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Kyrkan i Polen - en bit av vår
kristna framtid

Här nedan har vi saxat en del av kommimster Karl-Enk Tysks an-
f?Ia.nAe, l^a^o^s kyrka, när han erhöll Verbums resestipendium på
15. 000 kronor.

Vi lyckönskar honom till detta stipendium och gläder oss åt att
han ännu mer får lära känna Polens folk och kyrka, som han med
en sådan hänförelse berättat om vid olika tillfallen.

av den kristna kyrkans
ar för mig sedan några år

Visionen
framtid

oupplösligt förknippad med en gnist-
rande varm hogsonimardag på ett 40
hektar stort fält som gränsar till den
gamla polska huvudstaden Kraköws
centrum och som brukar kallas Blo-
nia Krakowskie. Johannes Paulus II
hade nått slutetappen på sin andra
»ilgrimsresa till sitt hemland. Han
lade kommit för att fira mässan i sin

älskade hemstad. Över ett par miljo-
ner människor hade mött upp för att
delta, disciplinerade, entusiastiska,
hängivna med en längtan efter frihet
och gemenskap. Här skulle de hämta
kraft och styrka.

Den kristnes framtid är både eska-
tologisk och inomvärldslig. Det var
svårt att denna dag avgöra om det var
på jorden eller om det var i himmelen
vi befann oss. Nar så många män-
niskors uppmärksamhet riktades
mot en plats där ett litet bröd och en
bägare vin dukades på ett bord av en
man som de flesta inte hade någon
möjlighet att se, kunde man ana nå-
got av den himmelska gudstjänst som
Kristi kyrka en gång skall fira.

Denna märkliga mässa får bilda ut-
;ångspunkt for några tankar kring
dyrkans framtid.

Kyrkans framtid är hennes historia
I den polska kyrkan lever histo-

rien, inte antikvariskt som ofta hos
oss utan i en intensivt symbolisk när-
varo.

Johannes Paulus påminde om den
heliga Stanislaw, biskopen av Kra-
kow, som, när han kom i konflikt
med kungen Boleslaw Smialy, mör-
dades un^er en mässa i kyrkan na
Skalce 1079. I denna händelse finns
hela det senare så komplicerade för-
hållandet mellan kyrkan och stat fo-
kuserat.

I vissa avseenden är den polska
kyrkans historia också vår. Den 18
november 1655 inledde svenskarna
sin belägring av klostret Jasna Göra
med åtskilliga tusen soldater. Klost-
ret försvarades av 150 adelsmän och
70 munkar ledda av priorn fader Au-
gustyn Kordecki. Elter fyrtio dagar

tatlös belägring gav general
Muller upp den 26 december. Utan
detta svenska misslyckande hade
kanske Maria inte vant Polens drott-
ning. Året därpå blev hon det nämli-
gen vid en högtidlig akt i katedralen i
Lwow, på kungens, Jan Kazimierz,
tillsKyndan.

Den hjälp vi på olika sätt under de
senaste åren likaväl som efter andra



världskriset lämnat Polens folk och
som väl får ses sona en något sen bot-
;öring för våra tidigare härjningar,
lar skapat så naånga kontakter mellan

svenskar och polacker att det finns
;oda möjligheter att Polens historia
.
an bli en cTel av vår framtid.

Kyrkans framtid är eukaristin
Den polska kyrkan är centralt

eukaristfsk. Kyrkan är med folket
och folket kyrkan men inte på det yt-
liga plan som vår kyrkas försök till
samHällsengagemang många gånger
rör sig på. Folket möter kyrkan mitt
i centrum av kristna verkligheten, där
Frälsaren ger sitt liv för ätt vi skall
leva.

I sin predikan kom Johannes Pau-
lus in på eukaristln och präglade ett
nytt uttryck som har säkert blir lika
känt som det som handlade om fri-
het: "Eukaristin har inga gränser".

Det är sällan som sanningen l
orden "ett enda bröd, en enda
mänsklighet" framstår så klart, som
den gjorde i denna mässan. I folkha-
vet fanns representanter från många
världsdelar och länder. Inte så få hade
passerat stängda gränser för att få
delta i den måltid som spränger alla
hinder, och som förenar levande och
döda.

Kyrkans framtid är bönen
Att se miljontals människor böja

knä i bön samtidigt som förvandling-
ens under äger rum på altaret, gör ett
djupt intryck.

Polens förre primas, kardinal Wys-
zynskl tillfrågides en gång om vari
den polska kyrkans hemlighet kunde
ligga. Varför har den en sådan styrka
trots au kontaktytan med samhället
och människorna förefaller vara gan-
ska begränsad? Kardinalen svarade
leende: Vi förlitar oss pä enkla me-
del. Vi kämpar på knä.'

Kyrkans framtid är hennes ledare
Johannes Paulus II predikade

denna sommardag i Kraköw Över den
23 psalmen i Psaltaren. "Herren är
min herde".

Kristus är kyrkans ledare, men
hans ledarskap måste också avspeglas
i det sätt vilket de som anförtrötts
kyrkans ämbete leder de kristna.

I en tid av osäkerhet och otrygghet
finns det en tendens att söka efter le-
dåre som kan minska denna osäker-

het och inge trygghet. Det märks på
olika områden l samhället. Inte minst
;ör det sig gällande på det religiösa
Fältet. Mänga nyandliga rörelser sam-
las just kring en stark karismatisk le-
dargestalt. De som har förmågan att
utnyttja människors hemloshets-
känsla, kan skaffa sig en oerhörd in-
flytelserik position, både till skada
och nytta for andra.

Tron på Kristus som ledare kan ha
en relativiserande inverkan på allt an-
nät ledarskap. Den kommer då att ha
en befriande funktion.

Situationen i Polen visar att kyrkan
kan erbjuda ett ledarskap som ett
ston antal människor kan uppleva
som ett verkligt alternativ i ett läge,
då det världsliga ledarskapet förlorat
sin trovärdighet.

Ingen kunde tvivla på alt den som i
sin hemstad denna dag talade om
Herden själv var beredd att ge
mänsklig gestalt åt herdeskapet. Och
de som lyssnade var säker beredda att
följa sin ledare.

Kyrkans framtid är Maria
Kanske mer än någon annan del av

den kristna kyrkan är den polska ma-
riansk. Kärleken till Guds moder,
den heliga alltid rena, till himmelen
upptagna jungfrun, saknar gränser.

Centrum för denna vördnad

Forts, på sid. 4
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FALKÖPINGS NYVALDA KYRKORÅD
sammanträder i Församlingshemmets sessionssal

Frän bordets vänstra, sida ses: Lars Hector, Erik Persson, May Britt Rengstedt, Lennart Karlsson,
Märta Bergsten, Valter Landrén, Ingvar Nilsson, Ola Bergsten, Ingemar Malmfors, Birgitta
Borg, Stig Luttermark, Inger Luttermark, Brita Carhhamre, Börje Rengsteät, Curt D. Johansson,
Siw Hanson. Frånvarande var; Yngve Pettersson, Iris Larsson, Febe Samuelsson, Karin Irvefors,

Ann-Cha. rlotte Olsson samt Ingegerd Karlsson.

KYRKAN I POLEN
Forrs. från sid. 3

klostret Jasna Göra i Czestochowa,
där den Svarta madonnan förvaras.

Kanske är den djupa mariafromhe-
ten hos det polska folket en förursätt-

ning för kyrkans fasta förankring
bland människorna.

I sin predikan liknade påven Jasna
Göra vid den 23. psalmens vatten,
'där jag finner ro".

Och han avslutade med att upp-
repa orden: "Om jag och vandrar i
dödsskuggans dal fruktar jag intet
ont, ty du är med mig" och tillade
"Du - genom din Moder".

Maria tillhör på flera sätt kyrkans
framtid. Ingen människa har som
hon framticfen för sig, hon som är
mänsklighetens framtid, förkroppsli-
gad.

Karl-Erik Tysk

Förbönsgudstjänster
med HHN

I S: t Olofs kyrka kl. 18. 00
Lördagen 22 febr.
Lördagen den 22 mars.
Lördagen den 5 april.
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Det lil!a kollegiet som träffas varje risrfag efter nattvardsmassan i S:t Olofs kyrka. Frän vänster:
Aiin-Charhtte Olsson, Lan Magnituon, Karl-Erik Tysk, Birgitta Ericsson, Stig Luttermark, Ka-
rm Andersson, Brita Johansson, Karl-Erik Anilersson, Rune Hjelm, Lcnil Westlmg, Göran

Gclotte.

Prosten ErnestLutoshobya, Kigarama, Tanzania, och missionär Gunnar Ljungman ny^ hem-
kommen frän Tanzania. Ernest berättade om "Präst och lekman i Tanp. ania" på ett lcvatule sätt

fyllt av glädje.



Ann Söderberg - ny i kyrkans förskola

.^fcl^
..< <^A<»

Jag heter Ann Söderberg och sedan
nyår jobbar jag pä Kyrkans Montes-
soriforskola i Fredriksbergskyrkan.

Närmast kommer jag från Härno-
sand där jag avslutade min lågstadie-
lärarutbildning före jul, men mina
rötter finns har i Skara stift. Jag är
nämligen född och uppvuxen i Habo.

Före året i Härnösand arbetade jag
som församlingsassistent i Habo un-
der 3 ar, så jag ar ganska val förtrogen
med församlingsarbete. Någon _tor-
skola har vi visserligen inte i Habo
men mycket gott öm barntimme-
barn, miniorer och juniorer. Jag tnv-
des väldigt bra som församlingsassis-
tent och därför ser jag fram emot att
åter få arbeta i kyrkan.

Montessoripedagpgiken har jag
inte arbetet med tidigare men det är
intressant och spännande att lära
känna ett nytt arbetssätt.

Det ska också bli roligt att ta del av
det övriga församlingsarbetet här i
Falköping - gudstjänster och andra
samlingar! ^^ Söderberg

Syföreningsauktioner
l mars Lutherhjälpsdag i Tor-

björntorps församlingshem
4 mars Fredriksbergs kyrkas vår-

basar
11 mars Mössebergs kyrkliga syför-

enings försäljning
19 mars S:t Olofs damgrupps foi-

säljning i Församlihgshem-
met.

Sänd din GÅVA till Svenska Kyrkans
Mission, Falköping.

Postgiro 9598 72 - 3.
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Folkbokforingsassistenten Zara. Löwenmark i
arbete med dc gamla församiingshöckerna.

Folkbokfönngsassistent Zara Lö-
wenmark går i pension l mars 1986.

Hon har tjänstgjort på Falköpings
pastorsämbete se^an febr. 1961.

Hon har sett många präster kom-
ma och gå. Hon har under åren fått
kontakt med församlingsbor under
både glädje och sorg. Otaliga är de
gåvor, som hon fått förmedla till
Svenska Kyrkans Mission, Luther-
hjälpen och I M. Hon har inte varit
någon automatisk telefonsvamre,
utan har på ett personligt sätt tagit
emot samtalen i telefon eOer besöken
på pastorsexpeditionen. Alla vi an-

Ida beundrar henne för hennes tå-
lamod med och kärlek till medmän-
niskorna.

Hon kommer att saknas i vår ar-

bets^emenskap.
Vi tackar henne varmt för allt vad

hon varit och önskar henne en rik
fortsättning i livet att bry sig om
medmänniskor i vår församling.

Stig Luttermark

l:a sidan: Kyrkokamrer Ingemar Malmfors
sköter med van band Falköpings församlings

och pastorats budget.

Ansvarig utgivare Stig Luttermark
Foto: Glenn Welander o. Harald Karlsson

^dio S* Olof
7a.!AOP{n9s. fofSamUnqs
progmm" i 'närradioh

Varje lördag kl. 7. 00 och 8. 00 sänder vi
en andakt som följs av Aktuellt frän
Radio S:t Olof. OEika medarbetare
och grupper turas om att ansvara för
innehållet.

Vi medverkar i ett ekumeniskt "Att
bry sig om" - på fredagskvällar.

90, 8 mtiz

Kvinnornas inter-

nationella böndag
7 mars i Lutherska Missionskyrkan.

Talare: Berit Hjelm.

Sätt regelbundet
in Din gåva

till Luthcrhjälpen.
Vart postfiiro 23 16 56-0 Falköping
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Kerstin Hermansson tillsammans med barn

frän Fredriksbergs kyrkas barntimme.



PREDIKOTUREN FÖR FALKÖPINGS PASTORAT 1986

Sänd. - o. hclgd. | S:t Olof | Mössebcrg Fredriksb. F"gg. Torbj. Luttra

2 sönd i Fastan
23 februari RH11 T 9.30 N SL9.30F SL 11 Til

3 sönd i Fastan
2 mars SL 11 F LM 9. 30 F RHI6F T1]F T9.30F LM 11 F

Midfast.o.sondagcn
9 mars LM 11 N LM 9.30 N RH 9. 30 N T11N RH11

Jungfru Marie Bcb.
16 mars SL II E014N

Palmsöndagen
23 m^rs SL11

LM 9. 30 F
LM II RH 9. 30 F TIIF T 9.30 F RH14

Skänorsdag
27 mars SL 19. 30 n LM17n RH18.30n T18n T19.30n LM 19.30 n

Långfredag
28 mars

TU
TIS
TIS SL 9. 30 LM 9.30 LM l) SL 11 RH11

Påskdagen
30 mars

SL 23 n
SLI1 LM 9 RH11 Til F T9. 30F LM 11

Annandag Påsk
31 mars LM 11 N

l sönd e Påsk

6 april SI. 11 N LM 9. 30 N RH 9.30 F EO 11 N RHI1 LM11N

2sönclePåsk
13 april RHII ES 9. 30 RH 9. 30 FM ES11 TI1N

3 söncl e Påsk

20 april HL11N LM 9.30 N RH18Tg T 11 N LM 11 RHII

4 sÖnd e Påsk
27 april SL 11 HL9.30A1 RH 9. 30 F HLI1 RH11

Bönsönilagen
4 ma) SL 11 N Ek 15 RH 11 N Til GB 11

Kristi Him f d
8 mai GB 8 LM9N LM 11 Til T9

6 sänd e Påsk
11 ma] EO 11 N LM 9.30 EO 9. 30 Til

Pingstdagen
18 ma) HL II LM9.30N RH 9. 30 T9N T11N RH 19. 30

Annandag Pingst
19 ma) T11N

SL
LM
RH
T

EO
FS
HL

StiglA ittcrmark

Lars Magnusson
Rune Hjelm
Karl-ErikTvsk
Erland Olsson
ErikSkagcfors
Hugo Lidefeldt

GB - Gunnar Biomqviiit
RJ ^ Rudolf Johansson

Suard a Sonar Tryckeri AB, Falköping

N - Nattvard

FH = Familjehögmässa
FM = Famlljemässa
F = Familjegud.stjänst
AI = Ansgarsin vigning
Tg = Temagudstjänst
£k - Ekuinenisk gudstjänst


