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Församlingsbladet för Sankt Franciscus församling, Segeltorp, Stockholm 

Alla helgons dags firande 

Lördag den 2 november firades det Alla Helgons dag i vår församling. F. Fred kom på besök eftersom han 
var på hemresa från att ha tillbringat ett par veckor i sitt sommarställa i Hälsingland där även St. Matteus 
Centrums kapell St. Markus finns. Även f. Peter från St. Eskils församling i Karlstad kom på  besök. Biskop 
Anders predikade om ämnet "helgonen", om dess betydelse som föredömen och att vörda. Han berättade 
också om att trots att Sverige snart i 500 år varit protestantiskt så har vissa helgon (såsom heliga Birgitta, 
Sankt Erik, sankta Lucia) levt vidare i våra sinnen och olika firanden. På söndagen efter alla Helgons dag så 
firades det gudstjänst i Gudsföderskans Beskydds församling, proklama kapellet där temat om helgonen 
fortsatte. 

   

 

Samling och kyrkkaffe efter mässan i Sankt Franciskus kapell. 

Avtackning 

Söndag den 22 september - 17:e efter trefaldighet - avskedspredikade Kyrkoherde Johanna Wolf Öhman i 
Segeltorps kyrka. Hon avslutar därmed med sin tjänst i Sankt Michaels församling för att den 1/10 tillträda 
som kyrkoherde i Svenska kyrkans församling "Sofia" på söder i Stockholm. Biskop Anders Holmwall 
närvarade i gudstjänsten för att passa på att överlämna en gåva och tacka för de goda ekumeniska samarbetet 
som varit genom åren.  

   

 

En improviserad kör med anställda sjunger för och om Johanna, omtyckt blev det. Kh Johanna flankerad av den 
avgående ordföranden för kyrkorådet samt b. Anders. 
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Ekumenisk gudstjänst 

Söndag den 1 september - fjortonde efter trefaldighet - enheten i Kristus - firades det ekumenisk mässa i 
Vårby Gårds Kyrka (Svenska kyrkan), Sankt Michaels församling tillsammans med Syrisk Katolska 
missionen, Frälsningsarmén samt Armeniska kyrkogruppen och vår kyrka representerad av St. Franciskus 
församling. Tyvärr kunde inte Österns Gamla kyrka deltaga denna söndag. Mässan besöktes av ca 80 
personer. Fader Peter Albertsson från vår kyrka, Sankt Eskils husförsamling predikade om det stora ämnet 
som är alla kyrkors uppgift och strävan - nämligen enheten i Kristus. Efter gudstjänsten blev det kaffe med 
mingel mellan kyrkorna/samfunden. 

   

  

                     

Höstterminen startar 

Söndag den 11 augusti- elfte i trefaldighet - startar vi vår verksamhet i Sankt Franciskus kapellet/Magasinet 
med en mässa klockan 1100. Den 16-18 augusti åker några av våra medarbetare upp till Emaus 
Husförsamling i Gnarp  för att deltaga i årets medarbetarmöte. Tisdag den 27 augusti inleddes terminens 
ekumenisk samarbetet med att biskop Anders ledde en morgonandakt i Vårby Gårds kyrka. 

 

Söndag den 1 september - fjortonde efter trefaldighet - genomförs som traditionen bjuder årets ekumeniska 
mässa i Vårby Gårds kyrka. I denna ekumeniska mässa deltar förutom vår kyrka, Syrisk ortodoxa missionen, 
Armeniska Kyrkogruppen, Österns Gamla Kyrka, Svenska Kyrkan, och Frälsningsarmén. Ni är alla varmt 
välkomna till våra gudstjänster framöver.  
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Sommaravslut 

Söndag den 16 juni - tredje efter trefaldighet- genomfördes den sista gudstjänsten inför sommaruppehållet. 
Ytterliggare ett par mässor är inplanerad i juni men dessa är preliminära. Till denna mässa kom f. Peter från 
AAK:s församling i Karlstad (St Eskils Husförsamling) på besök och fick i uppdrag av biskop Anders att 
celebrera mässan och predika. Som vanligt så predikade Peter på ett mycket  intressant sätt om söndagens 
tema "förlorad och återfunnen". I slutet på augusti efter vårt årliga medarbetarmöte i Gnarp hos Emaus 
Husförsamling så startar vi höstterminens verksamhet.   

    

 Samling inför mässan.                           F. Peter celeberar.                        Kyrkkaffe i sommarvärmen.  

Ekumenisk utflykt 

Lördag den 1:a juni genomfördes traditionella ekumeniska utflykten arrangerad av Collegium Pastorum. 
Totalt ca 60 personer deltog i utflykten som gick till Sveriges äldsta ännu bebyggda stad. Deltagarna kom i 
huvudsak från Syrisk katolska missionen, Svenska kyrkan - Sankt Michaels församling samt AAK - Sankt 
Franciskus församling. En gemensam andakt genomfördes i Mariakyrkan som  började byggas på 1200-talet. 
Efter gemensam picknick så fick var och en vandra i den gamla staden och bl a titta på de tre kyrkoruiner 
finns. 
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Påsktid 

Söndag den 14 april - 3:e i påsktiden firade vi mässa i kapellet. Efter en lång vinter och seg vår i 
Stockholmsområdet kändes det äntligen som våren är här. Som traditionen bör så passade vi på att dricka 
kyrkkaffe utomhus i vårsolen efter mässan. Biskop Anders och f. Peter gick sedan igenom korrekturer 
avseende AAK:s första tryckta mässbok. Den kommer senare i år att tryckas i ny upplaga. 

   

Förhoppningsvis blev det arbete vi utförde mindre suddigt än bilden.   

Collegium Pastorum i vilket vår församling ingår har beslutat att genomföra en ekumenisk utflykt lördag den 
1/6 klockan 1000-1800. Resan går i år till Sigtuna, Sveriges äldsta stad. Vi återkommer med mer information 
senare i vår.   


