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Kyrkan lever
Klockan har just slagit fem. Luften känns
fortfarande kylig. Staden har vaknat och
människorna är pä väg till sind arbeten.
N;igon ar i Färd med att spola trottoaren
ren. En spcirvagn rcisslar förbi. Trampet
av hästar. Ett iiv stadens torg häller pä all
fyllas. Bönder kommer med häyt och
vagn. De hcir med sig olika slags varor,
(tlltitrån syrener till rädisor. Det är fredag
och marknaden skall strax börja.

Det ligger en kyrka vid torget. Den kan
väl knappast vara öppen vid denna tiden
på dygnet. Men en kvinna öppnar dörren
tor att gii in. Jag följer efter. Kyrkan står
inte bartt öppen. Dar pågår gudstjänst.
Den första mässan firas och kyrkan har
nästan fyllts till hälften. Människor i alla
tildri ir. som snart skall iväg till vardagens
sysslor, hdf kommit för Eitt tå en stund av
stillhet, bön och möte med Herren. Vilket

Lindcrbart sätt att börja dagen, så främ-
mande för våra egna förhållanden. Staden
är Kniköw, Polens gamla sköna huvud-
stad. en di ig i början pä maj.

Den kristna tron lever i det kommunis-

tiska Polen. Kyrkan lever och kyrko-
byggnaderna. Polskd kyrkan har ingen
prästbrist , säger fader Boniecki, präst
och jotirnalist i Kraköw. Kyrkan kan
välja bland dem som söker sig till utbild-
ningen. Och prästerna här i Polen blir
verkligen uppsökta. Jag tror mer på det
enskilda samtalet än pä predikan. Vi be-
häver möta varandra".

Den polska kyrkan genomförde som al-
la romersk-katolska kyrkor en gudstjänst-
reform i slutet av 60-talet. Språket änd-

OMSLAGSBILD:
Kvinnan som rör vid Jesu kladafålloch blir

hclad. Ett parti frän S:t Olofs predikstol,
som talar om ^itt S;t Olofs kyrka varit en
Vttlltardskyrki i för de sjuka, som bett om

förbön.

radcs från latin till polska förutom att
ordningen blev en annan. Församlingarna
har verkligen lärt sig det nya. De deltar
mycket aktivt i gudstjänsterna, trots att
psalmböcker och stenciler saknas. De
skulle inte klara den statliga censuren.

Vad som mest slår en tillfällig besökare
är att kyrkorna används på ett helt annat
sätt än hos oss. Människor kommer, blir

stilla i bön och lämnar kyrkan. Hela tiden
liv och rörelse, i bön.

Du som i sommar kommer att resa inom

eller utom landet eller stanna hemma,
tänk på att kyrkorna, som på somliga stäl-
len ligger tätt som i Kraköw, på andra
glest, är bönehus. Du får koppla av, gå
omkring, sätta dig, ställa dig eller falla på
knä inför Herrens ansikte i stillhet och i
gudstjänstens gemenskap. I sommar, när
du har tid.

Karl-Etik Tvsk

Sommarkväll

i kyrkan
Liksom tidigare år blir det under somma-
ren en serie musikgudstjänster i pastora-
tets olika kyrkor. Såväl lokala förmågor
som framstående musiker från andra orter

kommer atl medverka. Ur programmet
kan nämnas ett besök av Mössebergs Mu-
sikkår i Fredriksbergs kyrka den 8:e juni,
körlägret i Floby, som har musikguds-
tjänst i S:t Olofs kyrka den I8:ejuni, och
en sång- och orgelafton med Inga och
Karl-Guslaf GunneHo i S:t Olof den 6:e

juli. Tidpunkten är, med något undantag,
onsdagar kl. 20. Se vidare predikoturerna
samt annonser i Falköpings Tidning.

Välkommen till dessa musikgudstjäns-
ter, som vill erbjuda en stunds stillhet,
andakt och glädje för alla som är "kvar i
5ta'n"!



Konfirmandernas nattvardsgång
Ett himmelskt gästabud pä jorden är den
heliga nattvarden. Den uppståndne och
himmelske Kristus är värd vciije gång
nattVcirdcn firas. Prästen är insatt av Kris-

tus för att göra tjänst vid nattvardsbordet.
Hans längd vita alba motsvarar Kristi liv-
klädnad. Mässhaken motsvarar Kristi man-
tel.

Vad får vi i nattvarden? Vi får Kristus

själv. Därför tillber vi Kristus med orden
O Guds lamm..., innan vi går fram till
nattvardsbordet.

Varje, tisdagsmorgon 8. 30 i S:t Olofs
kyrka firar vi en läst mässa. Den tar inte
mer än 30 minuter, men betyder så myc-
ket för alla som regelbundet kommer.

De, som var med och firade mässa, som
biskop Helge Brattgärd officierade i S:t
Olofs kyrka upplevde starkt hur unga
människor omkring 200 upptäckte inner-
sidan av den heliga nattvarden.

Med allvar och glädje gick de unga till
nattvarden tillsammans med många äldre.

Samma dag vid vanlig högmässotid h^-
de vi högmässa med HHN. då ett stort
antal 50-åriga konfirmander förnyade sinit

konfirmationslöften och deltog i natt-
vardsgången.

Vinterns konfirmander har redan kon-
firmerats. l år har vi en forsommarkon-
firmation med 7 grupper, som konfirmeras
lördagen den ISJuni, dä ulla prästerna har
konfirmation. Sommarkonfirmander un-

dervisas i år av kyrkoherde Stig Lutter-
mark och kyrkoadjunkt Claes Strömqvist.
Deras konfirmation är den 9 juli i Mösse-
bergs och Fredriksbergs kyrkor.

Vii! Du tala med någon präst så ring

Stig Luttermark, tel. 100 0.1

Lars Magnusson, tel. 105 05

Claes Slrömqvist, tel. 153 76

Karl-Erik Tysk, tel. 311 27



Öppet hus i S: t Olofs
prästgårdsträdgård

Församlingen inbjuder åter till öppet hus
denna sommar, varje tisdag eftermiddag
mellan kl. 16-18. S:t Olofs damgnipp har
loviit att ha ansvar för kaffeserveringen.
Pä somniiiren känner sig mänga ensamma
och isolerade, nar släktingar och vänner
reser bort på semester. Kanske Du skulle
tel med dig någon, som du bara känner lite
grand till dess;» samlingar. Vi behöver lära
känna varandra mer och räkna med var-

andra som medlemmar i en kristen kyrka.

Tisda^i'!! (. {en 28 Jani kommer prästfamil-
Jen Ragnhild och Hi tns Simonsson. Skara.

TistUi^fH tit'1! 5 jiils kåserar Gösta Karls-
son. Karlcby. om en resa i tid och rum,
Tisiiufien den !2 Jiifi kommer församlings-
assistent Gunnar Götlind och ungdomar.
De arbetar bland fritidsbefölkningen vid
Sämsjön.

TistUi^en iSrn !^ jalt talar 'ijukhuspräst
Daniel Brattgård över temat: "Och jag
var sjuk .

Öppet hus
i Mössebergs kyrka

Tixda^en iSen 26jii!i berättar komminister
Karl-Erik Tysk om sin resa i Polen.
Ti.fddgeii ({eis 2 (iiifif.vii Öppet hus i Ans-
garsslugan.
li.fth^cH ih'n 9 iiu^iists Öppet hus.

Väl mött på Kyrkvägen
i Skara stift

För många år sedan gav Skara stifts tu-
ristnämnd ut en broschyr om Kyrkvägar i
Skara stift. Den har tänge varit slutsåld,
men nu hälsar vi med glädje en ny bro-
schyr Kyrkor i Skara stift, som utgivits av
Skara stifts Evangclisationsnämnd.

På en Västgötakarta kan man hitta Ska-
ra stifta kyrkor. Det finns åtta intressanta

Gudstjänst
i sommarkväll

Ett folk på vandring är temat för det eku-
meniska mötet i Västerås denna sommar.

Ju klarare vi ser det gemensammu målet.
desto allvarligare tar vi det med ekumeni-
ken. Det får inte bli en gemenskap på
ytan. utan pä djupet. Bibeln måste vi få
läsa tillsammans, för att upptäcka rike-
domen i den väg vi har att ga. Dopet är
den gemensamma startpunkten för det
kristna livet och nattvarden den verkliga
oasen i denna tidens öken.

Lät oss upptäcka varandra som med-
kristna under de ekumeniska torsdags-
kvällarna denna sommar.

Vi börjar i Plantis den 23 juni. Kyr-
koherde Stig Luttermark predikar. EFS
Ungdomskör sjunger och pastor Mats
Davidsson leder. Gudstjänsterna fortsät-
ter sedan varje torsdagskväll till den 4
augusti då vi samlas på Mössebergs kur-
ort. Pastor Pontus Ahlgrcn predikar.
Sångare från Pingstkyrkan sjunger och
komminister Karl-Erik Tysk leder guds-
tjänsten. Dessemellan har vi samlats tre
gånger i Församlingshemmet, en gång på
Mössebergsgården och en gång i Fred-
riksbergs kyrka.

fardsträckor för dem som vill prova att
upptäcka kyrkorna.

Alla kyrkorna är ej beskrivna. men det
finns många små notiser om både medeiti-
da och nya kyrkor.

Vallfardsdagar i Skara stift - vilka i år
ar förlagda till Husaby. Habo, Läcka,
Varnhcm och Hedarcd - vill ge nutida
resenärer innehållsrika rastplatser.

Da som ur horlrest cfcii 3 jitli, Mi,v,\'ion\-
tia^en, ^ioH] fj (itt Uimnti din ofjvf^ava {iii
Ptistorsexpcdifionfn.


