
SANKT FRANSISCUS NYTT                                     

                                                                                                         Årskrönika 2014                        

 
Församlingsbladet för Sankt Franciscus församling, Segeltorp, Stockholm 

Andra i advent 

Andra söndagen i advent 7/12-14 hölls det samlad mässa hos Gudsföderskans Beskydds församling 
(Proklama) för att gemensamt inleda det nya kyrkoåret och avsluta det profana året. Orsaken till detta var att 
lokalen "Magasinet" med St Franciskus kapell var upptagen med annan verksamhet. I mässan predikade 
biskop Anders om att Guds rike är nära och att vi i glädje och förtröstan ska invänta ankomsten av 
fridsfursten. 

   

 

         
Gåvor utdelas                                  

  

Smörgåstårtan av ej så ringa storlek som ett cafe i Fruängen skapat. Julgåvor utdelas. 

Ekumenisk mässa 

Söndag den 21 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 90 
personer. Sankt Mikaels församlings nya kyrkoherde Hanna Lönneborg. Efter gudstjänsten blev det kaffe 

med mingel mellan kyrkorna/samfunden. 

  Gudstjänstledarna samlade efter mässan. 
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Pingsten 

Under årets pingstfirande firade församlingen en mässa i Nacka utanför Stockholm. I anslutning till 
pingstgudstjänsten så välsignades både påskljus och en ikon föreställande den helige Johannes av Damaskus. 
Förhoppningsvis kommer det även då och då framöver att firas gudstjänster i Nacka.  

Annandag påsk 

Som traditionen bjuder så firade församlingen mässa i annandag påsk den 21 april. På besök från Sankt 
Eskils husförsamling kom f. Peter, församlingens präst. I anslutning till mässan så välsignade biskop Anders 
en ny handmålad ikon, Maria Magdalena ikon som skall placeras i Sankt Eskils husförsamlings kapell 
tillägnat Maria Magdalena. 

                           

 

Anders och Peter med ikonen av Maria Magdalena.       Biskopen vid den väldekorerade smörgåstårtan.  

Ekumeniska gudstjänsten i böneveckan 

Söndag den 26 januari - tredje efter trettondagen - genomförde Huddinge Kristna råd årets ekumeniska 
gudstjänst i Huddinge kyrkan. Deltagande kyrkor/samfund var Svenska  kyrkans församlingar inom det nya 
Huddinge pastorat, Stuvsta missionskyrkan, Tjugofyrakyrkan, Pingastkyrkan i Södertörn samt vår 
församling. Niklas Mörling från Tjhugofyrakyrkan predikade om temat kristen enhet. Enheten finns alltid 
mellan oss Kristan finns alltid där även om vi i juridisk/organisatorisk mening tillhör olika kyrkor/samfund.      
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Årets verksamhet inleds 

Söndag den 12 januari - första efter trefaldighet, Herrens dop - inledde församlingen vårterminens 
verksamhet. På eftermiddagen genomfördes en liten fest där vi passade på att gratulera Pia till hennes 
upptagning i den "stora Kyrkan", nämligen Romersk  katolska Kyrkan. 

 

Uppe i kapellet.  

 

                                                                  Anders visar upp den stora smörgåstårtan och undrar hur vi skall orka med den.  

     

 

    Gåvor utdelas. 


