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Biskopens 
spalt !!!!!!!!

Denna gång vill jag i min spalt ägna 
utrymmet åt vad som timade vid årets 
Mikaelihelg den 4-5 oktober.	

 
Ett veckoslut ägnad åt en samman-
fattning av det gångna verksamhetsåret 
och tid för att se framåt blandat med 
föredrag och gudstjänster.	

Lördagen inleddes traditionsenligt med 
Samfundets årsmöte.	


Saxat ur årsmöteshandlingarna	


Verksamhetsberättelsen: 	

Styrelsen under verksamhetsåret har 
bestått av följande ordinarie med-
lemmar:  
Ordförande Sten-Bertil Jakobson, 
sekreterare Ulf G Johansson, kassör 
Gunnar Kylberg, vice ordf. Rose Marie 
Johansson, ledamot Krister Fast, Eva 
Jakobson och Nappe Holmström 
Björnius.  
Suppleanter: Evert Sundien, Irene Edén, 
Marianne Andersson Söderström och 
Fernando Nope.  
Rose Marie Johansson har även 
a n s v a r a t f ö r d e n e k o n o m i s k a 
förvaltningen av Communio. !
Protokollförda sammanträden 
Styrelsen har under det gångna 
verksamhetsåret haft 5 protokollförda 
s a m m a n t r ä d e n , i n k l u s i v e d e t 
konstituerande sammanträdet.  !
Ordinarie årsmöte 
Årsmöte hölls den 28:e september 2013 
i L i b e r a l k a t o l s k a d o m k y r k a n , 
Flottbrovägen 5, Stora Essingen, 
Stockholm. Beslut, ekonomisk samt 
övrig redovisning återfinns i protokoll 
och övriga handlingar för årsmötet. 
Särskilt ska noteras årsmötets beslut om 
stadgeändring.  !
Liberala Katolska Kyrkans register 
I kyrkans centralregister fanns vid 
verksamhetsårets utgång 588 personer 
registrerade 408 av dessa är kyrko- eller 
församlingsmedlemmar och 186 
personer har anmält att de anser sig vara 
betjänade av kyrkan.  !

L i b e r a l a K a t o l s k a K y r k a n s 
prästerskap 
Vid verksamhetsårets utgång fanns 
inom samfundet 2 biskopar, 7 präster 
samt 3 diakoner i aktiv tjänst. !
Communio 
Samfundets tidning, Communio, har 
utkommit med fyra nummer. 
Maria församling i Västerås och S:t 
Mikael i Stockholm har prenumererat 
för s ina betalande medlemmar. 
Communio hade vid verksamhetsårets 
utgång en upplaga av 225 ex.  
9 ex distribueras via e-post till utlandet. !
Ekumenisk verksamhet 
Söndagen den 25 augusti hölls 
Sakramental Välsignelseandakt med 
biskopen Sten-Bertil som officiant vid 
C a p e l l a E k u m e n i c a . M a r i a n n e 
Andersson-Söderström deltog vid 
Capellas årsmöte.  !
Internationellt samarbete 
Samfundet Liberala Katolska Kyrkan i 
Sverige deltar i det internationella 
samarbetet inom ”The Liberal Catholic 
Church” och dess ”General Episcopal 
Synod” där Samfundets biskopar är 
medlemmar. Presiderande biskop i GES 
är biskop James Zinzow. !
Kykobyggnaden 
Under verksamhetsåret har stolarna i 
kyrkorummet klätts om och vi har fått 
en knäfallsbänk för kleresiet samt en ny 
”trädgårdsmästare” 
  
Sammanfattning 
Styrelsen har under det gångna året 
arbetat med att förverkliga de beslut 
som fattades vid föregående årsmöte.  
Vi ser fram emot att de positiva 
tendenser som visats sig under året 
kommer att utvecklas och resultera i en 

ökad verksamhet i församlingarna och 
kyrkogrupperna i Kristi tjänst.	
!
Verksamhetsplan:	


1. Nytryck av gula foldern och    
 omarbetning och nytryck av       
 den lilla vita pamfletten.       

2. Träff på lördagen i Norrköping    
 /Söderköping i samband med       
 att kyrkan firar gudstjänst på       
 Capella. Tid ej fastställd.       

3. Fortsätt utgivning av Communio.    

 Styrelsen ska ta diskussion och       
 beslut under året beträffande       
 distribution. Oförändrat       
 prenumerations- och lösnr.pris.       

4. Fortsatt försäljning av pins    
 föreställande LKK ́s vapen.       

5. Kontinuerlig uppdatering och    
 utveckling av hemsidan.       

6. Arbeta med att förbered LKK:s 100   
 års jubileum., 2016.      !
Efter årsmötet vandrade vi till ett 
matställe på Stora Essingen. för 
middagsmål. 

Kvällen avslutades med Läkegudstjänst 
och Sakramental Välsignelseandakt.  

Söndagens mässa innehöll traditions- 
enligt en åminnelse av kyrkorummets 
konsekration. 

Pax et Bonum !!!!!!

Årsmötespresidiet: ordf Sten-Bertil Jakobson sekr. Krister Fast
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Samfundsstyrelsen 2014 - 2015 
Efter årsmötet den 4 oktober 2014 konstituerade sig styrelsen enligt följande:  
Ordförande: Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås, 021-33 34 70    
Vice ordf:  Rose-Marie Johansson, Täljstensvägen 11 G, 752 40 Uppsala, 018-55 01 91      
Sekreterare: Ulf G Johansson, Gamla Värmdövägen 2, 10tr, 131 37 Nacka, 070-810 56 69    
Kassör:  Gunnar Kylberg, Svedjevägen 5, 167 54 Bromma, 08-25 05 79          
Ledamot:  Krister Fast, Filipstadsbacken 60, 723 43 Farsta, 08-724 83 28        
Ledamot:  Eva Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås, 021-33 34 70        
Ledamot:  Nappe Holmström Björnius, Furustigen 3, 133 34 Saltsjöbaden, 08-717 26 99.       
Suppleant:  Marianne Andersson-Söderström, Hörngatan 16 A, 602 34 Norrköping,  011-16 10 81     
Suppleant:  Iréne Edén, Välljärnsgatan 52, 724 73 Västerås, 021-30 02 31      
Suppleant  Evert Sundien, Hagagatan 37 1tr, 113 47 Stockholm, 08-33 20 06       
Suppleant:  Fernando Nope, Inedalsgatan 5. Lgh 1206, 112 33 Stockholm, 08-653 36 38	
    

I samband med samfundets årsmöte 
gratulerades de som fyllt eller snart ska fylla 
jämt mellan 40 och 70 år.

Från vänster: Rose-Marie Johansson, Nappe Holmström Björnius, biskop Sten-Bertil, Jonas Anundi och biskop Evert.
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Från klerkens grad till prästämbetet 

D e t h ä n d e r o f t a , a t t v i f å r 
förfrågningar om möjligheterna att få 
tjäna Liberala Katolska Kyrkan som 
präst eller i de olika lekmannagraderna.  
Att här ge ett svar som täcker varje 
aspekt på denna fråga är inte möjligt, 
utan vi får nöja oss med att ge en allmän 
information. 
Prästämbetet och det allmänna 
prästadömet 

Innan vi går in på den ordinerade 
prästen, är det angeläget att understryka 
att alla medlemmar i kyrkan på sitt sätt 
är präster - de har del i Kristi 
p r ä s t a d ö m e g e n o m d o p e t s o c h 
konfirmationens sakrament.  Hela 
kyrkan är därför ett "heligt och 
allmänneligt prästadöme" och utövar 
de t ta då den u t för den Hel iga 
Eucharistien som en förenad kropp i 
församlingsgemenskapens form. 
Heliga ordnar 

Det ordinerade prästadömet har sitt 
ursprung i de tidigare år, då det fanns 
speciella ämbeten i kyrkan, som av 
tradition kallas "heliga ordnar".  
Invigningen i dessa ordnar innebär ett 
helhjärtat engagemang i Kristi tjänst och 
är alltid ett sakrament, om vilket LKK: s 
liturgi har följande att säga: "Vår Herre 
verkar genom människan och för att de, 
som har utvalts för det heliga arbetet 
såsom biskopar, präster eller diakoner, 
skall bli lämpliga kanaler för Hans nåd, 
har Han förordnat, att de skall länkas till 
Honom genom denna heliga rit och de 
skall därigenom få fullmakt att utdela 
Hans sakrament och förmedla Hans 
välsignelse.  Men det är av största vikt 
att understryka, att man mottar alla 
sakrament av Kristus själv och att 
officianten endast är ett instrument i 
Hans hand". 

Prästens primära funktioner är idag att 
celebrera den Heliga Eucharistien, 
förvalta och utdela övriga sakrament 
s a m t p r e d i k a .  I d e n n a s i n 
ämbetsutövning fungerar han som Kristi 
representant. 
Kallelse 

Personer, som nyligen kommit i 
kontakt med LKK känner ofta en önskan 
att få ingå i prästämbetet. 

De blir dock i sitt eget intresse 
ombedda att tänka över detta noggrant.  
Om de sedan fortfarande är intresserade, 
kan de komma till den ansvarige 
församlingsprästen, biskopen eller hans 

s t ä l l f ö r e t r ä d a r e o c h g ö r a e n 
framställning.  De får då en detaljerad 
redogörelse för vad som fordras av en 
blivande prästaspirant samt hur denne 
skall förbereda sig.  Vid ett sådant 
förberedande samtal är det inte fråga om 
några som helst förpliktelser, varken 
från den enskildes eller från kyrkans 
sida, utan det rör sig endast om en ren 
information. 

I LKK förbereds och utbildas 
kandidater till prästämbetet medan de 
utför sedvanlig ceremoniell tjänst i 
kyrkans kor, i nära kontakt med de 
ordinarie prästerna.  Detta innebär dock 
inte att alla kyrkotjänare har för avsikt 
eller har förutsättningar att bli präster.  
Som regel gäller dock att kandidater till 
prästämbetet bör tjäna i koret under flera 
år. 

Under denna tid har de möjligheter att 
utföra det osjälviska tjänandet, som 
kyrkan senare kan komma att fordra av 
dem som präster.  Om de utför sina 
åligganden regelbundet och hängivet, 
får de i sinom tid av biskopen s.k. 
"Minors Orders" eller lekmannagrader.  
Dessa är; klerk, dörrväktare, lektor, 
exorcist och acolyt. 

Dessa lekmannagrader får inte 
betraktas som formaliteter, utan har en 
alldeles speciell symbolisk betydelse, 
som tar sikte på att hjälpa kandidaten att 
utveckla sig för sitt arbete i Kristi tjänst. 

En viktig avslutande del i den 
u p p m a n i n g b i s k o p e n g e r v i d 
invigningen till lekmannagraderna är 
följande ord: 

". . . efter dessa grader, som bland oss 
ges till relativt många, finns för ett fåtal 
en högre och s t rängare t j äns t , 
subdiakonens, där man helt måste ställa 
sina egna intressen åt sidan för att tjäna 
Kristus och sedan efter en prövotid som 
subdiakon, gå in i de högre ordnarna 
diakon och präst. 

Under den tid kandidaten tjänar i 
koret finns rika tillfällen att bedöma 
hans lämplighet för prästämbetet.  
E f t e r som p räs t t j äns t en innebä r 
åsidosättande av egna önskningar och 
fördelar - ett mått av självuppoffring 
utöver det vanliga - vill kyrkan både för 
egen del och i kandidatens intresse, 
förvissa sig om att han har en verklig 
"kallelse". 

Ett kall måste alltid noga skiljas från 
enbart en önskan att få bli präst, grundad 
på personlig ambition, begär efter 

prästens status, eller önskan att stå i 
centrum i ett imponerande ceremoniel.  
Sådana motiv skapar inte förutsättningar 
för duglighet i prästens många 
ansvarsområden.  De lägre graderna är 
därför ämnade att hjälpa kandidaten att 
överbrygga själviska och personliga 
önskemål. 

Rör det sig om en verklig kallelse 
börjar kandidaten efterhand leva för 
oerhört mycket större syften i Kristi 
kyrkas sakramentala liv.  Denna nya 
inriktning visar sig inte bara i den 
teoretiska och praktiska utbildningen 
utan också i kandidatens borgerliga 
gärning och i hans förpliktelser i 
familjelivet.  Kyrkan uppmuntrar honom 
att ha intressen utanför kyrkan, men 
utgår från att dessa helt naturligt skall 
inta en sekundär plats och att tjänandet 
av Kristus i Hans kyrka alltid kommer i 
första hand.  Alltså är det första och det 
väsentligaste kravet för prästämbetet en 
verklig kallelse, som manifesterat sig 
över en rimlig tidsperiod. 
Att förverkliga ett prästämbete 

När det visat sig att en kandidat har en 
verklig kallelse, måste biskopen, både i 
kandidatens och kyrkans intresse, vara 
övertygad om att han också i övrigt har 
förutsättningar att utöva prästämbetet 
enligt vår tids krav.  Detta är det andra 
stora kravet.  Ytterligare några viktiga 
aspekter behandlas nedan, men de skall 
mera betraktas som allmän orientering 
än som detaljerade anvisningar. 
Ledarförmåga 

En LKK-präst är ledare för sin 
församling men aldrig dess Herre, 
eftersom han tjänar församlingen så som 
han tjänar Kristus. ("Om någon vill vara 
den främste måste han vara den lägste 
och allas t jänare" Mark. 9:35).  
Samtidigt som en präst måste ha de för 
en ledare nödvändiga kvalifikationerna 
s å s o m l ä m p l i g u t b i l d n i n g , 
organisationsförmåga, uthållighet och en 
inställning till omvärlden som skapar 
respekt, måste han samtidigt vara 
ödmjuk och känna varmt även för de 
minsta av dem han tjänar. 
God moral 

Självklart måste kandidatens moral 
vara odiskutabel.  Personlig renhet i 
livsföringen är nödvändig. 

Några ord om prästrekryteringen i LKK 

Forts. sid 5 
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Utbildning 

Kandidater till prästämbetet i LKK är 
inte tvungna att ha en lång, tidskrävande 
formell teologisk utbildning, vilket 
krävs i vissa andra kyrkor, och som i 
många avseenden kan va ra av 
diskutabelt värde då det gäller den rent 
praktiska ämbetsutövningen.  LKK tar 
därför mera hänsyn till kandidatens 
l ämpl ighe t och den vä rde fu l l a 
utbildning han fått i "livets skola".  
Eftersom en präst måste ta till orda i 
många olika sammanhang, är det dock 
nödvändigt med en allmän kunskap 
inom många ämnesområden och 
prästkandidaten uppmanas därför att 
tillägna sig sådana kunskaper. 

LKK:s egen kurslitteratur innehåller 
en sammanfattning av filosofi och logik, 
teologi, psykologi, liturgi, bibelkunskap 
och kyrkohistoria samt dessutom ämnen 
förbundna med LKK:s speciella 
tradition, som tar sikte på att kunna 
p r e s e n t e r a d e n l i b e r a l k a t o l s k a 
uppfattningen med sin speciella 
tyngdpunkt på de djupa mystiska 
sanningarna i kristendomen. 

Eftersom en stor del av LKK:s 
speciella kurslitteratur är avfattad på 
e n g e l s k a ä r d e t v ä r d e f u l l t a t t 
prästkandidaten har så pass goda 
kunskaper i detta språk att han kan 
tillgodogöra sig innehållet. 

Ceremoniel 

För en kandidat gäller att inte bara 
kunna utföra de olika ceremonierna 
korrekt, utan också ha förståelse för 
deras andl iga innebörd .  Den 
ceremoniella träningen leds av ansvarig 
församlingspräst samt vid speciella 

synodsamlingar av en därtill utsedd 
präst som ceremonimästare.  Som grund 
för den ceremoniella träningen ligger 
LKK:s ceremonibok "Ceremonies of the 
Liberal Catholic Rite", som varje 
prästkandidat uppmanas att noggrant 
studera. 

Att tala offentligt 

En präst behöver inte vara en perfekt 
talare, men måste kunna presentera sina 
synpunkter på ett klart, koncist och 
logiskt sätt med en grammatikaliskt 
korrekt framställning.  Han får aldrig 
förfalla till jargong eller använda sig av 
en terminologi som inte kan förstås av 
varje kyrkobesökare. 

Allmänt 

Som redan nämnts är det som här 
sagts om prästämbetet inte någon 
uttömmande information.  Den som vill 
ha mera detaljerade upplysningar kan i 
första hand tala med den ansvarige 

Från klerkens grad till 
prästämbetet 
Forts från sid 4

Det var en gång ett berömt kloster........	

Via e-post från Jerusalem har vi denna sedelärande berättelse. Den kommer från den 
chassidiska traditionen inom judendomen (den pietistiska rörelsen som förde in glädje, sång 
och dans i synagogorna). Den här är dock ovanlig, eftersom den rör sig i kristen miljö. 
E-postat av Lena och publicerad första gången i Communio nr 2 2000.	

Det var en gång ett berömt kloster. 

Från hela världen strömmade det unga 
munkar dit för att få studera hos de stora 
mästarna. Där fanns de s törsta 
f i l o s o f e r n a , d e m e s t k ä n d a 
handskriftskännarna, de mest kreativa 
teologerna. Men med tiden dalade 
kvaliteten på undervisningen på klostret. 
De gamla lärarna dog efter hand och 
inga nya stjärnor kunde ta deras plats. 
Detta ledde till att även klostrets rykte 
började dala. Allt färre unga munkar 
sökte sig dit, och med tiden upphörde 
nyrekryteringen totalt. Åren gick, och 
till slut återstod bara, av vad som en 
gång hade varit ett blomstrande kloster, 
fyra åldrande bröder. 

En kväll satt de tillsammans efter 
maten och försökte desperat finna en 
lösning på klostrets framtid. Timmarna 
gick och alla idéer förkastades. Till sist 
satt de bara tysta tillsammans och insåg 
att klostret skulle dö med dem. Plötsligt 
sade en av dem: Jag har hört talas om en 
from judisk man som bor ensam långt 
inne i skogen. Det sägs att han är 
mycket vis. 

Kanske skulle han kunna finna en 
lösning.  
Dagen efter gav sig abboten iväg för att 

söka upp den fromme mannen. Han gick 
hela dagen, och kom till sist fram till ett 
litet hus, undangömt bland stora träd. 
Han knackade på dörren, presenterade 
sig och den fromme mannen bjöd 
honom att stiga in. Väl inne berättade 
han den sorgliga historien och bad 
avslutningsvis den fromme mannen om 
råd. Kunde han se någon lösning? Han 
tänkte efter en stund, och sade sedan: 
Jag är ledsen, jag har ingen lösning att 
ge. Jag vet inte hur ni ska lösa proble- 
met. Abboten tappade nästan andan av 
besvikelse, detta hade varit hans sista 
hopp. Han reste sig för att påbörja vand- 
ringen tillbaka, och just som han stod 
vid dörren sade den fromme mannen: 
Om inte... 

Ja vadå, sa abboten.  
Jo jag tänkte bara, sa den fromme 
mannen, det är säkert inget viktigt, 
men...tänk om en av er fyra bröder 
skulle visa sig vara Messias?  
Abboten begav sig hemåt, men hela 
vägen hem funderade han på vad den 
fromme mannen hade sagt.  
Därhemma väntade de andra bröderna 
fulla av förväntan. Deras besvikelse 
blev om möjligt ännu större. Abboten 
berättade också vad den fromme man- 
nen hade sagt just som han skulle gå, 

och de tyckte alla att det var ett mycket 
märkligt uttalande. De gick till sängs, 
och var och en funderade vad de hade 
hört. De tänkte alla: Jag vet att jag inte 
är Messias, men hur mycket vet jag 
egentligen om de andra bröderna? Hur 
väl känner vi varandra egentligen? 
Dagen därpå kunde de inte låta bli att 
stilla undra om det kanske låg något i 
det som den fromme mannen sagt.  

De började behandla varandra med 
mycket stor respekt, och lyssna noga till 
vad de andra sa. Alla fyra bemödade sig 
som aldrig förr om att förstå vad de 
andra sade när de talade och när de 
b e r ä t t a d e o m s i n a t a n k a r o c h 
upplevelser. 

Följande vecka fick klostret besök av 
tre unga munkar som var på väg för att 
besöka ett annat, mycket mer berömt 
kloster. De unga männen tillbringade 
natten hos de fyra bröderna och blev 
mycket rörda över den stämning som 
vilade över klostret. När de kom fram 
till de andra klostret berättade de om 
vad de hade fått uppleva, och några 
månader senare, på vägen tillbaka beslöt 
sig en av de unga männen för att stanna 
med de fyra bröderna. 
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Minor orders (klerk till acolyt) 
Vid ordination i lekmannagraderna i LKK ger biskopens följande uppmaning i 
respektive grad. 

Klerk 

De, som förr i tiden ville viga sina liv 
åt att tjäna Kristi Heliga Kyrka, antogs 
som ett första förberedande steg i 
klerkens grad. När de lämnade det 
världsliga livet, uppmanades de att 
lägga bort världsliga förströelser och 
världsliga begär. 

Som en symbol på detta rakades 
ordinantens huvud och han fick lämna 
ifrån sig sina världsliga kläder. 

Du, som har kommit inför oss, är på 
samma sätt villig att ägna dig åt att tjäna 
Kristus, och vill träda in i denna gamla 
grad för att få hjälp och undervisning 
som förberedelse för ett liv i tjänande. 

Numera är det inte längre nödvändigt 
att raka hjässan eller vara klädd i 
speciella kläder utanför kyrkan. Men 
trots det är det sant, att den som vill 
tjäna Kristus måste avskilja sig 

från världen, i det att hänsynen till 
Kristi verk måste ha företräde framför 
att t i l lfredställa rent personliga 
önskemål. 

I klerkens grad förelägger du dig ett 
stort och utsökt fint ideal - att bli Guds 
medarbetare, att arbeta för att Hans plan 
att fullkomna hans skapelse.  
Därför måste du både lära dig 
självkontroll och förvärva ytterligare 
kraft. 

I stället för att låta din kropp styra och 
förslava dig, skall du sträva efter att leva 
för själen. 

Som ett första steg måste du därför, i 
klerkens grad, lära dig att kontrollera 
den fysiska kroppen och uttrycka dig 
riktigt genom den. 

I nästa steg, som dörrväktare, får du i 
uppgift att kontrollera och utveckla dina 
känslor, så att all den kraft som finns i 
dem, kan användas för att tjäna Gud. I 
lektorns grad får du lära dig att ta 
tillvara förståndets och intellektets 
förmåga och använda den i Herrens 
tjänst. 

När du så omsorgsfullt har tränat din 
kropp, dina känslor och ditt förstånd, 
går du vidare mot en högre fas.  
I exorcistens grad utvecklar du 
viljekraften, så att du kan bekämpa det 
onda inom dig och även sådana 

impulser som tränger på utifrån; du skall 
då också lättare kunna hjälpa andra att 
göra sig kvitt det onda i deras 
personligheter. Över exorcistens grad 
kommer akolutens, där det gäller att 
väcka upp intuitionen och öppna sig för 
andligt inflytande. 

Efter dessa grader, som är till för de 
många, finns för ett fåtal ett högre, men 
rigorösare tjänamde. Då avskiljer man 
sig helt och hållet för att tjäna Kristus, 
och efter att ha genomgått det 
förberedande stadiet i subdiakonens 
grad tas man upp i diakonens och 
prästens grad. 

Även om du väljer att inte gå denna 
högre väg, eller om biskopen anser att 
du inte skall det, kan du känna dig 
lycklig, för även i de lägre graderna har 
du utvecklat många förmågor och 
styrkor. Om du har tränat strikt och 
utvecklat dem kan du erbjuda dig att 
tjäna honom, som ensam är den totala 
friheten. 

I klerkens grad måste du alltså lära 
dig behärskar din kropp. 

Den måste tränas i att vara noggrann 
och vårdad.  
Du måste hålla den vid god hälsa och 
ren och snygg,  
Du måste se till att dess energi används 
för att tjäna Gud, inte för slarv och 
själviskhet, utan i harmoni och rytm.  
I dina gester, i ditt uppträdande och i ditt 
tal skall du alltid 

sträva efter att låta det sköna synas, 
och aldrig glömma att vår fysiska kropp 
är den Helige Andes tempel.  
Därtill kommer att när du lär dig att 
hysa stor aktning för din egen kropp, 
måste du tydligt och bestämt respektera 
andras kroppar och se dem som tempel 
för den eviga skönheten. 

Dörrväktare 

I gamla tider var det dörrväktarens 
plikt att ringa i kyrkklockorna, att öppna 
kyrkan för de troende men att hålla den 
stängd för de otrogna, att öppna boken 
för predikanten och att med största 
noggrannhet sköta kyrkans inredning, så 
att inget gick förlorat. 

I våra dagar är det inte längre så, men 
vi ser på dessa plikter som symboler 
med en moralisk innebörd. 

Det bl i r a l l tså din pl ikt som 
dörrväktare att väl förvara nycklarna till 
ditt hjärta, att alltid öppna ditt hjärta för 
alla uttryck för det ädla och goda, men 
stänga det för det onda. Så som det är 
din plikt att sköta ditt eget hjärta skall 
du också söka göra andras hjärtan 
mottagliga för det goda och med 
mildhet påverka dem att söka ädla ideal. 
På detta sätt kan du idag utföra de 
plikter, som åvilade dina bröder i äldre 
tider. 

I denna grad skall du lära dig kontroll 
över dina känslor och lidelser liksom du 
tidigare lärt att behärska den fysiska 
kroppens instinkter. 

Det finns de, som sett på känslorna 
som av naturen onda och har lärt andra 
att söka undertrycka dem från sin natur. 
Du skall dock inte anse detta. Gud har 
givit oss förmågan att ha känslor och de 
kan komma väl till pass i Hans tjänst. 

På vilket stadium en människas 
känslor än må vara, så representerar de 
en gudomlig kraft, som arbetar inom 
henne, och skall icke undertryckas utan 
förädlas och helgas i Guds tjänst. Om 
genom vårdslöshet eller själviskhet 
känslorna har fått bli självcentrerade är 
det vår plikt att inte döda dem, utan rena 
och förädla dem, att ersätta egenkärlek 
med kä r l ek t i l l Gud och vå ra 
medmänniskor, utan tanke på ersättning 
för egen del. 

Därför är det din uppgift som 
dörrväktare att öva dina känslor, att 
lägga dem som en gåva på Guds heliga 
altare, så att också de må brukas i Hans 
tjänst. 
Lektor 

Vi lär av gamla traditioner, att det i 
gamla tider var lektorns uppgift att läsa 
för dem, som sedan skulle predika, att 
intonera läsningarna, att välsigna bröd 
och förstlingsfrukter som skänktes åt 
kyrkan. Dessa uppgifter har med tiden 
försvunnit, men det är alltjämt av största 
betydelse att lektorn skänker och 
välsignar sitt hjärtas gåvor till Guds ära. 

Du har lärt i de tidigare graderna att 
kontrollera den fysiska kroppen och att 
ställa dina känslor till Hans tjänst. 

Forts. sid 7 
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Säkert har du redan konstaterat att när 
du varit kärleksfull mot andra så har de 
också själva blivit kärleksfulla. Det är 
nu din plikt att alltid ha detta i åtanke 
och att utöva gott inflytande på andra. 
Så som du har varit tvungen att 
bekämpa och kontrollera felaktiga 
känslor, är det nu nödvändigt att 
diciplinera dina tankar. 

Ty på samma sätt som du vet att den 
fysiska kroppen inte är du själv, eller 
dina känslor, hur ädla de än må vara, 
inte är ditt sanna jag, så är inte heller 
ditt intellekt ditt sanna och hela jag. 

Din tanke är en stor gåva, som givits 
dig för tjänst åt Gud. Tanken måste 
därför vara din tjänare och inte din 
herre. Tanken behöver noggrann träning 
och denna träning är ända målet med 
denna grad, som du nu skall undfå. 

Du kommer att finna att dina tankar 
gärna vandrar iväg och vilseleder dig 
och det måste du komma tillrätta med 
genom att förankra dem i ditt hjärta, inte 
bara i din hjärna. Samtidigt måste du 
utveckla inom dig koncentration, så du 
kan studera ordentligt och föra vidare 
till andra vad du själv lärt. 

På samma sätt som du lärde att rena 
dina känslor, så måste också ditt sinne 
bli rent. Så som du lärt att inse 
nödvändighet en i yttre renhet och att 
eliminera låga känslor, så måste du 
också göra dig kvitt ovärdiga tankar, 
som är orena, själviska, elaka och kan 
komma din nästa till skada, till exempel 
när du inriktar dig på att söka brister i 
stället för fördelar när det gäller andra. 

Alla sådana tankar är orena i 
jämförelse med Kristi tankars klara ljus. 
Han som är vår perfekta förebild i allt. 
Som lektor är det därför din plikt att 

träna och utveckla sinnets kraft, att 
studera och anpassa dig så att du kan 
hjälpa till att träna och utveckla sinnet 
hos andra. 

Exorsist 

Exorcistens uppgift i kyrkan i gamla 
tider var att driva ut det onda, att 
t i l lhå l la människorna a t t i cke-
kommunikanter skulle ge plats åt 
kommunikanter och att göra i ordning 
va t tne t som sku l le användas i 
gudstjänsten. 

Exorcistens bok överlämnades till 
honom med orden: "Mottag och använd 
denna för att lära och mottaga kraften att 
lägga händerna på människor besatta av 
onda andar, antingen de är döpta eller 
katekumener". I den mån som exorcism 
används i kyrkan idag, används den 
endast av dem som ordinerats till präst 
och även dessa måste vanligen ha 
särskilt tillstånd. 

Även exorcistens övriga uppdrag har 
upphört. 

Idag är det exorcistens uppgift att med 
all kraft anstränga sig att utveckla 
viljestyrka och komma bort från 
självfixering. När du lärt dig att 
kontrollera och motverka dåliga vanor 
kommer du att få större kraft att hjälpa 
andra att borttränga det onda hos sig 
själva. Det gör du inte bara genom ord 
och påpekanden utan genom ditt goda 
exempel. 

Förr i tiden var det ofta så, och även 
nuförtiden händer det, att människor på 
grund av svaghet eller genom 

framhärdande i ondska, tillät sina 
kroppar att besättas och kontrolleras av 
onda andar. Somliga har särskild kraft 
och auktoritet att hålla orena andar 
stången och utdriva dessa andars 
inflytande hos andra. Det finns också 
somliga som fått förmågan att hela och 

genom den kraft som utstrålar från dem 
kan lindra lidande. Den förmågan kan 
ib land s tä rkas och u tvecklas i 
exorcistens grad. 

Därför min kära son, skall du i denna 
uppgift som du nu kallats till, sträva 
efter att bli herre över dig själv och 
därigenom söka hjälpa andra bättre att 
utöva ett liknande herravälde över sina 
svagheter. 

Acolyt 

I gamla tider var det akolytens uppgift 
att bära ljusen, att tända ljusen och 
lamporna i kyrkan och att bära fram vin 
och vatten vid offertoriet i mässan. 
Dessa uppgifter har numera överlämnats 
åt altartjänare. 

Därför har dessa akolytens plikter 
numera fått en mera moralisk inriktning.  
Akolytens uppgifter framför kyrkans 
altare har övergått till ett tjänande 
framför det mänskliga hjärtats altare, på 
vilket var och en måste frambära sig 
själv som ett offer åt Gud. Den gamla 
symboliken som gällde denna grad 
bestod i att till kandidaten, utom en 
kanna för vinet, överlämnades ett ljus 
o c h e n l j u s s t a k e , v a r v i d h a n 
uppmanades att i Herrens namn tända 
kyrkans ljus. 

Denna uppgift att tända ljusen är även 
er uppgift, fastän med en djupare 
mening. Och denna uppgift skall, liksom 
alla era övriga dagliga plikter, göras i 
Herrens namn. 

Men ni bör också alltid förmedla 
ljuset av Kristi närvaro och försöka få 
detta gudomliga ljus att lysa i era 
medmänniskors hjärtan 

Denna akolytens grad är avsedd att 
hjälpa er att utveckla er andliga 
förmåga, speciellt intuitionen, genom 
vilken ljuset av den gudomliga kärleken 
och visdomen må upplysa ert förstånd. 

Minor orders 
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Helgutflykt med Sakramental Välsignelseandakt 
på Capella Ecumenica	


Boka redan nu - söndag 17 maj 2015	


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. 
Upplysningar:  
KristerFast 070-6779982  
Bp Sten-Bertil 070-536 65 37	
	
 	
 	
 	
 Sakramental Välsignelseandakt  på Capella.
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De andra två återvände till sitt 
hemkloster och berättade där om den 
underbara miljön de hade fått uppleva 
hos de fyra bröderna. Det dröjde inte 
länge förrän ryktet spred sig över 
världen och snart började nya skaror av 
unga munkar att söka sig dit. Snart 
hade kommuniteten vuxit så att den var 
större än under sin forna glansperiod, 
och hela välden talade om denna plats 
där man kunde få uppleva en anda av 
medmänsklighet och ömsesidig respekt 
vars like inte fanns i denna världen.	


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

GÖTEBORG 
Se Stockholm "
NORRKÖPING 
Se Stockholm "
VÄSTERÅS 
Maria församling.  
Ansvarig församlingspräst biskop Sten-
Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 
Västerås, tel 021-33 34 70. 
Bankgiro 5604-2500 

AVESTA 
S:t Staffans Kyrkogrupp.  
Se Stockholm 
UPPSALA-SALA 
Maria församling.  
Ansvarig församlingspräst Jonas 
Anundi, 08-724 94 11 Pg 442 00 00-4. 

"

SKÅNE 
S:t Rafaels Kyrkogrupp.  
Se Stockholm 
OTTERBÄCKEN 
S:t Rafaels kyrkogrupp 
c/o Carina Carlström, Amnevägen 34, 
547 72 Otterbäcken, tel 0551-224 80 "
S A M F U N D E T L I B E R A L A 
KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE 
Ordf. Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan 
16, 722 45 Västerås, 021-33 34 70.!

"
LKK INTERNATIONELLT	

The Liberal Catholic Church	

27 Old Gloucester St	

London WC1N 3XX	

United Kingdom 
e-mail: LCC@kingsgarden.org	


Presiding bishop JamesA. Zinzow  
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 Liberala Katolska Kyrkan 
och utkommer med fyra nummer per 
år. Prenumeration sker enklast 
genom att sätta in 100 kronor pī 
postgiro 88 82 44-1, COMMUNIO. 
Ansvarig utgivare:  
Sten-Bertil Jakobson, tel 021-33 34 70.  
Redaktion:  
Krister Fast tel 08-724 83 28  
Rose-Marie Johansson tel 018-55 01 91 
Carina Carlström 0551-22 480 

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

Tryck: JUSTNU-tryck, Västerås.  
ISSN 0345-2018. 

Tack ccwatershead.org för 
framsidans bild. 

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 4-2014 är 
den 1 december 2014. 

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 mot förskottsbetalning till COMMUNIO pg 88 82 44-1 
portofritt! Upplysningar genom Rose-Marie Johansson, Täljstensvägen 
11G, 75240 Uppsala, tel.018-550191

Har Du förnyat din prenumeration på Communio?	

Tidningen kommer ut med 4 nr per år.	


Prenumerera gör du lättast genom att sätta in prenumerationsavgiften 100:- på 
postgiro 88 82 44-1. 

Läsare bosatta utanför Sverige kan endast erhålla Communio via e-post - gratis. 
Pren. på communio@lkk.se 

För medlemmar i nedanstående församlingar ingår Communio i medlemsavgiften: 
S:Mikaels församling             Maria församling i Västerås

Det var en gång . . . 
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