Forum för katekes i katolska kyrkan

Kateket
Nytt
med ius
u
j
terv Arborel
n
I
¡
nal
i
d
r
ka

e
k för d
o
b
n
ö
b
¡ Ny
insta
sori
allra m
¡ Maria Montes
og
– katolsk pedag

Nummer 2 2021

Foto: ©Brian Scantlebury/Alamy Stock Foto

Äntligen – Kateketens dag firas igen!
Nu är vi många som verkligen längtar efter att få samlas igen.
Den 25 september 2021 kommer biskop Anders Arborelius och
fader Michel Remery till Vår Frälsares församling i Malmö. Kateketer
från hela landet är då inbjudna för att få uppleva en dag späckad av
intressanta program, workshops och mässa. Några platser finns kvar,
anmälan sker på www.kpn.se.

Under dagen finns det möjlighet att delta
på två av dessa workshops:

”Påven Franciskus har nyligen betonat hur viktig
kateketens tjänst är för hela kyrkan. Därför känns det
extra viktigt för vårt stift att inbjuda till Kateketens dag i
Malmö den 25 september. Jag är mycket tacksam för alla
våra kateketer, som bidrar till att föra tron vidare till den
yngre generationen”, skriver biskop Anders.

Längtan efter att trängas på lastbilen
En gång berättade fader Göran Degen (tidigare kyrkoherde i
Kristus Konungen i Göteborg, må han vila i frid!) om en upplevelse
då han åkte med på en lastbil i Latinamerika. Lastbilen åkte runt i
de mest otillgängliga områdena uppe i bergen till små byar för att
ge människor skjuts till kyrkan. Utan denna hjälp skulle de inte
kunna delta i söndagsmässan i byn längre bort. Efter att ha
plockat upp ett gäng på en utpost körde den vidare på den

Lilla Thérèse – ett älskat
helgon med biskop
Anders Arborelius OCD

Vilken roll kan helgon
spela i katekesen?
med fader Michel Remery

sprang efter lastbilen i vild förtvivlan. Hon hade blivit försenad
och var nu helt utom sig för att missa tillfället att få fira mässa.
Lastbilen stannade, inväntade henne, och hon kunde klättra upp
till de andra som trängdes på lastbilsflaket. Tårarna som runnit
ned för hennes kinder syntes fortfarande, men nu strålade hennes
Jag minns att mina konfirmander blev förundrade över denna
berättelse, kunde det verkligen betyda så mycket att få delta i en
mässa? Mässor som ju alltid finns där och erbjuds för alla och

Konkreta och kreativa verktyg
i katekesen med Bildas ledarväska med
Iwona Dekajlo och Johanna Backman

envar, på både söndagar och vardagar? Under det gångna året har
jag tänkt på denna kvinna, hur dessa självklara mässor plötsligt
tagits ifrån oss, hur allt har begränsats. På annat sätt än tidigare

Äventyr med Sus & Dus och Roffi med
Björn och Marina Håkonsson och Roffi

känner man nu en stor tacksamhet över att vi åter igen ska kunna

tid. Mycket har hamnat i något slags vänteläge. Samtidigt har
många kateketer tagit till extraordinära initiativ, för att säkerställa

till församlingen. Så jag vill rikta en stor eloge till de kateketer som
ställt upp trots pandemin, som med respekt för restriktioner delat
upp barnen i mindre grupper, vilket kostat extra möda, kämpat
med Zoom… Ni har visat för alla hur viktig tron är, att kyrkan är
särskild betydelsefull just i tider av pandemi, att kyrkan finns där
för människor även när det är kris. Ibland har det nog även för er
känts som om man kör runt på okänd terräng i otillgängliga
ställen… Nu har även jag denna längtan efter att trängas på
lastbilen, att få köra iväg till mässan, till Kateketens dag, till
kateketkurser, efter att mötas och dela tron tillsammans, på riktigt!
Med önskan om en välsignad start på terminen

Ulrika Erlandsson

Detta år är familjens år

Vad är det viktigaste

väntrum på biskopsämbetet, men där

och helige Josefs år i katolska kyrkan.

i katekesundervisningen?

behöver jag inte sitta särskilt länge. Jag får en

– Familjen är en skola i tro och bön. Det räcker

– Att barn får en personlig relation till Jesus.

underbar chans att ställa lite mer personliga

inte att gå i kyrkan söndagarna och sen inte

Det ska inte vara bara något som man lär sig

frågor till vår andlige ledare. Biskop Anders är

mer, säger biskopen.

utantill … Under den kommunistiska tiden i

en karmelitbroder som bär namnet Anders av

Polen tog församlingarna hand om katekesen.

lite förvånande att flera inte kunde göra

Nu är det ett skolämne och bara ett ämne

helt kunna förklara. Men han pratar ovanligt

korstecknet. Men kanske var det för att

bland alla andra, berättar biskopen. Intresset

ofta om den helige Ande, tror jag mig ha

familjerna kom från Tjeckoslovakien där man

har svalnat.

märkt. Kapellet i hans kloster i Skåne har

skulle dölja sin tro.

också tillägnats den helige Ande. Enligt

– Den helige Josef är vår lärare i bön, det

– Man måste betona evangelisationen som
sätter hjärtat i brand. Då behöver man den

biskopen är det bästa i Norraby just miljön,

säger Teresa av Jesus. Han var alltid tyst,

helige Ande. Det är viktigt att kateketen delar

atmosfären, luften, andligheten.

lyssnade alltid till Gud, arbetade hela tiden

med sig av sin personliga gudsrelation. Att

Jag börjar försiktigt:

innesluten i bön. Har du sett Josef avbildad

Jesus är en levande person som betyder

– Biskopen, har du någon gång haft en

med judiska bönetofsar på axeln? Jo, det finns

något för mig… Kateketens person är ett

sådana. Det var familjefars uppgift att leda

instrument.

den gemensamma bönen i familjen. Påve

– Karitativa uppdrag är en del av kate

min lärare i spanska. Det ledde till att jag

Franciskus har lyft fram helige Josefs betydelse:

kesen. Om man tänker att det endast är

började studera språk och blev intresserad av

han nämns nu i varje eukaristisk bön.

samhällets uppgift att hjälpa människor, har

spansk kultur och andlighet.
kateketens dag är en fest då vi samlas
runt vår biskop för att stärka varandra i
vårt uppdrag som kateketer. Under denna
dag står det nya Direktoriet för katekes
och helgonen i fokus. Varje helgon
är helt unikt, men alla har
på sitt sätt bidragit till att
förvandla vår värld och
visa oss vägen till Gud.
Särskild gäst är f Michel
Remery, aktuell med boken Online med
helgonen (författare till Twittra med Gud).
Upplev givande möten och intressanta
workshops. Vid den högtidliga
mässan ger kardinal Arborelius
en särskild välsignelse
till kateketer.

– När jag var kateket (1969–70), var det

den helige Ande. Skälet till det verkar han inte

– Jag vet inte, jo – jag tyckte mycket om

alla aktiviteter som har fått stå tillbaka under en alldeles för lång

många familjer har katekesen varit den enda levande relationen

En smal och lite krokig korridor leder till ett

lärare som har betytt mycket för dig?

samlas i kyrkan, fira mässor, genomföra undervisning, läger och

att åtminstone katekesen ska kunna fortgå på något sätt. För

Joseph om Josef! – om
den helige Josefs år
med fader Joseph Rizk
Bibeln är Guds
ord – Katolsk
studiebibel och
Youcat Bibel
med Emanuel
Sennerstrand

ojämna vägen. Då hördes rop och skrik av en ung kvinna, som

ögon av lycka.

Kardinal Anders Arborelius:
Jag är mycket tacksam
för alla våra kateketer

Biskopen understryker att Josef var en van
lig kille som jobbade hårt för att försörja sin

Biskop Anders har en osannolik bakgrund
för en kardinal. Han är konvertit och ett
skilsmässobarn som vuxit upp med mamman.
Mamman var viktig men han berättar också

– Man kan faktiskt träffa Joseftypen …
som är lite tyst, arbetar hårt …
Enligt biskopen visar en amerikansk
undersökning hur viktigt det är med pappans

Anders till skolan på första s koldagen.

roll i uppfostran: de barn, vars pappa brukar

Att få träffa pappan var alltid något nästan

delta i mässan, förblir oftare aktiva

högtidligt.

församlingsmedlemmar även som vuxna.

Om du fick önska något, vad skulle det vara,
biskop Anders?
– Att Jesus blir mer älskad. Resten kommer att
ordna sig …

Rauha Navarro Marttinen

Biskopen nämner också uppskattande de

dag försenad, berättar biskopen nästan smått

protestantiska män som varje söndag troget

road.

följer sin familj till katolska mässan för att

Han upplevde det som en stor nåd att han

förklarar biskopen.

familj.

varmt om pappan. Det var han som tog lille

– Men pappa kom till min prästvigning en

man tagit bort något av det kristna livet,

hålla ihop familjen.

fick vara med och be när pappan dog.
KateketNytt nr 2 2021

3

Hon utgick från att Gud har en på förhand
bestämd plan med varje människa och talar

liv i ett kristet perspektiv och sökte Guds

om ”Gud i barnet”. Barnets inre är en plats för

vägledning i vardagen. Hennes lojalitet till

Guds uppenbarelse, ett tecken på Guds

kyrkan kom också till uttryck genom att

närvaro. Därmed ska vuxna vara ödmjuka

hon alltid sökte biskoplig imprimatur för

inför det faktum att barnets speciella

sina skrifter och böcker, även sent i

andlighet också kan hjälpa den vuxnes tro.

livet vid omtryck av tidigare utgåvor.

Barnet följer en naturlig, från Gud given

1910 avgav Maria Montessori

utvecklingsplan som låter det växa och

provisoriska ordenslöften för att

stimulans. Genom en noggrann observation

utvecklas både moraliskt och religiöst, vilket

grunda en katolsk ordensgemenskap

av hur barnen reagerade på möjligheten till

visar oss något av Guds vishet. Människans

som skulle bidra till att sprida hennes

lek och eget arbete upptäckte hon hur

egen förmåga har gränser konstaterar hon:

pedagogik på ett sätt som tog tillvara

mycket de kunde utvecklas känslomässigt

Gör allt som är möjligt för er, men sedan kan

den andliga dimensionen. Denna plan

och intellektuellt. Hon utarbetade särskilda

ni bara invänta Guds nåd. Det är denna nåd

skulle inte förverkligas i hennes liv, men

pedagogiska metoder och material som

som är i centrum för vår skola.

kort före sin död upprepapade hon förhopp

Maria Montessori

– pedagog med katolsk tro i centrum
Den italienska läkaren, vetenskapskvinnan och pedagogen
Maria Montessori har haft stor
betydelse för synen på barn i hela
världen. Hennes pedagogik utvecklades genom arbetet bland barn
som hade funktionsnedsättningar.
Där utvecklade hon det som skulle
komma att kallas för montessoripedagogiken, som är uppskattad
i stora delar av världen. Men hon
skrev också material tänkt direkt
för kyrkans katekes. I Sverige
råder tyvärr en stor okunskap om
hennes katolska tänkande och
utgångspunkter.

drog hon sig tillbaka till kloster. Hon såg sitt

ningen att någon annan skulle grunda denna

snabbt gav goda resultat.

Frihet istället för härskande
Snabb spridning över världen
Montessori fick möjlighet att testa sina nya
metoder på barn i speciella hus, Casa dei
Bambini (”barnens hus”) och nådde snabbt
framgång. Hon publicerades sina forsknings
resultat i internationell press och blev känd

orden.

Enligt Montessori har Gud själv visat oss
barn. Att förakta ett barn därför att det endast

Atrium för lärande
och audienser hos flera påvar

är en liten människa är att förakta Kristus.

Maria Montessori publicerade ett flertal

Montessori begrundar detta bibliskt med

skrifter om barnets utveckling inom ramen för

skolor världen över. Han dog dock innan

hänvisning till Jesu förhållningssätt till

kyrkans undervisning. Katekesen måste vara

denna plan kunde implementeras. Montessori
hade kontakt även med senare påvar.

vägen genom att komma till jorden som ett
Med 16 år avslutade Maria Montessori grund
skolan med utmärkta betyg. Nu drömde hon om
att bli läkare.

Hon ville hjälpa barnen att lita på sin egen
förmåga att lära sig och finna lugnet i en inre

barnen. Vuxna ska inte ”härska” över barnet,

ett svar på människans innersta behov. Tron

som många hade sett på som ”hopplösa fall”.

disciplin. Hennes syn på barnet bygger på en

utan ge det en allt större frihet, som det

ska upptäckas som en källa till hopp, styrka

Redan 1912 var hennes första bok översatt till

över hela världen för att ha lyckats hjälpa barn

Maria Montessori önskade att alla förskolor och
skolor som bar hennes namn skulle ha denna bild av
Madonna della Seggiola (Raphael, 1514 © Wikimedia
Commons).

människosyn som även formulerats av

behöver för att kunna utvecklas så som Gud

och glädje. Då påven Pius X bad henne

Pedagogik som lever

20 språk och bara i USA hade 100 Montess

Thomas av Aquino. Det är en helhetssyn på

tänkt. Detta gynnar också barnets naturliga

förbereda barnen för mottagandet av första

Enligt Montessoriförbundets hemsida finns

oriskolor öppnats.

människan som förenar kropp och själ och där

strävan efter att leva i fred med sina med

heliga kommunionen utvecklade hon ett så

det idag cirka åttahundra montessoriförskolor

sinnesintryck och erfarenheter spelar en

människor. Att uppfostra ett barn är att

kallat atrium, där barnen själva fick ”leka”

och grundskolor i Sverige. En av dem är S:ta

avgörande roll för våra tankar. Det var viktigt

samarbeta med Guds nåd.

mässan och evangeliernas berättelser.

Theresias katolska montessoriförskola i

Montessori hade även kontakt med påve

Göteborg som startades 1940 av Skolsystrarna.

Maria Montessori föddes 1870 i Chiaravalle i
Italien och blev en av Italiens första tre

Montessoris syn på barnet

kvinnliga läkare. Som specialist i psykiatri

Montessori förordade devisen ”från det konkre

att skapa en så god miljö runt barnet som

arbetade hon på ett mentalsjukhus i Rom där

ta till det abstrakta”. Att använda sinnena, den

möjligt, för att varje barn ska kunna utvecklas

Drömmen om en ordensgemenskap

Benedikt xv som hade införskaffat alla hennes

Här hålls både Maria Montessori och hennes

hon kom i kontakt med barn med olika

taktila upplevelsen (att låta barnen röra vid

till sin fulla kapacitet. Maria Montessori

Under hela sitt liv bekände Maria Montessori

publikationer till Vatikanens bibliotek och

katolska tänkande levande. Montessoris

funktionsnedsättningar. Barnen levde i helt

föremål, uppleva hårdhet, tryck, olika ytegen

återkom till vikten av att respektera barnets

sin tillhörighet till den katolska kyrkan. Hon

hade en flera timmar lång audiens med Maria

tankar om atrium utvecklades till Den gode

avskalade miljöer, utan yttre stimulans. Hon la

skaper och former) var den lärmetoden hon

frihet att själv välja. Med rätt pedagogik skulle

genomförde ignatianska andliga övningar

Montessori 1918. Här fick hon i uppdrag att

herdens katekes. Nu finns några kateketer i

märke till hur de efter måltiden lyfte upp

ansåg bäst lämpad. Hon konstaterade att

hela barnet kunna utvecklas, både kropp, själ

och fördjupade sig i teologi. Återkommande

utarbeta en universell läroplan för alla katolska

Sverige som också drömmer om att bygga

brödsmulor från golvet, inte för att äta utan

möjligheten att använda sig av händerna och

och ande.

för att leka med dem. Hon förstod då att de

andra sinnen bidrog till barnens koncentration,

hade ett djupt liggande behov av lek och

lugn och lusten i skolarbetet.

På sin ålders höst
återvände Maria
Montessori till Casa
dei Bambini, här
tillsammans med
sonen Mario.
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atrium i våra katolska kyrkor i Sverige
(kontakta gärna KPN för mer info).

Guds närvaro i barnen
Maria Montessori ansåg att religion, kultur

Okänd katolsk förankring

och språk är fundamentala element i varje

Vi vet att Maria Montessori var mån om att

människa. Om något av dessa inte får

hennes pedagogik skulle kunna användas av

utrymme att utvecklas, saknas något

alla, oavsett tro och kultur. Hon ville se den

grundläggande i våra liv. Hon definierade

som katolsk i ordets ursprungliga bemärkelse,

människans religiösa dimension som

det vill säga allmänmänsklig. I flera av de mest

färdigheten att se bortom det rent materiella

spridda böckerna har hon därför tonat ner det

runt oss, att ställa sig frågan om tillvarons

kristna språkbruket. Men utan tvekan får

mening och dess värde, att eftersträva rättvisa
och längtan efter tillit, samt att i allt detta vara
öppen för det transcendenta. I boken Barnet i
kyrkan skriver hon om barnets naturliga,
inneboende religiositet.

Hösten 2020 grundades en benediktinsk ordensgemenskap med namnet The Order of the Servants of the
Children of Light, precis som Maria Montessori hade önskat. Den finns i delstaten Nord-Dakota i USA och
syster Chiara Thérèse Jacobson AFL är den första systern som avlagt sina löften i denna nya orden.
– Den helige Ande har inspirerat oss till att grunda denna orden. Maria Montessori ville alltid att även
ordenssystrar skulle sprida hennes arbete. Vi är en kontemplativ orden och vi verkar för att sprida
montessoripedagogiken med dess andliga dimension. Be gärna för oss och vår mission!

Montessoris verk en starkare lyskraft om man
öppnar sig för trons betydelse i hennes liv.

Ulrika Erlandsson
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Sus och dus med Marina,
Björn och Roffi!

”Våffer gör di på detta viset?”
Med utgångspunkt i Anders Piltz bok En kort introduktion till liturgins tecken ger
Ulf Samuelsson, stiftets musikkonsulent, en fördjupad förståelse av mässan.

diakon Björn. Det är ett faktum att de mest påträngande hoten idag
kommer från internet. Mobilskärmar och dataspel är en växande arena
där de små kan fara väldigt illa. I vår pjäs vill vi ta upp detta på ett roligt
sätt (det blir både sång, bön och lek), där Roffi hjälper oss att lösa
problemen!

STOCKHOLM, Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum, 13 september kl 18–20
VÄSTERÅS, Vår Frus församling, 21 oktober kl 18–20.30

Under hösten kommer
barnskyddsombudet
diakon Björn H
 åkonsson
med sin hustru M
 arina
göra en föreställning som
vänder sig till både små
och stora och tar upp
frågan om barns säkerhet.

Grundkurs för kateketer
Vad innebär att vara kateket? Här får du en introduktion i teori och praktik
i konsten att vara kateket. Ledare är Ulrika Erlandsson, ordförande på
Katolska Pedagogiska Nämnden.
STOCKHOLM, Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum, 16 oktober, kl 10–13 + lunch

Jesu sista dagar i Jerusalem

Vad hoppas ni uppnå?

Hur kommer det sig att hunden Roffi är med?

– Efter föreställningen önskar vi en dialog med de vuxna om hur vi

– Det var ett krav från hans sida. Han har tålmodigt legat hemma varje

hanterar detta med skärmar i familjen. Hur hindrar vi t.ex. att de

gång jag har rest ut på mina inspektionsrundor i församlingarna. Till

små isoleras med något negativt som de har upplevt? Skärmarna är

sist la han sig på ryggen och skrek: ”JAG VILL MED!” Marina och jag

rent godis för ögon och öron och trollbinder barnen. Tänk på clowner,

visste faktiskt inte att hundar kunde prata men det kan han alltså. Sen

de klarar inte dataspel men de kan vara väldigt kloka. De är nyfikna

är det så att Roffi älskar barn. Han vill bli klappad. Så nu ska han med ut

och ser vad andra inte ser. En pinne och en sten kan för dem bli en

i vida världen och bli skådis tillsammans med husse och matte och

saga. Många barn har en clown inom sig, den är en gåva från Gud, den

med våra tygdockor, som papegojan.
Mer info finns på: https://www.katolskakyrkan.se
/barnskyddsombud/aktuellt-fran-barnskyddsombudet
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VUXENUTBILDNING

OM TRONS
GRUNDER

Denna kurs tar upp fundamentalteologiska frågor,
alltså frågor om den kristna trons grunder. Vi lär
känna hur framstående katolska tänkare resonerar
kring trons intellektuella förutsättningar. Hit hör frågor som: Är människan religiös av naturen?, Vem är
Gud?, Vad menas med uppenbarelse?, Hur kan man
tänka sig att Gud handlar i världen?

P ULF JONSSON SJ
OMBERG DEN 17–19 SEPTEMBER
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LEVA EVANGELIET
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Kurserna sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.
Anmälan: www.kpn.se

Stort tack
för den här tiden Rauha!
Efter sju år på KPN lämnar Rauha Navarro Marttinen
för att istället arbeta inom stiftets sjukhussjälavård.
Rauha har gjort en ovärderlig insats med kateket
kurser, framtagning av material och en hel del
layoutarbete. Och vem ska nu göra alla roliga quiz?
Ett varmt tack till Rauha för denna tid och Guds
välsignelse i hennes nya kallelse!

– katolsk
folk
bildning
online!

Välkommen till KPN Jim!

2020 presenterade det Påvliga rådet för främjandet av ny evangelisation
ett nytt direktorium för katekes. Här slås fast att katekesen är livslång och
ska börja med de vuxna. Katekesen är en del av kyrkans evangelisation,
i vilken varje katolik är kallad att engagera sig i. Honnörsbegrepp i detta
direktorium är barmhärtighet, dialog och omsorgen om de svaga i samhället. Kyrkan finns till för att evangelisera. Vi ska bjuda in andra till ett
”dialogens laboratorium”.
Ulrika Erlandsson, teolog och läroboksförfattare har sedan 2006 varit arbetande
ordförande på Katolska Pedagogiska Nämnden. Ulrika brinner för katekes och tycker
om att tänka i nya banor för att nå ut till fler!
KATOLSKA
PEDAGOGISKA
NÄMNDEN

Det jag minns av min katolska uppväxt är framför allt
bilder eller konstverk – i både hemmet och kyrkan. De
gjorde starkt intryck på mig och är fortfarande levande.
Bildminnet är förmodligen starkare än ordminnet.
Konstverk är öppna och kan hjälpa att beskriva tron från
olika perspektiv; de är tillämpad kristen tro. I denna
kurs närmar vi oss genom olika konstverk viktiga trosinnehåll, med målet att lära sig att betrakta
konst och därigenom bättre förstå vår tro.
P DOMINIK TERSTRIEP SJ
RÖGLE DEN 1–3 OKTOBER

KPN FÖLJER FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER • INFORMATION OCH ANMÄLAN: WWW.KPN.SE • 08-50 557 660 • KPN@KATOLSKAKYRKAN.SE
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Inzoomat

KONST OCH
FÖRKUNNELSE

PRIS 1 000:–/HELG, FÖR KATEKETER 600:– OCH UNGDOMAR (MAX 28 ÅR) 300:–
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E

HÖSTEN 2021

Hur kan vi leva som katoliker i vardagen? Vår katolska kyrka är rik på råd. Dessa finner vi inte bara i
predikan och katekesen, utan också i det som kallas
hennes sociallära. Den senare finns nu i svensk
språkdräkt och det är dags att upptäcka den rikedom
av tankar och vägledning som den gömmer.

P HENRIK ALBERIUS OP
ÅH STIFTSGÅRD DEN 1–3 OKTOBER

A

AN SGARWERK

Varje år organiserar Caritas Sverige en adventsinsamling, denna gång kommer
man att stödja behövande i Burundi. Nytt för i år är att även barn och
ungdomar inbjuds till att engagera sig! Tillsammans med KPN, SUK och
Ungdomspastorala teamet i Stockholms katolska stift kommer Caritas att ta
fram vykort och stearinljus som det är tänkt att barnen och ungdomarna ska
sälja. Syftet är inte minst pedagogiskt: Barnen och ungdomarna ska genom
denna enkla insats lära sig att leva sin tro i konkreta handlingar. Gemensam
insamlingsdag blir lördagen den 27 november. Boka dagen redan nu! Det blir
en stor glädje för unga att visa att de kan bidra på ett konkret sätt och göra
kärlekens gärningar! Dessutom är det i överensstämmelse med Direktorium för
katekes och med biskopens uttryckliga önskan att katekesen ska innehålla
konkreta barmhärtighetsverk. Se mer info under www.caritas.se

JÖNKÖPING, S:t Franciskus församling, 23 oktober 2021, kl 10–16

Ulrika Erlandsson

finns där men den har glömts bort.

A

Med hjälp av en historisk tillförlitlig modell av Jerusalem stad kommer Emanuel
Sennerstrand förklara det spännande skeendet som ledde fram till Jesu död och
uppståndelse.

Låt din barngrupp delta
i årets adventsinsamling!

Anmälan: www.kpn.se

Inzoomat sker på Zoom, onsdagar mellan kl 19–20. En halvtimmes föredrag
följs av 30 minuters samtal.
25 augusti
8 september
22 september
6 oktober
		
20 oktober
		
3 november
		
17 november
24 november
		

Foto: Fidaa Hanna

Barnskyddsarbetet behöver nå ut till de yngsta också! konstaterar

K

Information

Kateketkurser

Petrus med Emanuel Sennerstrand.
Bibeln och modern psykologi med diakon Mazin Noel.
I full blom med Edward Blom.
Vägen till Rom – Nordbors konversion till den katolska
kyrkan i ett historiskt perspektiv med Yvonne Maria Werner.
All katekes ska ske i glädje/Direktorium för katekes
med Ulrika Erlandsson.
Försoning och broderlighet bland alla troende
med Kaj Engelhart.
Hör mig när jag ropar med syster Christina Henning SND.
Inkarnationen – Guds människoblivande
med kardinal Anders Arborelius OCD.

Ny konsulent på KPN blir Jim Lagerlöf. Jim har arbetat som
ungdomskonsulent i S:t Lars katolska församling i Uppsala.
Han är utbildad lärare och tidigare präst i Svenska kyrkan
med bred erfarenhet av barn – och ungdomsarbete.
Varmt välkommen till KPN Jim!

Ny lekmannatjänst
för permanenta kateketer
Påven Franciskus har offentliggjort ett nytt Motu proprio – Antiquum ministerium,
som inrättar en fast lekmannatjänst för permanenta kateketer. De lokala biskops
konferenserna har fått i uppdrag att se hur denna tjänst på bästa sätt kan tillämpas
lokalt. Den Nordiska Biskopskonferensen kommer att ta upp denna fråga på
sammanträdet i höst för närmare utredning. ”Skaran av kateketer förtjänar ett
erkännande” skriver påven i sitt Motu proprio. På KPN kan vi bara instämma!

Lammets bönbok
Lammets bönbok är för de allra yngsta,
en bok med sidor i tjock kartong. Här
finns aftonböner, bordsböner och böner
till Maria och helgonen. Pris: 90 kr
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Rauha Navarro Marttinen
Konsulent på KPN, kateket i S:t Botvid

Rauha säger hejdå
efter 7 år på KPN.

Det finns en befrielse i att ställa sig själv i bakgrunden
Det finns människor som har många gåvor, Rauha är en sådan. Som

– För mig är det viktigt att möta människan på riktigt, att lyssna.

ledare för det kateketiska arbetet på KPN tycker jag inte att jag hade

Det är en så fin känsla att veta att jag verkligen hörde den andre. Andra

kunnat ha en bättre medarbetare. Inte många har som Rauha behärskat

är mer spännande än jag! När jag var ung tänkte jag att jag måste vara

den pedagogiska finkänsligheten, den kreativa förmågan på kateket

spännande. Men det behöver jag inte! I mötet uppstår något nytt.

kurser, skickligheten i materialframställning kombinerat med en stabil

Då känner jag att nu lever jag.

teologisk förankring. Inte minst Rauhas humor kommer vi sakna på

Parallellt med arbetet på KPN har Rauha också varit aktiv kateket

kansliet! Och ändå visar det sig nu att Rauha har ytterligare gåvor, hon

i sin hemförsamling, S:t Botvid i Fittja utanför Stockholm. Hon konstaterar

längtar efter att få arbeta pastoralt mer direkt, att få bistå de sjuka inom

lakoniskt att det ofta är svårare att undervisa barngruppen än kateketer.

sjukhussjälavården.

– Jag har lärt mig att olika grupper fungerar väldigt olika och

– Du började för sju år sedan, vad har du uppskattat särskilt mycket
under din tid på KPN?

samma tricks inte fungerar med alla! Det viktigaste är att gruppen
finner en trygghet med varandra. Annars stänger de sig och det blir

– Kateketkurser naturligtvis! utbrister Rauha. Den bästa feedbacken

omöjligt för mig att veta vad de egentligen har tagit till sig.

kom från en man som sa: ”det känns som om du är en av oss”. Då visste

Att vara kateket innebär också att man blir en levande del av

jag att jag var på rätt spår. Jag har fått lära mig hur viktigt det är att

församlingen, konstaterar Rauha. Det ger en djupare relation till

kateketerna får kontakt med varandra. Att jag kan få ta ett steg tillbaka

församlingen.

och låta kateketerna själva få tala. Kurserna har varit ett välkommet

– Vad var det som gjorde att du längtade till sjukhussjälavården?

avbrott från att jobba vid datorn. Tänker på Bildas slogan: Ingen växer
utan möten. Det har jag känt väldigt konkret i mitt liv här!
Kort innan intervjun har Rauha precis gjort ett nytt quiz för KPNs
hemsida. En stor uppgift har varit alla nya serier hon skrivit till

– Jag ville helt enkelt inte tillbringa mina sista arbetsår vid datorn.
Jag vill se människor. Det är lättare att möta Kristus i levande med
människor än vid datorn. Jag är inte tillräckligt helig för att klara det,
skrattar Rauha.

bok 6, Kyrkans historia samt studiecirkelmaterialet för äkta par, Att älska

– Riktiga möten är det bästa! Jag har tidigare varit hemvårdare.

och ära dig. Rauha har också illustrerat mycket, exempelvis de uttrycks

Det jag lärde där skulle jag vilja kalla för mitt livs bästa universitet.

fulla ansiktena av helgon och bibliska personer på pappersrullsfigurer

Då frågade jag: vem är du, vad behöver du? Då fick man förmånen att

na och häftet Kul med Jesus, Maria och helgon. När jag frågar vilka

ställa sig själv i bakgrunden och det var så befriande. Det finns en

ytterligare bästa minnen hon har från sin tid på KPN kommer även här

befrielse i dessa möten.

Ulrika Erlandsson

svaret blixtsnabbt: Intervjuerna med kateketer!

Fakta
KateketNytt utges tre gånger om året av

Adress: Johannes Paulus II:s

Katolska Pedagogiska Nämnden.

Pastoralcentrum

Redaktion: Ulrika Erlandsson (ansvarig)

Brunnsgränd 4, 4 tr

och Rauha Navarro Marttinen.

Box 2150

Layout: Anna Klint

S-103 14 Stockholm

Tryck: Norra Skåne Offset

Epost: kpn@katolskakyrkan.se

KateketNytt trycks med bidrag

tfn: 08-505 57 660

från Bonifatiuswerk, Tyskland.

Hemsida: www.kpn.se

Stöd KPN!
Det här numret av KateketNytt går som
vanligt till alla kateketer som vi har adressen
till. Ge oss gärna information om nya
kateketer! Ni som vill stödja tidningen kan
göra det genom att betala in en frivillig
summa till vårt bankgiro 119-2053 och/eller
att bidra med förslag till innehållet. Tack till

Omslag: på omslaget syns KPNs nya bönbok

alla er som redan gjort det!

för barn, biskop Anders och Maria Montessori.
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