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 Den 1 oktober hände något som aldrig hänt förut mitt i  

   centrala Stockholm: för första gången firade en katolsk  

   biskop en mässa under bar himmel och för första gången 

ägde en djurvälsignelse rum mitt i staden. Den helige Franciskus är 

älskad och hade lockat till sig många barn, ungdomar och vuxna från 

hela Sverige till Kungsträdgården denna soliga dag. Biskop Anders 

predikade om barnens betydelse i Kyrkan och barnen stod i fokus: det 

blev en teateruppvisning om helgonets liv och efter mässan erbjöds 

gratis bullar och saft till alla barn, ponnyridning, sång och dans, 

fiskdamm och ansiktsmålning. Men djuren intog en alldeles särskild 

plats denna dag. Många hade tagit med sig sina älskade vänner och var 

lyckliga över att få dem välsignade. Se gärna videon (5 minuter) om 

Franciskusdagen på KPNs hemsida, www.kpn.se

År 2016 har på många sätt varit ett historiskt år för oss katoliker i 

Sverige. När Maria Elisabeth Hesselblad kanoniserades fick vi vårt första 

helgon på 600 år. Att ha fått lära känna hennes liv och betydelse har 

varit en djup inspirationskälla. Att sedan påven kom till vårt land blev på 

många sätt fantastiskt och omtumlande. Det var en stor gåva att få fira 

mässa med den helige Fadern, men det var också stort att uppleva det 

ekumeniska mötet. Här rymdes ömsesidig tacksägelse, förlåtelse och ett 

löfte om bättre framtidsrelationer. När påven och biskop Munib Younan 

skrev under den gemensamma deklarationen kände jag att nu har 

något ändrats, nu kan vi inte bara fortsätta som förr, nu måste vi alla 

göra en ansträngning för Kyrkans enhet, precis som de! Det slog mig 

också att på ett djupare plan visar dessa kyrkoledare ett förhållningssätt 

som kunde bära mycket frukt i alla våra medmänskliga relationer: tack 

för det som varit, förlåt för att jag gjort dig illa och låt oss gemensamt gå 

framåt med nytt hopp.

Varje vecka har vi kanslimöten på KPN där vi går igenom mycket 

praktiska saker: vad ska göras, vem ska göra det? Men vi inleder alltid 

mötena med »pärlor«. Vad är vi särskilt tacksamma över av allt som hänt 

under den gångna veckan? Det ger mycket glädje att upptäcka  varand ras 

pärlor, oftast kan det röra sig om fina möten med kateketer och andra i 

vår kyrka, våra många kurser och besök. Utöver de händelser vi redan 

nämnt ovan har naturligtvis Franciskusdagen varit en stor pärla. När vi 

samlas runt våra helgon och biskopen finns det mycket att fira och vara 

tacksamma över. Med hopp om att alla våra läsare kan öppna sina 

hjärtan för den största Pärlan av alla denna jul önskar vi från KPNs kansli

God Jul och Gott Nytt År genom

Ulrika

Efter att ha undertecknat det historiska avtalet kramas påven och biskop 
Munib Younan, ordförande för det Lutherska världsförbundet.  
Foto Mikael Ringlander.

Franciskusdagen!

Boka redan nu: Franciskusdagen 2017  
23 september i Kungsträdgården!
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Påven vinkar till de tusentals mässbesökare som kommit till Swedbank  
stadion i Malmö den 1 november. Biskop Anders åker med på turen.  
Foto: Mikael Stjernberg/SKR.

Ett historiskt år…

Foto: Ola Erdal

Foto: Ola Erdal
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Att stärka äktenskapet är av stor vikt i ett 
samhälle där alltför många äktenskap 
slutar med skilsmässa. Kan du tänka dig att 
tillsammans med din äkta hälft leda en 
studiecirkel för äkta par, en parrelations-
kurs alltså? 

Ja, du hörde rätt. Det var dig jag 
frågade.  Svårt? KPN har just gett ut 
material som hjälper. 

Många engagerade sig 
Att älska och ära dig – studiecirkelmaterial för 

äkta par – har tagits fram efter önskemål från 

stiftets diakoner. Det har varit en spännande 

process att skapa materialet. KPN samlade en 

redaktionsgrupp som fungerade som ett 

bollplank för författaren Rauha Navarro 

Marttinen: Helena D’Arcy från Respekt, 

diakonerna Stefan Nordström och Tomislav 

Knezevic samt KPNs ordförande Ulrika 

Erlandsson. Gruppen var till hjälp i valet av 

teman och gav viktiga synpunkter om 

övningarna och innehållet i övrigt. Materialet 

lästes även av några andra som tidigare lett 

parrelationskurser. Ulrika engagerade 

amatörteatergruppen Kors i taket som 

tillsammans med henne och filmaren Henrik 

Nordström skapade sju videoklipp för sju 

träffar. Eftersom kroppens teologi tas upp  

i en av träffarna gjordes en filmad intervju 

med syster Sofie, expert på området. Dessa 

åtta videos gör det lätt att få igång en 

diskussion i gruppen.

 

Ett deltagarhäfte och ett ledarhäfte
Parrelationsmaterialet i pappersform består 

av ett deltagarhäfte och ett ledarhäfte. 

Studiecirkelledarna får grundläggande råd 

och instruktioner för att leda arbetet. Du 

behöver alltså inte vara en parrelationsexpert 

för att ta ansvaret att leda en grupp.  Att 

arbeta med materialet är friskvård för 

äktenskap. Det ersätter inte familjerådgivning 

där svårare problem som till exempel våld i 

parrelationen, otrohet och missbruk kan tas 

upp. Vad ledarna behöver är erfarenhet av 

livet, ödmjukhet och förmågan att härbärgera 

olika åsikter. Ledarparets uppgift är inte att 

fungera som lärare utan snarare som 

gruppledare som ser till att samtalet flyter. 

Ledarna är ett av paren som vill förbättra sin 

egen parrelation. 

Vi två
Den viktigaste delen av studiecirkelarbetet är 

Vi två -uppgifterna. I stora gruppen kan man 

sedan vädra sina tankar men man kan också 

välja att vara tyst. Hemuppgifterna är en 

väsentlig del av arbetet. Det är i vardagen det 

lärda förankras och kommer till nytta. 

Åtta träffar – åtta teman
Första studiecirkelträffen är en mjukstart, där 

syftet är att skapa en tillåtande och respektfull 

atmosfär. Paren börjar arbeta för ett rikare 

äktenskap. Andra träffen ger möjligheten att 

lära sig mer om sina och sin makes/makas 

kärleksbehov. Tredje mötet tränar paren att 

lyssna mer aktivt. Fjärde träffen låter Bibelns 

skapelseberättelser bli till inspiration i 

äktenskapet. Femte träffen hjälper paren att 

upptäcka rikedomar i ett katolskt äktenskap. 

Sjätte mötet handlar om konflikter i parrela-

tionen. Sjunde kapitlet fokuserar på saker som 

kan skydda och stärka äktenskapet. Åttonde 

kapitlet riktar parens blick mot familjen, 

kyrkan och samhället. Vad kan deras kallelse 

vara i detta perspektiv och vad skall priorite-

ras i olika stadier av ett äktenskap? 

Kloka ord
Deltagarhäftet innehåller roliga bilder och 

många kloka ord; här ett par exempel:

Kärleken måste inte vara perfekt för att vi ska 

uppskatta den. Han eller hon älskar mig så 

gott de kan med sina begränsningar men att 

deras kärlek inte är fullkomlig betyder inte 

att den är falsk eller inte verklig. Om jag 

kräver för mycket av den andre kommer jag 

att få veta det på ett eller annat sätt, för han 

eller hon kan inte acceptera att spela rollen 

av en gudomlig varelse eller finnas där för 

alla mina behov. Kärleken lever i symbios 

med ofullkomligheten, den ”bär allt” och 

behöver inte säga något om den älskade 

människans begränsningar.

(Ur Påven Franciskus: Amoris laetitia)

Kärleken undrar och upphör aldrig att undra: 

»Vem är du?« (Wilfrid Stinissen)

Ett exempel på en övning  
i början av studiecirkeln

Individuellt
Ni är här. Det är ett tecken på att ni vill berika 

ert äktenskap och bygga vidare. Men först

ser vi bakåt. Tänk på vad det var som gjorde 

att du en gång i livet blev kär i din maka/

make.

Fundera en stund i tystnad, försök återkalla 

känslan. Skriv ner några ord om hur det var

och hur det kändes.

Ni två
Berätta för varandra. Låt din make/maka 

berätta, lyssna aktivt, undvik att avbryta med

kommentarer.

Runda
Dela kort något i storgruppen, om det känns 

OK.

Att älska och ära dig  
– Studiecirkelmaterial för äkta par!

Ulrika Erlandsson 

Jag tycker det är bra att ledarhäftet 

blivit så tydligt och pedagogiskt så 

att även ovana studiecirkelledare 

kan våga att leda grupper!

Rauha Navarro Marttinen 

Materialet är inte skrivet för änglar!

Till varje träff finns korta videoklipp på KPNs 
youtube-kanal: kpn katekes.

Deltagarhäftet innehåller humoristiska bilder  
illustrerade av Anders Parsmo.

Helena D’Arcy 

Det är min förhoppning att parmaterialet  

skall bli ett efterfrågat stöd till samtalsgrupper 

för gifta par på så många platser som möjligt i 

stiftet. Genom att sträva efter en hög igenkän-

ningsfaktor för deltagarna, har vi i redaktions-

gruppen haft som mål att studiecirklarna ska  

    leda till något verkligt angeläget: rikare 

             äktenskap som kan växa i kärlek.

Stefan Nordström 

Det viktigaste är att det ges möjlighet att, 

med materialets hjälp, som par ge varandra 

tid att lyssna och reflektera tillsammans 

kring det ”vi” som varje par är. Positivt om 

detta också kan leda till ett delande med 

andra par där man kan stötta varandra.

Diakon Tomislav Knezevic  

Att älska och ära dig kommer att bli en 

viktig evangeliseringskrydda, både för 

varje pars äktenskap men också för 

varje församling med nya aktiva 

äktenskapsgrupper. 
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Information

KPNs kurser för kateketer och ungdomsledare är ett tillfälle att träffa 

andra som också brinner för att ge tron vidare. Det är ett tillfällen för 

fördjupning, utbyte av erfarenheter och många nya impulser. Du lär 

känna KPNs material och får många exempel på en kreativ pedagogik 

med Jesus Kristus i centrum. Saxat ur tidigare kurser:

»fin gemenskap, pedagogiskt på ett enkelt sätt«

»mycket tankeväckande, bra variation på  
fördjupning och aktiviteter«

»bra att träffas och dela erfarenheter med 
andra«

Kristus Konungens församling, Göteborg 

Lördag den 4 februari, kl 10–16

Ledare: Rauha Navarro Marttinen

S:t Franciskus församling i Jönköping

Lördagen den 11 mars, kl 10–16

Ledare: Rauha Navarro Marttinen

Kristi Moders församling, Umeå

Lördagen 29 april, kl 10–16

Ledare: Ulrika Erlandsson

KPN gör alla kurser i samarbete med  

Studieförbundet Bilda.

Anmälan till kateketkurserna: kpn@katolskakyrkan.seVUXENUTBILDNING VÅREN2017
Kunskap på väg – Trosfördjupning för vuxna

De eukaristiska bönerna
P. Klaus Dietz SJ           
Stockholm – Marielund
17–19 februari

Maria i kult, konst och 
samhällsvision
Lovisa Bergdahl
Omberg – 
Heliga hjärtas kloster
17–19 mars

Doften av rykande vekar –
reformationen ur folkets 
perspektiv
F. Magnus Nyman
P. Fredrik Heiding SJ
Ljungskile – Åh Stiftsgård
31 mars–2 april

Exodus – 
Andra Moseboken i judisk 
och kristen tradition
Emanuel Sennerstrand
Lund – Rögle kloster
31 mars–2 april

Kostnad: Kurserna erbjuder vi till subventionerat pris, 1000 kr/helg. Kateketer betalar 600 kr och ungdomar (max 28 år) 300 kr. 

Upplysning och anmälan till KPN
kpn@katolskakyrkan.se
tfn 08-50 557 660

Att arbeta med film som pedagogiskt verktyg 

i katekesen och ungdomsarbetet.

ALLA KAN
GÖRA FILM

Filma med mobiltelefon eller proffskamera?
Hur redigerar man sin film?
Publicera på Internet?
Hur kan jag involvera församlingen?
Och mycket mer!

Ledare: Magnus Haag

Anmälan senast 6/1 till:
kpn@katolskakyrkan.se

21 januari 2017
Klockan 10-16 på Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum.

Den 25 september i år firades Kateketernas jubileum under 

Barmhärtighetens år i Rom. Påven Franciskus samlade 

tusentals kateteter från hela världen. Här är några axplock 

ur hans predikan på Petersplatsen den dagen.

Vi får aldrig glömma den centrala sanningen i vår tro, att Jesus Kristus är vår gudomliga 

Herre, att han dog och uppstod från de döda och aldrig kommer  

dö igen. Detta måste bli centrum i våra liv och förkunnelse. 

Herren älskar dig och har givit sitt liv för dig och väntar på dig varje dag.

Tänk inte så mycket på alla detaljer i tron, utan fokusera på detta centrum.

Den bästa förkunnelsen är när man älskar, eftersom Gud är kärlek. 

Man förkunnar Gud i verkliga möten med människor, för Gud blev själv människa.

Ta hänsyn till människors bakgrund, deras historia och erfarenheter.

Tvinga inte på människor någon sanning, det gäller att ha ett kärleksfullt tålamod.

Glöm inte att lyssna på människorna.

Lev evangeliet, det övertygar mer än dina ord.

Var inte bittra, negativa och kritiska mot samhället och kyrkan, vi ska förkunna ett 

glädjebudskap.

Hjälp de fattiga, de visar oss vägen till himmelen.

Kära kateketer, tack för allt ni gör!

Intensiva samtal blev det på höstens kateket-
kurs i Luleå. Foto: Rauha Navarro Marttinen.

Många kateketer samlades till  höstens kateket-
kurs på Johannes Paulus Pastoral centrum i 
Gamla stan. Foto: Ulrika Erlandsson.

På KPNs hemsida finns nu 

sammanlagt 6 korta, informati-

va och humoristiska videos om 

olika teman: Änglar, Typiskt 

katolskt, Dopet, Påven, Bibeln. 

Den nyaste i serien handlar om 

kyrkans 7 sakrament, en snabb 

sammanfattning på 3 minuter!

Till er som beställer
En liten hälsning från kansliet som tar emot många beställningar: samla 

gärna ihop era beställningar, så kan vi fakturera vid ett tillfälle istället för 

fem-sex gånger för samma period …

SAKRAMENTEN

Ny video på KPNs hemsida

Foto: Mikael Stjernberg

Lära för att leda
Ledarutbildning för alla cirkelledare i Bilda

Välkommen på ledarutbildning för dig som är cirkelledare 
inom Bilda. Utbildningen ger dig verktyg och metoder för 
att skapa delaktighet i gruppen och tillfälle att få lära till-
sammans med andra cirkelledare.

datum:  lördag 4 februari, 2017
tid:   9.30-15.00
plats:  Pastoralcentrum JPII  
  Brunns gränd 4 
  Gamla Stan, Stockholm
ledare:  Mikael Ivarsson och Maj Rundström
anmälan: www.bilda.nu/laraforattleda2017 
  senast den 23 januari
pris:  kostnadsfritt för cirkelledare inom Bilda,
  övriga 600 kr

Introduktion                      G
rund                           F

ördjup
ni

ng
   

   
   

   
   

   
  M

öt
es

plats 

studieförbundet bildas
ledarutvecklingsprogram

För frågor eller mer information, 
kontakta Maj Rundström: 
08-727 18 14, maj.rundstrom@bilda.nu

Vi bjuder på fika och enkel lunch.

Kurser för kateketer och ungdomsledare
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Fakta

Fatima Rosendahl
S:t Josef Arbetarens församling, Luleå

»Inget problem!«, säger Fatima när jag ringer. Vi planerar en kateket-

kurs och det är flera saker som måste ordnas. Och när jag sedan är 

framme i Luleå: »Var som hemma, vila du – jag ska fixa frukosten till 

kursdeltagarna!« 

Från Filippinerna till Norrbotten
Varifrån dök denna generösa kvinna upp i Sankt Josefs Arbetarens 

församling – som enligt f. Gene Dyer är lika stor som hela Portugal? 

Fatima, som är född och utbildad på Filippinerna, sökte en brevvän i 

Norrbotten. Om Sverige visste hon inget annat än väninnans ord: 

»Det är bra här i Kiruna.« Ett av brevsvaren var speciellt intressant. Det 

blev en hel del brev och otaliga telefonsamtal. Och sagan slutade (eller 

började?) 1991 med att Fatima och Anders gifte sig i en katolsk kyrka i 

Hongkong utan att ha träffat varandra ansikte mot ansikte före vigseln. 

Var detta galenskap? »Nej«, säger Fatima, »vi bad mycket och vi pratade 

mycket med varandra … Jag litade på Guds hjälp … och jag har aldrig 

ångrat mitt beslut.« »Min glädje kommer från det att jag är nöjd med 

livet.« Det kan inte ha varit lätt att komma till det kalla och vintermörka 

Norrbotten. Inget människoliv är utan problem, inte Fatimas heller. 

Men det är också lätt att tro på Fatima. Hon ler, ögonen strålar, hon ser 

ut att vara nöjd med Guds ledning i sitt liv. Fatima hittar glädje i små 

saker, tackar Gud för dem. När hon kom till Sverige och till det snöiga 

Norrbotten, sprang hon ut och tyckte att det var »helt underbart«. Inte 

hade hon några vinterkläder på sig … 

Jungfru Maria och rosenkransen
Det är trons enkla glädje och tacksamhet Fatima vill förmedla till sin 

undervisningsgrupp. Hon uppmanar barn att be om helgonens hjälp. 

»Det fungerar, tro mig!« Men Fatima är inte naiv: »Om du har ett prov i 

skolan, kan du be om helgonens hjälp så att du kommer ihåg det du 

kan. Men du måste förbereda dig ordentligt i förväg.« Fatimas favorit-

helgon är Jungfru Maria av Fatima som man firar den 13 maj. Dagen är 

också Fatimas födelsedag. »Vi hyllar då Maria med sång …« Fatima 

börjar sjunga på filippinska – så vackert! Hon ber rosenkransen varje 

morgon innan hon stiger upp ur sängen.

Vilka egenskaper behöver en kateket? 
Fatima, som har varit kateket i nästan 20 år, svarar: »Du borde tycka om 

barn, vara lugn och ödmjuk … ha tålamod. Kunskaper kan du få i 

efterhand. Jag visste nästan ingenting om kyrkans historia, men jag har 

lärt mig massor. KPNs böcker är bra.«

Familjemässan är en viktig del av undervisningen 
Kateketerna i Luleå planerar familjemässan tillsammans med f. Gene 

och den som ansvarar för musiken (frivilliga). Barn som förbereder  

sig inför första kommunionen bär alltid fram gåvorna och tar upp 

 kollekten. Större barn ministrerar och konfirmander läser läsningarna 

och förbönerna. »Vi gör planeringen tillsammans, vi känner oss 

delaktiga«, konstaterar Fatima. En ros till alla Guds medarbetare i 

Norrbotten!

Text och bild: Rauha Navarro Marttinen

Kan du gissa vem som är Fatimas favorithelgon och varför?


