
TIO TIPS 
PÅ HUR DU KAN BLI ETT HELGON

VÄLKOMMEN
på det seminarium som 
avslutar Fanciskusdagen 

TID 
lördag 1 oktober 2022
kl 13-14

PLATS
S:ta Eugenia  
katolska församling  
vid Kungsträdgården

Ingen anmälan krävs

Påven Franciskus har i sitt rundbrev Gläd er och jubla  
poängterat kyrkans tro på att varje människa bär en kallelse 
till att leva ett heligt liv, till att bli helgon. 

Det är inte bara alla andra som ska omvända sig, gå i kloster 
eller söka Guds kallelse. Det är inte bara alla andra som ska 
leva i heliga äktenskap eller öva sig i efterföljelse. 

Som avslutning på Franciskusdagens firande i Kungsträd-
gården bjuder Katolska Pedagogiska Nämnden in till ett 
seminarium för alla nyfikna angående detta spännande 
tema som verkligen har med varje människa att göra. 

 P Thomas Idergard SJ är jesuit och verksam i S:ta  
 Eugenia församling i Stockholm. Han delar här  
 med sig av sina tankar och vill inspirera oss att ta 
 vår egen kallelse till helighet mer på allvar. 

www.kpn.se

Franciskusdagen 

i Kungsträdgården

1 oktober 2022 

Välkommen! 

”Tack gode Gud för allt som finns”, sa den helige 

Franciskus och ville lära oss att se skapelsen som 

en Guds gåva att vårda. Växter, djur och människor 

kan tillsammans leva till Guds ära. 

 

Program  

10.30  Procession 

  med staty av den helige Franciskus 

11.00   Mässa med djurvälsignelse 

  med kardinal Anders Arborelius OCD  

12 - 14 Aktiviter på och runt scenen  

  Konferencier: Edward Blom 

  Gratis bullar och saft till alla barn,  

  ponnyridning, fiskdamm, bokbord,  

  hoppborg, glad musik och annat kul! 

13 - 14 Seminarium med p Thomas Idergard SJ 

  Tio tips på hur du kan bli ett helgon 

  S:ta Eugenia katolska församling

 
Övernattning från fredag för alla konfirmander! 

Scanna QR-koden för mer info från  

Ungdomspastorala teamet!  

  Mer info på www.kpn.se

KATOLSKA PEDAGOGISKA NÄMNDEN PRESENTERAR:

 Kom med familjen och församlingen och var med! 

Möjlighet 

att köpa 

lunch på 

plats

S:TA EUGENIA 
KATOLSKA FÖRSAMLING


