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Polsk mässa i Mössebergs kyrka
"Ty i honom är det som vi lever, rör oss och är till". Apg. 17^8

Under en vecka i början av september
gästades våra församlingar av student-
prästen l Kraköw dr Franciszek Pion-
ka. Flera i Falköping känner honom
sedan det besök Kyrkans Ungdom
gjorde t Polen 1978. Franciszek är
prästvigd av och personlig vän med den
nuvarande påven. Han kommer från
ett land där omkring nittio procent är
bekannande kristna och där det finns
byar, dar alla (!) går i kyrkan varje (!)
söndag. Samtidigt genomlider Polen
just nu en av sina mest djupgående kri-
ser sedan andra värtdskriget. Det på-
tåligaste i denna kris ar den kännbara

bristen på de varor vi tycker är själv-
klara: livsmedel, toalettpapper, sytråd
o. s. v.

Franciszek nästan skämdes över sitt
land, när han iakttog det överflödande
utbud som karaktäriserar svenska varu-
hus och den effektivitet som vårt sam-
hälle uppvisar. "Har jäktar man
mindre an hos oss men får ändå mera
gjort."

Men om kontrasten på samhällets
område är stor mellan Sverige och Po-
len och det till Sveriges fördel, så ut-fal-
ler en Jämförelse av det kyrkliga livet
till vår nackdel.

Är det sa att människan söker Gud
bara då hon har det svårt? Dei verkar
tyvärr vara så, menade Franciszek.
Därför borde kanske vi i stallet för att

klaga sjunga lovsånger till Gud för att
han har gett oss kommunismen. Ge-
nom att leva i en ateistisk stat renas den
kristna kyrkan och stärks den enskildes
kristna medvetande. Men egentligen
skulle det inte vara så. Vi borde även
under mera normala förhållanden lära
oss att tänka på ett annat sätt, mera

religiöst och därigenom mera mänsk-
l;gc.:

Även om vi i Överflödet inte tycker
oss ha behov av Gud, så är det ändå så
att vi är totalt beroende av honom.
Som Paulus säger: Det är i honom vi
lever, rör oss och är till. Utan honom
skulle vi helt enkelt upphöra att exi-
scera.

Flera gånger under sin vistelse här
återkommer Franciszek till det ämne,
som han verkligen älskade att tala om.
Det har direkt adress till oss: fattlg-
domen.

"Mitt i all rikedom gäller det att be-
hålla den fattigdom som evangeliet så
energiskt prisar. Det vi äger får inte sca
i vaeen för Gud. Gör det det, så måste
vi skjuta det åt sidan. Våra tillgångar
skall vi använda, i varandras tjänst. Vi
får inte for egen del bara konsumera, det
Gud har sett oss."

Hur skall vi då nå dit? Franciszek
fick ofta upprepa samma svar: Genom
att be. "Genom bönen kan Gud för-
vandla människan innifrån. Au Fran-
ciszek s;älv präglars av en liv l bön kan
alla vi som mötte honom vittna om.
Inte minst den journalist som nar han
skulle intervjua honom fick vänta en
lång stund medan Franciszek bad.

För mig som dag för dag fick dela
mässans gemenskap med honom, står
det helt .klart vilken källa tiil andlig
vitalitet dec intensivt regelbundna natt-
vardsfirandet utgör. Det ar också en av
hemligheterna bakom den djupa och
andliga styrka man finner inom Polens
kyrka. Varifrån får t. ex. elektrikern
och fackföreningsledaren Lech Walesa
sitt ofattbara mod att varje dag riskera
sitt eget liv i kampen för större frihet



Studcntpräsren I Kraköw dr Franciszek Plonk<i
firar mässa i Mössebergs kyrka.

och rättvisa för Polens arbetare? "Just
från den tro som får sin näring genom
det dagliga deltagandet i nattvardens
mysterium. " Något att tänka på för
dem som ibland hos oss vill minska

antalet nattvardsgudstjänster till för-
mån för kaffesamkväm.

En fråga som inte så sällan ställdes
till Franciszek var den om religionsun-
dervisningen. Hans svar är en tanke-
ställare för alla dem som tror att kristen
tro skulle bli mer levande i vårt land
om vi fick mer religionskunskap i sko-
lan.

"I Polen har kyrkan själv hand om
religionsundervisningen, eftersom
ingen sådan finns i skolan. Det handlar
då inte om religionskunskap utan om
konfessionell kristen undervisning.
Man har nyligen erbjudit oss att återfå
ämnet på skolschemat, men Kyrkan
vill inte. Vi vill att människorna skall få
sin troskunskap av Kyrkan i Kyrkan.

Francizek deltog i många av våra sam-
lingar och gudstjänster. Han fick också
tillFälle att göra en del hembesök.
överallt gav han inspiration genom
sina inträngande analyser av det andliga
dagsläget, ett djupt allvar, förenat med

en spontan livsglädje och inte minst ge-
nom sin för såväl liturgi som polska
visor underbart anpassade sångröst.

Höjdpunkten blev den mässa som en
lördagsmorgon firades i Mössebergs
kyrka för kyrkans enhet. Många för-
samlingsbor hade sökt sig till kyrkan
för att dela gemenskapen i Kristus men
de fick samtidigt en djupt smärtsan på-
minnelse om den splittring som ännu
råder i Hans kyrka. Vi kan inte helt
dela det bröd som Han oss ger. Men
trots allt fanns där på djupet vetskapen
om att vi i Herren hör ihop. Det kom
kanske innerligast till uttryck när Fran-
ciszek vid fridshälsningen i mässan gick
runt och tryckte de närvarandens hän-
der. Då kändes den kärlekens värme
som strömmar från Kyrkans Herre,
men som världen så sällan förstår. Kan-
ske något som vi så småningom på ett
naturligt sätt borde ta efter.

Också Franciszek gladdes över de
gudstjänster hos oss han var med om.
Han fann an de firas I en sann katolsk
anda med stort allvar från dem som
deltar.

Han uppmanade alla han träffade att
be för Polen. Det är viktigt alt vi hör-
sammar den uppmaningen. Man kan
nog undra om han inte borde ha fal t ta

emot fler vädjanden från oss om förbön
för våra församlingar. Det är genom
bönens kraft som vi tillsammans i Kris-
ti kvrka skall överleva i en värld som
med än någonsin behöver ea gudom-
ligt uppvaknande.

Vi önskar Franciszek och hans kyrka
all Guds välsignelse. Kyrkan är just nu

polsk- Karl-Ertk Tysk



Luttra kyrkliga syförening 75 år
Luttra kyrkliga syförening firar i höst sitt 75-årsjubileum
söndagen den 8 nov. kl. 14. 00. Kyrkoherde Rudolf Jo-
hansson predikar i gudstjänsten och kyrkoherde Gordon
Möne berättar minnen vid samkvämet i Luttra bygdegård.

Luttra syförening bildades på somma-
ren 1906 l Komministergården l Skött-
ning på initiativ av komminister August
Åstrand, och under tre år stod tör-
eningen under hans ledning. År 1909
flyttade han som kyrkoherde till Vin-
köl. Sedan komminlstraturen i Falkö-
ping inrättats, har innehavarna av den-
na tjänst haft ledningen av denna ar-
betsgren.

Stora pengar Ihopsamlade
Huvudparten av de medel, varmed

en syförening kan tjäna, Inflyter vid

missionsauktionerna. Den första auk-
tionen hölls sommaren 1907. Auktioner
hölls sedan årligen, vissa tider vartan-
nät år, till en början på sommaren, se-
dan under våren och fr. o. m. 1940 i
december. Från början mindre talrikt
besökta har de nu blivit hela försam-
lingens angelägenhet, då församlings-
borna kommer talrikt tillstädes.

Missionen har varit syföreningens
huvudintresse. Svenska kyrkans hed-
namisslon och till en början Evange-
liska Fosterlandsstiftelsens mission,
Lappmissionen har fått gåvor. Diako-

Luttra kyrkliga syförening serverar kaffe vid den traditionella fnluftsgud5 tänsten varje sommar.

Sommarens friluftsgudstjänst gynnades av strålande sol.
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Luttra kyrkokör firar i höst sitt 25-årsJubileum. Här är kören samlad till repetition l Luttra kyrka.
Mitt på bilden körens nuvarande dirigent kantor Karlcnk Andersson.

niens olika grenar och institutioner har
fått gåvor, likaså Kyrkans sjömansvård
och hjälpverksamheten bland krigets
offer, i all synnerhet Inomeuropeisk
Missions verksamhet. Svenska Israels-

missonen och Skara stifts ungdomsgård
har fått anslag. Betydande gåvor har
givits lill Luttra kyrka, och syförening-
ens har för avsikt att till kyrkan nu giva
ännu mer. Kyrkliga söndagsskolan i
Luttra kyrka liar av syföreningen fått
ekonomiskt stöd.

Betydelsefull gärning
Det är en betydelsefull gärning en

syförening utför genom att ekonomiskt
stödja Guds verk, men der är inte dess
enda eller ens dess viktigaste gärning.
En syförening är också tjänstvillig när
det gäller praktiska uppgifter i försam-
Ungen. Så har medlemmarna i Luttra

syförening medverkat vid församlings-
aftnar och många andra tillfällen, då
deras hjälp begärts. Framför allt hör
syföreningen hemma l Guds hus för att
där i bön och gemenskap med försam-
linden hämta kraft och ledning av Guds

och sakrament.
Rudolf Johansson.

or'

KYRKODAG
i Fredriksbergs kyrka
Söndagen den 25 oktober

15.00 "Gudstro och skapelsetro i
i Kyrkans undervisning. " Före-
drag av lektor Erik Petrén, Gävle.
Katfeservenng.
18. 00 Nattvardsgudstjänst.



Rune Hjelm installerad
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Kyrkoadjunkt Rune Hjelm gör akartjanst för
första gången i S:t Olofs kyrka.

"En ar den som sår och en annan
den som skördar. Jag har sänt er
att skörda, där I icke haven arbe-
tat. Andra har arbetat och I haven
fått gå in i deras arbete. " Joh. 3;
37-38.

På 50-talet fick jag som stiftsadjunkt
vara med om, då grunden till distrikts-
arbetet på Fredriksberg lades av dåva-
rande pastoratsadJunkt Eric Skage-
fors. Det gläder oss att han som emeriti
kommer att bosätta sig i höst på Fred-
riksberg. Det har varit många adjunk-
ter knutna till Fredriksberg, sedan
dess, men jag tror att kyrkoadjunkt

Claes Strömqvist varit den längsta d-
den, 7 år. Han fick börja med den nya
kyrkan och har under dessa ar mål-
medvetet och uthålligt grundlagt en
tradition, som förpliktar. Han har i sin
artikel "PÅSK.-VÄN" beskrivit inner-
sidan av livet med församlingen i Fred-
riksbergs kyrka. Vi tackar Gud för allt
vad Han gjort genom vår Claes Ström-
qvist och önskar Claes Guds välsig-
nelse över fonsatt herdegärning.

Rune Hjelm - vår nya kyrkoad-
Junkt - kom som ett bönesvar. Han
längtade efter att få arbete i ett distrikt
me3 egen kyrka. Vi har hört att Skara-
borna saknar honom efter de fyra år,
som han arbetat där. Rune Hjelm är
född 1941 i Vaxholm och utbildade sig
till mellanstadielärare i Linköping 63-
67. Han tjänstgjorde som mellanstadie-
lärare l Borås 67-69. På fritiden som
ledare l Ansgarsarbetet.

Rune tjänstgjorde som juniorkonsu-
lent i Skara stift 69-72 och som mel-
lanstadielärare i Skara 72-74. Teolo-
giska studier i Uppsala 7Ä - 77 och
prästvigning för Skara stift 1977.

Vi hälsar prästfamiljen Hjelm väl-
komna l vår gemenskap. Berit, hans
hustru är lågstadielärare, men är hem-
ma för barnens skull. Anna 4 år har
börjat Kyrkans barntimmar och sön-
dagsskola, och Maria 2 år.

Stig Luttermark.

Falköpings pastorats präster
kommer gärna på hembesök eller sva-
rar på dina frågor i telefonen.

Du får gärna ringa
Stig Luttermark tel. 100 03
Lars Magnusson tel. 105 05
KarI-EriE Tysk tel. 311 27
Rune Hjelm tel. 183 38

Kan Du ej komma till nattvarden i
kyrkan så kommer vi och firar mässa
därhemma.



PÅSK-VÄN
Utan Påsk - ingenting. Ingen Kristus,
ingen frälsning, ingen kyrka, inge"
framtid. Bara en stör tomhet i döds-
märkt värld.

Men nu blev det Påsk på den tredje
dagen - den första veckodagen. Med
Påsken - allt. En levande Kristus, en
total seser Över lidande och död, en
fullkomlig frälsning för syndare, en
kyrka, som dödsrikets portar icke skall

Ii övermäktiga, en framtid och ett
hopp. Den Jödsmärkta tillvaron är
uppfylld av ett oförgängligt liv.

Att få leva på den här sidan Påsken ar
den ofattbara gåva, som nu erbjuds
varje människa. Hon får byta ut tom -
heten mot fullheten, synden mot förlå-
telsen, hopplösheten mot tillförsikten,
döden mot livet. Allt för hans skull
som gav sitt liv till lösen för mänga men
som nu lever i evigheternas evigheter.
Han som har fått namnet över alla
namn, HERREN, JESUS KRISTUS.

För mig har det varit en stor glädje
att få fira Påsk 7 gånger här i Fal-
köping. Med förberedelsen under Fas"
tan och Passlonstiden kommer man
fram till Skärtorsdagens nattvardsguds-
tjänst, som i Fredriksberg avslutas med
att kyrkvärdarna klär av altaret medan
präst och församling läser den 22 Psal-
men i Psaltaren: "Min Gud, min Gud
varför har du övergivit mig . . . " På
Långfredagen tystnar orgel och kyrk-
klockor. På altaret enbart fem röda ro-
sor - Kristi fem sår, "genom hans sår
blir vi belade. " Korsandakten vid
nionde timmen, kl. 15, i S:t Olof låter
en ana djupet i den korsfästes ord:
"Det är fullbordat".

Men det var tack vare Påsken, som
Långfredagen fick sin förklaring. Vi
har inte en död Frälsare utan en le-

vande. Höjdpunkten på hela kyrkoåret
har varit påsknattsmassan i Fredriks-
berg. Den Uppståndne mötte sina lär-
Ijungar och Tomas blev förvissad:
'Min Herre, och min Gud. " Samme

Jesus möter i dag människor i Nådens
medel, Guds Ord, Dopet och Nattvar-
den. Det är kring dessa tre som påsk-
nattsmässan är uppbyggd.

Kristus lever. Han ar hela skapelsens
centrum och Herre. Alt få vara i hans
tjänst, att få vara ett med honom ge-
nom tron, att åter få möta honom i
gudstjänsten, i Ordet, Bönen och
Nattvarden, det är inte bara prästens
oförtjänta förmån - utan varje kris-
tens.

Inget mera meningsfullt finns än att
leva FPåskens verklighet i Kristi kyrka.
Inget mera beklagligt än att självmant
stanna utanför.

Claes Strömqvist.

TACK
Mled dessa rader vill jag uttrycka
min stora tacksamhet över att
under närmare sju år ha fått
tjänstgöra i Falköpings pastorat i
allmänhet och i Fredriksbergs
kyrka och distrikt i synnerhet.

Ett särskilt tack till alla som
slöt upp vid avskedssamkvämet i
maj och för de gåvor som då
överlämnades från pastoratet och
de olika församlingarna, från
kamraterna, medarbetarna och
kyrkvärdarna, frän syföreningar-
na och församlingskåren, från
Ansvars, Kyrkans Ungdom och
konfirmanderna, från bibelgrup-
pen och enskilda.

Claes Strömqvist



Aktuellt under hösten
Falköpings församlingshem 5 okt.

"Göra bibeln känd".
Den nya bibelsättnlngen överlämnas till

konfirmanderna i alla våra kyrkor på
Tacksägelsedagen den 11 okt.

Falköpings Församlingshem 19 okt.
Bibelkväll.

Falköpings församlingshem 2 nov.
Domprost Karl-Gunnar Grape "Be-
der Du?"

Församlingshemmet 4 nov. Kyrkans
syförenings försäljning. Solskenskö-
ren sjunger.

Luttra 8 nov. Luttra kyrkliga syför-
enings 75-årsjubileum. 14. 00 högm.,
Rudolf Johansson. Efteråt samkväm
i Luttra bygdegård, då Gordon
Möne medverkar.

Församlingshemmet 10 nav. Frivillig-
gruppens försäljning.

Församlingshemmet 16 nov. BÖne-
skola. Börje Rengstedt, Bengt Nils-
son, Stig Luttermark.

Fredriksberg 24 nov. Fredriksbergs
kyrkliga syförenings försäljning.

KYRKHELG
22-22 nov. Evangelisation. -
Väckas till tro och växa i tro.

JOURHAVANDE PASTOR
90 000 nattetid

DAGENS BIBELORD
Tel. 148 80

l :sta sid. bild: På grund av orgelbygget i S:t
Olofs kyrka, användes nu den gamla södra in-
gången till kyrkan. Familjen stannar till och tittar
på den nedslitna tröskeln in i kyrkan. Välkom-
men med hela familjen in i S:c Olofs kyrka.

Den nya bibelöversättningen
börjar användas i våra guds-
tjänster Tacksägelsedagen

Biskop Sven Danell skriver i sin Dag-
postilla om Guds ord.
2 Tim. 3: 10-4:5

Det nyktra ordet
I brist på bröd äter man tånor. Den som lägger
sin bibel på hyllan för att ägna sig åt (. örsträelse-
lektyr, avstår från hälsokosten. Bibelordet är fat-
tigt på sötningsmedel, det är inget opium, som
söver smärtan, inget fenedrin, som ger ett rus av
hänförelse. Det är kristenlivets torra, hårda var-

dagsbröd, ett bröd som ger råg i ryggen. Och det
behövs, bland annat därför att alla som vill leva

gudfrukdgt i Kristus får känna på förföljelse i
någon form. Den gamle klockaren på Nucka
hade inte så orätt när han sade: "När du kommer

till himmeteiis port, så frågas om du har några
ovänner. Har du inga, slipper du inte in. " Det
stämmer med Jesu ord om små lärjungar: "Jag
har givit dem ditt ord, och världen har hatat
dem" (Joh. 17:14). Skriften är ingiven av Gud,
den är Gud-andad, och sund är den lära som

stämmer med Skriften. Aposteln menar här
Gamla testamentet - det Nya fanns ännu inte
men Kristi kyrka har sedan också fått Andens
ledning då det gällt att fastställa vilka nytesta-
men ti i ga skrifter hon har att erkänna som ka -
nonlska, dvs som rättesnöre för vår tro. Inte så

som om kyrkan allcrnädigst godkän: dem, utan
så att hon i ödmjukhet böjer sig inför dem därför
att hon i dem känner igen rösten av Honom som
är hennes sanne Herde och Herre.

Ordet om honom har kyrkans tjänare att bära
fram, nyktert och sakligt. När den engelske skå-
despelaren Garnck (1717-1779) tillfrågades av
en biskop hur det kom sig att människor ofta
blev mer gripna på teatern än i kyrkan, svarade
han: Vi aktörer talar om diktade ting som om de
vore verkliga, men ni präster talar om verkliga
ting som om <le vore diktade.

Kyrkobladet redigerat av Stig Luttennark.
Foto: Harald Karlsson.


