firade vår församling tillsammans med Sankt Mikaels 
församling inom Svenska kyrkan Luciaandakt. Som traditionen har blivit så inledde vi med fackeltåg från 
Sankt Franciskuskapellet i Magasinet till Segeltorps kyrka. Drygt 20 personer deltog i tåget.. I kyrkan 
sjöng Lucia med tärnor många fina jul- och luciasånger. F. Anders och distriktspräst Åsa berättade om Lucia, 
läste en dikt, samt bad för familjen och de ensamma. Nedan några bilder. 
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Avtackning 

Sedan en tid har diakon Pia varit tjänstledig från sin tjänst i Vårby Gårds kyrka (Sv Kyrkan) men har nu 
avslutat sin tjänst för att satsa på sitt nya arbete. Söndag den 13 november avtackades hon av församlingen. I 
anslutning till detta passade Biskop Anders också att tacka henne för det goda ekumeniska samarbete som Pia 
många gångar tagit initiativ till mellan de olika kyrkorna/samfund i Segeltorp och Vårby Gård. Självkart 
kommer vi Sankt Franciskus församling att fortsätta ha goda kontakter med Pia. 

  

 Diakon Pia flankerad av Anders och Carla (tidigare arbetskamrat med Pia). 

Ekumenisk gudstjänst 

Söndag den 9 september - fjortonde efter trefaldighet - enheten i Kristus - firades det ekumenisk mässa i 
Vårby Gårds Kyrka (Sv kyrkan), Sankt Michaels församling tillsammans med Österns gamla kyrka, 
Frälsningsarmén samt Armeniska kyrkogruppen och vår kyrka representerad av St. Fransiscus församling. 
Tyvärr kunde inte Syrisk katolska Missionen deltaga eftersom många av dess medlemmar var på resa till 
Libanon. Mässan besöktes av ca 80 personer. Fader Josef från Östern Gamla Kyrka predikade. Efteråt blev 
det kyrkkaffe med kyrkomingel. 

  

 

Celebranterna från de olika kyrkorna/samfunden.  Biskopen flankerad av Major Mona Stockman och f. Josef. 
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Smygstart av säsongen 

På tisdag den 7/8 smygstartade församlingen sin verksamhet. Biskop Anders ledde då en ekumenisk 
morgonandakt i Vårby Gårdskyrka. Detta har Anders nu gjort ett antal år och det har varit mycket uppskattat 
av Sankt Mikaels församling (Sv Kyrkan). Efteråt blev det frukost och dussintal deltog i detta. Runt 
månadsskiftet augusti/september kommer den ordinarie verksamheten att starta både inom Sankt Franciskus 
församling och Gudsförderksans Beskydds Församling och Proklama.  

     Biskopen leder laudes ur tidegärden.   

Säsongsavslut 

Söndag den 3/6 - Heliga trefaldighets dag - samt torsdag den 7/6 avslutades vårterminen aktiviteter i 
proklama kapellet inom Gudsföderskans Beskyds församling. St Franciskus församling deltog i detta. På 
söndagen predikade biskop Anders om heliga treenigheten som är så viktig för kristendomen men så svår att 
förstå och förklara, sannerligen ett trons mysterium. Biskopen berättade också att denna söndag även kallas 
missionsdagen och att vi alla har ett  missionsuppdrag likt de uppdrag Jesus gav sina apostlar att förkunna 
Kristus närvaro. På torsdag avslutades så terminens vesperandakter. Nedan några bilder. 
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Biskopen tillsammans med en andaktsbesökare från Finland nedanför Proklamas skylt.   

Påskfirande 

Årets påskfirande i Stockholm skedde för församlingen tillsammans med Gudsföderskans Beskydds 
församling på påskdagen i Proklama kapellet och på annandag påsk i St Franciskus kapell. Det är i nåd att än 
en gång få fira vår Herren Jesu uppståndelse och vandringen till Emaus. 

   

Altaret dukat.                                                                                               Biskop Anders redo för kaffe.  


