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Hell Maria
Du
Välsignade!
Du är änglarnas drottning
och vårt strålande föredöme.
Du är den Eviga Modern,
vår tillflykt när vi är hjälplösa i världen.
Du är den stora Barmhärtigheten - vi behöver Din
hjälp för att kunna hjälpa.
Från krubban till graven
följde du i enkel gestalt
trofast vår Mästare Jesus
Kristus.
Lär oss att aldrig vika från
Hans sida och tåligt bära
våra bördor.

Lady Mary på sidoaltaret i kyrkan i ALL Saints Pastoral Centre,
London Colney

O Maria Du Välsignade
bli levande för oss och
gör levande genom oss
Jungfru Marias budskap
till människor i vår tid.

Biskopens
spalt

För en tid fick jag ett e-brev från
en LKK:are i Danmark med nedanstående tänkvärda tankar och med
en uppmaning att skicka brevet vidare.
Tankarna ger eftertanke åt var och en
av oss som läser dem, varför jag också
skickar dem vidare genom biskopens
spalt:
Det var en gång en liten pojke som
lätt blev arg. Hans pappa gav honom
en näve full med spik och sa till honom
att varje gång han blir arg ska han gå
bakom huset och slå i en spik i staketet.
Första dagen slog pojken in 37
spikar. Efter några veckor lärde han
sig kontrollera sin vrede och antalet
islagna spikar minskade hela tiden.
Han märkte att det är lättare att
behärska sin vrede än att slå in spikar
i ett staket.
Slutligen kom den dagen då pojken
inte blev arg en enda gång. Han sa
det till sin pappa och denne föreslog
honom att dra ut en spik från staketet
varje dag han inte blir arg alls. Dagarna
gick och efter en tid kunde pojken tala
om för sin pappa att det inte fanns en
enda spik kvar i staketet.
Då tog pappan pojkens hand och
ledde honom till staketet. Där sa han
till honom:
Det var bra gjort, min gosse, men
titta på alla dessa hål. Det här staketet
blir aldrig mera som det har varit. När
du säger något i vredesmod lämnar det
just sådana här ärr. Som om du skulle
sticka in en kniv i en människa och
dra ut den igen. Det spelar ingen roll
hur många gånger du ber om förlåtelse, skadan är redan skedd. En skada
orsakad av ett ovanligt ord gör lika ont
som ett fysiskt slag.
Vänner är i själva verket väldigt sällsynta ädelstenar.
De gör dig glad och stödjer dig i allt.
De lyssnar till dig när du har bekymmer, berömmer dig och är alltid redo
att öppna sitt hjärta för dig.
Visa för dina vänner hur mycket du
bryr dig om dem.
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Klipp ur:
Daily News Bulletin,
ADYAR, INDIA. 31/12-00.
Liberala Katolska Kyrkans gudstjänster.
De gudstjänster före Jul som hölls i St
Mikaels och alla änglars kyrka (Adyar)
inkluderade den heliga mässan på julaftonens morgon (9oo) söndagen den
24 december. Senare samma dag inföll
den välbesökta midnattsmässan, som
föregicks av inspelade julsånger, som
hjälpte till att skapa en glad julstämning. Denna förstärktes ytterligare av
julsånger framförda av församlingen
under ledning av miss Lynette Muller
från Australien.
Midnattsmässan celebrerades av den
stationäre prästen pastor T. Albert
Echikwa (som prästvigdes dec 1999
på juldagen av den Amerikanske biskopen Ruben Cabingting assisterad av
svenske generalvikarien som ceremonimästare).
Innan predikan hälsade han 2 präster,
pastor John Vorsermans, New Zeeland
och pastor Ricardo Lindemann, Brasilien, och även generalvikarien A. Evert
Sundien, Sverige, såväl som församlingen, till stor del bestående av delegater från den internationella ”TS-Convention” som pågick välkomna.
I sin predikan påpekade han att Gud
vid orostider sände diverse andliga
lärare till världen för att visa människorna vägen mot evig frid och frihet;
en av dessa lärare var Herren Jesus,
vars födelsedag vi nu firade.
Han uppmanade alla att inmundiga
Kristi budskap av ren Kärlek för allt
och alla, och att leva ett liv i omtanke
och tjänande.
På juldagens morgon (9oo), celebrerade generalvikarien A. E. Sundien den
heliga mässan, som också var välbesökt.
I sin predikan påpekade han att julens
budskap skall frammana Kristi pånyttfödelse i oss, om det genomförs så löses
osämja, och fred blir möjlig, och krigen
mellan människor och nationer upphör.
Celebranterna assisterades av pastor
John F. Vorstermann (som senare läste
mässan på nyårsdagen) och altartjänarna Preethi Muthiah och P. J. John.
Översättning och korrektur av Evert
Sundien
Kommentarer i parentes införda av
översättaren.

OFFICIELLT
Ordinationer:
Den 6 januari ordinerades Ingemar Aronsson och Jan Olov
Björnius till lektor i S:t Mikaels
församling, Stockholm.
Konfirmationer:
Den 22 januari mottog Katarina Alsbjer, Robert Carleson
och Morgan Norman konfirmationens sakrament i S:t Mikaels
församling, Stockholm.

LKK-vänner, kända
och okända.
I Communio har jag sannerligen inte
varit någon flitig medarbetare. Nu är det
ändå hög tid att ”fatta tangentbordet” för
ett litet brev till er alla.
Sedan hösten 1977 har mitt namn stått
på platsen för Samfundets ordförande på
denna tidnings baksida. Nu finns där ett
annat namn. Efter så många år känns det
faktiskt något underligt, som om en pensionering inträtt. Som de flesta vet, är
tiden närmast efter en pensionering fylld
av tillbakablick och sammanfattning, en
viss saknad, men också en frihetskänsla.
Det är ändå inte så, att friheten tar bort
ansvar och delaktighet. Vi behövs ju alla,
på olika sätt.
Som tackgåva från Samfundet har jag
fått en vacker berlock, med Maria och
barnet på den ena framsidan, och en
Kristusbild på den andra framsidan.
Hos mig väcker den många tankar.
Kvinnan med barnet på armen, bilden
av människans livsbejakelse, framtidstro, hoppfullhet och uppoffrande kärlek.
I hela mitt vuxna liv har jag arbetat
med och för barn, egna och andras, som
lärare, skolledare och mor. Det har varit
en välsignad, men också arbetsfylld tillvaro. När jag därför ser på bilden av
Maria, som osjälviskt ger ut sitt älskade
barn till en osäker och inte särskilt god
värld, känns hon nära, som den som delat
alla mödrars orosfyllda glädje inför det
nya livet.
Kristusbilden ger omedelbart minnet av
en tavla, en reproduktion som fanns i mitt
bardomshem. Den gamla sången: ”Från
bergets topp Han blickar över staden…”
gör sig påmind.
Forts. sid. 6

AKTIVA ANDLIGA FÖRSAMLINGAR en vision om nya infallsvinklar
av fader Frits Evelin, Nederländerna (i fri översättning av syster Carina)
I nästan två års tid hölls i den nederländska Liberala Katolska Kyrkan en undervisning kallad
”Gyllene Ljus”. Genom detta arbete, som omfattade kring 70 kyrkomedlemmar och andra intresserade, insåg vi hur mycket mer vår kyrka kan göra för sin omvärld, främst skapandet av en andlig
dialog och förutsättningen för individens andliga utveckling till att bli vad hon är menad att vara –
en andlig ljusvarelse. Det finns ett ökande behov av aktiviteter i vilka människor ges möjligheten
till andlig tillväxt. De behöver få insikter i liturgins djupare mening, få lära känna dess mystik och
uppleva den rika källa av inspiration och insikter Liberala Katolska Kyrkan har att erbjuda sina
medmänniskor. En viktig fråga för framtiden blir därför att vi som arbetar i en församling utvecklar
oss själva så att vi inte bara passivt tillhandahåller de yttre formerna av det gudomliga ljusets
Vår andliga utveckling är som att
polera en ädelsten. Denna ädelsten är
den ”sten i hjärtat av den gyllene
mannen” om vilken filosoferna berättar
för oss. Väl polerad besitter varje fasett
den briljanta reflektionen av Den Ende
Solen – Livets Sol. Mod, kärlek, kraft,
vilja, takt, uthållighet, tålamod, ärlighet o.s.v… alla dessa är de högre kvaliteter människan utvecklar som fasetter
på sitt egets hjärtas ädelsten. Det är en
oändlig process, och för det mesta är
vi inte medvetna om vad som faktiskt
sker inom oss. Vi är så totalt fokuserade
på den yttre verkligheten att vi sällan
eller aldrig upplever eller ens förstår
den andliga process vi ständigt genomgår.
Alla andliga traditioner bygger på att
hjälpa människan att komma i kontakt
med sin inre verklighet och den förändring denna medför. De använder
sin tids och kulturs formspråk, ofta ett
helt spektra av olika sätt att förmedla
upplysning och stimulera den andliga
utvecklingsprocessen. Genom symboler, ritualer, meditation och andra tekniker skapas en väg in till ädelstenen
i vårt hjärta. Clara Codd talar om ”det
andliga livets teknik” i sin bok med
samma namn och pekar på följande steg
på denna väg:

Hjärtat i denna teknik är ett receptivt
och aktivt förhållningssätt gentemot
vår egen andliga process; att verkligen
påbörja vandringen, lyssna till vår inre
röst, kommunicera med våra Deva-guider, bygga en bro mellan vår själ och
den yttre verklighet vi lever i och finna
de kvaliteter vår inre ädelsten innehåller. Genom att ösa ur den rika källan av
visdom som vi utan att vara medvetna
om det bär på samt aktivera den helande
kraft var och en av oss besitter kan vi
sedan hjälpa oss själva och våra medmänniskor i världen.
Allt detta är delar av den process
som, med hjälp av den Stora Moderns
visdom, skapar den heliga Graal i vilken
vi kan ta emot den Helige Faderns livskraft. Denna underbara bild har målats
om och om igen i vår heliga Eukaristi
– mässans hjärta – och den utgör en
av de viktigaste elementen i vår andliga
utveckling.
Församlingens funktioner

• Förståelsen för oss själva som andliga
varelser med en själ

En församling är den ram inom vilken
medlemmarna ges rum att andas (jfr.
ordet ”andrum”, övers. anm.). Den är
den plats där enhetens ljus och kraft
kanaliseras, där inspiration delas och
människor visar varandra förståelse och
stöd. En blomstrande församling är en
levande organism, vars många funktioner är aktiva sida vid sida.

• Förberedelsen för ett tändande av
Livets Ljus inom oss genom det
omsorgsfulla bearbetandet av individens vilja, kropp, tankar och känslor

• Där finns den liturgiska församlingen,
genom vilken det andliga templet
byggs upp och helande ljus och kraft
sprids över världen.

• Vandringen mot föreningen med det
gudomliga ljuset

• Där finns den mystiska församlingen,
vilken mediterar över livets eget ideal
– människans broderskap – och lär sig
att leva efter detta.

• Meditation och andlig upplysning

• Där finns den mänskliga församlingen,
vilken hjälper och stöder sina medmänniskor i ett socialt nätverk.
• Och slutligen finns där den aktiva,
andliga församlingen, vilken skapar
möjligheter för individen att utvecklas såväl enskilt som tillsammans med
andra och genom detta skapa den Stora
Förändringen.
Hur hanterar vi dessa funktioner? I
vilken utsträckning diskuterar vi dem
och söker vägar att forma dem? Hur
många gånger under mässan upplever vi
verkligen, om än vagt, att vi rör vid den
mystiska verklighet som det Inre Ljuset
utgör, samtidigt som vi efter mässans
avslutning samlas kring profana samtalsämnen över en kopp te eller kaffe?
Vad delar vi? Vad söker vi? Vad bygger
vi tillsammans upp? Vad erfar vi, enskilt
och tillsammans, och hur handskas
vi med dessa erfarenheter? I vilken
utsträckning skapar vi en plats för
acceptans, tillit, andligt sökande och
verklig gemenskap i vår församling?
Dagens människor söker svaren på
de här frågorna och Liberala Katolska
Kyrkan måste bemöda sig om att besvara
dem. Det är av grundläggande betydelse, också inom vår kyrka, att människor kan vara aktivt andliga – både
som individer och som medlemmar i en
levande andlig församling.
Upplevelse och tillväxt
Det låter bra att en person måste lära
sig förstå och använda sig av den andliga rikedom hon bär på, men i realiteten är det ingenting som lätt låter sig
göras. Processen är lång och innefattar
hårt arbete med ens eget jag. Den kamp
Forts. sid. 4
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AKTIVA ANDLIGA . . .
Forts. från sid. 3

man tvingas till med sina egna skuggor
– något som hundratals böcker fördjupar sig i – är långt ifrån lätt. Denna
människans skugga behöver inte tillhöra hennes mörka sida – den är främst
den oupptäckta och oälskade sidan av
ens inre. Visst kan den innehålla problem, men också fantastiska kvaliteter
och talanger som ännu inte blivit synliga. Den är den råsten vi polerar för att
den skall bli vår visdoms ädelsten och
den väg mot initiering i de stora mysterierna vi vandrar under kyrkoårets högtider.
Upplevelsen och tillväxten i detta sammanhang kan och måste bli föremål för
utveckling i en kyrka som vill kalla
sig andligt aktiv, t.ex. Liberala Katolska Kyrkan. Vi säger att vi vill finna
nya vägar, men i verkligheten vandrar
vi oftast omkring i en labyrint fylld av
former, åsikter och ting. Ändå behöver
inte ett mer koncentrerat sökande leda
till en förändring av orden i mässan.
Det finns redan i oss själva, i vår attityd
gentemot oss själva och varandra och i
det arbete vi utför enskilt och tillsammans.
Workshops, meditation, aktiviteter
och strukturer för verksamheter
Att aktivera andliga församlingar inom
Liberala Katolska Kyrkan är en uppgift
vi alla tjänar på. Det gäller bara att börja.
Vad som krävs är modet att pröva andra
vägar än de vanliga. Föreläsningar, diskussioner och träffar inom församlingen
är alla trygga och bekväma, eftersom
vi oftast talar om annat än oss själva.
Men i en aktiv andlig församling är det
annorlunda – där arbetar vi med oss
själva i grupp. Vi lär oss att lyssna,
att förstå varandra, att känna, uppleva
och se inåt samt att kommunicera på
en andlig nivå. Egentligen är det bara
ett steg till utöver det vi redan tagit…
i en aktiv andlig församling blir förståelse levande kunskap och en gemensam upplevelse. Tillsammans knuffar vi
undan det lock som lagts över inspirationens brunn.
Magnifika strukturer för att uppnå
detta är t.ex:
• Workshops, i vilka det liturgiska symbolspråket, bilderna, upplevelserna och
temana gås igenom, framför allt för
att uppnå enighet kring känslan att vi
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alla är medarbetare i processen och
delar av det ljus och den transformation gudstjänstlivet strävar mot.
• Gruppmeditationer som hjälper oss att
vakna till andlig insikt, lär oss att visualisera och komma i kontakt med våra
inre guider (devas) samt lyfta vår och
våra medmänniskors ande till högre
höjder.
• Andliga aktiviteter som kan utföras
såväl enskilt som i tillsammans med
andra, t.ex. skapandet av mandalas,
firandet av förböner eller deva-ceremonier samt dans, musik och konst.
• Skapandet av strukturer för interaktiva och sociala verksamheter i form
av teman som skapar samhörighet och
kommunikation mellan individer.
I kyrkan i Haag möts regelbundet människor som kommer från olika församlingar i Nederländerna. De formar två
grupper om 30 personer i varje, som
träffas sju gånger om året. Deras träffar
har ofta följande schema: kl. 10.30 öppnande och gruppmeditation, 11.00 liturgisk workshop, 12.30 interaktiv verksamhet, 14.00 andliga aktiviteter och
meditation, 16.00 utvärdering av dagen
och 16.15/16.30 avslutning med gruppmeditation. Ibland firar man därefter
Benediktion.
1. Liturgiska workshops
Det centrala temat under kyrkans
workshops är ”aktiv medverkan i ljusets
tjänst”. Som präst försöker jag ta varje
tillfälle i akt att hjälpa människor att
själva uppleva vad deras medverkan i
gudstjänsten får för effekt. Mitt mål
är att inspirera och stimulera dem att
fylla sina känslor, upplevelser, tankar
och intentioner med ljus och som medarbetare sprida detta ljus i alla aspekter
över vårt gudstjänstliv. Varje workshop
sker separat från en gudstjänst, och
genom en stilla atmosfär skapas möjligheten för människor att uppleva liturgin genom att själv utföra alla de delar
av det liturgiska formspråket som kan
och i möjligaste mån skall överlämnas
åt lekfolk. Målet är att de skall känna
hur starkt de är delaktiga i det som sker
under varje gudstjänst. Som exempel
kan nämnas
• Att tända ljusen på altaret och ges möjligheten att uppleva den inre betydelsen av dessa ljus och deras funktion.
• Att aktivt uppleva kyrkorummet och
hur de sju strålarna arbetar genom
ljusen och korsen.

• Att förstå den inre meningen med förbönen genom att själv utföra den i en
atmosfär av meditation och att dela
denna upplevelse med andra.
• Att utforska Confiteor, Absolutionen,
Kyrie och Gloria och att använda dessa
som meditativa mantran.
• Att uppleva genom att själv utföra
berökningen av altaret och kyrkorummet.
• Att förstå innebörden i de olika
momenten i mässan och andra gudstjänster samt lära sig innebörden av
särskilda festdagar som t.ex. Kyndelsmäss och Långfredagen, så att individen till fullo kan uppleva dessa festdagar.
2. Gruppmeditationer
Varje möte börjar och slutar med en
”Graal-meditation” som utvecklats speciellt för det Gyllene Ljusets struktur.
Under en kort stund kopplas allt samman
som aktiveras i mässan. Dessa strukturer är:
• Föreningen med Världsmodern
• Föreningen med Ljusets Herre
• Föreningen med det gudomliga ljuset i
varje individs hjärta och utvecklandet
av dess sken i oss
• Skapandet av Kärlekens Graal genom
ett förenande av våra hjärtan i en ström
av gyllene ljus
• Skapandet av den Gudomliga Vishetens Graal genom ett förenande av
individens förmåga att se den Ende i
mångfalden.
När Graalen är komplett kan vi åkalla
de ljusets krafter som vi också återfinner i mässan.
• Vi åkallar helandets, inspirationens
och skönhetens änglar och ibland särskilt ärkeänglarna Michael, Raphael,
Gabriel och Uriel.
• Vi åkallar den inre myndigheten som
styr världen, särskilt genom mästaren
St. Alban (som ibland kallas St. Germain eller Prinsen) och vår Herre Jesus
Kristus.
• Vi sprider över hela världen ut det ljus
vi mottar och känner tacksamhet över
de välsignelser vi får.
Denna vackra och kraftfulla ”Graalmeditation” utförs numera dagligen av
många av Det Gyllene Ljusets grupp i
deras hem.
Forts. i nästa nr av Communio

Healing - Andlig läkekonst
Översättning från The Cristian Gnosis, kapitel 28, av C W Leadbeater.
Översättningen är gjord av Gudrun Fleetwood. Fortsättning från nr 4, 2000.
En mycket stor del av den kraft som
strömmar ned använder vi sällan speciellt bra eller ekonomiskt, kanske därför
att vi inte vet så mycket om den. Vi förefaller bara översvämma patienten med
den och anstränger oss kanske för att
kanalisera energin till bestämda delar av
kroppen, när vi får reda på vad som är
felet med honom eller henne. Men mina
erfarenheter av helande säger att energiströmmen är så stark att det har varit
svårt att styra den över huvud taget. Den
strömmar helt enkelt genom patienten
som ett Niagarafall och allt i dess väg
vräks åtsidan.
Den helande ängeln
Den helande ängeln är ett mycket resligt och vördnadsbjudande väsen, vars
medvetande verkar fungera normalt på
det andliga - eller nirvaniska planet fastän det sänder ner energin till eternivån. Dess aura lyser framför allt i grönt
och purpur, och den purpurröda färgen
strömmar mest vid den exorcism som
föregår smörjelsen, medan den gröna
färgen är helandets färg.
När Veni Creator, den traditionella
invokationen av Gud, den helige ande,
sjungs, fylls kyrkan av ett rött sken som
en strålande solnedgång, som skiner

genom ett svagt dis, och det bidrar till
att ge läkegudstjänsten mera kraft. Det är
mycket intressant att iaktta den helande
ängelns medvetande, men mycket svårt
att förklara fysiskt. En ängel har ett sinne
som fungerar i många sektioner, och
ängeln arbetar till synes genom alla dessa
sektioner samtidigt. Man kan iaktta en
ängels tankar på samma sätt som man
ser alla andras tankar, men här är det
fråga om en otrolig mängd tankar, eftersom dess sinne är så komplext. Ängeln
ger oss bara en del av sin uppmärksamhet, medan andra delar av dess medvetande arbetar med andra saker.
För samtidigt som ängeln arbetade i
kyrkan var den lika närvarande på många
andra ställen - kanske trettio eller fyrtio
- men alla på något sätt med anknytning
till helande. Alla dessa scener återspeglades i små fack i dess aura liksom ett
antal filmsnuttar. Jag såg en av en kirurg
som höll på att operera. Han gjorde ett
misstag, han skar bort något som skulle
vara kvar och blev nervös och mådde
illa av fasa. Ögonblickligen sände ängeln
en blixt av bländande ljus som när man
svingar ett svärd, och genast lugnade den
ner mannen och visade honom vad han
skulle göra för att rädda patientens liv.
I en annan filmsnutt knäböjde några

nunnor runt sin abbedissas dödsbädd.
Deras böner vävde ett underbart färglagt
nätverk omkring varelsen i sängen, och
ängeln utnyttjade det och sände livskraft
in i nätverket så försiktigt och varsamt
att snart kom lite färg på abbedissans
kinder och hon satte sig upp i sängen
och sträckte ut handen och välsignade
de bedjande systrarna. De kysste hennes
hand och gick gråtande av glädje därifrån. Och abbedissan drack något ur
den skål som ängeln hällt ner ljus i, och
därefter föll hon i en djup, vederkvickande sömn. Jungfru Maria hjälpte också
till, för hon stod tätt intill den döende
nunnan och översvämmade rummet med
sin underbara blåa frid.
Dessa händelser och många fler inträffade samtidigt och ängeln deltog lika
mycket i dem alla, för de avspeglades på
olika ställen i dess medvetande.
Änglarnas arbete berör vårt liv på flera
punkter än vi förstår. Det är möjligt att
änglar vakar över sjuka genom att välsigna och styrka dem. Sjuka blir ofta
mycket glada mitt uppe i prövningarna.
Det är möjligt att änglarna bär ansvaret
för mycket av denna optimism. Det
utspelas faktiskt en hel del omkring oss
som vi än så länge vet mycket litet om.

EN GLAD HÄLSNING FRÅN ST. FRANCIS FÖRSAMLING I
MINNEAPOLIS, USA förmedlad av syster Carina C.
I gatuhörnet vid Pleasant Street i miljonstaden Minneapolis (staten Minnesota) ligger en liten vitmålad träkyrka byggd av
traktens lutherska församling under slutet av 1800-talet. Sedan 1926 är den dock i Liberala Katolska Kyrkans ägo och utgör
hemvist för dess församling St. Francis (d.v.s. St. Franciskus).
Till denna vackra kyrka
togs ifrån LKK:s
kom jag nyårsaftonen
internationella sam2000 för att delta i mässling Maria-andakter
san och förhoppningsvis
(som för övrigt nu är
också knyta bekantskapsunder översättning till
band med församlingens
svenska)
aktiva. Jag blev emotMässan, som var vältagen med öppna armar
besökt, var oerhört lätt
redan i dörren, hälsade på
att följa – den ser
kleresiet och gick upp en
exakt likadan ut som i
halvtrappa till den kyrkSverige, och har man
sal som täcker hela överett någorlunda grepp
våningen. Innan mässan
om engelskan är det
inleddes, firade en av
inga som helst proförsamlingens diakonisblem att sjunga med.
sor en kort andakt vid
Mera från S;t FranMaria-altaret till höger
cis kommer i nästa
om koret. Bönen i denna
nr av Communio
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PRINCIPFÖRKLARING OCH KORT LÄROSAMMANFATTNING
Denna principförklaring med Kort Lärosammanfattning är en översättning från engelska av
STATEMENT OF PRINCIPLES AND SUMMARY OF DOCTRINE 7th EDITION 1973.
Översättningen godkänd för användning i den svenska regionen.
Forts. från Communio nr 4 2000
Lärosammanfattning
1. Liberala Katolska Kyrkan förkunnar Guds existens; oändlig, evig, översinnlig och inneboende. Han är det Ena
Väsendet från vilket alla existensformer
härstammar. ”I Honom är det som vi
lever och rör oss och är till” Apg 17:28.
2. Gud manifesterar sig i sitt universum som en Treenighet, vilken i den
kristna religionen kallas Fader, Son och
Helig Ande, tre Personer i en Gud, av
samma väsen, samma Evighet; Fadern
orsaken till allt, Sonen Ordet som blev
gjort till kött och bodde ibland oss, Den
Helige Ande livgivaren, inspirationskällan, heliggöraren.
3. Människan är en förening av ande,
själ och kropp. Människans ande, gjord
efter Guds avbild, är till sitt väsen
gudomlig. Därför kan hon inte upphöra
att existera; hon är evig och hennes
framtid är en, vars härlighet och glans
är utan gräns.
4. Kristus lever ständigt som en mäktig
andlig närvaro i världen, ledande och
upprätthållande sitt folk. Den gudomlighet som var manifesterad i Honom
är gradvis under framträdande i varje
människa tills dess att alla skall komma
”till manlig mognad och så bliva fullvuxna intill Kristi fullhet” Ef 4:13.
5. Världen är skådeplatsen för en ordnad
plan, enligt vilken människans ande,
genom att hon upprepade gånger
uttrycker sig själv under varierande levnadsvillkor och erfarenheter, ständigt
utvecklar sina krafter. Detta andliga
framträdande äger rum under en okränkbar lag om orsak och verkan. ”Vad människan sår, det skall hon ock skörda”
Gal 6:7. Hennes göranden och låtande
i varje fysisk inkarnation bestämmer
i stor utsträckning hennes erfarenheter
efter döden i den mellanliggande världen
(eller reningens värld) och i den himmelska världen och påverkar i hög grad
förhållandena vid hennes nästa födelse.
Människan är en länk i en vidsträckt livskedja, som sträcker sig från det högsta
till det lägsta. Så som hon hjälper dem
som står lägre, så får hon hjälp av
dem som står ovan henne på livsstegen,
sålunda erhållande en fri nådegåva. Det
finns ett de Heligas Samfund av rätt-
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färdiga, fullkomnade människor eller
helgon, som hjälper människosläktet.
Det finns en ordnad skara av styrande
änglar.
6. Människan har etiska plikter mot sig
själv och andra. ”Du skall älska Herren,
din Gud, av allt ditt hjärta och av all
din själ och av allt ditt förstånd. Detta är
det yppersta och förnämsta budet. Därnäst kommer ett som är detta likt: Du
skall älska din nästa såsom dig själv. På
dessa två bud hänger hela lagen och profeterna”. Matt 22:37-40.
Det är människans plikt att lära sig
urskilja det gudomliga ljuset inom sig
själv och andra, det ljus ”som upplyser
alla människor” (Joh 1:9). Emedan människorna är Guds söner, är de bröder och
oskiljaktigt sammanlänkade; det som
skadar den ene, skadar hela brödrakretsen. Således har människan en plikt mot
Gud både inom sig själv och andra; för
det första, att ständigt sträva att leva
upp till det högsta i henne, varigenom
det blir möjligt för Gud inom henne att
komma till ett alltmer fulländat uttryck;
för det andra, att erkänna broderskapets
faktum genom oupphörlig strävan mot
osjälviskhet genom kärlek, hänsyn och
tjänande gentemot sina medmänniskor.
Att tjäna mänskligheten, hysa vördnad
för allt liv och offra det lägre självet för
det högre är lagar för andlig växt.
7. Kristus instiftade olika sakrament
i vilka en inre och andlig nåd gives
oss genom ett yttre synligt tecken. Det
finns sju kyrkobruk som kan räknas som
sakrament, nämligen Dopet, Konfirmationen, den Heliga Eukaristien, Avlösningen, den Heliga smörjelsen, Äktenskapet, och de Heliga Ordinationerna.
Läran om dessa sakrament är i tillräcklig
utsträckning framställd i Liberala Katolska Kyrkans liturgi. Kristus, det levande
överhuvudet i den kyrka som Han grundat, är den verklige utdelaren av alla
sakrament.
Eftersom Liberala Katolska Kyrkan välkomnar till medlemskap alla som söker
sanning, kräver den inte, att dess medlemmar i varje detalj accepterar denna
Principförklaring och Lärosammanfattning. Den må emellertid anses utgöra
Liberala Katolska Kyrkans särskilda
bidrag till det kristna tänkandet.
Biskoparna i Liberala Katolska Kyrkan

är beredda att till ordination antaga
endast de kandidater som finner sig stå
i allmän överensstämmelse med denna
Principförklaring och Lärosammanfattning.

LKK-vänner . . .

Forts. från sid. 2

Tag korset på dig och följ mig! Mycket
tidigt inplanterades dessa ord i mitt
sinne. Betydelsen har jag brottats med
under olika perioder i livet.
Ungdomsårens oförvägna ”Jag ska
minsann klara allt” har visat sig alltför
pretentiöst, ”Gör det lilla du kan, gör det
villigt och glatt...” har visat sig vara mer
adekvat. Det är också den ledstjärna som
lyst under perioder, då krafterna sviktat,
tvivel på det mesta infunnit sig, och den
egna förmågan visat sig vara mycket
liten.
Den andliga aspekten på livet har för
det mesta funnits i fokus, och då jag
fick tillfälle att en tid studera teologi i
Uppsala, kändes det frestande att arbeta
vidare i den riktningen. Men så kom
engagemanget i LKK, först i Maria församling i Västerås, och senare inom
Samfundet.
Kvinnliga präster var inte att tänka på
vid den tiden, och så kom jag till insikt
om, att min uppgift inte skulle bli på
den sakrala sidan, utan mera jordnära,
inom den organisation som var tänkt att
avlasta kleresiets medlemmar de administrativa och ”världsliga” uppgifterna,
och att försöka skapa en gemensam bas
för landets alla församlingar och grupper.
Under åren ordnades också välbesökta,
välsignade samlingar, där vi hade glädjen att dela gemen-skapen med medlemmar från landets alla delar och med
många vänner från grannländerna.
Att komma tillsammans, känna att vi
tillhör en gemenskap, att kyrkan lever,
är något mycket värdefullt, som förhoppningsvis skall kunna fortsätta kommande år.
När jag bestämde mig för att samla
fotominnen från 25 LKK-år i ett album,
inför jubileums-samlingarna under år
2000, var det med vemodig saknad efter
de många vänner som inte längre är
Forts. sid. 8

FÖRSAMLINGSNYTT
SOCKHOLM
VÅRENS UTSTÄLLNINGAR I ST.
MIKAELS OCH ALLA ÄNGLARS
KYRKA
Under våren kommer St. Mikaels församling att anordna två stycken utställningar.
Helgen den 24 – 25 mars håller Mari-

asystrarna Ordenskonvent, och i samband med denna inbjuder de till utställningen Maria i våra hem, där systrarna visar upp olika Maria-föremål och
berättar deras historia.
Då församlingen håller årets upplaga
av Öppet Hus inbjuds alla LKK:are att ta
med sig egenhändigt målade ikoner till
Ikon-utställningen. Vi börjar insam-

landet av de ikoner som skall delta i
utställningen under veckan innan Öppet
Hus, och ber Dig som vill delta att också
lämna med en liten lapp med ikonens
namn och gärna den historia den vill
berätta.
Har Du frågor om dessa utställningar,
är Du välkommen att ringa syster Carina
på tel. 08 – 747 79 25.

Nordisk Sommarsamling på Nordsjälland
Liberala Katolska Kyrkans Nordiska Sommarsamling hålls den 7/7 - 12/7 2001 på Baunehøj Efterskole i vacker natur
på Nordsjälland. Skolan ligger nära vattnet med möjlighet till bad och båt. På skolan finns det också goda möjligheter
till ridning.
Avsikten med denna kurs är att människor som är intresserade i att fördjupa sig i LKK:s mystik, både kan få undervisning, deltaga i gudstjänster och njuta av samvaron med varandra i vacker omgivning.
På kursen kommer bl.a. följande ämnen att avhållas:
1. Symboliken i kyrkoåret / biskop Sten-Bertil Jakobson
2. Utveckling av den inre styrkan / biskop Johannes van Alphen
3. En religion / Hasse Smerlov
4. Ädelstenar och ädelstenars inre magi / Evert Sundien
5. Att samarbeta med sin Skapare / Peter van Alphen
6. Healing med bl.a Bach‘s blomstermedicin
7. Andlig träning och den sakramentala kraften / Bertil Mebius-Schröder
Fråga efter kursprogrammet som finns i din församling.
För dem som så önskar kommer det under veckan att finnas möjlighet att utöver - den Heliga Eukaristien sakrament
– få mottaga Dopets, Konfirmationens och den Heliga Smörjelsens sakrament.
På kusen kommer det också att finnas ett välsorterat bokbord med många spännande böcker.
Det Praktiska
Tid:
Lördag 7/7 till torsdag 12/7, 2001.
Plats:
Baunehøj Efterskole (S-tåg (pendeltåg) från Köpenhamn till Frederiksund Station. Busshållplats finns
utan
för stationen respektive c:a 10 min. gångväg från skolan). Baunehøj Efterskole ligger i byn Skoven.
Pris:
2350:- SEK. Beloppet betalas vid 2 tillfällen, anmälningsavgift senast 31/3 á 1050:- SEK, och det reste
rande beloppet 1300.- senast 30/4, 2001. Barn 0 - 5 år gratis. 5-14 år 1200.-.
Kursavgiften omfattar undervisning, kursusmaterial, vegetarisk kost och logi.
Postgiro:
5 58 95-7 ”LKK, S:t Mikaels församling”, ange Sommarsamling på talongen (gäller svenska delt.).
Inkvartering: Alla rum är dubbelrum.
Platsen:
Baunehøj Efterskole ligger vackert i parkmiljö i Nordsjällands vackraste natur norr om Jægerspris, med
utsikt
över Isefjorden, ca. 90 km från Köpenhamn. Goda möjligheter för bad, utomhus- och sportsaktiviteter.
Kursen sker i rökfri inomhusmiljö.
Medtages: För att kunna hålla det låga priset skall kursdeltagarna själva medtaga kudde, täcke, sänglinne och
handdukar, penna och anteckningsbok.
Anmälan:
Nappe Holmström Björnius, Furustigen 3, 133 34 Saltsjöbaden. Tfn. 08-717 26 99
e-post: nappejanne@swipnet.se
eller Jette Lybecker, Ordrupvej 65, 1 tv., 2920 Charlottenlund. Tfn. +45 39 63 13 55
Med hänsyn till rumstilldelningen ombeds du att vid anmälan uppge din ålder.
Då det förväntas många deltagare ombeds du att anmäla dig så snabbt som möjligt för att vara säker på
att få plats.
Bekräftelse med praktiska upplysningar och detaljerat program översänds när hela kursavgiften är inbetalad.
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LIBERALA KATOLSKA KYRKAN

Biskopsämbetet: Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås
tel 021-33 34 70, mob.tel 070-536 65 37, fax 070-615 34 70, e-post regionary@lkk.se
STOCKHOLM
S:t Mikaels och Alla Änglars Församling, S:t Mikaels Domkyrka, Flottbrovägen 5, St Essingen, 112 64 Stockholm,
tel 08-656 26 65. Pg 5 58 95-7.
Ansvarig församlingspräst biskop StenBertil Jakobson, Solrosgatan 16,
722 45 Västerås, tel 021-33 34 70.
GÖTEBORG
S:t Gabriels församling,
Kyrkorådets ordf. Karin Eklund, Tallstigen 12, 463 71 Lödöse, tel 0520-6600
43, Pg 38 23 53-1
Gudstjänstlokal: Johannebergsg. 18 nb

AVESTA
S:t Staffans kyrkogrupp. Ansvarig präst
fader Hans Althén, Åkrundan 24, 774
00 Avesta, tel 0226-568 10.
UPPSALA
Maria församling. Ansvarig församlingspräst fader Dag Kyndel, Wrå Gård,
153 94 Hölö, tel 08-55 15 90 65, arb
018-471 00 00 vx. Pg 442 00 00-4.
LUND
Sankta Maria Center. Ansvarig präst,
fader Olle Mebius-Schröder, Klintedal,
240 13 Genarp, tel 046-802 93.

NORRKÖPING
S:t Franciskus församling, Box 2071,
600 02 Norrköping, tel 011-16 95 83,
Pg 71 33 28-3.
Ansvarig församlingspräst
fader Göran Werin, tel 011-16 95 83.

SAMFUNDET LIBERALA KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE
Ordf Marianne Andersson-Söderström
Hörngatan 16A, 602 34 Norrköping, tel
011-161081
Pg 216 28-3

VÄSTERÅS
Maria församling.
Ansvarig församlingspräst biskop StenBertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45
Västerås, tel 021-33 34 70.
Pg 28 57 13-4.

Stiftelsen LKK i Sverige.
Flottbrovägen 5, 112 64 Stockholm, Pg
37 48 15-9.
Information om kyrkan och församlingarnas verksamhet på Internet:
www.lkk.se

Aktuell LKK-litteratur
Liturgi 3:e upplagan..........................................................135 kronor
Psambok..............................................................................55 kronor
LKK:s egna särpsalmer samt liturgiska psalmer
och gradualer som ingår i kyrkans liturgi
Principförklaring och kort lärosammanfattning...............20 kronor
Mysterium Tremendum.......................................................20 kronor
Kommentarer till den Heliga Eukaristien eller Mässan
av Raymond Blanch
Den inre meditationens gång under mässan....................15 kronor
Vallfart - essayer av Birgitta Fries-Ossian............................75 kronor
Vi har även en del LKK-litteratur på engelska.
Komplett boklista sänds gratis på begäran. All försäljning sker mot
förskottsbetalning till COMMUNIO postgiro 88 82 44-1 portofritt! Upplysningar genom Rose-Marie Johansson, Täljstensvägen 11G, 752 40
Uppsala, tel. 018-550191.

Communio, är organ för den svenska
grenen av Liberala Katolska Kyrkan
och utkommer med fyra nummer
per år. Prenumeration sker enklast
genom att sätta in 75 kronor på postgiro 88 82 44-1, COMMUNIO.
Ansvarig utgivare: Sten-Bertil Jakobson, tel 021-33 34 70.
Redaktionskommitté: Göran Werin,
tel 011-16 95 83, Marianne
Andersson-Söderström, tel 011-16
10 81. Ekonomiansvarig: Rose-Marie
Johansson, tel 018-55 01 91.
Redaktion och expedition: Hörngatan 16A, 602 34 Norrköping. Tryck:
L-Offset Tryckeri AB, Norrköping.
ISSN 0345-2018.

Tankefrihet och rätt att ge uttryck
för den är en fundamental princip
i LKK. Kyrkan själv är inte ansvarig för gjorda påståenden eller
uttryckta uppfattningar i denna
tidning, bara när de är betecknade ”officiellt”.

Sista manusdag för nr 2-2001 är
den 1 maj 2001.

LKK-vänner . . .

Forts. från sid. 6

kvar bland oss, och en innerlig tacksamhet över allt som getts, av stimulans och
glädje, både andligt och materiellt!
Vi arbetar nu vidare med tillförsikt
och gott humör, och Marianne, samfundets nya ordförande, ska känna att vi
stöttar henne helt och fullt, och hjälper
till i den mån vi kan, alla vi som önskar
allt gott för vår kyrka.
Ett varmt tack för alla åren, då jag ha
förtroendet att vara ordförande inom
samfundet LKK i Sverige, och för den
vackra och tankeväckande lilla berlocken!

Iréne Edén

Dax att förnya din prenumeration på Communio!
Tidningen kommer ut med 4 nr per år.
Prenumerera gör Du lättast genom att sätta in prenumerationsavgiften 75 kronor
på postgiro 88 82 44-1, gärna tillsammans med ett litet extra bidrag.
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