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Ett glatt budskap 

Vad menar jag när jag säger : ”Om 
Kristus och den fullkomliga män-
niskan”? 

Handlar evangelierna om Kristus ? 
Handlar de om den fullkomliga 
människan? 

Ja, det gör dom. Alla fyra evange-
lierna handlar om den historiska per-
sonen vid namn Jesus ifrån Nasaret, 
född i Betlehem av Maria. Hans far 
hette Josef och var snickare. Vilket 
Jesus också kom att bli - upplärd av 
sin far i yrket, som traditionen på 
den tiden bjöd. 

De handlar också om att denna 
historiska person vid namn Jesus 
utvecklades till en fullkomlig män-
niska, till en människa som inom 
sig uppnådde ”Kristusmedvetande”, 
eller ”att ha funnit vila i Gud”. Jag 
vill på detta sätt särskilja dessa två 
namn ; ”Jesus”, som jag betraktar 
som den jordiska , alldagliga, själs-
liga människan och ;”Kristus”, som 
jag betraktar som den himmelska, 
högre, andliga personligheten. 

Detta ”Kristustillstånd” var fullt 
vaket och aktivt inom den histo-

riska personen Jesus. Hur bekräftas 
detta? 

I dopet av människan Jesus - i det 
blir Jesus bekräftad som ”Kristus”, 
”den smorde” eller bekräftad som 
”Messias”, den utlovade Frälsaren, 
genom vilket de gammaltestament-
liga profetiorna blev uppfyllda. 

Människan Jesus, som inom sig 
hade utvecklat ”Kristusgestalten” 
eller ”Kristusmedvetandet”, som är 
ett med Gud, ett med kosmos. Det 
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OFFICIELLT
Den 23 mars erhöll Agneta 
Ljungberg, Malmö 1:a graden 
i Order of Our Lady i samband 
med mässa i Göteborg, offici-
ant biskop Ian Hooker.

Den 4 maj ordinerades  Catha-
rina Eriksson till Kunskapens 
grad inom Mariaorden i S:
t Rafaels kyrkogrupp, Otter-
bäcken.

Vid samma mässa erhöll Sol-
veig Wahlgren konfirmationens 
sakrament officiant var biskop 
Sten-Bertil

KALLELSE

till Samfundets års-
möte 2003:
Samfundet Liberala Katolska 
kyrkan i Sverige håller sitt ordi-
narie årsmöte lördagen den 4 
oktober kl. 13.00 i S:t Mikaels 
och Alla Änglars Kyrka, Flott-
brovägen 5, Stora Essingen, 
Stockholm.

Motioner till årsmötet från för-
samlingar och enskilda med-
lemmar skall vara samfundets 
sekreterare, Agneta Ljungberg,   
John Ericssons väg 65C, 217 
47 Malmö, tillhanda senast den 
22 augusti 2003.

Till årsmötet kallas församling-
arnas valda ombud, men alla 
intresserade är välkomna att 
delta i årsmötet och efterföl-
jande samvaro samt naturligt-
vis att delta i Mikaelidagens 
mässa.

Styrelsen

Årets Mikaelihelg
med samfundets årsmöte och 
åminnelsen av kyrkans konse-
kration börjar redan den 3/10 då 
vi på fredag kväll kl 18.00 samlas 
i kyrkan för ceremoniträning inför 
lördagens välsignelseandakt. 
Fredagkvällen avslutas med fika 
och en stunds samvaro.

Efter samfundets årsmöte (se 
särskild kallelse) går vi ut tillsam-
man och får en bit mat. Därefter 
samlas vi åter i kyrkan för att 
se och diskutera stillfilmen om 
mässans uppbyggnad. 

Tack alla vänner för alla de förbö-
ner och kärleksfulla tankar under 
min sjukhusvistelse. Förböner och 
tankar som byggde upp en tillit 
inför operationen, en tillit som var 
utom mitt förstånd. 

Varje gång jag tänker tillbaka på 
stunden efter uppvaknandet blir 
jag rörd djupt in i mitt innersta och 
mina ögon tårfyllda.

Den upplevelsen kommer jag 
aldrig att glömma.

Minnet av en kärleksfull utstrål-
ning utan gränser. En känsla och en 
verklighet helt oförklarlig.

En gudomlig kärleksström som 
utgick från en central punkt men 
samtidigt från tusentals ”punkter” 
inom mitt synfält. Men det är 
inte minnet av vad jag ”såg” utan 
minnet av denna kärleksenergi som 
fortfarande och troligen för alltid 
kommer att sätta mina känslor i 
”rullning”, 

I skenet av detta har jag fått ett 
litet annat perspektiv på min till-
varo, vad som är väsentligt och 
oväsentligt både i mitt privatliv 
och i/för kyrkan.

Det gläder mig att jag fått in en 
hel del material till Communio. 
Kanske så mycket, att då jag nu 
skall sammanställa tidningen, inte 
får plats med allt i detta nummer 
utan det får vänta med en del till 
nästa. Tack alla medarbetare för 
era bidrag. 

Så vill jag önska alla Communios 
läsare en skön sommar. Tag väl 
vara på den och vila vid Guds evig-
hetskälla. Den som du kan finna 
inom dig själv, kanske då du ger 
dig tid att beundra Hans skapelse i 
sommarens blomsterprakt.

Kvällen avslutas med Sakra-
mental Välsigneleandakt och 
kvällskaffe/the.

På söndagen firar vi mässa med 
åminnelse av kyrkans konsekra-
tion.

SOMMAR I S:T URIEL 
S:t Uriel i Härjedalen inbjuder till: 
Sesshin i 3 dagar 23/7-25/7. Sesshin i 4 dagar 5/8-8/8 
Upplysningar och anmälan: Evert Sundien  tfn. 08-332006.
Kostnad: 100 kr/dag + medhavd vegetarisk mat.
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FÖRVANDLING!

Vår andra berättelse om självför-
vandling, vår andra spegling, är 
totalt annorlunda. I denna historia 
sker förvandlingen hos en mycket 
djupare och rikare natur än t.o.m. 
kung Davids. Vi skall titta på upp-
ståndelsen som den beskrivs av 
evangelisten Johannes i tjugonde 
kapitlet, verserna 1-16. Det är en 
fascinerande händelse och blev 
snabbt föremål för teologiska tvister 
då de första feministiska tankegång-
arna väcktes inom kristendomen. 
Problemet bestod i att de flesta 
teologer ansåg Petrus och Johannes 
som de första vittnena till uppstån-
delsen, trots Johannes redogörelse i 
detta stycke. Jag minns själv män-
niskor (läs: män) som reste sig och 
lämnade påskmässan då den som 
predikade nämnde kvinnornas 
framskjutna roll i denna centrala del 
av kristendomens fundament.

Låt oss se det hela framför oss. 
Maria från Magdala, tyngd av sorg, 
går till graven och upptäcker till 
sin fasa att portstenen välts undan 
och Jesu kvarlevor försvunnit. Hon 
rusar genast efter Petrus och Johan-
nes, och Johannes, som kommer 
först, tittar också in i graven bara 
för att upptäcka detsamma som 
Maria. Sedan väntar han på Petrus, 
som stiger in i graven, konstaterar 
att den är tom och lämnar platsen 
tillsammans med Johannes. Kvar 
blir Maria, förtvivlat gråtande. Hon 
tittar än en gång in i graven och får 
syn på två änglar, som frågar henne: 
”Varför gråter du, kvinna?” Hennes 
svar visar att hon fortfarande inte 
har förstått den uppenbarelse Jesu 
förutsåg, utan sörjer den förlust hon 
gjort. Hennes älskade lärare, hennes 
guru, hennes Rabboni, är död, och 
nu har även hans kropp försvunnit. 
Maria är otröstlig.

Det är i denna stund en man träder 
inför henne. När han frågar henne 
”Varför gråter du, kvinna? Vem 
letar du efter?” är hon så uppslukad 
av sin djupa sorg att hon tar honom 
för trädgårdsmästaren. Hon reagerar 
inte ens för den så välkända rösten, 
utan ber mannen att ”om det är du 
som burit bort honom, så säg mig 
var du har lagt honom, så att jag kan 
hämta honom”. 

Och nu kommer vi till hjärtat av 
denna dramatiska berättelse – stun-
den, det förvandlande ögonblicket, 
då Marias värld vänds upp-och-ner 
och kristendomen föds. Jesus uttalar 
ett enda ord, men ett ord som ger 
genklang i hela hennes väsen. Det 
ordet är ”Maria” – hennes sanna 
namn. Detta är ordet Gud uttalade ”i 
tidernas begynnelse” och det riktas 
till hjärteroten av allt som är. Evang-
elisten skriver att när Maria hörde 
sitt namn, vände hon sig om – hon 
vände sig om! Maria vände sig 
om, och i hennes älskade mästares 
ansikte såg hon sitt eget speglas.

Kan vi föreställa oss detta stora 
ögonblick, verkligen känna det inom 
oss? Kan vi uppleva den plötsligt 
översvämmande lyckokänslan 
– ögonblicket då allting står full-
komligt klart, inte av teologisk spe-
kulation, utan av en överväldigande, 
ofattbar, totalt omvälvande insikt så 
intensiv att inga ord någonsin skulle 
kunna uttrycka den? Plötsligt sveper 
ett enda ord bort all egocentricitet, 
alla begär, för Maria har återupp-
täckt att källan till allt finns inom 
henne själv – all lycka, all glädje, de 
eviga inter-relationerna mellan per-
sonerna i Treenigheten bor i hennes 
eget djupaste djup. I detta ögonblick 
då det enda ordet tar bort allt tvivel, 
all smärta och all sorg, svarar också 
Maria med ett enda ord: ”Rabboni”. 

Detta enda ord, Marias svar, är även 
svaret på den fråga Judas ställde: 
”Vad vill ni ge mig?”. Precis som 
Judas hunger efter mer är den tra-
giska inledningen till korsfästelsen, 
är Marias omvändelse den stora tri-
umfen i uppståndelsen.

Livet håller konstant upp en spegel 
för oss. Ibland är reflektionen otrev-
lig och smärtsam; ibland, om så bara 
för ett ögonblick, drar vi efter andan 
av förundran. Det viktiga är inte 
vad vi ser i Livets spegel, utan hur vi 
reagerar på det.

* * *
Dagens evangelium (Markus’ 

fjärde kapitel, verserna 35 – 41) 
handlar om just vårt sökande efter 
inre förvandling. Vi kom inte till 
den här reträtten för att ägna oss åt 
exegetiska eller teologiska spekula-
tioner, utan för att uppleva förvand-
ling, växande, fördjupning i och av 
oss själva… och denna morgon tar 
oss Markus direkt in i hjärtat av 
denna process.

Innan vi griper oss an berättelsen 
om Jesus, skall vi dock först titta på 
en annan historia om stillande av 
upprört vatten. Det är den berömda 
historien om Jona.

Du minns säkert hur jag i vårt 
första samtal1 poängterade att för-
vandling är både framväxande och 
plötslig, på samma gång smygande 
och spontant uppstående, samtidigt 
resultatet av individens strävanden 
och Guds nåd. Om Markus’ berät-
telse handlar om nåd, så är Jona’s 
historia en berättelse om karma, 
om personligt agerande. Berät-
telsen om Jona handlar om hur var 
och en av oss sköter – eller miss-
sköter – den roll livet givit oss och 

En djupare, djupare, djupare förvandlingsupplevelse i liberalkatolsk anda
av Brian Parry, Melbourne, Australien
Denna artikel är sammansatt av en serie samtal ledda av Brian Parry under en reträtt i Keréver House, Burradoo, 
Southern Highlands i Australien under Mikaelihelgen år 2000  Fritt översatt av syster Carina Carlström
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de konsekvenser vårt agerande får. 
Dessa konsekvenser är den del av 
förvandlingen som är framväxande, 
smygande och baserad på individens 
strävanden – den karmiska delen.

Kommer du ihåg historien? En dag 
säger Gud till Jona att han skall gå 
till Nineve. ”Nineve är en ondskans 
stad, och jag har tröttnat på den. Gå 
dit och berätta för invånarna att om 
fyrtio dagar kommer jag att förstöra 
staden”. Nå, som du vet ville Jona 
inte utföra den här uppgiften som 
Gud eller Livet eller karma eller vad 
du vill hade givit honom. Nineve låg 
väldigt långt borta och Jona tyckte 
att han hade annat att göra. Kanske 
hade han tänkt se säsongsfinalen 
av ”Arkiv X” på TV, eller ägna sig 
åt sitt lilla företag, eller planera en 
serie reträttsamtal, eller börja spela 
bridge eller golf… ja, vad som 
helst, faktiskt! Jona var precis som 
du och jag, en alldeles vanlig kille. 
Och Nineve var faktiskt fiendeland 
– tänk bara på vad de hade gjort mot 
Israel! Varför skulle han bry sig om 
vad som hände folket i Nineve? Så 
Jona gjorde som vi andra, han för-
sökte slippa undan det här uppdraget 
– slippa undan sitt öde. Han störtade 
istället ned till hamnen i Jafo2 och 
tog första bästa båt till Spanien… ju 
länge bort, desto bättre, tänkte han.

Nu är karma inte så lättlurad. Gud 
skapar en fruktansvärd storm som 
hotar alla ombord på båten till livet. 
Sjömännen slänger all last överbord 
för att försöka förhindra att båten 
kapsejsar, men allt är förgäves. Och 
Jona? Han sover, och blir väckt av 
kaptenen precis som lärjungarna 
väckte Jesus. ”Be din Gud att stilla 
stormen!” Jona gör som han blir 
ombedd, men varför skulle Gud 
lyssna till någon som inte lyssnar till 
honom? Vilken makt vill bry sig om 
den som försöker smita undan sitt 
ansvar? Detta är så uppenbart att 
t.o.m. sjömännen ombord på båten 
snart inser att stormen är resultatet 
av Jona’s olydnad – att deras liv är 
i fara p.g.a. Jona’s feghet. Jona för-
söker då ta den enkla vägen ur ett 

dilemma han inte gillar att befinna 
sig i, och föreslår att sjömännen 
skall kasta honom överbord. Det gör 
slut på deras problem! Så de kastar 
honom överbord, och stormen still-
nar.

Och så drunknar Jona. Det är inte 
den bästa lösningen, men han behö-
ver åtminstone inte gå till Nineve. 
Hur många människor försöker inte 
lösa sina problem genom att begå 
självmord eller sjunka ned i miss-
bruk av alkohol eller droger? Jona 
drunknar… eller hoppas åtminstone 
att han skall göra det. Det är bara det 
att hans inre Själv inte accepterar 
denna ”lösning” på problemet. Hans 
inre Själv vägrar att bli ignorerat. 
Han tillåts inte att drunkna, utan 
sväljs hel och hållen av en gigantisk 
fisk – och i fiskens svarta inre förblir 
han i tre dygn. Detta ”reträtt” ger 
honom tid att tänka… och att be, 
vilket han också gör. Han ber om 
att bli räddad, och Gud hör honom. 
Fisken spottar ut honom – exakt vid 
den plats där hans flykt började. 
Jona är tillbaka vid startpunkten 
igen, och har fortfarande samma 
uppgift att utföra. Att fly från karma 
kan eventuellt fördröja karma men 
innebär aldrig någonsin att man 
lyckas undvika karma. Jona inser 
äntligen detta och går till Nineve.

Nineve är en stor stad. Det tar tre 
dagar att korsa den (jämfört med att 
det vid samma tid tar en halv dag att 
korsa Jerusalem). Jona ropar ut sitt 
budskap: ”Om fyrtio dagar kommer 
Nineve att bli förstört!” och han 
hinner inte långt innan folk reage-
rar helt oväntat – precis som David 
i historien vi studerade tidigare, 
omvänder sig människorna. Kungen 
blir så förskräckt att han omedelbart 
utropar tre dagars fasta för såväl 
folk som fä i landet – kanske, om 
de visar uppriktig ånger, skall Gud 
ändra sig och skona dem.

Detta gör Jona rasande. Han vet av 
egen erfarenhet att Gud är full av 
nåd, och nu har Gud fått honom att 
framstå som en idiot. Inte kommer 
Nineve att förstöras – det har aldrig 
varit Guds mening! Jona lämnar 
staden, klättrar upp på en kulle 

och sätter sig där för att se om Gud 
verkligen kommer att skona dessa 
gräsliga nineviter. Under natten får 
Gud en buske att växa upp, som 
skänker Jona skugga undan den heta 
solen – och Jona gläder sig åt ”sin” 
buske. Nästa dag får Gud busken att 
dö, och Jona blir utlämnad åt hetta 
och uttorkning. Han frågar sig själv 
vilket som är bäst – att han dör eller 
att han lever? För Jona hade uppfat-
tat busken som ”sin” – och även om 
han struntar fullständigt i Nineves 
öde, är han upprörd över att Gud har 
dödat ”hans” buske. Känner du igen 
känslan? Gud frågar honom om han 
har skäl att bli så upprörd över en 
liten buske och Jonas svarar att han 
har skäl nog att dö för den.

Jonaboken är den enda i hela Bibeln 
som avslutas med en fråga. Gud 
frågar Jona: ”Du bekymrar dig för 
ett träd som du inte har lagt ned 
något arbete på och som du inte 
själv fått att växa, som kom till på 
en natt och försvann på en annan 
natt. Skulle då inte jag bekymra 
mig om Nineve, den stora staden, 
där det bor över 120.000 män-
niskor, som inte ens kan skilja på 
höger och vänster – och dessutom 
många djur?”.

Vår förvandling sker inte i isolering. 
Vi är inte separerade från resten av 
skapelsen. Vårt liv, vårt öde, våra 
framsteg, vår karma, ja, allt som är 
vårt är för evigt sammanbundet med 
allt annat. Vad skall vi svara nästa 
gång Gud, Livet, det inre Självet, 
ställer den här frågan till oss?

(Fortsättning följer).
(Footnotes)
1 första avsnittet i denna följetong; ö.a.
2 i tidigare översättningar kallas 
hamnen Jobba; ö.a.

Glöm inte att 

boka in

Mikaelihelgen 

i din almanacka
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är ett allomfattande medvetande 
som kan uttryckas med : ”Jag är”, 
ett varande, en oändlig ocean av ljus 
och sällhet, som har ett allomfat-
tande medlidande med allt och alla 
och en” total vila i Gud”. 

Detta igenkändes mycket lätt av 
Johannes Döparen därför det är om 
honom, ”Kristus” eller ”Kristus-
medvetandet”, som han har förkun-
nat och förberett vägen för. 

Johannes får man anta var en and-
ligt avancerad person, som förmod-
ligen såg och hörde mer än vad de 
fem sinnena kan uppfatta. 

Johannes bekräftar också att Jesus 
är ”Messias” eller ”Kristus”, genom 
att säga när Jesus kommer till 
honom, ”Se, Guds Lamm.” och när 
han vill låta döpa sig : ”Det är jag 
som behöver döpas av dig, och du 
kommer till mig.” (Matt. 3:14) 

Johannes ser och erkänner att 
”Kristus” finns inom Jesus som en 
levande verklighet. Johannes vill 
inte döpa Jesus eftersom han ser 
”Kristusgestalten” inom honom, 
som är helt ren och syndfri. Dopet 
skall ju tvätta bort all synd. 

Då svarade Jesus och sade till 
honom :”Låt det nu ske ; ty det höves 
oss att så uppfylla all rättfärdighet.” 
Då tillstadde han honom det. (Matt. 
3:15) 

För att förstå vad som händer här 
- varför Jesus kommer till Johan-
nes för att bli döpt, trots att han är 
fullkomlig och syndfri, måste man 
blicka tillbaks en bit i tiden. Det sägs 
att i ett tidigare liv, dvs. i en tidigare 
existens här på jorden, så var Johan-
nes profeten Elia och Jesus skulle då 
ha varit hans lärjunge, Elisa. Om 
dessa två berättas det om i gamla 
testamentet, i den 2:a Konungabo-
ken.. 

Traditionen lär att en lärjunge 
alltid bör betyga sin lärare och 
Mästare sin vördnad inom världs-
liga yrkesområden liksom inom de 
andliga. När så Jesus har kommit 
till ”Insikt” eller ”Upplysning” eller 

har blivit ”Kristusgestalten”, i kött 
och blod, dvs. införlivat detta höga 
andliga tillstånd med sin person, 
förmodligen genom år av träning 
och av andliga övningar, trots sin 
förutbestämmelse, i.o.m. uppvakt-
ningen av de tre vise männen när 
han föddes. 

De förutspådde med hjälp av 
astrologi att han skulle bli en stor 
Profet eller mäktig andlig lärare, 
samt följde förmodligen en komet 
som rörde sig på himlavalvet, för att 
finna gossebarnets födelseplats, i tid 
och rum. 

De tre vise männen var mycket 
skickliga astrologer och astronomer 
på sin tid. 

När han så är fullkomlig eller 
fullkomligt klar, dvs, att börja sin 
mission och att gå ut och predika det 
glada budskapet... ”... att himmelri-
ket är inom eder!”, då kommer Jesus 
till Johannes därför han vill fullfölja 
traditionen att hedra sin forne mäs-
tare, även om denne inte är fullt så 
långt kommen på det andliga planet 
som han själv i denna inkarnation. 
(Elia gav hela sin andliga kraft till 
sin lärjunge Elisa strax innan sin 
himlafärd, se Konungaboken 2:7 - 
15, som beskriver hur Elisa får Elias 
mantel, dvs hans ”andliga kraft” och 
arv.) 

Vill man inte ta med detta, att se 
tillbaks till en tidigare existens eller 
inkarnation, med i bilden, så finns 
det också en annan anledning till 
att Jesus kom till Johannes, nämli-
gen den att Johannes föregick och 
beredde vägen för ”Kristus”. Av ren 
hövlighet och av kosmiska princi-
per så bör också ”Kristus” visa sin 
vördnad för en så trogen förkämpe 
som Johannes och på så sätt också 
bekräfta Johannes mission och ge 
honom lön för sin möda - att han får 
nåden att se ”Kristus” i sin fysiska 
kropp när han går här på jorden. 

”Kristus” välsignar alltså Johan-
nes med sin närvaro( i Jesus kropp) 
och Johannes bekräftar att Jesus 
är ”Kristus” genom att låta döpa 
honom. 

Denna höga andlighet hade slagit 

rot i människan Jesus och på så sätt 
gjort honom till en ”Kristusgestalt”! 
Därför benämns han allt som oftast 
med båda sina namn, men vi får inte 
glömma är att namnet ”Kristus” 
inte är ett namn utan är egentligen 
en titel. 

Kristus betyder :”Den smorde” 
eller ”Den till konung smorde” och 
är ett grekiskt ord. 

Den arameiska motsvarigheten till 
”Kristus”, är ”Messias”. (se.Joh. 1:
14) ,det språk som Jesus förmodligen 
talade. Förr i tiden smordes kungar 
och höga andliga ämbetsmän, 
såsom t.ex. Överstepräster, med olja 
på huvudet vid sin installation eller 
kröning. Detta skedde också med 
människan Jesus men inte genom 
dessa yttre oljor utan genom ett inre 
andligt skeende. Ett inre andligt 
uppvaknande. Förmodligen hände 
detta redan tidigare i Jesus liv. 

Det finns ett ställe i Bibeln som 
bekräftar detta : Evangeliet enligt 
Lukas : (4:16 - 20 ) : ”Jesus kom till 
Nasaret, där han hade växt upp, och 
på sabbaten gick han till synagogan, 
som han brukade. Han reste sig för 
att läsa, och man gav honom pro-
feten Jesajas bok. När han öppnade 
den fann han det ställe där det står 
skrivet : 

”Herrens ande är över mig, ty han 
har smort mig till att frambära ett 
glädjebud till de fattiga. Han har 
sänt mig att förkunna befrielse för 
de fångna och syn för de blinda, att 
ge de förtryckta frihet och förkunna 
ett nådens år från Herren”. 

Han rullade ihop boken och gav 
den tillbaks till tjänaren och satte 
sig. Alla i synagogan hade sina 
blickar riktade mot honom. Då 
började han tala till dem och sade 
: ”Idag har detta skriftställe gått i 
uppfyllelse inför er som hör mig”. 

Här säger alltså Jesus själv att han 
är ”Kristus”, den smorde eller ”Mes-
sias”. 

När denna inre upphöjelse eller 
uppvaknande hände vet vi inte. Jesu 
hade precis kommit hem ifrån öknen 
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och 40 dagars fasta. Där ute i öknen 
hade han blivit frestad av Djävulen 
och vunnit över ”Frestaren”. För-
modligen är detta hans sista stora 
test. Han återvänder till sin hemby, 
Nasaret, precis lagom till sabbaten 
och gick till synagogan för att ta del 
av andakten. 

När han gick fram och läste just 
detta ställe i Tora-rullarna , var det 
nog förutbestämt eller hellre Guds 
finger att nu skulle han börja verka. 
Man kan nog säga att här är det 
ögonblick då Kristusmedvetandet 
tog permanent gestalt i Jesus eller 
började att verka inom honom. 

Strax därefter började han sin 
verksamhet, sin mission. Han bör-
jade att predika, bota sjuka och att 
samla in lärjungar. 

Jag ser Jesus liv som en allegori, 
dvs. ett yttre skeende för vad som 
kan ske för oss alla. 

Jesus liv berättar historien om en 
mognadsprocess eller en inre andlig 
utveckling som vi alla människor 
kan göra eller ta del av. Jag sa här 
tidigare att evangelierna handlar om 
Kristus och den fullkomliga män-
niskan. Vad jag menar är att vi alla 
kan uppleva och förverkliga detta 
”Kristusjag” eller ”Kristusmedve-
tande” inom oss. 

Metoderna är många: genom bön, 
genom meditation, genom ritualer, 
genom Gudstjänster, genom cere-
monier, genom fasta och framför 
allt - genom nåd från Gud. 

Detta är mitt glada budskap till er alla. 

P.S. ”Lycka till på vägen, som 
egentligen är målet”. D.S. 

Ingemar Aronsson 

Pilgrimsvandring

’Från Kloster till kloster’
över dimmornas berg

Är du intresserad av en pilgrimsvandring och kontemplativ samling i 
Vadstena under helgen den 12 – 14 september 2003? 
Frågor och anmälan nedan.

’Stilla dagar vid Vätterns strand’
10 – 12 oktober & 7 – 9 november

Vid två helger hösten 2003 genomförs kontemplativa samlingar för vänner till 
och medlemmar av den Liberala katolska kyrkan i Sverige. Böner 6 gånger om 
dagen, korta pilgrimsvandringar, samtal & gemenskap. Frågor och anmälan 
nedan.
Ett samarbete mellan Franciskusringen, S:t Franciskus kyrkogrupp i 
Norrköping och Sensus studieförbund

För vidare information kontakta:
Göran Werin
Trozelligatan 22
602 35 Norrköping
011-16 95 83 eller e-post: fr_goran@catholic.org

Utflykt till

Capella Ecumenica
Östergötlands skärgård

söndagen den 7 september

S:t Franciskus kyrkogrupp i Norrköping välkomnar alla vänner till tra-
ditionell utflykt och mässa i Capella Ecumenica på Västra Gärsholmen. 
Samling och gemensam avfärd med båt. Efter mässan egen kaffekorg 
med förhoppningsvis soligt sensommarväder.
Capella Ecumenica är ett ekumeniskt samarbetsprojekt med 14  kyrkliga sam-
fund sedan 1965.

För vidare information kontakta:
Göran Werin
Trozelligatan 22
602 35 Norrköping
011-16 95 83 eller e-post: fr_goran@catholic.org

Upprop till alla vetgiriga!
Liberala katolska kyrkan har funnits i Sverige sedan 1925 men varför upplevs den så anonym av många andliga 
sökare? Jag har länge funderat på varför så är fallet och hur det ser ut på våra svenska bibliotek och övriga insti-
tutioner. Då upptäcker jag att det är ett relativt begränsat material som finns där. Detta vill jag ändra på eftersom 
jag tycker att denna kyrka och kristna trossamfund trots sin ringa medlemsnumerär har mycket att erbjuda den 
sökande människan. Det åligger oss själva att ändra på detta! Med anledning härav uppmanar jag alla intres-
serade, som vill fördjupa sig i vår historia och teologiska särprägel och som vill sprida kännedom om vår kyrka 
till en större allmänhet och även den akademiska världen, att kontakta mig!  Göran Werin

Ett glatt budskap
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Rapport  från  St. Rafaels  
kyrkogrupp

Vi nu äntligen blivit klara med 
församlingsrummet! Detta innebär 
att vi kan börja ta emot besökare 
på allvar och inleda de aktiviteter 
som inte är direkt knutna till guds-
tjänstlivet – bl.a. diskussionskvällar, 
konstmeditationer, avkopplat sam-
kväm m.m.

Under helgen den 3 – 4 maj hade 
kyrkogruppen besök av biskop 
Sten-Bertil med hustru Eva. Trots 
ett intensivt gudstjänstliv fick vi 
också tid att koppla av tillsam-
mans, umgås och ha allmänt mysigt 
tillsammans. Flera av kyrkogrup-
pens lokala besökare tog tillfället 
i akt att träffa biskopen, och alli-
hop bedömde helgen som mycket 
lyckad. Under lördagskvällen fira-
des läkegudstjänst i kapellet, något 
som gladde särskilt Mariasystrarna 
i kyrkogruppen – vi har ju anbefallt 
oss i helandets ängels beskydd och 
ser det som vår huvuduppgift att 
erbjuda läkande vila, stillhet och 
ro! I samband med söndagens mässa 
ordinerades sr Catharina Eriksson 
till Kunskapens grad inom Maria-
orden och Solveig Wahlgren erhöll 

Konfirmationens sakrament. Kyr-
kogruppen framför sina varmaste 
gratulationer! Biskopen välsignade 
också den vackra ikonen St. Georg 
och den bortrövade ynglingen, som 
ikonmästaren Dieter Kunz skänkt 
kapellet.

St. Rafaels kyrkogrupp håller 
Completorium med utdelande av 
det Reserverade Sakramentet varje 
söndag kl. 20.00 samt antingen 
tidebön, Mariaandakt eller förbön-
sandakt vid varje liturgisk festdag. 
Gudstjänstschema publiceras dels i 
Smaragden och dels på vår hemsida: 
http://hem.passagen.se/strafael.

Vi tar också emot enstaka gäster 
för kortare reträtter här i vackra 
Otterbäcken, där Du finner såväl 
skogar som åkrar och fält samt 
Vänern på gångavstånd. Ring 
tel. 0551-22480, mejla till adress  
strafael@passagen.se eller skriv till 
adress St. Rafaels Kyrkogrupp, c/o 
Carina Carlström, Amnevägen 34, 
547 72 Otterbäcken för mer infor-
mation. För mat och husrum betalar 
Du vad Du har råd med – och har Du 
inte råd, går det bra ändå!

Pilgrim i Vadstena

Pilgrimsvandringen är en djup 
andlig handling som kan förena 
alla dem som söker Gud. Pilgrims-
motivet har vi tyvärr kanske glömt 
bort i vår kristna kyrka idag. På 
Pilgrimscentrum i Vadstena är det 
annorlunda, där lever nämligen 
kyrkan ut pilgrimsmotivet i ekume-
nisk anda. Den 25- 27 april ägde en 
liten Liberalkatolsk samling rum på 
Pilgrimscentrum i Vadstena. Helgen 
arrangerades av Fader Göran Werin 
som förde in oss i den dagliga böne-
pulsen som även kallas tidegärden. 
Helgen hade flera syften och mål.

Att bygga relationer mellan varan-
dra och till vår Kyrkas rika liturgi 
var huvudsyftet. Under helgen 
gjordes några mindre vandringar 
i Vadstena till bl.a.. klosterkyrkan 

Nystart i Norrköping
St. Franciskus församling i Norr-

köping har en 35-årig verksamhet 
bakom sig men tiden sedan vi förlo-
rade  vår kyrkolokal på Sandbyhov 
har varit mycket svår, och försam-
lingen fick  ombildas till en kyrko-
grupp . Vår präst tog ett sabbatsår 
för andlig reflektion och utbilding 
men har nu återvänt.  

Vi fortsätter våra ekumeniska 
kontakter med Norrköpings Kristna 
Råd, Föreningen Capella Ecumenica 
och Sensus studieförbund.

Kyrkogruppen  satsar på nystart 
i höst och planerar en ny slags 
verksamhet som liknar cellkyrkans 
framväxt i olika delar av världen. Vi 
kommer att ordna gemenskapsefter-
middagar med agapemåltid, studie-
cirkel och gudstjänst.

Ett sätt att pröva på nya grepp 
inom ramen för vår kyrkas liturgi 
och djupa mystik. Tillsammans 
med Franciskusringen arrangerar 
vi också pilgrims-vandringar och 
reträtter i Vadstena.

Medlemmar och vänner ombeds 
att ta kontakt med kyrkogruppens  
kontaktperson.

(hälsningar Göran)
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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

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 Jakob-
son, tel 021-33 34 70. 
Redaktion: Marianne Andersson-
Söderström, tel 011-16 10 81. Ekono-
miansvarig: Rose-Marie Johansson, 
tel 018-55 01 91. 
Redaktion och expedition: Solrosga-
tan 16, 722 45 Västerås. 
Tryck: JUSTNU-tryck, Västerås. 
ISSN 0345-2018.

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

Sista manusdag för nr 3-2003 
är den 15 september 2003.

STOCKHOLM
S:t Mikaels och Alla Änglars Försam-
ling, S:t Mikaels Domkyrka, Flottbro-
vägen 5, St Essingen, 112 64 Stockholm, 
tel 08-656 26 65. Pg 5 58 95-7. 
Ansvarig församlingspräst: fader Evert 
Sundien, Hagagatan 37, 113 47 Stock-
holm, tel 08 33 20 06, 070-660 42 69

GÖTEBORG
S:t Gabriels församling, 
Kyrkorådets ordf. Karin Eklund, Tall-
stigen 12, 463 71 Lödöse, tel 0520-6600 
43, Pg 38 23 53-1
Ansvarig församlingspräst: fader Jonas 
Anundi, Hauptvähen 3, 723 58 Farsta, 
tel. 070-464 90 34
Gudstjänstlokal: Johannebergsg. 18 nb

NORRKÖPING
S:t Franciskus kyrkogrupp
c/o Marianne Andersson-Söderström 
Hörgatan 16 A, 602 34 Norrköping
tel 011-16 10 81, Pg 71 33 28-3. 

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

AVESTA
S:t Staffans kyrkogrupp. Ansvarig präst 
fader Hans Althén, Åkrundan 24, 774 
00 Avesta, tel 0226-568 10.

UPPSALA
Maria församling. Ansvarig försam-
lingspräst 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 Kyrkogrupp 
c/o Stefan Brauer, Östen Undéns gata 5 
227 62 Lund, 046-30 58 28

OTTERBÄCKEN
S:t Rafaels kyrkogrupp
c/o Carina Carlström, Amnevägen 34, 
547 72 Otterbäcken, tel 0551-224 80

SAMFUNDET LIBERALA KATOL-
SKA KYRKAN I SVERIGE
Ordf  Regina Birkehorn, Broddby 
748 96 Tobo, tel 0295-345 30
Pg 216 28-3

Stiftelsen LKK i Sverige. 
Flottbrovägen 5, 112 64 Stockholm 
Pg 37 48 15-9.

Information om kyrkan och församling-
arnas verksamhet på Internet:

 www.lkk.se

där Göran guidade oss. Tanken är 
att dessa kombinerade samlingar 
och retreater skall ske två gånger till 
i år så att de som inte var med den 
här gången får möjlighet att uppleva 
enkel Liberalkatolsk samvaro och 
gudstjänst. 

Vi som var i Vadstena hade en 
givande och trevlig samvaro och 
vill gärna vara med igen. Vadstena 
är en högaktuell stad då 700-års 
jubileumet av den Heliga Birgitta 
firas. Birgitta var också en pilgrim. 
Vi vandrar med Birgittas kända bön 
som blivit alla pilgrimers bön:

Herre, visa mig vägen och gör mig 
villig att vandra den.

fader Jonas Anundi

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

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

Den inre meditationens gång under mässan....................15 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! Upp-
lysningar genom Rose-Marie Johansson, Täljstensvägen 11G, 752 40 
Uppsala, tel. 018-550191. Du kan också beställa via LKK:s hemsida 
på internet.

Har Du förnyat din prenumera-
tion på Communio?  
Tidningen kommer ut med 4 nr per år.

Prenumerera gör Du lättast genom att sätta in prenumera-
tionsavgiften 75 kronor på postgiro 88 82 44-1

Pilgrim i Vadstena
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