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Gudstjänst på nyårsafton
På den sista dagen av det profana året 2016 firades det gudstjänst i Helige Johannes av
Damaskus huskapell i Nacka. Gudstjänsten firades med betoning på bön och förberedelse inför
det nya året.

Gudstjänsten avslutad.

Biskopen med Målly tryggt i knäet.

Biskopen av Rom besökte Sverige 2016-10-31
Stort var både säkerhetspådraget och uppslutningen av intresserade som på bildsskärm utanför
Lunds domkyrka ville se påve Fransiscus möta Lutherska världsförbundet vid dess
femtioårsfirande.
Gudstjänsten i domkyrkan innehöll både eftertanke och rannsakan.
Lutheranerna sa att om Gud i framtiden ser oss ha stenar i våra händer, ska de inte vara varken
till för att kasta på varandra eller bygga murar emellan oss, utan för att bygga bord för
gemenskap och hus för gemensam tillbedjan.
Fransiscus tackade Gud för både den rikedom kyrkan tillförts genom reformationen och de
människor som aldrig gett upp hoppet om en försoning mellan kyrkogrenar. Han uppmanade
till kärlekens tjänst för de utsatta och fattiga under tiden.
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I Gudstjänsten tredje del gjorde såväl katolska som lutherska kyrkor åtaganden i enlighet med
den bok som skrivits gemensamt i Tyskland för att leda vandringen framåt mot större respekt,
uppskattning och enhet.
AAK, som varken tillhör det lutherska värdsförbundet eller romersk-katolska kyrkan, var inte
med inne i katedralen idag, utan avnjöt höstrusket och följde gudstjänsten via bildskärm.
- Vi gläder oss naturligtvis över att gamla missförstånd och agg kan lösas och försvinna, säger
AAK:s biskop Anders Holmwall. Att kristna strider inbördes är aldrig bra! Vi får hoppas och be
för att den väg som nu inleds, leder kyrkorna närmare och närmare till vandra om än kanske i
sakta mak.
AAK har som tack till biskop Fransiscus för hans besök i Sverige sänt en penninggåva till den
katolska hjälporganisationen CARITAS, som särskilt arbetar för att stödja utsatta och flyende
kristna i det oroliga mellanöstern.

Möte i Norrgimma och Gnarp
Helgen den 21-22 augusti höll vi ett enkelt och informellt möte i St Markus kapell i Norrgimma i
Hälsingland. Mötet där ett antal olika punkter gicks igenom hölls på lördagen. Ett av de intressanta
ämnena var f. Louis anförande om Albert Schweitzer bok om aposteln Paulus. Lördagen avslutades med
en mässa och middag. På söndagen hölls det mässa hos Emaus husförsamling där de närvarande prästerna
passade på att förnya sina löften. Samkvämet denna helg avslutades med en brunch innan biskop Anders
återvände till Stockholm.
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Några bilder.

Avslappnat samtal

F. Fred efter lördagens mässa

Löftenas repeterande vid söndagsmässan.

Statistik för år 2015
Nu har det gjorts sammanställning av verksamheten inom AAK här i Sverige och våra fyra församlingar.
Vi har hållit knappt 250 gudstjänster (mässor, andakter, dop) och andra sammankomster (egna möten,
ekumeniska möten och utflykter). Totalt har vi betjänat mer ca 1000 personer.
Vi är alltså inte så stor som kyrkosamfund men vi har ändock en livaktig verksamhet som synes.
Till detta kommer verksamheten i Italien och i Tyskland (Sankt Matteus centrum) som är underställd
IOCC och Biskop Anders här i Europa. Sankt Matteus i Tyskland har haft ca 70 sammankomster och
betjänat mer än 2000 personer.

Heliga Birgittas himmelska födelsedag
Lördagen den 23 juli firades det mässa i Helige Johannes av Damaskus huskapell i Nacka. Denna dag är
heliga Birgittas himmelska födelsedag och jordiska dödsdag. Biskop Anders predikade om det uppdrag
Birgitta kändes sig ha genom sina uppenbarelser. Hennes motto var ju - Herre, led mig på den väg jag bör
vandra och gör mig villig at följa den. Anders berättade också om Birgittas levnad, hur hon inte stod
tillbaks för att kritisera potentater av olika sort, påvar, biskopar, kungar med mera. Trots att Sveriges
kung Magnus Eriksson fick mycket kritik av henne så donerade han Vadstena kungsgård som därigenom
lade grunden till det kloster och den orden som hennes dotter, abbedissan Katarina kunde få godkänd av
påven. Det som vi idag i dagligt tal kallar Birigttinerorden.
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