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Helgen 11-13 augusti höll vi vårt sedvanliga medarbetarmöte. 

I trevlig samvaro så tog vi en rad beslut för att underlätta vår verksamhet som är spridd över landet. Vi 
noterade att det nu arbetas för fullt med att etablera ytterliggare ett kapell som kanske framöver 
organiseras som en egen liten församling. Beslutades också att Gudsföderskans Beskydds församling tills 
vidare ska uppgå med sin verksamheten i Sankt Fransiscus församling (den kommer dock bara bli vilande 
så länge). Biskopen berättade också lite om vår moderorganisation IOCC:s möte i Florida i år där bland 
annat två biskopar koncekrerades.  Nedan några bilder från mötet. 

                 

Mötet igång.                 Vad ser biskopen över axeln.       Mässan i St Markus kapell. 

                  

Prästerna och biskopen förnyar sina vigningslöften.             Deltagarna. 
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Ny kallelse till vår kyrka 

Sedan en tid har biskop Anders haft kontakt med Jade Sandberg som har en stark kallelse till det heliga 
prästämbetet. Tisdag den 28/8 träffade även f. Peter henne och ett formellt beslut togs nu om att uppta 
henne som prästkandidat. Den 7/9 kommer Jade att välsignas som altartjänare vilket blir den inledande 
processen på hennes väg till prästämbetet. fredag den 3/11 kommer diakonvigning att ske i anslutning till 
att Sankt Fransiscus församling skall inviga ett nytt kapell i Huddinge. Vi återkommer mer om detta 
framöver. 

 Biskopen och Jade   F.Peter och Jade 

 

I Sankt Matteuskapellet förrättades den 7/9-2017 välsignelse av vår kyrkans nya kandidat till det heliga 
prästämbetet. Syster Jade Sandberg välsignades också till akolut. Efter mässan så gick biskop Anders och 
Syster Jade igenom hösten aktiviteter och utbildningsprogram. 

                    

Efter mässan                             Biskopen överlämnar intygen           Anders och Jade i full planering 
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Kapellupptagning av Sankt Martin av Tours kapell 

Tacksägelsesöndagen den 8 oktober så genomfördes en kapellupptagning av vår kyrkas och Sankt 
Fransiscus församlings nya kapell. Det nya kapellet kommer att invigas och välsignas den 3 november i 
samband med diakonvigning. Kapellets namn blir Sankt Martin av Tours kapell. Orsaken till att vi nu tar 
detta nya kapell i bruk är att Huddinge kommun förändrat villkoren för uthyrning av lokaler till ideell 
verksamhet. Det innebär att kapellet i Magasinet i Huddinge kommer att användas i betydligt mindre 
omfattning i fortsättningen. I stället kommer vi alltså att få disponera Röda korsets stuga i Fullersta, 
Huddinge där det nya kapellet är beläget. 

 Syster Jade o Biskop Anders vid altaret innan kapellupptagningen. 

Fredag den 3 november i vår Herres år 2017 förrättades invigning och välsignelse av Sankt Fransiscus 
församlings nya kapell. Kapellet upptogs och namngavs vid en gudstjänst den 8 oktober. Under oktober 
har sr Jade och b. Anders genomfört inredning och anpassning av Röda Korsets stuga där kapellet är 
beläget. Vi passar på att rikta ett stort och ödmjukt tack till Röda Korskretsen i Huddinge för erbjudandet 
att få hyra denna lokal. Nedan några bilder från välsignelsen.  

                                    

Gudstjänsten inleds med det avklädda altaret.              Biskopen dukar altaret. 
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Biskopen och akolut Jade förrättar inoljning med tolv kors i apostlarnas efterföljd.       

                                                                                                   Biskop Anders och kandidaten. 

 

 

Diakonvigning den 3 november 

 

Efter kapellinvigning och en kort paus så inleddes mässa med diakonvigning av akolut Jade Sandberg. 
Om Gud så oss står oss bi beräknas diakonissa Jade att få mottaga prästvigningens sakrament lördag den 
19 maj i nästa år. Nedan bilder från vigningen. 

      

Mässan inleds.                     Kandidat Jade mottager smörjelsen.   Diakon Jade ikläds dalmatica och stola. 
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Nyvigde diakonissan läser evangelium.                B. Anders och f. Peter sjunger i full hals.  F. Peter i eukaristiska bönen. 

                   

D. Jade och f. Peter och f. Fred efter kommunionen.    Slutvälsignelsen.             Biskopen tar emot en gåva från f. Fred. 

                

Jade mottager ny bibel av diakon Inga. Sprudlande glad diakonissa tillsammans med kollegorna och vänner efter vigning. 

  

                                                    

 

 

 


