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Förberedelserna inför Franciskusdagen
är i full gång
OBS! Boken kan inte
beställas på KPN.

Vår moder Maria har plats åt
alla barn och kateketer under
sin mantel. Bilden kommer från
omslaget till KPN:s pysselhäfte
som utkommer under hösten.

berättelse finns på bakomslaget) ändrades efter det att en
skolkamrat bad henne att följa med till trosundervisningen.

Vägen, Sanningen och Båten
Sammanställd och redigerad av Anne-Mette Pleijel-Johnsson,
Gaudete 2018, 104 sidor.

bära med sig en negativ attityd mot katolicismen. Vi borde då

A

inte slås ned av det utan försöka se möjligheter. Det är en gåva

och grundade l’Archekommuniteten som nu är spridd till 37 länder.

Ibland ojar vi oss över att barnen i trosundervisning inte kan
något om tron. Just det! Unnur visste ingenting heller, hon var
i stället underbart öppen, ärlig och mottaglig. Andra barn kan

lldeles nyligen avled kanadensaren Jean Vanier, 90 år, en av vår
    tids stora, heliga människor. Efter en framgångsrik karriär som
    bland annat sjöofficer och filosof slog han sig 1964 ned

tillsammans med två utvecklingsstörda män i Trosly-Breuil i Frankrike

om de vågar uttrycka något av det som rör sig i deras innersta.

Fem år senare, 1971, grundade han, tillsammans med Marie-Hélène

Det ger ett värdefullt tillfälle att visa en annorlunda bild av vår

Mathieu, Tro och Ljus, en kristen rörelse för människor med intellektuella

tro. Det viktigaste är att lyssna på det barnen säger. Om de

funktionshinder samt deras familjer och vänner, folk i alla åldrar och

märker att vi inte blir upprörda finns det en möjlighet att de

från olika kristna traditioner. Tro och Ljus finns numera i 84 länder med

börjar lita på oss. Barnens jobbiga kommentarer kan vara det

1450 grupper bland annat i Sverige, Norge och Danmark. I Sverige finns

bästa som kan hända i trosundervisningen, om vi lyckas lyfta

fem grupper. Det är om Tro och Ljus ”Vägen, Sanningen och Båten”

dem till en nivå som visar en ny dimension för dem. Barnen

handlar.

behöver vuxna som inte är rädda och som vågar säga ”Tack för
din svåra fråga/tack för dina tankar”, ”Jag vet inte”, ”Så här tänker
jag” och inte minst ”Vi kan lita på Jesus”.

Foto: privat

Lilla Unnurs och hennes familjs kaotiska liv (Unnurs gripande

Det är en speciell känsla att se sin egen kardinal fira
mässa under öppen himmel mitt i Stockholm, f örenad
med så många av stiftets katoliker. En stor glädje
denna gång är att den kända Gospelgruppen Credo
kommer att medverka vid efterprogrammet. Kateket
Nytt har träffat några av dem som redan nu förbere
der sig för denna dag.

Foto: Ulrika Erlandsson

”Tack för dina tankar!”

Lördag den 5 oktober är det dags igen att fira vårt
älskade helgon Franciskus i Kungsträdgården i Stock
holm. I sitt brev till stiftets kyrkoherdar har biskopen
skrivit att denna dag är en fullgod ”katekesdag” som
gott och väl kan ersätta den vanliga undervisningen.
Vi hoppas därför att så många av stiftets barn – och
ungdomsgrupper som möjligt kan delta i denna fest.

Tillförordnad chefredaktör för Katolskt Magasin Mattias Lindström
kommer att hålla ett seminarium med bilder, ”Pilgrim i vår tid” om den
helige Franciskus och den heliga Klara. Mattias är mångårig reseledare
till Assisi och dessa två helgon står honom nära.
– Det är alltid roligt att få berätta om Franciskus och Klara. I den tid
vi lever i just nu känns deras budskap väldigt relevant. Trots att det har
gått 800 år sedan de levde! Varje gång jag är med grupper i Assisi
brukar deltagare uttrycka förundran över just detta.

När den polska folkdansgruppen Piastowie intog scenen vid förra
Franciskusdagen blev det full fart även på publiken, minns Grazyna
Piatek, ansvarig för folkdansgruppen.
– Att uppmärksamma Franciskus med en egen dag är ett sätt att
sprida glädje. Vi kände glädjen när publiken deltog i den gemensamma
dansen. Vi ser fram emot en lika fin tillställning även i år!

Båten är loggan. Är Jesus med i båten är alla trygga. Jesus själv är
båten. ”I honom är det vi lever, rör oss och är till (Apg 17:28)”.
Jean Vanier talade om de utvecklingsstörda som ett sakrament. Gud
rädsla. I varje människa, oavsett status, finns ett litet sårbart barn, som

Berget. Vi på KPN hoppas att många kateketer hittar vägen till

behöver kärlek och ömhet. Många, även präster, upplever Tro och Ljus

denna pärla i Dalarna. Och så ser vi fram emot att träffas på

som ett andningshål där de bara kan vara människor.

Franciskusdagen och på de inspirationsdagar som planeras
under hösten. Guds välsignelse till denna termin önskar vi på

Familjen Karlsson talar om sin son Johannes: ”Han är den som lever
i nuet, helt nöjd. Han är sann. Han har aldrig baktankar (…) Han förstår
inte ironi. Han försvarar sig aldrig. Han är öppen att ta emot var och en

KPNs kansli genom

Rauha Navarro Marttinen

av oss i varje stund. (…)”.
I en första del får vi en presentation av Tro och Ljus, hur mötena går

För tredje gången ska kapucinbroder Jan Maslowski OFM erbjuda en

Foto: Ulrika Erlandsson

I månadsskiftet augusti-september erbjuder KPN stilla dagar på

Foto: Jolanta Vogel

själv verkar genom dem. Med de små och svaga kan vi bli befriade från

till med sång och dans, en gemensam måltid och inte minst en

fiskdamm för alla barn. Presenterna han förbereder i sin verkstad gör

gudstjänst i kyrkan. I en andra del vittnar många om vad Tro och Ljus

han för hand, vilket kräver tid, men är roligt. Broder Jan tycker om

Nytt för i år är att kulturhistorikern och programledaren Edward Blom

betyder för dem. Överallt lyser glädjen igenom. Man har funnit en

Franciskusdagen därför att det ger barnen en möjlighet att uppleva

är konferencier under efterprogrammet. Edward har ett späckat

gemenskap där man kan vara sig själv och bli älskad som den man är,

glädje och lära känna Franciskus.

schema men vill ändå prioritera denna dag.

– För mig är den helige Franciskus ett exempel att följa. Han visar

en plats där alla är lika värdefulla.

Ylva-Kristina Sjöblom

oss hur man ska ta hand om naturen, den värld Gud har skapat. Han

– Jag ser mycket fram emot att få delta under Franciskusdagen.
Franciskus är ett helgon som är väl värt att firas!

offrade allt för himmelrikets skull. För mig är han ett mycket stort och
samtidigt enkelt helgon.
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Diakon Björn Håkonsson
aktuell med sin nya bok …

VANDRA MED OSS
FÖR VÄGEN ÄR
LÅNG

… och som stiftets
barnskyddsombud
Vissa helgon berör Björn djupare än andra, men Margaretha av
Castello tar priset.
– Hennes rika föräldrar skämdes för sin dotter när hon växte upp:
flickan var blind, förlamad, kortväxt och puckelryggig. De lät tjänste
folket ta hand om henne. Pappan, en yrkesmilitär, var rädd för att hon
skulle avslöjas som hans dotter. Eftersom hon var from lät han mura in
sitt barn intill en kyrka långt ute i skogen (så valde vissa eremiter
frivilligt att leva i vid den tiden, men absolut inte i hennes unga ålder).

Redan 2006 började Björn hålla kurser kring ”Bered
skapsplanen mot sexuella övergrepp på barn och ung
domar”. Nu sker en nysatsning som visar biskopens
stora prioritering av denna fråga genom att Björn ut
nämnts både till barnskyddsombud och biskopsdelegat.

Hennes cell hade en liten öppning för livsnödvändigheter, samt för den
heliga kommunionen, den var kall på vintern och kokhet på sommaren.

Hur orkar du jobba med denna tunga fråga?

En präst fick komma förbi och lära henne att leva med Gud. Det räddade

– I ”botten” är jag klinisk psykolog. Det blir man bara om man gillar att

– Det är en helt annan känsla att läsa inför församlingen när man

henne mentalt. Detta misshandlade barn med funktionshinder blev en

ha att göra med problem så arbetet som barnskyddsombud är

förstår vad texten handlar om. När man har blivit insatt i dess samman-

helt underbar medmänniska, och hennes oförmultnade kropp kan ses

intressant för mig ur en rent professionell vinkel. Visst är själva ämnet

hang och poänger. Annars finns en risk att man bara går fram och

än idag. Hon är ett psykologiskt mirakel.

övergrepp vidrigt men det aktiverar ju en helig vrede och det är den
som man drivs av. Som biskopens delegat för denna fråga ska jag ha

snubblar igenom en obegriplig text.

Att läsa boken är som en andlig pilgrimsfärd: ”Jag är reseledare, men man går
med på egen risk!” Foto: privat.

Detta år är ovanligt intensivt i diakon Björns liv. Först
och främst har biskopen utnämnt honom till att
vara stiftets barnskyddsombud vilket är en stor och
ansvarstyngd uppgift. Dessutom ger han efter många
års intensivt arbete ut en omfattande katolsk bibel
kommentar.

B

Diakon Björn tar ingen vinst av försäljningen av boken.

tillsyn över att planen också praktiseras korrekt med rätt att ta del av

Hur kan boken hjälpa kateketer?

Boken är redan finansierad. Många goda själar har gett bidrag till

allt som rör denna fråga på lokalplan och på riksnivå.

– Jag hoppas kunna ta dem vid handen rakt in i Bibelns och helgonens

tryckningen, allt från en krona till 5000 kr. Läsarna får boken gratis. Det

oroande, tröstande och förvirrande värld. Ingen kommer tillbaka från

är lite Robin Hood. Sedan uppmanas läsarna att ge en slant till Caritas

Vilka erfarenheter har du gjort?

ett möte på nära håll med Guds ord och trons hjältar utan att bli märkt i

om de kan. Jag själv ger inte en krona till Caritas, det ska läsarna göra.

– Jag har upptäckt att det förekommer slarv kring denna fråga, men

själen. Vad som sedan händer efteråt är kateketens egen sak. Jag är

också mycket god vilja. Jag reser runt och håller i kurser och inspekte-

reseledare, men man går med på egen risk.

rar förhållandena och lär mig mycket hela tiden om olämpliga lokaler,
oklara rutiner o.s.v. Allt kommer att mynna ut i en kritisk rapport om

I sin bok förenar Björn gammaldags bibeltrohet med öppenhet för nya

stiftets tillstånd i december. Det ska bli en så objektiv utredning som

tolkningar.

möjligt.

Ett möte som gav mod att göra verklighet av en dröm.

Vi har problem i katolska kyrkan men får inte bli för självupptagna.

Diakon Björn har sysslat med bibelkurser under ett kvarts sekel.

Många andra slåss också med det här. I Sverige kokar sedan ett par år
tillbaka ilskan över tusentals övergrepp som sker varje år inom skolan

– Det kändes som att det var dags att bevara min undervisning i en

till den grad att det har uppkommit spontana hashtaggs som t.ex.

bok innan det blir för sent.

#tystiklassen, #räckupphanden och #ickegodkänt där man med

Men den brinnande frågan är hur det skulle bli möjligt. Björn

förfäran kan läsa om en verklighet som är mycket närmare våra barn

berättar:

än den katolska problematiken. Inte för att jag vill ta bort fokus och

– En vacker söndag år 2012 gick jag till kyrkkaffet efter mässan i S:t

oken Vandra med oss för vägen är lång är en möjlighet att

Thomas församling i Lund. Där satt en bekant från min ungdom i

skylla på andra - vi har säkert ett och annat ännu inte anmält fall som

förbereda sig inför den dagliga mässan. Diakon Björn förklarar:

Danmark, syster Marianne Andersen – en åt Gud vigd jungfru. Sådana

skulle behöva komma fram i ljuset – men vi har nog i praktiken långt

– Det är en studiebok för den som vill lära känna Bibeln och

gamla kontakter möter man inte varje dag. Jag berättade för henne om

säkrare miljöer än skolan har. En annan sak är att det förebyggande

bättre förstå de avsnitt som läses upp i katolska mässan, bit för bit, dag

en vild idé, att skriva en svensk kommentar till mässans läsningar. Vi var

arbete som har satts in i problemkyrkor som t.ex. dem i Australien och

för dag. Den erbjuder ett sätt att förbereda sig inför mässans läsningar.

överens om att en sådan behövdes och att det var galet att ingen redan

USA från omkring 1990 faktiskt har gett massiva resultat i form av

Eller kanske sitter du därhemma och studerar Romarbrevet, Jesajas bok

gjort det. Hon tyckte att jag skulle sätta igång direkt och strunta i allt

verkligt barnsäkra institutioner och nästan inga nya fall. De övergrepp

eller någon annan av Bibelns skrifter - då kan kommentarerna i boken

annat. Jag sa nej, hur skulle jag få råd, jag hade ju så mycket annat!

som de internationella medierna fortfarande drar fram och skriver om

vara en hjälp att bättre förstå texten. Boken är alltså en katolsk

”Gud hjälper!” sa hon. Det tog jag som en röst från himlen. Jag började

bibelkommentar. Bokens andra del presenterar alla ”dagens helgon” vi

spara. I väggklockan över sängen gömde jag sedlar varje månad.

lever med under året. Helgonens liv är levande förklaringar av Bibeln.

Hösten 2013 och våren 2014 hade jag äntligen råd att ta ut tio måna-

Därför är de med.

ders ledighet för att skriva. Det var början. Men sedan tog det sju år att

Med sin bok vänder sig Björn särskilt till lektorer, de som läser
läsningar i mässan.
4
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bli klar, så det mesta fick skrivas samtidigt med mitt arbete. Det har
varit krävande.

Alla som vill kan få boken gratis på posten.
Skriv senast 31 augusti namn och adress som sms
till 070 – 33 22 904 eller mejla till vandramedoss@gmail.com.
Mer info finns på bokens hemsida:
www. vandra-med-oss.webnode.se
OBS! Boken kan inte beställas på KPN.

skedde till största delen på 1970-talet. Därefter har anmälningarna
faktiskt planat ut. Detta är allmänheten tyvärr okunnig om. Det är en
utmaning att ge en mer nyanserad bild!

Rauha Navarro Marttinen
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Information
Inspirationsdagar
för kateketer

Lörda
g 5 ok
tober
k l 10.
2019
30 – 1
4.00

Alla djurens vänner…
Välkomna att fira

Franciskusdagen
i Kungsträdgården

Med Jesus Kristus
i centrum
Ledare: Ulrika Erlandsson
Plats: S:ta Maria Rosengårds församling, Malmö

Herre, lär oss att be!
Lukas 11:1

Tid: Lördag 14 september, kl 10–15

❦ Förprogram på stora scenen kl 10.45
❦ Familjemässa med biskop Anders Arborelius kl 11
❦ Välsignelse av djur

OM
GEN H
UD
T OC
AG
MÖT E I TEX
T
T
“A PAND D”
BIL
SKA

❦ Medverkan av Credo Gospel

Att möta Gud genom
skapande i text och bild

❦ Gratis ponnyridning, hoppborg och fika för barn

Ledare: Kateket och lärare Anna Ekholm

❦ Bokbord och utställningar

Plats: Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum,

kateket och lärare
på Sankt Eriks katolska skola,
tar upp följande teman:

Gamla stan, Stockholm

*att skriva dikt och jobba med bildmeditation
*att skapa bilder
*att berätta för barnen ur bibeln och andra
kristna berättelser
*tips till advent och fasta

❦ Konferencier: Edward Blom
❦ Folkdansgruppen Piastowie

❦ Seminarium: Pilgrim i vår tid – en vandring
i Franciskus och Klaras fotspår i S:ta Eugenia kl 13–14

Tid: Lördag den 21 september, kl 9.30–13

Särskilt inbjudna är familjer
och kateketer med barngrupper!
Grupper ombeds anmäla sig senast den 20 september
till kpn@katolskakyrkan.se

INSPIRATIONSKATEKETER &
DAG FÖR
ANDRA LEDARE
21 sept kl 9.30-13.00 + lunch
Johannes Paulus ll Pastoralcentrum, Brunnsgränd 4
Trosundervisning handlar om mötet med
Gud och om att få lära känna honom.

Kursledaren Anna Ekholm,

Sista anmälningsdag
15 september

Anmäl dig på www.kpn.se
Tfn 08-50 557 660

I försoningens tecken
Ledare: Rauha Navarro Marttinen
Plats: S:t Petri församling, Trollhättan

Katolska Pedagogiska Nämnden
www.kpn.se
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VUXENUTBILDNING HÖSTEN 2019

–––––––––––
EN INSPIRATION FÖR HELA KYRKAN
I katolska kyrkan i Sverige finns flera
orientaliska riter med en andlighet som
går tillbaka till apostlarnas tid, liturgier
som öppnar helt nya horisonter i synen
på människan. De tidiga kyrkofäderna
visade hur den gudomliga liturgin omsluter människan i sin helhet och visar
både hennes himmelska och historiska
dimension – levande tecken på Jesu
Kristi närvaro mitt ibland oss.

Vi vill utifrån vårt perspektiv och den
andliga resa vi gjort, samtala om den
upptäckt Kyrkan var för oss och de rika
skatter som finns där för oss alla. Vi kommer också beröra några helgons liv som
betytt mycket för oss och som verkade
för världens omvändelse. Med dem som
förebilder kan vi växa i frimodighet och
färdighet att i vardagen ge vittnesbörd
om den katolska tron.

OMBERG

RÖGLE

6–8 SEPTEMBER
MED ARKIMANDRIT

MATTHIAS GRAHM OSB

20–22 SEPTEMBER
MED BIRGITTA
OCH ULF EKMAN

ATT FÖRSVARA
TRON OCH KYRKAN
MED–––––––––––
FÖRNUFTET

Herrens bön. Bilderna på affischen ger en förklaring till bönens innehåll.

Tid: hösten 2019, för datum se KPNs hemsida

Illustratör: Agnes Danielsson. Storlek: 70x100 cm, plastad. Pris: 200 kr

DEN KATOLSKA
APOLOGETIKENS GRUNDER
Kursen vill bidra till en bättre förståelse
för apologetik i vår tids evangelisation.
Några av de frågor som behandlas är
vad alla kan veta om Gud, vem trons
Gud är, varför kristen tro är förnuftig och
relationen tro–vetenskap. Föreläsningar
varvas med praktiska samtals- och argumentationsövningar.

stillheten? Stilla dagar med meditations-

JOHANNESEVANGELIET
Ingen bibelbok citeras i katolska kyrkans
katekes så många gånger som Johannesevangeliet – kärlekens evangelium,
som i fornkyrkan kallades det andliga
evangeliet. Kärleken har sin djupaste
grund i den ende Gudens inre liv. Till
denna relation bjuds vi in, i gemenskap
med honom som utgör själva definitionen av kärlek. I kursen uppmärksammas
bl.a. Johannes relation till Jerusalem
utifrån arkeologisk forskning.

ÅH STIFTSGÅRD

11–13 OKTOBER
MED PATER

THOMAS IDERGARD SJ

MARIELUND

18–20 OKTOBER
MED EMANUEL
SENNERSTRAND

Stor affisch med Fader vår
Med denna vackra affisch blir det lättare för barnen att lära sig

Hur kan jag hitta styrka och kraft i

KYRKAN,
HELGONEN OCH
EVANGELISATIONEN

Lukas 15:11-32

Plats: S:t Olavs församling i Sundsvall

Katekethelg
på Berget

ÖSTERLÄNDSKA
LITURGIER

Fader vår,
som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja såsom i himmelen,
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt, och makten
och härligheten i evighet.
Amen.

vandringar genom skog och mark under
ledning av fader Peder Bergqvist,
dominkansyster Veronica Tournier OP
och Ulrika Erlandsson.
Plats: Berget, S:t Davidsgården i Rättvik
Tid: 30 augusti – 1 september
Pris: 600 kr (subventionerad av

Ny version av
bok 1 + videos
KPN har givit ut en ny, bearbetad version av
bok 1, Gud kommer till oss. Texterna har kortats
ned, fler bilder och fler uppgifter har infogats.
Danmark har översatt KPNs böcker i serien ”På
väg med Kristus”. På Pastoralcentret där arbetar
KPNs kollega Marcelino Gauguin som nu också
producerat videos till de olika kapitlen till Gud kommer till oss. Allt eftersom
dessa kommer ut i Danmark kommer KPN att ge ut dem i svensk översättning.
Filmerna finns på KPNs hemsida, se under fliken Videos och klicka på ”Videos
till boken Gud kommer till oss”.

Bonifatiuswerk och Bilda)

Studieresa till Heliga landet
En unik studieresa till Heliga landet genomförs under höstlovet.
Resan vänder sig främst till lärare och kateketer verksamma i skola
och/eller församling. Resan leds av Emanuel Sennerstrand, bibellärare

PRIS 1 000:–/HELG, FÖR KATEKETER 600:– OCH UNGDOMAR (MAX 28 ÅR) 300:–
INFORMATION OCH ANMÄLAN: WWW.KPN.SE • 08-50 557 660
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på S:ta Elisabets folkhögskola. Mer information på www.pilgrimtravel.se

Marcelino Gauguin är
skaparen av Bok 1 -videos!

AN SGARWERK
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KATEKETISK
PROFIL
Unnur Guðný María Gunnarsdóttir

Reykjavik, Island

Maria räddade mitt liv
och förde mig till sin son Jesus
Unnurs berättelse om sin väg från en otrygg uppväxt och livet utan tro
till en brinnande katolik och kateket lämnar nog sällan människor
likgiltiga. Unnurs föräldrar var mycket unga när de fick henne och

Till vänster: När Unnur inte samordnar katekesen på Island arbetar hon som
flygvärdinna. Foto: privat. Till höger: Detta bönekort fick Unnur av sin kateket
som 10-åring. Det ändrade hennes liv. Foto: privat

familjen hade alkoholproblem. Det var inte så sällan polisbilar syntes
framför deras hem. Unnur var en mästare i att ljuga och låtsades att allt

bättre och det blev slut på allt festande. Äntligen kunde jag sova lugnt

i hemmet var bra. Men i hemlighet var hon ständigt orolig för sina

på nätterna. Rosenkransen och bönekortet förändrade mitt liv totalt

föräldrar. Var allt bra med dem, var de friska? Allt detta skulle ändras.

och jag började lära känna Jesus, sonen till denna mirakulösa moder

Vad var det som hände?

Maria som räddade mig och min familj. Jag var kär i den katolska tron.

En skolkamrats inbjudan får stora konsekvenser

Unnurs stora glädje

En dag bad Unnurs klasskamrat henne att följa med till trosundervis-

Senare konverterade Unnur till katolska kyrkan och blev kateket.
– Min största glädje i arbetet med barn är att se dem komma

ningen i den nybyggda katolska kyrkan, Maríukirkja. Unnur var då 10 år.
– När jag kom in i kyrkan kände jag för första gången att det fanns

närmare Jesus och moder Maria, säger Unnur.
Det är lätt att se. Hon kan inte sitta stilla när hon berättar om

något som var gott, heligt och tryggt. Jag kan helt enkelt inte förklara
hur det var... Barnen i gruppen satt i ring och en efter en fick de säga till

konfirmationen som ska äga rum i Maríukirkja. Unnur helt enkel studsar

Gud vad de ville. Jag vet inte vad jag sade men jag tyckte att det skulle

upp och ner på sin stol.
– Jag är mer spänd och glad än ungdomarna i min konfirmand-

vara bäst att säga som det var.
Prästen hörde och efteråt – tillsammans med kateketen – tog han

grupp …
– Att följa dem på deras vackra väg mot konfirmationens sakrament

Unnur till sidan och lovade att inte avslöja något hon sagt. Unnur
kunde nu berätta utan att vara rädd för att bli borttagen från sina

är min lycka. Jag är tacksam för vartenda barn som bestämmer sig för

föräldrar. Hon uppmanades att be om moder Marias skydd och

att följa Jesus. De sju helige Andes gåvor är viktiga att ha med sig i livet.

försäkrades att denna aldrig sviker någon.
– För mig, som var ett ängsligt barn, var detta som en gåva från

Koordinator för kateketer och flygvärdinna

himmelen. Och jag är säker på att det var det också. Kateketen gav mig

Unnur har deltidsjobb som koordinator för kateketer, vilket betyder

en rosenkrans med ett bönekort och visade hur man ber den. Jag

många olika uppgifter. I Reykjaviks katolska stift är avstånden långa och

gjorde just detta, och de underbaraste sakerna började så småningom

medarbetarna få. Men anden är brinnande. För övrigt arbetar Unnur

hända i mitt liv. Mina föräldrar övergav alkoholen, deras hälsa blev

som flygvärdinna. Må Gud välsigna det lilla stiftet i Island.

Rauha Navarro Marttinen

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: KPNs nya Fader vår affisch. Illustratör:

alla er som redan gjort det!

Agnes Danielsson, som tillhör Kristus Konungens

ISSN 0282-0234

församling i Göteborg. Affischen kan beställas på
KPNs hemsida.

8

KateketNytt nr 3 2015

