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”Ave Maria,
Terve Maria,
Var hälsad Maria …”

Min rosenkrans
– ett rosenkrans-kit för barn!

Vi går upp till Jerusalem!
Vi vandrar i grupper, vägen är lång. Upp till Jerusalem! Är alla
med? Är våra barn med? Den lite vilda tonåringen, som
ifrågasätter nästan allt jag säger?
Maria och Josef är inte speciellt oroliga för sin 12-årige son.
Jesus är ivrig att nå den heliga staden. Han går i rätt riktning.
Alla ska fram för att fira påsk i Jerusalem. Men på vägen
tillbaka händer det oväntade: Jesus är borta, han hänger inte
med någon släkting eller några grannar (Luk 2:41-52). Just när
allt var så fint och själen var mättad av det judiska påskfirandets glädje. Oron.
Vilken välsignelse är det inte att denna berättelse är
bevarad i Bibeln! Marias liv var inte någonsin en spegelblank
sjö av harmoni. Hon är med oss i vår oro när barnen tycks
förvinna, när de söker att finna sin egen väg och verkar ta
avstånd. Maria, du vet också hur det är när ditt barn gör sig illa,
hur det såras och… dör. Du vet hur det är att vara människa.
Må det hos oss kateketer finnas en önskan att samla barnen
och ungdomarna under våra vingar – och viljan att ge
utrymme för vilda drömmar och trotsiga frågor. Må det finnas
beredskap att släppa taget – och ändå inte. Nej, aldrig ska vi

M

aria är Kyrkans mor, allas mor. Barnen har all rätt att lära

lugn som rosenkransbönen ger, en bristvara i vår tid. Under Maria

känna Maria och kunna lita på hennes hjälp. Att själv pyssla

månaderna har det blivit en tradition att kyrkoherde p Zdzislaw Lepper

ihop sin egen rosenkrans kan vara den gnista som behövs för

i Sankt Botvids kyrka läser en dekad (10 pärlor i rad) tillsammans med

att barnet ska upptäcka moder Maria och lära sig hur man kan vända

alla barn. Efter det går barnen ut till sina undervisningsgrupper.

förlora hoppet om barn… inte heller när de inte mer dyker

sig till henne. Maj och oktober är ägnade åt Maria. Synnerligen lämpliga

upp till trosundervisningstimmen. Vi bär dem men tröttnar

tider för rosenkranspyssel! Marias översvallande glädje får uttryck i de

bekant med redan hemma hos föräldrarna och i sin barndomsförsam-

inte eftersom Gud bär oss själva. Och om vi skulle tröttna,

glada ljusa pärlorna samtidigt som de mörkare påminner om hennes

ling. Rosenkransen är något självklart: »Man känner sig mer trygg …

tröttnar inte han.

svåra liv som Jesu mor. Vi, barn som vuxna, har alltid tillgång till hennes

Maria förmedlar vår förbön till Jesus Kristus«. Många kateketer uppskat-

omsorg – hur det än ser ut i våra liv, under de ljusa och de mörkare

tar också denna bönestund då de får ett extra tillfälle till förbön och

Vägen slingrar sig framför oss. Vi ser inte bakom kurvan.

Pater Zdzislaw uppskattar rosenkranstraditionen som han blev

Kontrollen har vi inte, men hoppet kan ingen ta ifrån oss: Vi ska

dagarna. De fem färgerna påminner

chansen att överlämna sig själv och barnen/ungdomarna/föräldrarna i

till Jerusalem, vi ska dit alla! Våra barn ska dit och dit ska den

också om de fem kontinenterna och

Guds händer och Marias beskydd.

trotsiga tonåringen, som ifrågasätter allt. Allt vilar i påskens

hur brokig och mångfaldig vår

sol, även vårt lilla oroliga hjärta.

gemensamma värld är.

Rauha Navarro Marttinen

Det är naturligtvis inte meningen
att barnet ska tvingas att läsa hela
rosenkransen om det inte själv vill.

Att tänka på:
Om du ska låta små barn göra sin egen rosenkrans är det bra om
någon vuxen hjälper till. Handens finmotorik utvecklas olika fort hos
olika barn. Några barn kan behöva mer hjälp än andra.
(»Terve« betyder »Var hälsad« på finska.)

Men det skadar ingen att få gå in i det
Kittet innehåller:
P Zdzislaw Lepper, kyrkoherde i Sankt
Botvids kyrka läser rosenkransen med
barnen i församlingen.

 Material för en rosenkrans
 Instruktion hur man gör
 Rosenkransens böner		

Pris: 30 kr

Foto: Kasia Banda
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Fader Michel: Var inte rädd

Twittra med Gud
– en katekes
för hela livet

Det finns ingen anledning att vara rädd för frågor, även om du inte
känner till svaren. Endast när jag låter Gud tala genom mig är unga
människor intresserade av vad jag har att säga. Det betyder att jag först
måste arbeta med mitt personliga band till Gud och regelbundet söka
honom i min bön.
Var autentisk, be, studera, se logiken i tron och våga att inte veta. Om
du litar på Gud har du inga skäl att vara rädd!

Samling på krogen?
Twittra med Gud har kommit till användning i många olika sammanhang, exempelvis:

konfirmandundervi

sning
else

äktenskapsförbered
katekumengrupper
Fader Michel Remery har bokat sin biljett till Stockholm för att vara med
på Kateketens dag den 29 september i Södertälje. Hans bok Twittra
med Gud har fått stor spridning i stiftets församlingar och missioner.
Nu finns även handledningen på svenska. Den ger många praktiska tips till
hur man kan arbeta med boken i olika typer av grupper.

I

handledningen kommer även olika röster till tals om vad Twittra

att få mig att utforska tron. Det var ett väldigt stort steg från att leva mitt

med Gud har betytt för dem. Här en ungdom som berättar om vad

liv med mina skolkompisar, ett liv som inte stämde överens med tron, till

det kan innebära att vara en ung katolik i en inte alltid förstående

att lära mig om tron och att leva i överensstämmelse med kyrkans regler.
Under #TwGOD-sammankomsterna kunde jag lära mig om trosfrågor

omvärld:

och om saker som inte är ytliga tillsammans med människor i min egen
»Jag ville inte vara annorlunda än mina icke-troende vänner«
Lidwine: Vid tiden för de ursprungliga Twittra med Gud-sammankom-

ålder. Det var en bra kombination för mig. Jag kände mig knuffad av
samhället i en riktning som inte synkade med kyrkan, men nu upptäckte

sterna var jag i puberteten. Under den tiden är ens vänners åsikter och

jag att det faktiskt var möjligt att vara ”normal” och religiös på samma

relationen till dem väldigt viktiga. I skolan hade jag en grupp kompisar

gång. I #TwGOD-gruppen kände jag mig alltid trygg. Det var ett ställe där

som aldrig pratade om tro eller djupa ämnen. Även om jag kände ett

jag enkelt kunde uttrycka vad jag trodde på och hur. Jag tilläts ställa tuffa

behov av att prata om sådana saker ville jag inte vara annorlunda än

frågor utan att de avfärdades som alltför kritiska. #TwGOD hjälpte mig

mina vänner, och jag var beredd att göra vad som helst för att passa in i

mycket. Jag lärde mig att inte vara rädd för svåra frågor från människor

gruppen. En prästs predikan kan vara bra, men var definitivt inte nog för

omkring mig.

Fader Michel Remery,
författare till Twittra
med Gud och till
handledningen, är
nationell ungdoms
präst i Luxemburg
med uppdrag
att arbeta med
ungdomsfrågor även
internationellt.
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föräldra

Förslag 1: På krogen

grupper

Var:

På en krog (eller i en fint dekorerad församlingssal)

När:

En helgkväll

ligiöst
ekumeniskt och interre
arbete
en
gelisation
n
a
v
e
a
y
Den n

Målgrupp:

Högskolestudenter

Tillbehör:

Drycker, snacks

Atmosfär:

Kuddar, ljus och så vidare

Tips:

Se till att välja en lokal som inte är för full: ni vill kunna

Världsungdom

Förslag 2: Över en middag

höra varandra.

sdagar

middag eller
På krogen, över en
ningar är
med fika: alla inram
deltagarna
bra så länge de får
a med att
att känna sig bekväm
dela sina tankar.

Var:

I din församling eller hemma hos någon

När:

Valfri kväll

Målgrupp:

Studenter eller andra vuxna

Tillbehör:

Ingredienser och ett kök

Atmosfär:

En trevlig duk, ljus, svag belysning

Tips:

Om möjligt, laga maten tillsammans. Det tillåter
försiktig kontakt mellan deltagarna och ger dig insyn
i gruppdynamiken.

Förslag 3: Med kaffe eller brunch

Ilse Spruit, ung
domskonsulent i
katolska kyrkan
i Holland, är
medförfattare till
Handledningen.
Foto: privat.

Var:

I din församling eller hemma hos någon

När:

Söndag efter morgonmässan

Målgrupp:

Vilken grupp som helst

Tillbehör:

Kaffe, te, muffins, kaka, smörgåsar

Atmosfär:

En trevlig duk och servetter

Tips:

Gör det till ett knytkalas där alla tar med något att äta.

Fader Michel Remery har skrivit handledningen tillsammans med
medarbetaren Ilse Spruit. Anna Dunér har översatt. Pris: 30 kronor,
beställ på www.kpn.se
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Information

Exempel ur handledningen:

Till exempel kan de vilja be för en person som är sjuk, för att ett prov

Hur kan jag be i min grupp?

ska gå bra eller för flyktingar. Berätta att det inte kommer läsas av
någon annan om de inte tillåter det.

Kurser för vuxna

# Be tillsammans

3. Samla in pappren i en låda.

Bönen är väsentlig för att visa att den katolska tron helt och hållet

4. Ställ lådan framför altaret eller det heliga sakramentet eller framför

handlar om en personlig relation till Gud. I handledningen får du också

Östliga liturgier – en inspiration
för hela kyrkan

ikonen.

en introduktion till olika sorters bön (lovprisning, tillbedjan, förböner,

5. Gör korstecknet. Som gruppledare inleder du bönen. Du kan börja

rosenkransen, tända ljus och så vidare). Variation är av godo. Be regel

med: »Tack, Herre, för att du fört oss samman ikväll. I den här lådan

bundet viktiga böner som »Fader vår”, ”Var hälsad Maria« och den

finns våra böner. Lyssna på dem.« Tala nu om för deltagarna att de är

apostoliska trosbekännelsen och uppmuntra alla att lära sig dem utantill.

fria att högt uttala intentionen som de skrivit ner.

F Tadeusz Bienasz
Plats: Rögle kloster utanför Lund
Tid: 20–22 april

Kyrkan, helgonen och evangelisationen

6. När det har varit tyst några minuter efter att den senaste intentionen
Idé

uttalats, avsluta bönen. Du kan avsluta med: »Tack för att du lyssnar

Gruppmedlemmar blir trygga av att be tillsammans.

på dessa böner, Herre. Hjälp oss att vara respektfulla och uppmärk-

Ulf och Birgitta Ekman
Plats: Marielund, Ekerö utanför Stockholm
Tid: 20–22 april

samma på varandra ikväll. Hjälp oss att lära och att växa. Fader vår …«
Gör korstecknet.

Så funkar det
1. Berätta för deltagarna att du vill inleda kvällen med en stunds bön.

7. Återvänd till den ordinarie lokalen för att fortsätta sammankomsten.

Om möjligt, gå till kyrkan eller ett kapell. Kanske kan ni tillbringa en
stund framför det heliga sakramentet. Annars kan du ställa ut stolar

Du behöver

nära en ikon.

pappersbitar

Ge deltagarna några minuter i tystnad för att samla sig.

pennor

2. Ge alla en bit papper och en penna. Be dem att skriva ner en
intention, något de skulle vilja berätta för Gud eller fråga honom om.

En av KPN:s kateketkurser under våren hölls i Vår Frus Kyrka i Västerås.
Här samlades många engagerade kateketer och ungdomar. Foto: privat.

Kurs för kateketer: ”I försoningens tecken”
Konsulent Rauha Navarro Marttinen från KPN håller i denna kurs som tar upp en
brinnande fråga i all katekes, om försoning. Kursen ges i samarbete med Bilda.
För anmälan och information: www.kpn.se
Plats: Josef Arbetarens församling, Luleå
Tid: 25 augusti, kl 10–15

en låda
helst en kyrka eller ett kapell

Kateketens dag

Älska och gör
vad du vill

Konvertitreträtt med kardinal Arborelius
Biskop Anders erbjuder en reträtt för konvertiter. Till reträtten inbjuds både
de som nyligen konverterat och de som ser fram emot sin konversion.
Plats: Stiftsgården Marielund, Ekerö utanför Stockholm
Tid: 9–11 november

Ny logotyp!
Den helige Patrik använde sig av
en treklöver när han skulle förklara
Treenigheten. Även treklövern i
KPNs nya logotyp leder tankarna till Treenigheten, men också till lekfullhet
och kreativitet som vi behöver i katekesen. Symbolen är en inbjudan till att
främja gemenskapen med Kristus som är målet för all katekes enligt
biskopens kateketiska riktlinjer.

Syster Sofie har skrivit en bok om kärlek
och om kroppens teologi för ungdomar,
men även vuxna har stor behållning av
den. Rekommenderas varmt! Beställ på
catholica.se (obs, inte från KPN!)

Ny video om uppståndelsen

På väg med Kristus
Lördag 29 september 2018 kl 9.30–17
S:t Ansgars kyrka i Södertälje
Kateketens dag är en fest då vi samlas runt vår
biskop för att stärka varandra i vårt uppdrag som
kateketer. Jesus Kristus är centrum i all katekes
och vi är alltid på väg med honom.
Särskild gäst är fader Michel Remery,
författare till boken Twittra med Gud.
6
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Nu finns en ny video i serien ”Katolskt för nybörjare”. Denna gång om uppstån
delse, vilket passar bra nu när påsken närmar sig. Filmerna i serien är 2–3 minuter
långa, har humor och är ändå kärnfulla. Upptäck fler på www.kpn.se!

Delta i givande möten,
intressanta workshops och
den högtidliga mässan som
avslutar dagen, då kardinal
Arborelius ger en särskild
välsignelse till kateketer.
Sista anmälningsdag
25 augusti: www.kpn.se
Tfn 08-50 557 660

Aktiviteter för barnen
under höst – och sportlov
Vi ringde p Krystian Zacheja SDB, ny kyrkoherde i Heliga Trefaldighets
församling i Jakobsberg utanför Stockholm. Sedan han tog över församlingen
ordnar han program för barnen under hela sportlovsveckan. Varje dag firas
mässa och erbjuds lunch, sedan blir det olika aktiviteter: bowla, lekar,
skridskoåkning, lekparker. Många volontärer hjälper till. ”Dessutom får barnen
dagligen höra en berättelse ur helgonet Don Boscos liv”, berättar p Krystian.
Salesianerna ordnar dessa aktiviteter både i S:t Botvid och i Polska missionens
Quo Vadis. Detta innebär en stor glädje inte minst för de familjer som inte har
råd att åka på dyra resor med sina barn. Imponerande tycker vi på KPN!
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Rawa Abdo

Heliga korsets församling i Eskilstuna
Kämpe för en tvåtusenårig tradition
Jag avskyr telefoner. Det är svårt att få en bild av en människa utan att
se hennes miner. Men Rawa Abdos starka personlighet kommer ändå

Rawa omgiven av sina barn i den kaldéiska gruppen i Eskilstuna.
Foto: privat.

fram, när hon ivrigt beskriver hur kaldéerna i Eskilstuna undervisar barn

lördagarna och kan därför inte skjutsa sina barn, men många kommer

varje lördagseftermiddag mellan 12–14. »Men hur har du tid för detta?«

ändå – de vill komma. Rawa är inte rädd för att kontakta föräldrar eller

undrar jag. »Självklart har jag ingen tid, jag prioriterar«, kastar Rawa

prata med barn om det behövs. »Den helige Ande leder mig och

tillbaka.

inspirerar mig så att jag kan ge kärlek … och se vad som behövs:«

Att ge tron vidare är superviktigt för henne: »Det svider i mitt
hjärta … tron måste förmedlas vidare till nya generationer.« Rawa

Rawas tillit till den helige Andes ledning är orubblig och hon talar
mycket med barnen om honom, Hjälparen.

sörjer över hur snabbt en tvåtusenårig tradition kan försvinna i en
sekulär miljö. Hon sörjer att hon själv inte kan läsa sitt eget modersmål

Redan tidigt lär Rawa barnen att använda Bibeln. »Andra böcker

som används i liturgin och som är mycket likt Jesu modersmål. Men ett

glöms bort men Bibeln finns kvar … Det går utmärkt att använda den

brinnande hjärta finner lösningar. Rawa använder svenska språket för

heliga Skriften i kombination med läroböckerna. Det finns bibelhänvis-

att förklara trons innehåll i sin egen tradition. KPNs läroböcker är

ningar i dem.« Ibland får barnen tävla om vem som först hittar det rätta

livsviktiga trots att de utgår från den latinska riten. Rawa får lov att

bibelstället. »10-åringar kan vara snabbare än 15-åringar«, säger Rawa.

hoppa över de ställen där mässan beskrivs eftersom riten och liturgiska

Hon låter barnen läsa högt ur t ex läroboken så att allas röster hörs

kläder är annorlunda i en kaldeisk mässa. Men hon är noga med att inte

samtidigt. Barnen följer texten genom att med fingret peka på de rätta

betona skillnader. Kyrkan är en. Att lära ut den rika kaldeiska liturgin är

orden. Då hänger alla med och försvinner inte i sina tankar så som lätt

en stor utmaning. Det är mest diakon Wisams uppgift. Han använder då

händer i stora grupper.

texter som är skrivna med latinska bokstäver så att alla barn kan läsa

Rawa är mån om sin kaldeiska tradition men deltar även i mässan på

och lära sig utantill t ex Fader vår och trosbekännelsen. En väsentlig del

svenska i Heliga Korsets kyrka. När hon som ung blivande mor kom från

av undervisningen är de liturgiska sångerna, vilket är sångledaren

Mesopotamien till Sverige, fann hon katolska kyrkan just där och mötte

Manars ansvar.

fader Otto Michael. Rawa pendlar fritt mellan det latinska och det

Rawa har 34–35 fem barn i sin första kommunionsgrupp. Hon vill

orientaliska.

Rauha Navarro Marttinen

engagera barnen så att de själv vill delta. Flera föräldrar arbetar på

Fakta
KateketNytt utges tre gånger om året av

Adress: Johannes Paulus II:s

Stöd KPN!

Katolska Pedagogiska Nämnden.

Pastoralcentrum

Det här numret av KateketNytt går som

Redaktion: Ulrika Erlandsson (ansvarig) och

Brunnsgränd 4, 4 tr

vanligt till alla kateketer som vi har adressen

Rauha Navarro Marttinen.

Box 2150

till. Ge oss gärna information om nya

Layout: Anna Klint

S-103 14 Stockholm

kateketer! Ni som vill stödja tidningen kan

Omslag: Här syns en påskträdgård som man

Epost: kpn@katolskakyrkan.se

göra det genom att betala in en frivillig

kan göra med barnen under fastetid och

tfn: 08-505 57 660

summa till vårt bankgiro 119-2053 och/eller

påsk. Se beskrivning på KPNs hemsida,

Hemsida: www.kpn.se

att bidra med förslag till innehållet. Tack till

under ”Resurser” och ”Påskpyssel”.
Tryck: Norra Skåne Offset
KateketNytt trycks med bidrag
från Bonifatiuswerk, Tyskland.
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