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NyttFöreställ dig att du skulle kunna träffa och umgås med ett helgon, vilket skulle du då välja? Den 

här boken erbjuder virtuella möten med över 100 helgon från runtom i hela världen. Kvinnor 

och män, snickare och lärda, mödrar och påvar, furstar och fattighjon: deras inspirerande livs

berättelser kopplas till riktiga nutida livsfrågor, och tillsammans med dem söker vi svaren.

Gratisappen ”Online med helgonen” innehåller socialamedie-profiler för över 

100 helgon, med intressanta fakta, citat, böner och fängslande berättelser om 

personlig tro, kärlek och uppoffring. Genom att scanna bilden på helgonet i 

boken låter du dem berätta sin egen berättelse i en video.

Vem som helst kan bli ett helgon! Alla helgon är olika, var och en med sina egen unika personlig

het och sitt eget öde. De fann alla sina egna kallelser på olika sätt – och de visar därigenom att 

Gud har en särskild plan och kallelse för varje enskild människa.

Fader Michel Remery är katolsk präst, grundare av Tweeting with GOD och författare till flera böcker. Han studerade 

arkitektur (1992-1996) och jobbade under flera år innan han började studera filosofi och teologi i Rom (1999–2006). 

Hans doktorsavhandling handlade om relationen mellan liturgi och arkitektur. Han blev assisterande präst i Leiden i 

Nederländerna (2006–2012) och arbetade under denna tid främst med unga människor och studenter. Det var här som 

Tweeting with GOD blev till. Som vicegeneralsekreterare för den europeiska biskopskonferensens råd (2012–2017) var 

fader Michael bland annat sekreterare för kommissionerna med ansvar för sociala kommunikationer, ungdomar, och 

katekesundervisning. Under 2018 fortsatte han sitt uppdrag som präst i Luxemburg, där han är nationell ungdomskaplan, 

och arbetar med ungdomsarbete på internationell nivå som direktor för Tweeting with GOD.
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ATT SAMTALA OM

Emma Schols och korsets mysterium
I höstas gjorde Emma Schols allt för att rädda sina barn från ett 

brinnande hus, väl medveten om att det höll på att kosta henne 

livet. Hon vägrade att lämna sina barn och fick till slut även 

minstingen, två-åriga Mollie, ut ur det brinnande infernot. De 

flesta i Sverige följde händelserna och många påmindes om 

raderna i profeten Jesajas bok: ”Glömmer en kvinna sitt lilla 

barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött? Och även om 

hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig. Nej, ditt namn är 

skrivet i mina händer...” Jesaja 49:14-16. 

Häromdagen frågade en av mina konfirmander, varför Jesus 

måste lida så mycket. Det är svårt att finna ord för korsets 

mysterium. Att tala om straffet och synden skapar lätt en 

förvrängd bild av Gud som en blodtörstande despot som på alla 

sätt måste blidkas. Alla ord tycks komma till korta när vi försöker 

närma oss Jesu kors. Hur ska jag kunna tala om korset med barn 

och ungdomar? Hur ska jag själv förstå korsets betydelse? Hur 

mycket behöver jag förstå? Kanske kan Emma Schols beteende 

ge en ledtråd till oss som lätt blir stumma när vi försöker 

förklara det som för oss är ett alltför stort mysterium. 

Korset handlar mer om kärlek än straff. Guds främsta attribut 

är ju hans kärlek. Hans rättvisa ingår i hans ofattbara kärlek. 

Guds rättvisa är därför alltid kärlekens rättvisa. Gud vill vara nära 

oss, han vill sjunka ner ända till helvetet för oss. Han släpper oss 

aldrig vind för våg i det hotande kaos som vår och hela världens 

synd är orsaken till. Guds Son kommer ner från himlen med 

avsikten att hämta oss till Faderns hus där vi är trygga. Han tar 

på sig vår skuld, blir spikad fast på korset och blir därmed det 

sanna offerlammet som bär våra synder till korsets altare. Låt 

oss knäböja inför korset, övertygade att – även om vi inte förstår 

– våra namn är skrivna i hans sårade händer.  

Med önskan om en välsignad fastetid och Glad Påsk

Rauha Navarro Marttinen

Påskquiz
(som också finns på  

KPNs hemsida…!)

1. Jesus korsfästes på Golgata.  

Vad betyder ordet? 

(A) klippan, (B) tornet,  

(C) olyckan, (D) knäskålen,  

(E) skallen (F) förbannelsen, (G) döden

2. Vem hjälpte Jesus att bära korset?

(A) Veronika, (B) Kajafas, (C) Simon från Kyrene, (D) Barabbas

3. Vilket språk var Jesu modersmål?

(A) grekiska, (B) arameiska, (C) hebreiska, (D) galileiska

4. Vem av de fyra evangelisterna berättar om fottvagningen?

(A) Matteus, (B) Markus, (C) Lukas, (D) Johannes

5. Vad betyder Jesu ord “Eli, Eli, lema sabachtani”?

(A) Vem säger ni att jag är? (B) Inte vill väl ni också gå er väg? 

(C) Min Gud, varför har du övergivit mig?

6. Vem överraskade genom att skänka sin egen grav till Jesus?

(A) Nikodemus, (B) Josef från Arimataia, (C) Herodes, (D) fariséen 

Simon, (E) Lasaros

7. Vad hette en av de två lärjungarna som den uppståndne  

Jesus mötte på vägen till Emmaus?

(A) Klopas, (B) Jairos , (C) Mattias, (D) Josef Barsabbas, (E) Kleopas

De rätta svaren hittar du längst ned på sidan 7.

Möten för gifta par
KPN har givit ut studiecirkelmaterialet Att älska och ära dig, tänkt att användas 
av par som vill stärka sitt äktenskap. Nu fick vi på KPN information om den i 
Sverige nya rörelsen ”Möten för gifta par”. 
Möten för gifta par är en internationell katolsk rörelse som vänder sig till alla par 
som vill få sitt äktenskap att växa. På deras kurser vill man ge människor verktyg 
för att bättre kommunicera, att lyssna på varandra, att bättre förstå, fördjupa 
kärleken och familjekänslan. Nästa reträtt äger rum i Åsljunga, den 5–7 juni 
2020. För mer information kontakta syster Marta Wlazlo, (smartwla@gmail.com).

Sr Marta Wlazlo som 
introducerat ”Möten 
för gifta par” i  Sverige, 
tillsammans med 
 några deltagare från 
den senaste kursen.  
Foto: privat.

I rundskrivelsen Laudato si’, inbjuder påven Franciskus alla människor till 

en dialog om jordens framtid, mänsklighetens gemensamma hem. Livligt 

beskriver han hur människor ofta svikit sitt förvaltaransvar, vilket lett till 

mänskliga, ekologiska och andliga skador. Som världsvid kyrka har vi en 

unik position för att göra något åt situationen. 

I sin encyklika utgår påven från grunderna i kyrkans tro och andliga 

tradition när han för en dialog kring hur mänskligheten kan återställa 

en riktig relation med hela skapelsen. Encyklikan är inte en uppmaning 

till ytlig aktivism, påven talar om en djupare, andlig omvändelse. KPN 

har nu givit ut en powerpoint-presentation av denna encyklika, som 

finns för gratis nedladdning på KPNs hemsida, www.kpn.se. Utöver 

bilderna i powerpoint-presentationen ingår också en studieplan som 

vänder sig till församlingar och grupper i vårt stift. Laudato si’ innehåller 

sex kapitel och studieplanen är tänkt för tre församlingskvällar, där man 

går igenom två kapitel i taget: 1. Eftertankens dag (kapitel 1–2), 

2. Omvändelsens och försoningens dag (kapitel 3–4), 3. Dagen för en ny 

början (kapitel 5–6). Strukturen är enligt följande: 

– presentation av Laudato si’ utifrån powerpointbilderna

– samtal i mindre grupper med hjälp av samtalsfrågor i studieplanen

– sakramental tillbedjan och bön

– finna en konkret väg framåt tillsammans

Man behöver inte vara expert på miljöområdet för att kunna leda 

denna studiecirkel. Med tanke på att encyklikan har väckt stor upp-

märksamhet även ekumeniskt, är detta är ett fint tillfälle att sprida 

kännedom om kyrkans rika skatter även utanför kyrkans gränser. 

Även studieplanen kan laddas ned gratis på KPNs hemsida. Materialet 

har ursprungligen givits ut av Pastoralavdelningen i Oslo katolske 

bispedömme i Norge och har översatts för KPN av Håkan Boström. 

Nyheter 

Nya bönehäften på fyra språk
På förfrågan har KPN nu givit ut enkla tvåspråkiga bönehäften i fyra 

språkkombinationer: svenska/arabiska, svenska/engelska, svenska/

polska och svenska/spanska. Det Lilla Katolska bönhäftet innehåller: 

Korstecknet * Ära vare Fadern * Fader vår * Apostoliska trosbekännelsen 

* Var hälsad Maria * Rosenkransbönen * Angelus * Korsvägen * Tio Guds 

bud * Ett nytt bud * Herren är min herde (psalm 23) * Lekmannaaposto-

latets bön * Välsignelse. Kanske något för flerspråkiga familjer, för 

föräldragruppen eller att användas vid sjukbesök?

Omslag färg, inlaga i svart-vit, 32 sidor. Pris: 15 kronor (25% rabatt vid 

köp av minst 11) Beställ på www.kpn.se

LAUDATO SI’ 
för församlingar 
 
1 EFTERTANKENS DAG 

LAUDATO SI’  
för församlingar 
 
2 FÖRSONINGENS DAG 

Laudato si – en powerpoint-presentation
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O Gud, Perpetua och Felicitas var anständiga 

intill slutet. Hjälp mig att klä mig med bra balans 

mellan anständighet och kristen stolthet. 

Heliga Perpetua och Felicitas, be för oss!

HELIGA  

PERPETUA  

& FELICITAS

   CA. 203         TUNISIEN      

  7 MARS; 1 FEBRUARI (ÖST)

F: FINNS DET ETT KATOLSKT 

SÄTT ATT KLÄ SIG? 

HUR ÄR DET MED MODE?

Perpetua var 22 år gammal när hon arresterades i 

Kartago av den enkla anledningen att hon var kristen. 

Hon var gift och hade ett litet barn. Felicitas var gravid 

när hon arresterades och födde sitt barn i fängelset, 

precis innan hon avrättades tillsammans med andra 

kristna. De två kvinnorna stod mycket stadigt i sin tro och 

visste att förlusten av deras liv för Guds skull innebar att 

de skulle vara med honom för evigt i himlen. De talade 

om dagen för sitt martyrskap som sin segerdag (se ruta). 

När dagen kom blev kvinnorna tillsagda att klä sig som 

hedniska prästinnor, men de vägrade tvärt. Inte ens för 

att rädda sina liv ville de synda mot Gud genom att klä 

sig olämpligt. De två kvinnorna kläddes av nakna, vilket 

fick publiken att chockeras över att se dem så sårbara 

och krävde att de skulle bli påklädda innan de kastades 

till de vilda djuren. Efter att ha blivit kringkastad av en 

galen kviga befann sig Perpetua i smärtor, ändå var det 

första hon gjorde att rätta till sin tunika över sina lår och 

att sätta upp håret igen till Guds ära. De två flickorna 

dog med stor kärlek till Gud.

1.31

 KateketNytt nr 1 2020     54     KateketNytt nr 1 2020

”Helgonen är  
allas våra hjältar!”

Vem som helst kan bli ett helgon. Varje 

helgon är annorlunda, har sin egen unika 

personlighet och sitt eget öde. Var och en har 

hittat sin kallelse på sitt sätt – och de visar 

därigenom att Gud har en plan för varje 

enskild människa. Online med helgonen vill 

hjälpa människor att urskilja sin egen väg mot 

helighet. 

Det som skiljer denna bok från många 

andra helgonskildringar är att författaren även 

beskriver helgonens svaga sidor, deras 

mänskliga brister och svårigheter de många 

gånger fått kämpa med på sin väg mot 

helighet. Detta gör att det blir lättare att 

identifiera sig med dem. Ett annat, lite speciellt 

grepp, är att helgonen svarar på dagsaktuella 

frågor. Det kan vara frågor som: Vad händer om 

jag tvivlar? Skulle även idrott kunna vara en 

kallelse? Finns det ett kristet sätt att kommuni

cera online? Är vidskepelse farligt? Finns det 

böneformuleringar som garanterar ett positivt 

svar? Helgonens svar förstärker intrycket av 

hur aktuella deras liv och exempel är idag. 

Boken vänder sig till unga vuxna, men den 

är så rik på innehåll och inspirerande 

skildringar att även ”fullvuxna” har utbyte av 

boken. På samma sätt som Twittra med Gud 

har författaren ett helgon/tema per uppslag, 

vilket gör det lätt att orientera sig i boken. 

Även denna gång finns en app med sociala -

medier profiler på helgonen, korta filmer, 

uppdateringar. Appen finns än så länge bara 

på engelska.

– Varför var det viktigt för dig att skriva 
en bok om helgon?

Till att börja med så planerade jag faktiskt 

aldrig att skriva någon bok om helgon. Vi 

upptäckte att helgonen var mycket populära 

på våra sociala medier kring Twittra med Gud. 

När jag deltog i ett möte i Australien med 

kateketer och unga präster föddes så idén  

att skapa ett slags socialt medium kring 

helgonen, där de kunde presentera sig själva. 

Det var ursprunget till appen Online med 

helgonen. Vi upptäckte då så mycket bra 

material som vi ville dela med oss av, att 

boken praktiskt taget skrev sig själv. Nu ser vi 

att initiativet Online med helgonen är mycket 

uppskattat över hela världen: helgonen är 

allas våra hjältar!

– På vilket sätt kan helgonen spela en roll 
i dagens ungas vardagsliv?

Många av helgonen liknade dem: de var 

sökare, de gjorde sitt bästa, men lyckades inte 

alltid. De hade många frågor, och ifrågasatte 

rentav ofta sin tro. En del av dem dog unga, 

mycket hängivna sin tro på Gud, medan andra 

levde långa liv och kom till tro först i mogen 

ålder. Deras intressen, deras fritidssysselsätt-

ningar, deras påhitt, deras glädjeämnen och 

sorger visar att de var högst mänskliga, precis 

som vi. De kan vara våra goda vänner och 

följeslagare på vår väg med Gud. Helgonen är 

mer än bara förebilder: de ber för oss i himlen, 

i detta nu!

– I Online med helgonen låter du olika 
helgon svara på alla sorters frågor, ibland 
mycket moderna. Det kan handla om 

tatueringar, drogmissbruk och använ-
dandet av sociala media. Hur kan den 
helige Ignatius svara på våra frågor om 
piercing?

Haha, det stämmer att vi inte vet om den 

helige Ignatius själv hade någon piercing. 

Men vad vi däremot vet är att en piercing, och 

särskilt en tatuering, är något som du bär med 

dig hela livet. Det är sålunda ett viktigt beslut 

man fattar. Ignatius är en förebild när det 

gäller att räkna med Gud i de beslut vi fattar. 

Detta är än mer angeläget när våra beslut rör 

viktiga saker. Därför kan Ignatius även hjälpa 

mig att avgöra om det är en bra idé att skaffa 

en piercing eller en tatuering.

– Det är inte ditt första besök i Sverige, 
vad är ditt intryck av katolska kyrkan  
i landet?

Det är en mycket färgstark kyrka, rik på 

entusiasm inför tron. Jag vet att katoliker är 

en minoritet i Sverige, men i alla församlingar 

jag besökt har jag känt att där finns en glädje 

över att vara katolik. Jag tror att kyrkan i 

Sverige har stora möjligheter att vittna om 

tron i ett samhälle som alltmer sekulariseras. 

Och till det kommer förstås naturens skönhet, 

och även knäckebröd, lax, hummer …

– Du medverkade på Kateketens Dag  
i Södertälje år 2018, vad fick du för 
intryck då? 

Det rörde mig djupt att se lokalen fylld av 

kateketer i alla åldrar. Deras entusiasm var 

smittsam: jag minns fortfarande vilken glädje 

det var att träffa dem. Jag imponerades också 

av den professionalism som präglar kateket-

verksamheten i Sverige. För att vara en liten 

kyrka så är ni ytterst välorganiserade! Jag ser 

mycket fram emot att besöka Malmö senare i 

år och få se mer av vad ni gör.

– Vad kommer du själv att bidra med  
i Malmö? 

Jag hoppas att vi tillsammans kan tala om 

helgonen, vilka de är utöver att bara vara 

förebilder. De utmanar oss till att göra vårt 

bästa – varje dag. Och de utgör ett exempel 

på hur man kan visa världen vad som 

verkligen är viktigt. Till det kommer att deras 

liv och skrifter är en stor hjälp när man 

kateketens dag är en fest då vi samlas runt 
vår biskop för att stärka varandra i vårt 
uppdrag som kateketer. Under denna 
dag står 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 fader 
Michel Remery, aktuell 
med boken Online med 
helgonen (författare till Twittra med Gud). 
Upplev givande möten och intressanta 
workshops – bl.a. om socialläran.  
Vid den högtidliga mässan  
ger kardinal Arborelius 
en särskild välsignelse 
till kateketer.

Online med helgonen är en presentation 
av 100 helgon från runtom i hela världen. 
Här möter man kvinnor och män i alla 
åldrar, snickare och lärda, mödrar och 
 påvar, furstar och fattighjon ur kyrkans 
rika historia. Deras inspirerande livs
berättelser kopplas till nutida livsfrågor. 

Föreställ dig att du skulle kunna träffa och umgås med ett helgon, vilket skulle du då välja? Den 

här boken erbjuder virtuella möten med över 100 helgon från runtom i hela världen. Kvinnor 

och män, snickare och lärda, mödrar och påvar, furstar och fattighjon: deras inspirerande livs

berättelser kopplas till riktiga nutida livsfrågor, och tillsammans med dem söker vi svaren.

Gratisappen ”Online med helgonen” innehåller socialamedie-profiler för över 

100 helgon, med intressanta fakta, citat, böner och fängslande berättelser om 

personlig tro, kärlek och uppoffring. Genom att scanna bilden på helgonet i 

boken låter du dem berätta sin egen berättelse i en video.

Vem som helst kan bli ett helgon! Alla helgon är olika, var och en med sina egen unika personlig

het och sitt eget öde. De fann alla sina egna kallelser på olika sätt – och de visar därigenom att 

Gud har en särskild plan och kallelse för varje enskild människa.
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fader Michael bland annat sekreterare för kommissionerna med ansvar för sociala kommunikationer, ungdomar, och 
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undervisar om tron, oavsett om målgruppen 

är unga eller gamla: Online med helgonen 

används just nu som en resurs för katekes och 

trosundervisning. Och jag hoppas att få lära 

mig något av hur ni arbetar med katekes och 

evangelisation i Sverige. För närvarande bor 

jag i Luxemburg, och märker i alla samman-

hang att det inte är en lätt sak att jobba med 

ungdom och trosfrågor. Därför beundrar jag 

alla som gör det med hängivenhet och med 

tro på den helige Andes hjälp. 

Kateketens dag 19 september i Malmö
Vartannat år firas Kateketens dag för att bjuda 

in kateketer i hela landet till att samlas runt 

vår kardinal och stärka och inspirera varandra 

i deras viktiga uppdrag. Det blir ett tillfälle för 

vår biskop att tacka alla kateketer för deras 

insatser. ”Kyrkan skulle inte klara sig utan er 

kateketer”, sa biskopen vid den senaste 

Kateketens dag i Södertälje 2018. Denna gång 

är temat ”Helgonen utmanar oss” och det 

huvudsakliga föredraget på förmiddagen 

kommer att hållas av fader Michel Remery, 

aktuell med boken Online med helgonen. Vi 

kommer samlas i Vår Frälsares katolska kyrka 

i Malmö, kl 9.30–17.

 

I vårt avlånga land får kateketer ofta kämpa 

själva med sina barn och ungdomsgrupper och 

den krävande uppgiften att ge tron vidare i en 

alltmer sekulariserad omvärld. Denna dag ska 

vara en dag då de får ta emot ny inspiration 

och glädje i sitt uppdrag, styrkta av biskopens 

och alla andra kateketers närvaro. Läs mer om 

Kateketens dag på  www.kpn.se.

Ulrika Erlandsson”Helgonen är mer än bara förebilder: de ber för oss i himlen, i detta nu!” säger författaren 
fader Michel Remery, aktuell med sitt besök på Kateketens dag i Malmö.
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K A T O L S K A  P E D A G O G I S K A  N Ä M N D E N

OM TRONS 
GRUNDER 

KONST OCH 
FÖRKUNNELSE

LEVA EVANGELIET 
I VARDAGEN

Hur kan vi leva som katoliker i vardagen? Vår ka-
tolska 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.

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 frå-
gor som: Är människan religiös av naturen?, Vem är 
Gud?, Vad menas med uppenbarelse?, Hur kan man 

tänka sig att Gud handlar i världen?

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 tros-

innehåll, med målet att lära sig att betrakta 
konst och därigenom bättre förstå vår tro. 

P DOMINIK TERSTRIEP SJ 
OMBERG DEN 11–13 SEP

P ULF JONSSON SJ 
STIFTSGÅRDEN MARIELUND DEN 23–25 OKT

P HENRIK ALBERIUS OP 
RÖGLE KLOSTER DEN 2–4 OKT

kateketens dag är en fest då vi samlas runt 
vår biskop för att stärka varandra i vårt 
uppdrag som kateketer. Under denna 
dag står 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 fader 
Michel Remery, aktuell 
med boken Online med 
helgonen (författare till Twittra med Gud). 
Upplev givande möten och intressanta 
workshops – bl.a. om socialläran.  
Vid den högtidliga mässan  
ger kardinal Arborelius 
en särskild välsignelse 
till kateketer. Ny stor biblisk karta 

Med denna dubbelsidiga slitstarka karta kan du förklara Bibelns värld 
även för den stora barngruppen. På ena sidan syns det Heliga landet 
och på andra sidan finns Gamla testamentets värld. 100x70 cm. Den är 
tryckt på tjock plast. Pris 250 kr. Beställ på www.kpn.se

Påskquiz Rätt svar: 1E-2C-3B-4D-5C-6B-7E

Sånger till katekesen
Nu finns 16 nyinspelade videos med sånger som passar för katekesen. 
Sångerna spelades in med hjälp S:ta Eugenias barnkör under ledning av 
Anne Maj Samuelsson. De flesta sånger sjungs tillsammans med rörelser. 
Sedan finns det text under, så att det blir lätt att följa. Se under ”Videos”  
på www.kpn.se

Till konfirmanden
Vid konfirmationstillfället är det fint att få 
överlämna ett särskilt minne till konfirmanden. 
Nu har detta häfte uppdaterats och givits en ny 
språkdräkt. Rekommenderas! Pris 20 kr.

Information

Laudato si’
En kväll kring påve Franciskus 
miljöencyklika. P Henrik Alberius OP, 
ansvarig för Caritas Sverige, 
presenterar den första delen av KPNs 
powerpointpresentation Laudato Si’. 
Johannes Paulus II:s Pastoralcent rum, 
Stockholm, 2 april, kl 18–20

För mer info se www.kpn.se

Inspirationsdag 
för kateketer
Jesu sista dagar  
i Jerusalem 
En genomgång av påskens händelser 
med hjälp av en modell över den 
heliga staden. 
Emanuel Sennerstrand.
S:t Paulus av Korsets församling, 
24 oktober, kl 10–16

För mer info se www.kpn.se

Vägen till Rom  
– Nordbors väg till 
katolska kyrkan
Varför kallas en upptagning i den 
katolska kyrkan för ”konversion”?  
Vad har motiverat nordbor att bli 
katoliker? Få en historisk överblick 
under denna kurshelg av professor 
Yvonne Maria Werner.
8–10 maj, Rögle kloster, Lund 

För mer info se www.kpn.se

Vuxenutbildning

Online med helgonen är en presentation av 100 helgon 
från hela världen. Här möter man kvinnor och män i alla 
åldrar, snickare och lärda, mödrar och påvar, furstar och 
fattighjon ur kyrkans rika historia. Deras inspirerande livs-
berättelser kopplas till nutida livsfrågor. Under kvällen får 
vi en egen presentation av den helige kardinal John Henry 
Newman, aktuell med sin helgonförklaring under hösten. 
Kulturskribenten och författaren John Sjögren ger några 
personliga inblickar i kardinal Newmans liv. Välkommen!

We’re getting married!
- A married preparation course  
for Catholic couples
The course includes topics and areas like 
– a catholic view of mankind and marriage 
– understanding matrimony as a sacrament 
– the importance of communication
P Klaus Dietz SJ, Ann och David Darby
Stockholm, The John Paul II Pastoral Centre,
April 4, from 10 am to 3 pm

Additional information  
https://www.kpn.se/kurser-events
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Fakta

AnnaMaria Hedin  
Sankt Eskils församling, Örebro

”Ge konfirmanderna psalmboken Cecilia som gåva!”

AnnaMaria var organist i Svenska kyrkan innan hon för tjugo år sedan 

kände att tiden var mogen för henne att följa sitt hjärtas längtan och bli 

upptagen i katolska kyrkan. Sedan 2013 bor hon i Örebro och är 

frilansande organist. Hon har också startat en egen liten musikskola 

med pianoundervisning enligt Suzukimetoden. I Sankt Eskils försam-

ling har hon sedan två år en deltidstjänst som organist. 

En musikälskande kateket för kommunionsbarn
AnnaMaria betonar vikten av att möta barnen där de är, att vara med-

veten om deras verklighet och deras mognadsgrad. Samtidigt ska man 

inte underskatta barnen. Hon vill slå vakt om den förmåga som mindre 

barn har att, till synes utan ansträngning, lära sig sångtexter utantill. 

– Det händer att vuxna som själva har svårt med den saken inte 

vågar lita på att barn kan. Många barn, särskilt yngre, älskar dessutom 

att sjunga på latin! Vad som länge varit omodernt i skolundervisningen 

är utantillinlärning. Så beklagligt, menar AnnaMaria. Att lära sig 

utan till – ”by heart” som engelskspråkiga säger – går ner i hjärtat och 

stannar där. Vilken skatt av böner och visdom bär man då inte inom sig!

– Gemensam sång och, där man kan ha det, barn- och/eller 

ungdoms kör är en viktig del av katekesen som aldrig får underskattas. 

Tyvärr har inte alla förstått detta. 

– Men situationen lär förbättras. AnnaMaria berättar att KLN:s kurser 

för katolska kyrkomusiker ökar tillgången på kvalificerat folk. Allt fler 

församlingar anställer musiker.

Blyga barn kan lockas med
Med blyga barn kan det hjälpa att ha med fler sångare, så att inte 

barnens röst sticker ut. Grundläggande röstövningar kan också vara till 

hjälp – sådana som körer gör för att värma upp. Man kan tro det är bara 

på lek, men det finns både kunskap och allvar bakom alla dessa ”roliga” 

sätt att låta på. Det är också viktigt att låta barnen sjunga i ett röstläge 

som passar dem. På så sätt ger vi barnen ”rösträtt”.   

Mod att experimentera 
AnnaMaria ska tillsammans med kateketkollegan Hemal Abeysekera 

prova på att arrangera ett påskspel som ska framföras vid en försam-

lingsfest i vår. 

– Alla barngrupper gestaltar tillsammans passionshistorien, 

upp ståndelsen, himmelsfärden och missionsbefallningen utifrån 

Matteus evangeliet. I hela spelet ska korta sånger ur Cecilia flikas in för 

att ge fördjupning och tillfälle till reflektion.

Jag ber AnnaMaria nämna en barnvänlig psalm ur Cecilia som hon 

tycker mycket om. Hon funderar en stund.

– Du är hemliga vännen min av Anders Piltz. Även små barn behöver 

texter av hög kvalité så att de får uppleva något som är estetiskt skönt, 

som vittnar om sanningen som är Gud (Red anm: psalmen finns nu 

inspelad på KPNs hemsida).

Konfirmander borde få en egen Cecilia som gåva, menar AnnaMaria. 

– Den är ju så mycket mer än en sångbok! Inte för inte är undertiteln 

Gudstjänstbok. Där finns så mycket fint och användbart att upptäcka.

Text och bild: Rauha Navarro Marttinen

AnnaMaria vill ge barnen ”rösträtt”.


