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Församlingsbladet för Sankt Franciscus församling, Segeltorp, Stockholm 

Mässa i Sankt Martin av Tours kapell 

I mässan söndag efter alla Helgons dag den 5 november genomfördes mässa där sr Jade predikade 
för första gången såsom diakonissa. Vid sidan av detta så lästes tidegärden innan  och efter mässan. 

   

Br Anders och sr Jade förbereder laudes                   Mässan firas                            Diakonissan i full predikan 

Ekumenisk mässa i Vårby Gård 

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, Frälsningsarmen, Österns gamla kyrkan samt Armeniska kyrkogruppen och 
vår kyrka representerad av St. Franciskus församling. Fader Joseph från Österns gamla 
kyrkan predikade i denna mässa. Efter gudstjänsten blev det som vanligt kaffe med mingel mellan 
kyrkorna/samfunden samt möjlighet att äta en god lasagne till lunch. Totalt var det 97 
gudstjänstdeltagare inklusive celebranterna. 

   

 Vi som ledde gudstjänsten.                                      Med denna mässa fick sr Jade lära sig mycket. 
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Kommunionsgudstjänst 

Fredag den 15/9 fick vår nya akolut och prästkandidat celebrera sin första kommunionsgudstjänst i 
AAK. Det skedde i St Matteus kapell hos Biskopens kontor. 

                                        

Sr Jade celeberar Missa Brevis                 Anders och Lisa med den välsignade pyxen 

Välsignelse av Pyx 

I söndagens mässa den 6 augusti - åttonde efter trefaldighet - så välsignades en ny pyx. En pyx är 
ett litet etui som man förvarar koncekrerade hostior/oblater som kan användas vid 
kommunionsutdelning och gudstjänst utan präst. Denna pyx kommer att användas av akolut Lisa. 

Medlemsbevis 

Vid den enkla gudstjänsten - Missa brevis -  den 16/6 fick akolut Lisa äntligen efter lång tid (Ibland 
är vår biskop inte så snabb) ta emot vår kyrkas medlemsbevis. 
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Ekumenisk andakt med utflykt 

Tisdag den 30 maj avslutade Syrisk Katolska missionen i Vårby Gård sin Maria-månad med en 
ekumenisk aftonandakt. Vi andra kyrkor och samfund i Vårby Gård och Segeltorp deltog i denna. 
Vår biskop Anders fick avsluta andakten med en välsignelse. Efteråt planerades det för en utflykt 
till Mälarens strand men vädret stod oss inte bi (regn och rusk) så det fick bli en lätt aftonmåltid i 
Vårby Gårds kyrkas "mälarsal". 

 

Mässa i Sankt Fransiscus 

"Kristus är uppstånden, ja han är sannerligen uppstånden" 

Efter mässan - femte söndagen i påsktid - som firades i vanlig ording i vårt kapell så kunde vi för 
första gången i vår dricka vårt kyrkkaffe utomhus. Nu känns det äntligen som att våren är kommen. 

                           

Biskopen serverar tevatten                  Biskop Anders och acolut Liza. 
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Missa Brevis 

I anslutning till missa brevis/kort mässa i Sankt Matteus kapell den 16/3 så välsignades en ny 
altarduk som kapellet erhållit i form av en gåva. 

 

 

Missa Brevis 

På morgon onsdag den 15/2 kom f. Peter från Karlstad och St Sigfrid husförsamling på ett kort 
besök. Vi firade vår missa brevis/kort mässa och Peter passade då på att förnya prästlöftena. Efter 
en snabb fika begav sig Peter iväg till Stockholm för att deltaga i möten. 

    

             Altaret                                                  Förberedelse                         Anders och Peter 

 

 


