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Gud är kärleken !!
Franciskushjälpen får tillfälle att träffa  Påve Benedikt 
XVI och överlämnar våra förbönskort i samband med 
besöket i Rom, då vi 2006 fick påvens välsignelse  
till Franciskushjälpen.

”Om kontakten med Gud helt saknas i mitt liv,  
då kan jag i den andre alltid bara se den andre,  
och jag kan inte känna igen gudsbilden i honom.  
Om jag ur mitt liv helt och hållet utesluter 
omsorgen om min nästa, och bara vill vara ”from”,  
bara uppfyller mina ”religiösa plikter”,  
då förtorkar också mitt förhållande till Gud.  
Då är det bara ”korrekt”, men utan kärlek.”  !
 Ur Påven Benedikt XVI:s encyklika ”Gud är kärleken” 

Det var kontakten och samtalen med Rom, vår Biskop Anders 
och Ärkebiskop Giovanni Tonucci som gav mod och kraft att 
starta och utveckla Franciskushjälpen. 
Påve Benedikt XVI:s encyklika Gud är kärleken blev en 
förebild för oss när vi utvecklade vår värdegrund och har 
därefter alltid varit vägledande i vårt arbete.  
“Kristi kärlek lämnar mig inget val”. De ord Paulus skrev till 
korinthierna som Påven utvecklade i encyklikan, tillsammans 
med inspirationen från den helige Franciskus med sitt 
exempel, att avståndet mellan tanke och handling skall vara 
kort, är viktigt om vi vill leva evangeliet. 

Påven Benedikt XVI:s första encyklika  
-Deus Caritas Est,  DET VAR SÅ DET STARTADE… !

Här  
får du ett 

utdrag ur vårt 
senaste 
nyhets- 

blad!
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Våra praktiska nya lokaler.	  
De nya lokalerna börjar fungera utmärkt 
många kylar och frysar till insamlad mat. 
Köket fungerar bra för tillagning av varma 

soppor inför soppköket. Lokalen har blivit 
både mysig och praktisk för volontär-
samlingar och föredrag. På fredagar 
kommer spontant utsatta kvinnor och 

hämtar fryst mat. De stannar också en 
stund för lite fika och småprat. !
Vill du ha hela nyhetsbladet 
hemskickat till dig. 
Detta är bara en del av ett nyhetsblad. 
Nyhetsbladen kommer tre till fyra gånger 
per år och är ett bra sätt att följa verk-
samheten. Beställ gärna med talongen 

nedan till dig, en vän eller din församling. 
Du kan också skriva om du vill ha 
gåvoblanketter med PlusGiro. Skriv 
adress och antal ex så skickar vi. 
!
Ny volontärutbildning i vår. 
Under våren blir det en ny volontär-
utbildning. Under två heldagar får 
aspiranter lyssna och lära av olika 
föredragshållare. Efter utbildningens 

sista dag mottar alla kursintyg och ett 
volontärdiplom.


NYHETER I KORTHET... 
Glöm inte att skicka talongen nedan om du vill ha hela nyhetsbladet hem i brevlådan.

ordföranden har ordet 
Katolskt Magasin gör denna gång ett specialnummer om och för två påvar, som 
med rätta fått en särställning i historien och i våra hjärtan.

Vi vill ändå peka på den långa raden av biskopar i Rom, och vår åsikt att åtmins-
tone de senaste påvarna har gett en kontinuitet i ämbetet, som nästan gör det 
svårt att skilja dem åt. Johannes Paulus den andre minns vi nog alla med stor 
värme. Han hade ett djup och en karisma som gjorde honom populär långt 
utanför den katolska Kyrkan, och Papa Francesco ger den kristna anspråkslösa 
kärleksgärningen ett ansikte i världen. Däremellan hade vi – och har i någon mån 
fortfarande – Påve Benedikt. Efter den högt aktade Johannes Paulus, var han inte 
alltid lika högt aktad. Han har ibland framställts som en hård inkvisitor, men hans 
första encyklika hette Gud är kärleken! Att förespråka en kristen moral är att 
kämpa för mänsklighet och värme. ”Gud är kärleken” är en stark skrift som har 
inspirerat oss och många, och borde inspirera många fler. Den uppmanar oss alla 
att omsätta guds kärlek i praktiken, att omsätta Gud i våra liv.
!!
	                            Thomas Behre, ordförande, Svenska Franciskushjälpen

Påve Benedikt XVI:s välsignelse 
till Franciskushjälpen utfärdad i 
Rom 2006 efter vårt besök.
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