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Församlingsbladet för Sankt Franciscus församling, Segeltorp, Stockholm 

Kommenterande mässa 

Söndag den 22 november - Domsöndagen - firades en lite annorlunda mässa i Sankt Franciskus kapell. Vår 
mässa Vetus Latine kommenderades under mässans genomförande eftersom vi hade bjudit folk som inte har 
sådan stor erfarenhet av gudstjänstfirande. Det hela förlöpte väl även om det var något ovant för biskop 
Anders och f. Peter som celebrerade. Även om besökarna var något ovana så följde de med mässan mycket 
bra och deltog med liv och lust i de partier församlingen ska respondera. Efter mässan blev det ett långt 
samtal om gudstjänsten till kyrkkaffet. 

Ekumenisk mässa 

Söndag den 6 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 70 
personer. Vår kyrkas biskop - Anders - predikade och f. Adris från Syrisk katolska missionen översatta 
predikan under mässan. Efter gudstjänsten blev det som vanligt kaffe med mingel mellan 
kyrkorna/samfunden. 

 

Mässa i sommartid 

Trots att vi har sommaruppehåll kunde vi genomföra en mässa i vårt kapell söndag den 26/7. Biskop Anders 
celebrerade mässan och predikade om  söndagens tema 2andens klarsyn". Nedan några bilder från söndagens 
samkväm efter mässans firande.  

         

 

F. Peter o vår stiftshund Målly               Måltiden med kaffe.    B. Anders och Pia arbetar med dukningen. 
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Annandag påsk 

Under 2015 har påskfirandet i form av gudstjänster och andakter varit intensivt. Det har varit avklädning och 
återsmyckande av altare, fottvagning m.m. Det hela avslutades med högtidlig mässa under annandagen där 
bland annat en ikon välsignades. 

  Avklädda altaret   

 

 Smyckade altaret   

Ikonen välsignas 

 

                                                                

                                                                                   Enkel måltid och en deltagare grattas. 

Mässa med välsignelse över ikonen av d.h Helena. Konstantins mor, kejsarinnan Helena, var också en 
hängiven kristen. Hon besökte Jerusalem och återfann där Kristi dyrbara kors och lät över denna plats bygga 
Uppståndelsekyrkan. Hon lät också bygga många andra kyrkor i det Heliga Landet. 

Ekumenisk gudstjänst 

Den ekumeniska böneveckan - 18-25/1-2015 - avslutades för Huddinge Kristna samråd (HKSR) med en 
gudstjänst på söndagen den 25/1. I år var det vår församling om var arrangör och biskop Anders fungerade 
som gudstjänstledare. Eftersom vårt kapell i "Magasinet" är litet till ytan så förlade vi gudstjänsten till 
Segeltorps kyrka inom Sankt Mikaels församling. Pastor Ove Sommar från Stuvstakyrkan (Ecumeniakyrkan) 
predikade och avslutade med en mycket fin sång. Ca 30 personer var närvarande vid gudstjänster och de 
flesta kyrkor/samfund inom HKSR fanns på plats.     


