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Församlingsbladet för Sankt Franciscus församling, Segeltorp, Stockholm 

Mässa i Nacka 

Den 13 november – söndag före domsöndagen – firade vi mässa i Helige Johannes av Damskaskus huskapell 
i Nacka, Saltsjöbaden. I stället för en predikan så kommenterades den predika påven Fransiscus I höll i 
Vatikanen på morgonen samma dag. Efter mässan blev det en enkel lunch med soppa och kaffe. Nedan några 
bilder från söndagens firande och samkväm. 

 

Ekumenisk mässa 

Söndag den 28 augusti – fjortonde efter trefaldighet – enheten i Kristus – firades det ekumenisk mässa i 
Vårby Gårds Kyrka (Svenska kyrkan), Sankt Michaels församling tillsammans med Syrisk Katolska 
missionen samt Armeniska kyrkogruppen och vår kyrka representerad av St. Franciskus församling. Tyvärr 
kunde inte Frälsningsarmén deltaga denna söndag. Mässan besöktes av mer än 60 personer. Korbiskop Adris 
Hanna från Syrisk katolska missionen predikade i denna mässa. Efter gudstjänsten blev det som vanligt kaffe 
med mingel mellan kyrkorna/samfunden samt möjlighet att äta en enkel med god soppa till lunch. 

     Vi som ledda söndagens gudstjänst. 

Ekumenisk gudstjänst 

Onsdag den 21/1 i den internationella ekumeniska böneveckan höll kyrkorna/samfunden inom Huddinge 
Kristna Samarbetsråd en gudstjänst i Södertörnskykran i Huddinge tillhörande Pingstkyrkan. Det blev 
mycket psalmsång och lovsång med betraktelser över ekumeniska och vårt gemensam ansvar inför Jesus. 
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Ekumenisk andakt 

Måndag den 30 maj genomfördes det en ekumenisk andakt inom Collegium Pastorum. Den leddes av Syrisk 
katolska missionen och f. Adriz Hanna som härmed avslutade deras kyrkas Mariamånad – den alltid rena 
Jungfrun Maria. Andakt hölls i Vårby Gårdskyrka och därefter tog vi alla en promenad ned till Mälarens 
strand och genomförde en picknic tillsammans i strålande försommarvärme och sol. Ca 35 personer deltog i 
detta evenemang. 

Magasinet - en bygdehistoria 

Till onsdagen den 14 april inbjöds Hasse Olsson från Segeltorps Hembygdsförening att berätta lite om 
Segeltorps och Magasinets historia. Inbjudna var också representanter från de kyrkor som finns 
representerade i Vårby Gård och Segeltorp d v s Collegium Pastorum. Morgonen inleddes med mässa - Vetus 
latine - där biskop Anders celeberade. Därefter intogs frukost och vi höll möte inom Collegium Pastorum. 
Sedan berättade Hasse Olsson runt ett bildspel om Segeltorps och Vårby Gårds historia. Ett intressant 
föredrag - bygdehistoria ger alltid en förklaring till vad en bygd har varit och hur den blivit som den blivit. Vi 
tackar alla Hasse för detta. 

Påsken 

Som vanligt firades det mässa i Sankt Franciskus kapell i magasinet både på påskdagen och annandag påsk. 
Under stilla veckan så välsignades ett nytt kapell inom Sankt Franciskus församling som "döptes" till St 
Matteus kapell. Det är beläget i Biskops Anders profana arbetsplats i Huddinge. Målsättningen är att där fira 
Misa Brevis (kommunionsgudstjänst) på onsdagar på morgonen innan dagens arbete börjar. Då bereds det 
möjlighet för biskopens arbetskamrater och andra att deltaga. Enkla andakter kommer också att förekomma. 

           

Det avklädda altare inför långfredagen.  Det klädda altaret med påskljuset inför påskdagens firande.  

   St Matteus kapell. Som Ni ser så är det "minimalistiskt".  


