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Communio

En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. 
Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtesängar, 
och solens ljus och lundens sus och vågens sorl bland 
viden förkunna sommartiden. 



 

Gudstjänster i S:t Mikaels 
och Alla Änglars kyrka  
Flottbroväg. 5 Stockholm  
varje söndag kl. 11:00 
under sommaren. 

Välkomna! 
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Liberala Katolska Kyrkans ursprung 

se vår hemsida www.lkk.se. 
”Klicka” på Om oss 

Förutom ”Kyrkans ursprung” hittar du också ”Kyrkans historik, Internationellt" och 
”Kyrkans historik, Sverige” mm. 

KALLELSE  
till Samfundets årsmöte 2017: 
Samfundet Liberala Katolska kyrkan i Sverige håller sitt 
ordinarie årsmöte lördagen den 30 september 2017 kl. 
13.00 i S:t Mikaels och Alla Änglars Kyrka, Flottbrovägen 
5, Stora Essingen, Stockholm. 

Motioner till årsmötet från församlingar och enskilda 
medlemmar skall vara Samfundets LKK styrelse, 
Flottbrovägen 6, 112 64 Stockholm, tillhanda senast den 
26 augusti 2017. 

Namn på ombud, för församlingar och klerikala synoden, 
med adressuppgift ska vara Samfundets LKK styrelse, 
Flottbrovägen 5, 112 64 Stockholm, tillhanda senast den 
26 augusti 2017. 

Till årsmötet kallas församlingarnas valda ombud, men 
alla intresserade är välkomna att delta i årsmötet och 
efterföljande samvaro samt naturligtvis att deltaga i 
Mikaelidagens mässa. 

Mer utförligt program för Mikaelihelgen kommer att 
finnas tillgänglig i församlingarna och på LKK:s hemsida på 
internet. 

Styrelsen

         Biskopens 
                        spalt 

En vänlig grönskas rika dräkt 
h a r s m y c k a t d a l o c h 
ängar.........  

Sommaren står för dörren och 
bakom oss har vi lämnat våren 
och dess stora kristna helger, 
Påsk, Kristi Himmelsfärd, Pingst 
och Trefaldighetssöndagen.  

Under våren går vi som bor på 
den norra sidan om ekvatorn 
från mörker till ljus, naturen 
vaknar upp från sin vintersömn 
och allting växer.  

Vi har förmånen att kunna få 
uppleva parallellerna i naturens 
uppvaknande, i Kristi uppstån-
delse och i människans uppvak-
nande precis som det berättas 
om hur lärjungarna ”vaknade 
upp” i texterna för söndagarna 
efter påsk och om hur den 
Helige Ande uppväckte eller 
upplyste alla som närvarade vid 
pingstens under. Genom detta 
kan vi ana Guds storhet som 
trefaldig men ändå En.  

Sommaren står för dörren. 
Trots att de flesta församlingar 
i princip har sommarstängt har 
inte kyrkan stängt. Sommar 
innebär att vi kan koppla av 
och vara närma vår Herre i 
hans vackra skapelse.  

Jag vill önska er alla en 
riktigt skön sommar med sol, 
bad och många sköna medita-
tionsstunder.  

http://www.lkk.se
http://www.lkk.se
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MYSTERIUM TREMENDUM 
Kommentarer till Den Heliga Eukaristin eller Mässan av Raymond Blanch 

"Under en slöja av jordiska 
ting" 

Detta är slutet på mässan eller 
den heliga Eukaristin. Nu har vi 
"gemenskap med vår Herre under 
en slöja av jordiska ting". Under en 
slöja - det betyder enligt Paulus " 
på ett dunkelt sätt såsom i en 
spegel" - genom fysiska ting, 
symboler och genom kanaler öppna 
i båda ändar. Den Gudomliga 
Nåden har förts ned till oss - men 
på grund av vårt jordiska livs 
begränsningar kan vi se och förstå 
bara en liten del av det som händer 
och sker - av det osynliga och 
verkliga, som är så mycket mera.  

Eftersom vi inte kan se de 
osyn l iga vär ldarna, lever v i 
oundvikligen i ett tillstånd av 
mörker. Då och då lyses vårt 
mörker upp av en glimt av intuition 
och en aning om den verklighet, 
som ligger bakom. Vi vet som 
Paulus, att de osynliga tingen är 
timliga medan de osynliga äro 
eviga. 

Det är vår uppgift och en del av 
den högre processen i andlig 
utveckling att arbeta oss fram 
genom detta mörker till "Hans 
underbara Ljus". Den hel iga 
Eukaristins sakrament har givits 
oss för detta, för att hjälpa oss på 
vår väg. Vi vet, att detta är sant, vi 
vet att den har effekt på oss. Vi 
erfar varje vecka, en del av oss 
varje dag, denna osvikliga kontakt 
med "det Ljus som aldrig var på 
land eller hav".  

Detta kan man inte få någon 
annanstans och det är något 
absolut ojämförbart med något 
annat. Det är "Guds största gåva 
till människan". Det är inte bara en 
teori utan verklig erfarenhet. Dess 
ändamål är att föra oss närmare 
Guds liv och medvetande.  

Kommunionen med Kristus är 
kommunionen med Gud - låt oss 
aldrig glömma det. "Jag och min 
Fader är Ett" "Den som har sett 
mig har sett Fadern".  

Ändamålet med ceremonierna, 
som sker "under en slöja av 

jordiska ting" är, att så småningom 
slöjan skall lyftas, så att vi "med 
öppna ögon" skall se Honom och 
fö r s tå så som v i ha r b l i v i t 
förstådda. Det finns en möjlighet 
för var och en av oss att nå dit. Om 
vi använder den hjälp vi här får.  

Intentionen i den högre aspekten 
av Kristi lära och den kommunion 
med Honom vi får i Eukaristin skall 
föra oss upp till en högre nivå - till 
"uppståndelsen" som följer på 
korsfästelsen. Det är alltså vad som 
är meningen M 

en det finns ännu en högre nivå, 
med vilken inte ens Mässan har att 
göra. Den kan föra oss till det 
stadium, där vi skall "göras Honom 
lika", lika Honom men på en 
mycket lägre nivå. Bakom detta 
finns något mera - det slutliga 
uppgåendet, då vi "med outsäglig 
glädje skall föras inför Hans Faders 
ansikte". Det är för detta vi har 
kommit till världen och för att 
uppnå detta ingår vi slutligen och 
helt i det Eviga Livet. 

 Communio 

"Amen. Lovet och priset..." Vi kan 
ta detta som ett tack för allt som 
skett; för Mässan, för Krist i 
närvaro, för kommunionen med 
H o n o m o c h f ö r d e s t o r a 
framtidsutsikter, som celebranten 
jus t ta la t om. E t t jube l av 
tacksamhet efter kommunionens 
tystnad. 

Detta stycke har hämtats ur 
Uppenbarelseboken: "Amen. Lovet 
och pr iset och visheten och 
tacksägelsen och äran och makten 
och starkheten tillhör vår Gud i 
evigheternas evighet. Amen." Detta 
är något som enligt Skriften hände 
framför Guds tron och i mystiken 
händer det varje dag och varje 
stund framför denna tron. Ty djup 
och ärlig tillbedjan och tacksägelse 
höjer sig så; vi behöver inte tvivla 
på det. 

I Postcommunio ber vi, att guds-
tjänstens effekt skall förbli, att den 
skall "inympas i våra hjärtan". Och 
inte bara det utan att "den ständigt 
skall bära frukt i vårt liv". Ty 

kristendomen är en religion om "att 
vara" men också en religion om 
"att göra" - att göra i tanke, ord 
och gärning. 

"Ite, Missa Est": Det är full-
bordat: Deo Gratias". En slutlig 
tacksägelse till Gud och till de 
heliga änglarna, som har kommit 
och möjliggjort denna heliga 
Eukaristi i dess högre aspekt.  

Välsignelsen 

Gudstjänsten slutar med en 
välsignelse i Treenighetens namn, 
liksom den börjar med en liknande 
å k a l l a n . I " S c i e n c e o f t h e 
Sacraments" står det: "Denna 
vackra välsignelse har hämtats från 
nattvardsgudstjänsten i Church of 
England. Ursprungligen kommer 
den från den romerska ritualen och 
har kompletterats med ett citat ur 
Filipperbrevet. 

  Slutvälsignelsen, som ofta 
används, är en ovanlig sådan. 
Delvis kommer den inte från de 
sedvanliga kristna källorna utan 
från den esoteriska kristendomen, 
som i kyrkans tidiga dagar fanns i 
hjärtat av kristen filosofi men som 
till stor del gått förlorad. Det rör sig 
om "Guds rikes mysterier", som 
både Jesus och Paulus talar om. 

Forts från Communio nr 1, 2017 
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SOMMAR I S:T URIEL 
S:t Uriel i Härjedalen inbjuder till Sesshin vid två tillfällen. 
Vecka 30 (24 - 27 juli) 
Start måndag kväll, avslutning fredag efter frukost. 
Vecka 31 (31 juli - 5 augusti) 
Start måndag kväll, avslutning fredag efter frukost. 
Sovsäck och vegetarisk mat medtages för eget bruk. 
I övrigt utrustning som för fjällvandring. 
Övriga upplysningar och anmälan:  
Evert Sundien  
tfn. 070-660 42 69 

Helgutflykt med Sakramental Välsignelseandakt 
till Capella Ecumenica 

Varje år håller LKK en gudstjänst i kapellet på Västra Gärsholmen, en liten ö i S:t Anna skärgård.  
Kapellet är kopia av en medeltida församlingskyrka och byggdes på 50-talet av en eldsjäl med ekumeniska  
visioner. 

I år träffades vi  i Söderköping lördagen den 19/6 för att umgås och äta 
en bit god mat. 
På söndagen avgick båt från Kungshällsudden ut till den vackra ön där 
vi hälsades välkomna av värdparet och en mängd häckande måsar med 
nykläckta ungar.  
Biskop Sten-Bertil celebrerade assisterad av Krister Fast och Marianne 
Anderson-Söderström, Jonas Anundi inledde gudstjänsten med 
predikan. Organist var Björn Svensson.  
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Ny biskop 
i USA 
Den 4:e juni konsekrerades Rt.Rev. 
David Carpenter in Minneapolis av vår 
presiderande biskop Michael Warnon 
assisterad av biskoparna James Zinzow 
och Jean Pierre Kayembe 

Från vänster:  
biskoparna Michael Warnon, David 
Carpenter, James Zinzow och Jean Pierre 
Kayembe. 

Den Heliga Birgitta    av Ulf Johansson 

LKK gjorde en resa i tiden. 
Vi for till Finsta för att se om vi kunde få tag i någon som kände den Heliga 
Birgitta. Vi åkte till Heliga Birgittas bönegrotta. Det ligger inte så långt från 
Norrtälje. 
Vad vi visste var att man inte var helt enig om platsen för Birgittas födelse. 
Många menar att Birgittas bönegrotta är en lekplats mer än bön för Birgitta 
Birgersdotter, även känd som Heliga Birgitta, född omkring 1303 förmodligen i 
Finsta eller i Sköldnora gård i Upplands Väsby. 
Det är nu jag får en tanke att försöka få en möjlighet att 
någon gång kunna göra en mässa som är så lik som det 
bara går med tanke på Birgittas tid. 
Efter idogt letande runt markerna där Birgitta växte upp 
fick vi tag på honom. En munk som var verksam på 
gården där Birgitta växte upp. Hans anletsdrag var svåra 
att urskilja men hans stämma var det inget fel på. Efter 
en stunds övertalning kunde vi slå oss ned inne i grottan, 
han föredrog skugga framför ljus. 
När han väl kom i gång att prata så gick det undan. 
Han börjar sin historia med en presentation av sig själv. 
Nu får ni hänga med, det blir många namn och orter, födslar och död. Forts. sid 6

https://www.facebook.com/david.carpenter.9047?fref=mentions
https://www.facebook.com/david.carpenter.9047?fref=mentions
https://www.facebook.com/david.carpenter.9047?fref=mentions
https://www.facebook.com/david.carpenter.9047?fref=mentions
https://www.facebook.com/david.carpenter.9047?fref=mentions
https://www.facebook.com/david.carpenter.9047?fref=mentions
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Jag är munk, Broder Ulf. Ja, jag 
har samma namn som vördade 
Birgittas salige make har. Ja, jag 
hade en tjänst som själasörjare på 
gården ehuru mer åt det enkla 
folket som arbetade där.  

Jo, välbärgade är Birgittas familj. 
Bra mat serveras må jag säga . Jag 
tänkte bjuda er på lite av det vi 
äter här på ägorna och för er är det 
säkert inte några större kons-
tigheter. Den maten äts fortfarande 
i er tid. Men det kan vi av naturliga 
orsaker inte göra. 

Ja, jag kände på mig att jag 
skulle möta er tidsresenärer och 
jag antog att ni inte har matkniven 
med er. Det har vi alla när vi är på 
resande fot. Det som ni kallar 
gaffel finns inte hos oss. Det är 
händer och kniven som vi använder 
samt sked eller brödet för att få 
upp såsen. 

Att tugga på det brödet, är som 
att tugga på Jesu kärlek. Amen. 

Ja hushållningen var inte så stor 
mellan fattig och rik. det var väl vid 
gille man såg stor skillnad både i 
matväg och bordsskick. Ja jag fick 
säga till i bland, även till mina 
ordensbröder. 

”Se till att dina händer och naglar 
är rena. Sätt dig inte förrän du 
uppmanas att göra så och ät inte 
förrän du uppmanas att göra så. 
Först, tänk på de fattiga - en full 
mage vet inte vad de hungrande 
känner. Ät inte för fort. Rör 
ingenting förrän du blivit serverad 
allt. Bryt inte ditt bröd i två delar 
och stoppa inte bitar i din ficka. 
Doppa inte ditt kött i saltkaret. 
Peta dig inte i näsan eller öronen 
och drick inte med munnen full. 
Spotta inte över eller på bordet, 
det är inte artigt. Lägg inte 
armbågarna på bordet och rapa 
inte som om du hade en böna i 
halsen. … Tag maten med dina 
fingrar och spill inte. Håll duken ren 
framför dig. Skär upp ditt kött, bit 
inte av det. Öppna inte din mun för 
mycket när du äter och blås inte på 
maten. Om din herre dricker, vänta 
alltid tills han är färdig. Kapa inte 
åt dig för mycket av osten och 
kasta inte ben och resterpå golvet. 
Sitt stilla tills bordsbönen är läst 
och du har tvättat dina händer. 
Spotta inte i den gemensamma 
dryckespokalen. 

Låt oss be tillsammans en gam-
mal bordsbön för er. 

Men för mig är den inte skriven 
än. Den är så vacker och talande. 
I Jesu namn till bords vi gå, 
Välsigna Gud den mat vi få, 
Och hägna med den milda hand I 
nåd vårt hem och fosterland. 
För mat och dryck vi undfått här, 
Dig vare pris, O Fader kär. Oss alla 
av brödet giv, 
som skänker världen evigt liv. 

Amen. 
E.G. Geijer 1911 

Nu ska j ag 
be r ä t t a om 
jäntungen. 

Birgitta är 
d o t t e r t i l l 
Upplands lag-
man B i r ge r 
Persson och 
I n g e b o r g 
Bengtsdotter, 
som tillhör Folkunga-ätten. 

Både genom sina föräldrar och 
genom sin make Ulf Gudmarsson 
har Birgitta anknytning till det 
politiska ledarskiktet. Eftersom 
hennes morfar var kusin till kung 
Magnus Ladulås, så är Birgitta släkt 
med den svenska kungafamiljen 
genom sin mor. Utanför Sverige är 
hon även känd som Furstinnan av 
Närke. 

Det där var lite om Birgitta i 
polit iken. Nu ti l l f l ickebarnet 
Birgitta. Birgitta föds på våren år 
1303 här på Finsta Gård det ligger i 
Skederids socken i Uppland idet 
som ni kallar Norrtälje kommun. 
Här springer hon omkring lilla 
Birgitta. om än något av det 
allvarligare slaget. 

Ja det var väl kanske det att 
hemmet var mycket för religon och 
far hennes är mycket from. Nej hon 
tyckte om det, hon var bara lite 
mer eftertänksam än de andra 
barnen på gården. 

Att far hennes var from, var det 
ingen tvekan om. Hör här bara, 
1321 for pappa Birger till Santiago 
de Compostela och han bodde visst 
i självaste Avignon, Påvens resi-
densstad. 

Han lyckades också erhålla ett 
avlatsbrev av en Partiark i Avignon, 
nej jag har inte sett det själv, men 
det pratas en del. 

Birgitta bor här fram till hon var 
11 år. Det är då som hennes mor 
dör. Tragiskt, men en del av 
historien. 

Birgittas far inser nu att han inte 
klarar av att själv ge henne den 

uppfostran som anstår en flicka i 
hennes ställning. Nu går resan till 
B i r ge r s s väge r ska Ka ta r i na 
Bengtsdotter som bor på Aspanäs 
vid sjön Sommen i Östergötland. 

Den allvarliga Birgitta hade redan 
tidigt uppenbarelser. Men det är nu 
hennes uppenbarelser kommer allt 
oftare. Hon fick i en dröm innan 
hon flyttade, en gång se jungfru 
Maria som höll en gyllene krona; 
”Kom, Birgitta. Vill du ha denna 
krona?” Birgitta tackade ja och fick 
kronan på sitt huvud. Synen 
försvann, men Birgitta kunde aldrig 
glömma den. Efter det blev hennes 
högsta önskan att få gå i kloster 
och bli nunna, Kristi brud. 

Ja då var Birgitta bara sju år. 
Tänk om det var härinne, sa broder 
Ulf, och pekade in mot Birgittas 
bönegrotta. 

När jag ändå pratar om Birgittas 
syner och hennes starka tro så är 
det på sin plats att jag berättar en 
sällsam historia. 

Så här var det. Under den tid 
Birgittas mamma var gravid med 
Birgitta, var hon och Birgittas bror 
Birger passagerare på ett fartyg 
som led skeppsbrott. 

Många drunknade, men Birgittas 
mamma blev räddad av kungens 
bror, hertig Erik. Nästa natt visade 
sig en man i skinande kläder för 
henne och berättade att barnet 
som hon bar skulle bli något 
särskilt. Ja, jag kunde inte låta bli 
att le för mig själv, jag tyckte mig 
har hört en liknade historia som lär 
ha skett föröver tusen år sedan. Ja 
från min tid räknat. 

Vi förflyttar oss några år framåt. 
Nu är Birgitta tretton år och nu 
giftes hon, mot sin vilja, bort med 
den artonårige Ulf Gudmarsson, 
min namne. Samtidigt gifte sig 
systern Katarina med hans bror 
Magnus Gudmarsson. 

Birgitta ville säkert hellre leva 
som jungfru och lyckades övertala 
sin make att de första åren leva i 
avhållsamhet, men därefter föder 
hon åtta barn. 

Ulf och Birgitta bor under dessa 
år på Ulfåsa vid sjön Boren i 
Östergötland. Här lever nu Birgitta i 
nästan 30 år som husfru vid Ulvåsa 
och hon styrde och ställde över ett 
stort hushåll, med järnhand. 

Hon är bara 16 år då hennes 
första dotter Märta föds. Birgitta 
föder sammanlagt åtta barn på 18 
år,  

Den Heliga Birgitta 
Forts från sid 5

Forts. sid 8



�7

Vårt barn Inaya ska nu tas 
ifrån oss!  

Migrationsverket har bestämt att Inaya 
inte får stanna i Sverige och deras 
beslut har de tagit efter att  de träffat 
honom i två timmar!!! Inaya är 16 år och 
han får två timmar på sig att berätta om 
varför han flytt från krig och tortyr. 

Personen från Migrationsverket som 
ska lyssna på honom för att sedan ta ett 
beslut om han ska få uppehållstillstånd, 
sitter dessutom och skriver samtidigt. 

Av mina erfarenheter som chef under 
många år där jag haft flertalet samtal vet 
jag att om du ska lyssna,  samtala och 
skriva samtidigt är det svårt att hålla 
fokus. Jag vet att den som intervjuade 
Inaya inte lyckades att lyssna. 

Ni kanske undrar hur jag kan påstå 
detta? Jo eftersom jag fick sitta med när 
Inaya  förhördes. Dock fick jag inte säga 
något utan bara vara med som mentalt 
stöd för Inaya. 

Det var  otroligt frustrerande att sitta 
med och få uppleva hur man behandlar 
ett barn på en sådan låg nivå  som 

samtalet hade. Många gånger tänkte 
jag: ”Men lyssnar du inte på vad han 
säger”! Jag tänkte  också på de 
erfarenheter jag har av Barnahus där 
barn och ungdomar upp till 18 år blir 
förhörda av professionella personer som 
är utbildade att förhöra barn. 

När det gäller barn som söker asyl 
verkar det inte vara lika noga med att ha 
ett rättssäkert arbetssätt.Jag ifrågasätter 
verkligen rättssäkerheten  i Migrations-
verkets arbete! 

Det är helt obegripligt hur man kan 
hål la en sådan låg n ivå på et t 
samtal  som handlar om en persons 
framtida öde! Och dessutom har ingen 
frågat oss, som han bor med, hur  väl 
han anpassat sig till svenska samhället. 
Det handlar om att han ska skickas 
tillbaka till ett land i  krig där hans liv 
dessutom är hotat.   

Inaya är bara ett barn på 16 år och 
den bedömningen gör också Migrations-
verket. Ändå ska han  skickas ifrån sin 
nya svenska familj till ett land där det 
inte finns någon som kan ta emot 
honom. 

I Sverige har han en familj som älskar 
honom. Han har en mamma, en pappa, 
en storasyster, en storebror, en hel släkt 
och massor med vänner som inte vill 
annat än att han ska få ett bra liv. 

Inaya  har drömmar och är ett 
praktexempel på en person som 
integrerar sig i samhället. Han vill 
fortsätta  plugga så att han kan få ett 
jobb, han vill hjälpa andra människor 
som har det lika dåligt som han har haft 
och han vill fortsätta träna brottning för 
hans mål är att vinna OS. 

Som han har lyckats här i  Sverige! 
Från att ha radat upp godkända betyg i 
skolan och är en av få ensamkommande 
flyktingar  som blivit utsedd till att vara 
med i Here4You, till att han vunnit SM-
guld och visat att han är en av de bästa 
brottarna i Sverige. Nu krossas hans 
drömmar… 
Våra hjärtan går sönder och vår makt-
löshet är enorm.  
Anna med familj 

INSÄNDARE
För någon vecka sedan gjorde Migrationsverket bedömningen att säkerhetsläget 
i Afghanistan har förvärrats. Enligt myndigheten väntas situationen i landet 
fortsätta att förvärras den närmaste tiden. 

Då säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats påtagligt under våren och 
försommaren har det lett till att Tyskland beslutat att stoppa alla avvisningar. 
Sverige borde fatta samma beslut. Det är för farligt där! 

Migrationsverkets senaste så kallade rättsliga ställningstagande om läget i 
Afghanistan togs i början av december förra året. Dom borde reagera oftare. 

I februari stoppade fem tyska delstater, däribland Berlin och Bremen, 
tvångsutvisningar till landet på grund av säkerhetsläget. I slutet av maj, efter det 
senaste, stora bombdådet i Kabul, följde förbundsstaten efter och stoppade 
utvisningarna till landet tills vidare. 

Verkligheten har alltså förändrats till det sämre men det har inte påverkat den 
myndighet som tar det första beslutet i den långa kedja som kan leda till utvisning. 
De står, åtminstone tills vidare, fast vid sitt beslut från december. Det är inte 
rimligt. Åtminstone i ett land som gärna kallar sig själv för en ”humanitär 
stormakt”. 

Då jag dessutom kunde läsa nedanstående på Facebook undrar jag hur dåligt får 
en svensk myndighet fungera innan beslutsfattare utanför myndigheten och vi 
medmänniskor reagerar. 

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.  
Se #låtinayastanna 
              + Sten-Bertil 

http://www.aftonbladet.se/tagg/ab9d9dbf8c7561381ec69d6cb2c2457d7981b4c5
http://www.aftonbladet.se/tagg/7c034edeb11a36f7c0bb1aeb15c24e4c92bf06df
http://www.aftonbladet.se/tagg/ab9d9dbf8c7561381ec69d6cb2c2457d7981b4c5
http://www.aftonbladet.se/tagg/7c034edeb11a36f7c0bb1aeb15c24e4c92bf06df
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STOCKHOLM 
S:t Mikaels och Alla Änglars 
Församling.  
Flottbrovägen 5, St Essingen, 112 
64 Stockholm, tel 08-6562665. e-
post: skt.mikael@lkk.se. 
Plusgiro 5 58 95-7.  
Ansvarig församlingspräst:  
Krister Fast, Filipstadsbacken 60, 
723 43 Farsta, 08-724 83 28 

GÖTEBORG 
Se Stockholm 

NORRKÖPING 
S:t Franciskus kyrkogrupp 
Se Stockholm 

VÄSTERÅS 
Maria församling.  
Ansvarig församlingspräst biskop 
Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan 
16, 722 45 Västerås, tel 021-33 34 
70. 
Bankkonto: LKK Maria församling
  Clearingnr 6546 
  Kontonr 962452718 

AVESTA 
S:t Staffans Kyrkogrupp.  
Se Stockholm 

UPPSALA-SALA 
Maria församling.  
Ansvarig församlingspräst: 
Jonas Anundi, 08-724 94 11. 

SKÅNE 
S:t Rafaels Kyrkogrupp.  
Se Stockholm 

GULLSPÅNG 
S:t Rafaels kyrkogrupp 
c/o Carina Carlström, Östergat. 11 
547 31 Gullspång  
tel 073-567 83 40 

S A M F U N D E T L I B E R A L A 
KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE 
Ord f. S ten-Ber t i l Jakobson , 
Solrosgatan 16, 722 45 Västerås, 
021-33 34 70. 

LKK INTERNATIONELLT 
The Liberal Catholic Church 
17 Old Gloucester Steel 
London WC1N 3AF 
United Kingdom 
e-mail: PresidingBishop@LCC.world 

Presiding bishop Michael Warnon 
Hemsida:  http://kingsgarden.org/
LCC 

Information om kyrkan och 
församlingarnas verksamhet kan 
du få på Internet:    
www.lkk.se 

Communio är organ för den 
svenska grenen av L ibera la 
Katolska Kyrkan och utkommer 
med fyra nummer per år.  

Ansvarig utgivare:  
Sten-Bertil Jakobson,  
tel 071-536 65 37.  

Redaktion och expedition:  
Solrosgatan 16, 722 45 Västerås.  
E-post: communio@lkk.se 

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

Sista manusdag för nr 3-2017 
är den 8 oktober 2017. 

LIBERALA KATOLSKA KYRKAN 
Biskopsämbetet: Regionalbiskop Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås, 

tel 021-33 34 70, mob 070-536 65 37, e-post regionary@lkk.se 
Biskop Evert Sundien, Hagagatan 37, 113 47 Stockholm, tel 08-33 20 06, mob 070-660 42 69,  

e-post biskop.evert@lkk.se

Aktuell LKK-litteratur 

Liturgi  3:e upplagan..........................................................135 kronor 
Psalmbok.............................................................................55 kronor 
LKK:s egna särpsalmer samt liturgiska psalmer och gradualer som ingår i kyrkans liturgi 

Principförklaring och kort lärosammanfattning...............20 kronor 

99 frågor och svar om Liberala Katolska Kyrkan ............50 kronor 

Kristen Gnosis...................................................................160 kronor 

All försäljning sker i 
församlingarna och 
kyrkogrupperna

fyra flickor och fyra pojkar. Fyra av 
Birgittas barn dör under hen-nes 
egen livstid, två av dem som barn. 

Birgitta beskriver hur hon upp-
fostrar sina barn. Hon slår dem 
inte och iblandfår barnen godsaker 
som belöning när de gjort något 
bra. 

Birgitta och Ulf skickar bort 
barnen från hemmet ganska tidigt 

för utbildning på olika håll, något 
som är vanligt för barn från rikare 
familjer under den här tiden! 

Jag ska presentera barnen för er! 
1. Dottern Märta (1319 – 1399) 

Ja nu helt plötsligt föds det barn, 
må jag säga! Gudfruktiga blev de, 
u tom ens la rvpö jk som in te 
lyssnade på mor sin! 

Först i raden av 8 barn kom 1319 
flickan Märta! Birgitta må vara 
stark och styrande, men mot 

hennes vilja blir Märta bortgift med 
en man som heter Sigvard Ribbing. 
Förvisso en av Hallands mäkti-
gaste män! Men Birgitta är så 
förgrymmad över valet av man att 
hon, hör och häpna, hon har 
faktiskt kallat honom för Rövaren i 
sina brev! 

Vad jag har hört, så var Birgitta 
så ledsen över giftemålet att hon 
drabbades av ihärdiga gråtattacker. 

Den Heliga Birgitta 
Forts från sid 6

Forts. nästa nummer 
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