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www.kpn.se

Vad är KPN?
Katolska Pedagogiska Nämnden, KPN, har biskopens uppdrag att stödja

Nyheter

och utveckla den kateketiska verksamheten i stiftet. Katekes berör barn,
ungdomar och vuxna, vi är inbjudna att fördjupa vår tro under hela vårt
liv. KPN ger ut kateketiskt material för olika åldrar och arrangerar
fortbildning av kateketer och andra vuxna. KPN består av en nämnd och
ett kansli. Arbetande ordförande är Ulrika Erlandsson. Vänd dig gärna till
kansliet om du har frågor.

Kateketutbildning
KPN erbjuder kurser till alla kateketer i vårt stift (i samarbete med
Studieförbundet Bilda). Här ges grundläggande teologiska och
pedagogiska kunskaper. KPN kan också skräddarsy kurser för
församlingars och nationella gruppers behov. Ta kontakt med kansliet om
du är intresserad!

KateketNytt
KateketNytt är kateketernas egen informationstidskrift. Ge oss gärna ditt
namn och din adress, så kan vi skicka ut tidskriften till dig – kostnadsfritt
– med tre nummer/år.

Kunskap på väg – trosfördjupning för vuxna

Affischen Bibliska kartor (1302)

Tillsammans med Studieförbundet Bilda anordnar KPN kurser för alla

Stor biblisk karta med heliga landet på ena sidan och Gamla

intresserade vuxna. Det är helgkurser som är förlagda till stiftsgården

testamentets värld på andra sidan. Till kartan finns en tillhörande

Marielund utanför Stockholm, Rögle kloster utanför Lund, Mariadöttrarna

beskrivning. Storlek 70x100 cm.		

utanför Omberg och Åhs stiftsgård utanför Göteborg. Utöver fördjupad
kunskap om kyrkans tro ges också möjlighet till gudstjänstliv och

Pris: 250 kr

Till konfirmanden (1118)

inspirerande möten med andra kristna.

Ett vackert litet häfte, 22 sidor, tänkt

KPNs kanslipersonal

att delas ut av biskopen vid konfirmationen. Konfirmationens sakrament
Foto: Marija Kedzo.

förklaras. Här finns också böner och en
biktspegel anpassade till ungdomarna
samt en sida där familj och vänner kan
skriva sina namn.

Rauha Navarro Marttinen, Cristina Ramos de Strandberg, Maria Borowiec,
biskop Anders Arborelius OCD, Ulrika Erlandsson och Carina Mlynarczyk.
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.

Adress: Katolska Pedagogiska Nämnden
Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum,
Box 2150, 103 14 Stockholm,

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.

www.onlinewithsaints.com

Besöksadress (kom gärna och hälsa på!): Brunnsgränd 4, 4 tr
111 30 Stockholm

Lär känna över 100 helgon,
kvinnor och män, snickare och

Vad kan jag lära
av helgonen?
Jag tycker om att se
som vår tros hjältar,

lärda, påvar och mödrar, furstar

på helgonen

göra
de har bidragit till att
världen till en bättre plats!

www.onlinewithsaints.com

och fattiga. Deras livsberättelser

Upptäck vänner
och följeslagare
på din väg till Gud

kopplas till nutida livsfrågor. Till

www.tweetingwithgod.com
www.onlinewithsaints.com

Tfn 08 – 505 576 60 / 62 / 64
Mail: kpn@katolskakyrkan.se

M I C H EL R EMERY

Michel Remery

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.

Online med Helgonen (1309)

U T VE C K L A D AV

Online med Helgonen

Beställ på www.kpn.se

Ko Pris 20 kr

ISBN 9789187273575

boken finns också en tillhörande

Online with Saints Swedish Cover.indd 1

2020-03-02 13:30

app, Online with Saints.

Bg 119-2053
KPNs swishnummer: 1230054932

Ko V Pris 110 kr

Telefon – och öppettider
Måndag – fredag: 9–12 och 13–16
Under skollov är bemanningen begränsad och beställningar
tas emot i den mån det är möjligt.

Rabatter
Alla kateketer, katolska församlingar och nationella grupper har rabatt på
våra priser enligt följande: 10% vid köp av 1–5 ex av samma titel, 20% vid
köp av 6–10 ex av samma titel, 25% vid köp av mer än 10 ex av samma
titel. Bokhandlare erhåller 50% förutom på KPNs serie På väg med Kristus
samt Krisma, där församlingsrabatt gäller. Samtliga priser inklusive
moms. Prisuppgifterna gäller till nästa katalog utkommer.
Layout: Anna Klint.
Foto: Foto: Manne Mannesays har fotat barn som deltog
i S:ta Eugenias barnläger på Marielund.
Tryck: Norra Skåne Offset
De flesta böcker har subventionerats
av Bonifatiuswerk

Vigselminne – ros (1303) Vigselminne – kors (1304)
A-4, kartong. Att dela ut i

A-4, kartong. Att dela ut i

samband med vigsel.

samband med vigsel.

V Pris: 10 kr

V Pris: 5 kr
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Bön i familjen –
Huskyrkan (1202)
KATEKETENS

VERKT YGSLÅDA

Hur ber vi i familjen? Det behöver inte vara svårt! En liten
folder som ger förslag till hur
man kan komma igång med
KATEKETENS

detta hemma, exempelvis

VERKT YGSLÅDA

aftonbön och bordsbön.
F Gratis (portokostnader
tillkommer)

Verktygslåda
om sakramenten (1147)
Varje sakrament förklaras och
därtill erbjuds uppgifter för
olika åldrar. Fina berättelser
t ex från präster och systrar om
sin kallelser.
Ka B Pris: 30 kr

Verktygslåda
om kyrkoåret (1144)

Svenska – arabiska (1305)

Här finns uppgifter och

Svenska – polska (1306)

berättelser kring kyrkoåret.

Svenska – spanska (1307)

Tyngdpunkten ligger vid

Svenska – engelska (1308)

fastetiden.

Lilla katolska bönhäftet

Ka B Pris: 30 kr

Kyrkans grundläggande böner samlade i fyra tvåspråkiga
häften. Svenska på ena sidan och det andra språket
på andra sidan. Fickformat (A-6), färg på omslaget och
svart-vit inlaga, 32 sidor.
Herre, lär oss att be!
Lukas 11:1

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.
Matteus 6:9-13

Ty riket är ditt, och makten
och härligheten i evighet.
Amen.

Affisch Fader Vår (1298)
Med denna både pedagogiska
och vackra affisch blir det en
glädje att undervisa barn om
Herrens bön. Samtidigt pryder
den väggen, både hemma och i
församlingen. Illustratör: Agnes
Danielsson. Storlek: 100x70 cm

Lukas 15:11-32

Pris 200 kr

V K F Ka Pris: 15 kr

Målgrupper
Så här ser man till vilken åldersgrupp/
målgrupp de olika materialen i första
hand vänder sig till.
Ba = barn
Ko = konfirmander, ungdomar
Ka = kateketer, präster, ledare
F

= föräldrar, föräldragrupper

V

= vuxna

Katolska Pedagogiska Nämnden
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Katekes för barn
och konfirmander
Den barnkateketiska serien ”På väg med Kristus”
erbjuder en arbetsbok och en lärarhandledning för varje
skolår i grundskolan. Efter den sjunde boken fortsätter
ungdomarna med konfirmandmaterialet Krisma
som är avsett för åttonde och nionde klass. Barnens
och ungdomarnas böcker är kombinerade läs – och
arbetsböcker, vilket underlättar kateketens uppgift. Även
föräldrarna engageras genom ”Hemma hos oss” - sidorna.
Vid köp av 11 böcker kostar varje enskild bok endast 60
kronor, då ingår även en gratis lärarhandledning.

Kyrkan, vårt hem
(1079)

Bok 3 i serien ”På väg med
barnen året efter att de tagit

Lärarhandledning till
Kyrkan, vårt hem

emot sin första kommunion.

(1103)

Tonvikten ligger på kyrkoåret,

Här får du många praktiska

kyrkorummet, Bibeln och

idéer kring vad du kan göra

helgonen.

med barnen i undervisningen.

Kristus”. Boken vänder sig till

Ba 9–10 år (barnen går

Särskilt spännande i denna

i klass 3) Pris 80 kr

lärarhandledning är 14 lite
tokroliga arbetsblad, som
kan kopieras och delas ut till

LÄR

Kyrk

ARH

barnen.
AND

an, v

LED

årt h

em

Ka Pris 80 kr

NING

Lärarhandledning till
Gud kommer till oss
Varje kapitel har en tematisk

(1105)

Lärarhandledning till
Guds folk på vandring

introduktion för kateketen.

Bok 4 i serien ”På väg med

(1080)

Sedan ges förslag på lektions-

Kristus”. Med denna bok

Hur förklara Gamla testa-

utkast, lekar och andakter

behöver du inte känna dig

mentet för barn? Här får du

som passar till barnens bok.

osäker på Gamla testamentet.

en bra bakgrund och många

De spännande berättelserna

förslag till pedagogiskt arbete

och texterna presenteras så

samt andakter som passar för

som de tolkas i kyrkan.

undervisningen.

(1290)

Gud kommer till oss
(1289)

Bok 1 i serien ”På väg med
Kristus”. Här ges en första
introduktion till Kyrkans tro.

Ka Pris 80 kr

Barnen lär känna Gud som
skapare, Jesus som frälsare och
den helige Ande. Många bilder
att färglägga, pysseluppgifter
och spännande serier om barn
som också går i undervisning!
Ba 7–8 år (barnen går i
första klass) Pris 80 kr

Videos till Bok 1
På KPNs hemsida, 

Guds folk på vandring

Ba 10–11 år (barnen går

Ka Pris 80 kr

i klass 4) Pris 80 kr

www.kpn.se finns videos
speciellt framtagna till bok 1,
se under Videos, Bibelfilmer
för barn.

Det glada budskapet
Jesus, vår vän

(1274)

Lärarhandledning till
Det glada budskapet

(1089)

I bok 5 i serien ”På väg med

(1286)

Bok 2 i serien ”På väg med

Kristus” står Jesus Kristus i

Hur fördjupa barnens tro,

Kristus”. Här förbereds barnen

centrum. Boken tar även upp

möta deras tro och tvivel? Hur

katolsk bibelsyn, frågor om

lär man sig på bästa sätt? Hur

Lärarhandledning till
Jesus, vår vän (1077)

ont och gott och kärleken. Här

bygger man upp en gemen-

börjar glädjebudet om Jesus

skap runt Kristus, där både

”Vi tror” samt ”Katolsk ordbok”

Förklaringar till kateketen

Kristus!

lek, sång och bön får plats?

som hjälper barnen att utvid-

samt förslag på aktiviteter,

ga sitt katolska ordförråd.

böner och sånger som passar

inför bikten och den första
heliga kommunionen. Längst
bak i boken finns sektionen

Ba 8–9 år (barnen går
i klass 2) Pris 80 kr

till barnens bok.
Ka Pris 80 kr

Ba 11–12 år (barnen går
i klass 5) Pris 80 kr

Hur involvera föräldrarna?
Lärarhandledningen ger dig
många praktiska tips.
Ka Pris 80 kr
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Konfirmandmaterialet Krisma
Krisma är ett två-årigt material som förbereder ungdomar
på mottagandet av konfirmationens sakrament. Krisma är

Kyrkans historia

tänkt att användas i årskurs åtta och nio (20 kapitel) och

(1115)

går igenom hela kyrkans tro. Krisma passar även för de

Bok 6 i serien ”På väg med

ungdomar som redan konfirmerats men önskar fördjupa

Kristus” ger en levande

sin tro. Här tas upp frågor som tro och vetande, Bibeln,

inblick i kyrkans historia, från

Jesus Kristus, Guds rike, Treenigheten, kyrkan, Maria, de

urkyrkan till idag. Kristna

sju sakramenten, sexualitet och kyskhet, tio Guds bud,

glansperiod, reformationen,

Lärarhandledning till
Kyrkans historia

missionen och tiden fram till

(1114)

Andra Vatikankonciliet och vår

Ger en fördjupad bakgrund

Krisma – Arbetshäftet

katolska kyrka i Sverige idag.

till varje tema, litteraturtips,

Innehåller punktvisa sammanfattningar av varje tema samt

Här finns många uppgifter

förslag till lekar, extra aktivite-

arbetsblad som ungdomarna kan jobba med två och två, i

att arbeta med och en ny

ter, pyssel och andaktsförslag

grupp eller enskilt. Får igång dynamiken i gruppen!

barngrupp introduceras. En

med vilka du får mycket inspi-

spännande upptäcktsfärd ut-

ration till din undervisning!

som förföljs, medeltidens

lovas, med kopplingar mellan

Ka Pris 80 kr

då och nu.

Bergspredikan och de yttersta tingen.

Krisma – Tankeboken (1127)
Böner, dikter, vackra bilder och kyrkans lära. Här finns texter
att reflektera och samtala kring. Tankeboken stannar inte vid
ungdomsperspektivet utan är tänkt att kunna växa med in i

Ba 12–13 år (barnen går
Lorem
ipsum
dolor fringi dolor sit amet,
Fusce vitae lla purus ferme consectetur adipis
ntum
bibendum est quis elit volutp mollis porta cing elit. Vestib
erat facilis
ulum moles
Nulla vulpunibh. Integer urna at fringilla
is. Intege
tie
eget
r ac dictum
libero pretiu tate pellentesque arcu, molestie vel urna. Nunc
nisi.
ut euism
eget
tempor.
m vitae.
Donec dictum od in, pretiu felis justo, nec
Morbi nec
m non quam
massa ut
Quisque
ante luctus volutpat odio,
ornare vehicu
a tempu .
Sed laoree
bibendum.
la mauri
s
s et dictum
interdum t iaculis imper
diet.
. Cras et
dictum
nisi lacus,
nar sed,
sem males Maecenas sed
dictum
uada
hendrerit
vel. Phase nibh turpis. Duis ac viverra massa
pharetra
nisi.
nec risus.
llus turpis
.
tempus
sodales
ultrices
Fusce non Pellentesque
mauris,
nisi,
enim ligulaturpis, vulputate
orci ac
ut conva
lerisque
id
quam
,
pulvisuscip
llis tellus
mi. Class
sceler
inceptos
pellentesque isque varius it in feugiat vitae,
aptent taciti
himenaeos.
vitae. Nunc . Nunc interd
sociosqu
facilisis
Quisq
um
ad litora
ultrices
torquent ac nibh ligula,
varius orci.ue eget pulvin
a scear quam
per conub
Integer
. Proin
ia nostra
vulputate
, per
tristique ac erat ut neque
feugiat.
interdum

tro - här
och nu!

Lev din

G

NIN

LED

ND
RHA

vuxenlivet också.

Lev din

i klass 6) Pris 80 kr

Ko 14–16 år (ungdomarna går

		

tro

i klass 8–9) Pris 80 kr

A

LÄR

in tro

Lev d

här och

Lev din tro
– här och nu! (1128)

Krisma-paketet

nu!

(1129)

u!

ch n

här o

Arbetshäftet säljs
endast i paket med
Tankeboken.

Bok 7 avslutar serien ”På väg
med Kristus”. Vad menas med
katolik är ett sätt att leva. Vår

Lärarhandledning
till Lev din tro – här
och nu! (1126)

tro omfattar alla delar av livet.

Lärarhandledningen ger dig

Det kristna livet levs när vi

som ledare en egen fördjup-

är förankrade i kyrkans bud,

ning i temat, facit till arbets-

sakramenten och bönen.

bokens övningar samt många

Boken har många uppgifter

förslag på extra övningar som

som underlättar undervis-

du kan göra. Här finns också

ningen och diskussionsfrågor

förslag på lekar och andakter.

att vi är katoliker? Att vara

som möjliggör givande samtal
med ungdomarna.
Ba 13–14 år (barnen går
i klass 7) Pris 80 kr

Ko Pris 150 kr

Lärarhandledning till Krisma
(1130)

Här ges en bakgrund till varje tema, tips
på aktiviteter, facit till arbetsbladen, samt
förslag till en avslutande andakt. Till vissa
teman finns fördjupningar med extra
arbetsblad/material. Vid köp av 11 Krisma-paket erhålls 25% rabatt och då ingår
även en gratis lärarhandledning.
Ka Pris 80 kr

Ka Pris 80 kr

Till varje bok finns en tillhörande pin med passande motiv.
Den är lätt att fästa med fjärilslås på baksidan. En fin
belöning när man arbetat sig igenom en bok!
Pris 10 kr (utan rabatter)
Pin till bok 1 (1106)
Pin till bok 2 (1107)
Pin till bok 3 (1108)
Pin till bok 4 (1109)

1

2

3

4

5

6

7

Krisma

Pin till bok 5 (1110)
Pin till bok 6 (1123)
Pin till bok 7 (1124)
Pin till Krisma (1125)

tter

ckholm

Till konfirmanden (1118)
Ett vackert litet häfte, 22 sidor, tänkt att
delas ut av biskopen vid konfirmationen.
Konfirmationens sakrament förklaras.
Här finns också böner och en biktspegel
anpassade till ungdomarna samt en sida
där familj och vänner kan skriva sina
namn. Även tips på katolska hemsidor.
Ko Pris 20 kr

Lev livet! Om Tio Guds
Bud och friheten
(1121)

DVD-serie Catholicism (1235)

Ett material för konfirmander

Tio filmer på ca 55 minuter presente-

och ungdomar som vill ha ett

rar den världsvida kyrkan, hennes liv

katolskt svar på frågor kring

och hennes lära. Upptäck rikedomen

moral, sexualitet, samvete,

i kyrkans mångfald, från trummorna i

materialism och rättvisa.

den afrikanska bykyrkan till stora helge

Ko, V, F Pris 20 kr

domar i Asien, Latinamerika och Europa.
Biskop Barron, känd från Word on
Fire, förklarar centrala teman i kyrkans
tro, med början i Jesus Kristus till läran om hennes sakrament.

Lev livet! Lärarhandledning (1122)
Förslag på diskussioner och arbetsuppgifter för undervisning
och läger. 				

Ka Pris 20 kr

Kyrkans tro speglas också i den sköna konsten och musiken.
Lämplig för ungdomar och vuxna. Textad på svenska och polska.
Till filmerna finns också samtalsfrågor som tagits fram i sam
arbete med Bilda.		

Ko, Ka, F, V Pris 250 kr

Makten att befria: Gamla
testamentet för ungdomar

Världen behöver
dig och mig
Rättvisa, fred och miljö står i fokus
i detta användbara material kring
katolsk sociallära. Här finns många
praktiska övningar som underlät-

(1119)

tar undervisningen.

En introduktion till Gamla testamentet

Materialet består av:

med hänsyn tagen till frågor som är
viktiga för ungdomar, t ex tio Guds bud.
Boken är både läs- och arbetsbok.

Lärarhandledning

(1212)

Pris 20 kr

Ko Pris 20 kr

Arbetshäfte för årskurserna
4 och 5 (1214)
Pris 20 kr

Makten att befria
– Lärarhandledning (1120)
Ger en introduktion till varje kapitel samt många pedagogiska
förslag till hur undervisningen kan gestaltas med ungdomarna.

Arbetshäfte för konfirmander/
ungdomar (1213)
Pris 20 kr

Ka Pris 20 kr

y

ve
rs
io

n

#

Ex

tr
a

T
w
ee

ts

Twittra
med

Michel Remery

Ger svar på över 200 frågor om det mesta i

Twittra med Gud på
arabiska (1288)

kyrkans tro, Bibeln, liturgin, etiken, men också om

Twittra med Gud kan liknas

helgonen och om kyrkans historia såsom kors

vid ett lexikon som ger

tågen, reformationen och Andra vatikankonciliet.

svar på över 200 frågor om

Twittra med Gud (1296)

N

w York

GUD

# Big Bang, bön, Bibeln,
sexualitet, korstågen,
synden, karriären …

9

9
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Ungdomar

Twittra med Gud

ar på
skor
e
alet!
rar
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Michel Remery

Boken kan ses som ett uppslagsverk och vänder

kyrkans tro. Ungdomar har

sig till ungdomar, konvertiter och alla som vill

här ställt frågor som: Varför har Jesus dött för oss?

veta mer om tron. Till boken hör också en app.

Betyder Big bang slutet på tron på Gud? Har Gud

Författare: Michel Remery.

skrivit Bibeln själv? Varje fråga ges ett kort svar i form
Ko, V, Ka Pris 150 kr

Handledning (1117)

Pris 30 kr

av en Tweet, men också ett mer utförligt svar. Denna
version är helt på arabiska.

V, Ka Pris 150 kr
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För kateketer och ledare
Riktlinjer för katekesen
i Stockholms katolska stift
(1131)

Ge som gåva vad ni har fått som gåva
Biskopens riktlinjer för katekesen omfattar
allt kateketiskt arbete i stiftet, det gäller
katekes både för vuxna, ungdomar och barn.
Dessa riktlinjer bygger på Direktoriet för katekes från Kleruskongregationen, Directorium Catecheticum Generale.
Gratis (portokostnader tillkommer)

Orkesterns dirigent
Att organisera katekesen

Orkesterns dirigent (1287)
Hur organiserar man katekesen i församlingen? Dett är en skrift
som i första hand vänder sig till kyrkoherden. Att leda volontärer
med stort ansvar för barnens och ungdomarnas katekes är en
komplex uppgift. Orkesterns dirigent bygger på Generaldirektoriet
för katekes samt på Riktlinjer för katekesen i Stockholms
katolska stift.

Bibeln berättar – Bibelspel för
undervisning och mässa (1134)

Nu åker vi! (1138)
Detta häfte är just vad du behöver för att för-

Sju enkla bibelspel, däribland julspel, som

bereda dig för ett ungdomsläger. Här hittar

kateketen kan framföra tillsammans med

du gruppstärkande aktiviteter, samtalsöv-

barnen. Lätta att framföra, kan användas i

ningar och praktiska tips om hur du organi-

undervisningen direkt.

serar dig. Förslag till tematiska läger ingår

Se videon på www.kpn.se.

också, ett om mässan och ett om socialläran.
		

Ka Gratis (portokostnader tillkommer)

Ka, Ba 7–12 år Pris 20 kr

Ka Pris 20 kr

Vi ministrerar (1219)

Kallad till kateket – Hur gör jag
konkret? (1136)

En nödvändig hjälp för alla barn och ungdomar som vill lära sig ministrantens uppgift.

En introduktion till uppgiften att vara kate-

Lista med ordförklaringar ingår. Passar

ket. Med Jesus som förebild ser vi på kateke-

också som presentbok.

tens roll som ledare, tankar kring hur man lär

Ba, Ko, Ka Pris 30 kr

sig, disciplin, åldersblandade grupper, hur

Ministrera – men hur? Video på kpn.se.

barn tänker och mycket mer. Ger levande
exempel ur församlingens undervisning samt praktiska och

KATEKETENS

VERKT YGSLÅDA

pedagogiska reflektioner kring undervisning av barn och unga.

Verktygslådorna innehåller arbetsblad som

Ka Pris 50 kr

Inför resan genom livet
– En vision om undervisning

kan kopieras och delas ut i samband med
KATEKETENS

VERKT YGSLÅDA

MARIA
VÅR ANDLIGA MODER

(1135)

Kateketens verktygslådor

undervisningen. Kan också laddas ned från
hemsidan.
1. Korsord (1143)

OBS! N

y a ve r

I ständig dialog med läsaren förklaras grun-

2. Kyrkoåret (1144)

derna för den katolska tron på ett sätt som får

3. Maria – vår andliga moder (1145)

inspirerande konsekvenser för det pedago-

4. Helgonen – våra förebilder (1146)

giska arbetet. Av den katolske religionspeda

5. Sakramenten (1147)

gogen professor Thomas H Groome. Rune Larsson har givit
texten svensk språkdräkt. 160 sidor.

Ka Pris 50 kr

s io n e r

Ka, Ko, Ba 7–15 Pris 30 kr styck

Kateketvälsignelse (1149) Ett blad att lägga in i mässboken
med kateketvälsignelse samt ordning för välsignelse av barn

Med barnens trygghet i fokus
– om arbetet med Beredskaps
planen mot sexuella övergrepp
på barn och ungdomar (1203)

som börjar undervisningen. 		
Kallad till förälder
Ett studiecirkelmaterial för föräldragruppen

Ka Pris 5 kr

Kallad till förälder – Ett studiecirkel
material för föräldragruppen (1194)
Barnens trosundervisning är ett gyllene tillfälle

Ger en bakgrund till problematiken kring

att samla föräldragruppen i en studiecirkel för

sexuella övergrepp i kyrkan. Visar även

att stödja varandra i kallelsen som förälder och

det förebyggande arbete för att säkra

lära mer om kyrkans tro. Med Kallad till förälder

en trygg miljö för varje barn och ungdom i våra f örsamlingar.
Innehåller också utdrag ur stiftets Beredskapsplan.
Ka, Ko, F, V Gratis (portokostnader tillkommer)

kan även du som saknar tidigare erfarenhet
av att leda grupper klara denna uppgift! 16 träffar samt förslag på
familjeläger. 			

Ka, F Pris 80 kr

Katolska Pedagogiska Nämnden
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Roligt med Bibeln
Dessa aktivitetshäften förmedlar

Familjen

mycket om Bibelns berättelser sam
tidigt som barnen får roliga pysseluppgifter. Lämpliga för barn 5–10 år.

Bibeln för små och stora
(1097)

Påskglädje (1310)

Katolsk barnbibel med förord av

Fyrfärg 32 sidor

biskop Anders Arborelius. Här finns
stora uttrycksfulla illustrationer som

Pris 40 kr

Guds allra första vänner (1113)

uttrycker mer än tusen ord. Boken har

Om Gamla testamentet, 32 sidor.

ett stort format (23cm x 25 cm) vilket

Pris 40 kr

gör den passande att läsa och berätta ur även för barngrupper.
Lämplig ålder: 4–10 år. 		

Kul till jul (1096)

Ba, F Pris 150 kr

32 sidor fulla av aktiviteter och

Du mitt barn (1132)

berättelser om den kristna julen.

Ett kommunionsmaterial för de föräldrar

Pris 40 kr

som av olika skäl får ta ett stort eget ansvar
för barnens kommmunionförberedelse.
Materialet kan också användas i församlingskatekesen, främst vid individuell
undervisning.

V, F Pris 40 kr

Katekes för alla
– Vår tro i ord och bild (1211)
Rikt illustrerad klassisk katekes med trosbekännelsen, sakramenten, Guds bud och
bönen. Föräldrar ges vägledning i hur man
kan förklara tron för barnen. Bilderna är
uttrycksfulla och talar sitt eget språk!
Ba, Ka, F, V Pris 60 kr

På upptäcktsfärd i kyrkan (1192)
Följ med på Upptäcktsfärd i kyrkan! Hur ser
en katolsk kyrka ut, vad ser vi för heliga före
mål? Denna kyrkoguide är fylld av vackra

Döpt ... och
sedan? (1200)
Föräldrar behöver
stöd för att förstå
och leva sin kristna
tro. På vilket sätt kan
man som förälder i
familjens vardag ge tron vidare till
sina barn? I boken berättar föräldrar själva om
erfarenhet av bön i hemmet, av att gå till mässan och av att
fira kristna traditioner. Föräldrarna får helt konkreta tips. Här ges
även vägledning i hur man kan ta upp de stora livsfrågorna med
barn. Vänder sig till föräldrar som har barn i åldrarna 0–10 år.
Illustrerad i färg.			

F, Ka Pris 40 kr

Baptised ... what now? (1150)
Faith in ones daily life - help for families with young children.
Pris 40 kr

fotografier från olika kyrkor. Mjuk pärm,
50 sidor.

Ba, Ko, Ka, V, F Pris 20 kr

Jag möter Jesus (1090)
Bibelns och kyrkans berättelse.

Min rosenkrans (1101)

Jesu små systrar har illustrerat så att

Förpackningen innehåller en färgglad rosen-

bilderna kan färgläggas. Passar även

krans som du tillverkar själv. De fem färgerna

förskolebarn.

påminner om de fem kontinenterna och visar
hur brokig och mångfaldig vår gemensamma
värld är. Det medföljande häftet erbjuder en
pysselhandledning med tydliga foton och
förklarar på ett enkelt sätt hur man ber rosenkransen. 		

Ba Pris 30 kr

Min egen babybok (1201)
En fin bok med tankar, dikter och
böner kring det nya barnet. Föräldrarna kan fylla i barnets vikt, längd
och många minnen från barnets första år. Passar i ekumeniska familjer.
Ba, F Pris 20 kr

Ba Pris 60 kr

Kul med Jesus, Maria
och helgon (1293)
En pyssel och aktivitetsbok för de allra
yngsta. Barnen får en första bekantskap
med en katolsk bildvärld.

Ba Pris 40 kr
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Vuxna
Rakt på sak om att vara katolik

Vi ska gifta oss

och reflekterande texter tar upp frågor som:

Vi ska gifta oss
– Frågor och svar
om katolsk vigsel

Hur ser katoliker på Gud och Jesus? Varför

(1151)

går en katolik i mässan på söndagarna?

Ett vackert illustrerat häfte

Vad anser katoliker egentligen om sex

med information om hur den

och samlevnad? Ett häfte både för egen

katolska kyrkan ser på äkten-

We’re getting married
– Questions and
answers about Catholic marriage (1148)

läsning, äktenskapsförberedelse, konvertiter,

skapet. Här ges svar på många

The booklet provides infor-

ungdomar och föräldraträffar. Bra också för

praktiska frågor kring hur man

mation on how the Catholic

kateketgruppen!

går till väga om man planerar

Church looks at marriage and

en katolsk vigsel. 24 sidor.

answers many practical ques-

(1153)

Boken med humoristiska serieteckningar

V, Ko, F Pris 30 kr

F r å g o r o c h s va r o m k at o l s k v i g s e l

Q u e s t i o n s a n d a n s w e r s a b o u t C at h o l i c m a r r i a g e

V Pris 10 kr

Makten att befria (1154)

tions about how to proceed
if you are planning a Catholic

En introduktion till Gamla testamentet, dess

wedding.

centrala teman, berättelser och personligheter. I slutet av varje kapitel finns frågor

V Pris 10 kr

Dopet – frågor
och svar (1198)

för egen reflektion som även lämpar sig för
studiecirkeln.

We’re getting married

V, F Pris 30 kr

Häftet är en hjälp för
alla som själva önskar

Rakt på sak om bön (1155)

ta emot dopet eller

Liten ”böneskola” som med hjälp av skämt-

som önskar döpa sitt

teckningar förmedlar insikter om tron på ett

barn i katolska kyrkan.

okonventionellt sätt. Rolig som presentbok!

Här ges svar både på
också på de många praktiska

Baptism – questions
and answers (1199)

saker man bör känna till inför

A booklet containing infor-

ett dop. Här finns också dop

mation about Baptism in the

ritualet, samt en illustrerad

Catholic Church. A helpful

översikt över dopets olika

guide to the preparation of

moment.Till häftet finns också

the sacrament of Baptism, for

en video om dopet på KPNs

yourself or for your child.

de teologiska frågorna men

V, F, Ko Pris 20 kr

Att älska och ära dig
Ett katolskt studiecirkelmaterial för äkta
par med åtta träffar. Att älska och ära dig
erbjuder friskvård för relationen och
vänder sig till par som vill arbeta för
ett rikare äktenskap. Den viktigaste

hemsida, se www.kpn.se

delen i arbetet är dialogen med den
egna makan/maken både i studiecirkeln
och hemma. Paren lär sig bland annat

Handledning
för
vigselförberedelse

att kommunicera bättre och hantera
konflikter. De får också en djupare insikt i vad

F, V Pris 10 kr

Handledning för vigselförberedelse (1196)
En handledning till den som förbereder

deras äktenskap som sakrament betyder för deras relation

paret, upplagt för tre träffar. Här finns

och även för familjen och samhället. Att leva i ett äktenskap är

samtalsfrågor som tar upp kyrkans syn

en kallelse. På KPNs hemsida finns videofilmer som inspirerar
samtalet i varje träff.

på äktenskapet samt parets relation och
framtidsvisioner. Ett flertal arbetsblad underlättar dialogen. Även Allmänna riktlinjer
för blankett ”Anmälan om vigsel” ingår.

Deltagarhäfte (1141)
Ett häfte för deltagarna, som är späckat med övningar och
F, V, Ka Pris 40 kr
En natt drömde Elof Sundin att han mötte Gud.
”Fantastiskt”, tänkte Elof. ”Nu kan jag få svar på
alla mina frågor.”

Många av oss skulle nog fråga precis som Elof om vi fick
chansen:
• Varför griper Gud inte in och ställer allt till rätta?
• Varför hittar inte vetenskapen Gud?
• Varför visar Gud sig aldrig?
• Varför finns det onska och lidande i världen?
• Bryr sig Gud om hur vi har det?
• Kan vi få kontakt med honom?
• Varför svarar Gud inte på mina böner?
I Elof Sundins dröm diskuteras dessa och andra frågor på ett
sätt som kan få oss att fundera över hur vi själva brukar tänka
oss Gud och som kan hjälpa oss till en djupare syn på Mysteriet
bakom allt.

Med detta häfte blir det enkelt att leda gruppen. Här ges tydliga

Boken är skriven som en dialog och illustrerad av författaren.
Det är allvarliga ämnen som tas upp – men enkelt, rakt på sak
och med humor. Varje kapitel avslutas med frågor att tänka
vidare utifrån, frågor som kan hjälpa den som läser boken på
egen hand till vidare reflexion men som också gör att boken
är idealisk för gruppsamtal och studiecirklar.

förslag kring träffarnas syfte, deras struktur, samtalsfrågor och

uppgifter. Här finns också tematiska inledningar till varje kapitel.
Katolska Pedagogiska Nämnden

F, V, Ka Pris 40 kr

Ka Pris 110 kr

Elof Sundins dröm

Ledarhäfte (1142)

Michael Henesy C.Ss.R.

Michael Henesy C.Ss.R.

tankeväckande ord. 		

Elof Sundins dröm

Elof Sundins dröm
Michael Henesy C.Ss.R.

Elof Sundins dröm (1156)
Elof ställer de stora frågorna om Gud,
det onda och om skapelsen. Gud ger svar.
Humoristisk pocketbok som tar teologin
på allvar.
V, Ko, F Pris 60 kr
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DVD: serie Catholicism (1235)
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Pedagogis

också samtalsfrågor, lämpliga för

Twittra med Gud (1296)

föräldragrupper.

Här ges svar på över 200 frågor om det mesta i katolska kyrkan,

Ko, Ka, V, F Pris 250 kr

både om tron, liturgin, etiken, men också om helgonen och om
kyrkans historia såsom korstågen, reformationen och Andra
vatikankonciliet. Dels ges korta svar i form av Tweets, samt lite
längre på ett helt uppslag. Boken kan ses som ett uppslagsverk
och vänder sig till ungdomar, konvertiter och till alla som vill
veta mer om Kyrkans tro. Till boken hör också en app på vilken
man kan ladda ned ytterligare fördjupningar till varje Tweet.
434 sidor. Författare: f Michel Remery.
Ko, V, Ka Pris 150 kr

Twittra – handledning (1117)
Till boken finns nu också en handledning med tips på hur man
kan använda materialet i olika grupper.

Ko, V, Ka Pris 30 kr

KPNs foldrar
Vikt A-3, foldrarna kan delas ut i samband med att någon
önskar en orientering i ett speciellt tema.
Ka, Ko, V Pris 5 kr styck

Försoningens sakrament
(1188)

Kort, men innehållsrikt om försoningens
sakrament. Praktiska frågor kring bikten

Katolsk tro

besvaras. Passar vuxna, t ex konvertiter

En småskriftserie i 27 delar. På ett enkelt sätt introducerar den

och konfirmander.

kyrkans tro och liv. Reflektionsfrågorna gör att häftena också
lämpar sig för studiecirklar. Lämplig för alla som vill fördjupa
sin tro. 			

Ka, F, V Pris 10 kr / häfte

Äktenskapet – det gäller livet
(1189)

Kyrkans syn på äktenskap presenteras

Kort katekes (1183)
När alla häftena är lästa passar det med
en ”trons grammatik” i form av korta
frågor och svar. En sammanfattning av
trons kärna av fader Anders Piltz.
Ka, F, V Pris 10 kr

på ett lättfattligt sätt. Lämpligt att delas
ut i samband med äktenskapsförberedelsen.

De sjukas smörjelse
(1190)

Detta sakrament har fått en förnyad
användning i vår tid.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mysteriet människan
Livet – en gåva?
Att söka Gud
Tro på Gud?
Jesus Kristus
Att möta Gud
Gud med oss
Guds avbild?
Tro som befriar

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mysteriet kyrkan
Kyrkan och kyrkorna
En apostolisk kyrka
Kyrkan och skriften
Tecken på Guds nåd
Till nytt liv
Till liv och tjänst
Frihet och ansvar
Kristen i världen

Alla häften inklusive box

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Om bönen
Mässan
Botens sakrament
Kärlek och äktenskap
De heligas gemenskap
Har döden sista ordet?
Fromhetslivet
Ekumenik i Sverige
På väg - tillsammans

Pris 250 kr

Döden – porten till livet
(1191)

Tar upp kyrkans syn på döden och
livet efter detta. Lämplig under ett
själavårdande samtal eller under Allhelgonahelgen.
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Om mässan
Anna och Marie
går i mässan
(1112)

Vackert illustrerad mässbok för barn.
En söndag följer Marie med sin kusin
till en katolsk mässa. Hon får lära sig

Sånger i katekesen

om kyrie, gloria, om kommunionen

Flera av psalmerna i Cecilia har spelats in på video av barnkören

och om allt som är spännande och

från S:ta Eugenia församling. På filmerna syns också texten,

viktigt i mässan... Inbunden, 46 sidor.

därtill förslag på passande rörelser man kan göra i katekesen.

Ba Pris 40 kr

Finns på www.kpn.se, Videos, avdelning ”Sjung med barnen”.

(1083)

Gudstjänst med barn
– vägledning och tips (1133)

Vackra fotografier tagna ur en katolsk mässa,

Med utgångspunkt i Direktoriet för barn-

därtill en ledsagande text på lätt svenska. För

mässor presenteras här en mängd idéer

barn och alla som på ett enkelt sätt vill följa

till hur man kan utforma mässan så att den

med och lära sig något om mässans ordning.

även anpassas för barnen. Det gäller val av

Mässbok för barn … och andra

Ba, F, Ka, V Pris 30 kr

psalmer, böner och barnens aktiva med
verkan. Ger även idéer till katekesen.
Ka – särskilt präster Pris 20 kr

MIN BOK
OM
MÄSSAN

Min bok om mässan
(1102)

Ett litet häfte om mässans olika

Mässans ordning

moment som barnen själva får göra

(1204)

färdigt. Kyrkråttan Russin hjälper till

Nya mässans ordning, nu

med att förmedla insikter. Barnen får

inplastad.
Pris 10 kr

färglägga, klistra klistermärken och skriva
lite grann. Text och illustrationer av Rauha
Navarro Marttinen.
Ba 6-10 år Pris 40 kr

Video: Låt Amy visa dig rörelserna
under mässan
Amy är bara tio år, men hon har koll på vilka rörelser
man ska göra under mässan. Lär dig av Amy!
Se på www.kpn.se, Videos, avdelning
”Lär mer om kyrkans tro”
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Helgonen

1

2

3

6

7

8

Anna Dunér
Andréa Räder

5

9

10

Franciskus och djuren (1092)

Helgonaffischer (1243)

En vackert illustrerad bok om helgonet

10 vackra helgonaffischer som kan pryda väggen. Varje hel-

Franciskus som levde på 1200-talet men

gon är också omgiven av symboliska detaljer som berikar

har mycket att säga oss i dag i sin radikalt

förståelsen av helgonets liv. Ett texthäfte med beskrivning

enkla livsstil och sin starka tilltro till Gud.

till varje helgon ingår. De helgon som ingår är heliga familjen,

Skriven av Erich Joos i översättning av

ärkeängeln Mikael, Lucia, Martin av Tours, Olav, Sunniva,

Anna Dunér. Illustrationer av Renate Seelig.

Franciskus, Bakhita, Maximilian Kolbe och Moder Teresa.
A-3, laminerat.		

Ba 5–11 år Pris 40 kr
I helgonens värld

4

I helgonens värld (1091)

1. Ärkeängeln Mikael; 2. Sunniva; 3. Olav; 4. Heliga familjen;
5. Maximilian Kolbe; 6. Lucia; 7. Martin av Tours; 8. Franciskus;
9. Moder Teresa och 10. Bakhita.

19 helgon från 200-talet till idag presenteras i denna barnbok som är skriven av
Anna Dunér. Det är en nyutgåva av den
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.

tillkommit: Bernadette av Lourdes, Fader

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.

www.onlinewithsaints.com

Charbel, Maria Elisabeth Hesselblad och
Johannes Paulus II. Illustrationer av Andréa
Räder.

Ba, F Pris 90 kr

MICHEL R EMERY

(1309)

Lär känna över 100 helgon,

Vad kan jag lära
av helgonen?
Jag tycker om att se
som vår tros hjältar,

kvinnor och män, snickare och

på helgonen

göra
de har bidragit till att
världen till en bättre plats!

Michel Remery

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.

Online med Helgonen

UTVECKL AD AV

Online med Helgonen

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.

tidigare versionen och nu har nya helgon

www.onlinewithsaints.com

Upptäck vänner
och följeslagare
på din väg till Gud

lärda, påvar och mödrar, furstar
och fattiga. Deras livsberättelser

www.tweetingwithgod.com
www.onlinewithsaints.com
ISBN 9789187273575

Online with Saints Swedish Cover.indd 1

Sankt Nikolaus (1093)

Ka, Ba, F Pris 100 kr

2020-03-02 13:30

Ko V Pris 110 kr

Om den lille pojken från Myra och hans

kopplas till nutida livsfrågor. Till
boken finns också en tillhörande
app, Online with Saints.

äventyrliga väg till att bli biskop och
slutligen skyddshelgon för alla barn och
sjömän.

Foru m

för kate
kes

i kato lska

kyrk an

Kate
Nytt ket

Ba 8–12 år Pris 40 kr

Num mer

Kate
ke

Thérèse av Lisieux (1193)
Thérèse av Lisieux (1873–1897) är den yngsta
av alla kyrkolärare, men hennes andliga väg
är både mogen och modig. Hon har givit kyrkan en ny förståelse för helgon och helighet
och fortsätter att inspirera människor in i vår
tid. Boken skildrar hennes liv, uppväxten i
familjen och åren i klostret. Rikligt illustrerad
med 38 fotografier. Författare är Morten Bjelland, översättning från
norskan Ylva-Kristina Sjöblom. Antal sidor: 124
V, Ko, Ka Pris 60 kr

s un
de

r co
ro

nati
de

r

KateketNytt
– forum för katekes
i katolska kyrkan
Tidskriften KateketNytt

Ko
sk nfir
a
inn mat
eh ion
åll sf
a örb
en e
dia red
ko els
na en
l in
sa
ts

Nytt

mate
ri

al på
KPNs

hems

ida

utkommer med tre nummer/år.
Här tas upp frågor som berör kateketer och ges
information om kurser och nytt material av intresse
för trosundervisningen. Alla kateketer som registreras hos KPN får tidskriften gratis.
Ka Gratis

2 2020
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Benny biktar (1100)

Bön och meditation

En spännande berättelse i serieform
om hur svårt det blir när man
gjort en synd, om förlåtelse, om

Barn ber (1095)

vänskap, om Guds kärlek och om

Bönboken innehåller kyrkans böneskatt

biktens befriande gåva. Innehåller

som Fader vår och Var hälsad Maria, men

även samtalsfrågor, uppgifter, en

också nyskrivna böner. Även böner ur en

biktspegel och biktordningen.

äldre mässbok tänkta att läsas under mäs�-

Text av Rauha Navarro Marttinen.

san. Därtill Tio Guds bud, biktspegel och

Illustrationer av Andréa Räder.
Ba 6–11 år Pris 40 kr

sakramenten. Rikt illustrerad med både
klassiska bilder av Ida Bohatta Morpurgo
och moderna akvareller av Petra Szabo, 98

Rosenkransen (1229)

sidor, hård pärm.

Ett litet, vackert och pedagogiskt häfte som

Ba 4-10 år Pris 90 kr

enkelt förklarar hur man ber rosenkransen.

Vi går korsvägen (1094)
Gå vid Jesu sida under hans väg genom
lidandet. En enkel korsväg med reflektions

Häftet är fyllt med bilder ur den klassiska
kyrkokonsten vilket gör att både små och
stora har glädje av det!
Ba, Ko, Ka, F, V Pris 20 kr

frågor, speciellt utformat för barn.
		

Ba, Ka Pris 20 kr

Uppståndelsevägen (1152)

Bön i familjen – Huskyrkan (1202)
Hur ber vi i familjen? Det behöver inte vara
svårt! En liten folder som ger förslag till hur

Denna uppföljning av korsvägens fjorton

man kan komma igång med detta hemma,

stationer kan användas under en vandring

exempelvis aftonbön och bordsbön.

i kyrkorummet eller i den privata andakten.

Gratis (portokostnader tillkommer)

Illustrerad.
Ka, V, Ko Pris 10 kr

Jag ropar till dig, Herre (1223)
Litet bönhäfte som innehåller t raditionella
katolska böneskatter, bibelord, korta
bönesuckar, biktspegel och ordning vid bikt.
Vackert illustrerad.
V, Ka, Ko Pris 20 kr

Om försoningens sakrament
Biktfoldrar för barn
Liten biktspegel, ordningen för bikten
och böner i samband med bikten.
Foldrarna finns på:
Svenska (1205)
Svenska – spanska (1206)
Svenska – polska (1222)
Svenska – kroatiska (1208)

Lilla katolska bönhäftet

Svenska – arabiska (1226)

Kyrkans grundläggande böner samlade i fyra tvåspråki-

Svenska – engelska (1234)

ga häften. Svenska på ena sidan och det andra språket

Ba, F Pris 5 kr

på andra sidan. Fickformat (A-6), färg på omslaget och
svart-vit inlaga, 32 sidor.

(Se också foldern om

Svenska – arabiska (1305)

försoningens sakrament,

Svenska – polska (1306)

sidan 10.)

Svenska – spanska (1307)
Svenska – engelska (1308)

V K F Ka Pris: 15 kr
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Övrigt
25 frågor och svar
om katolsk tro (1210)
Varför behövs påven? Vad är helgon?
Har djur samma värde som människor?
Om Gud finns, varför finns det då
så mycket ont? Ett litet häfte som

Bordsunderlägg – Biblisk karta för barn (1242)

informerar om kyrkans tro. Häftet är

Denna vackra karta passar utmärkt som bordsunderlägg

tänkt för studiegrupper som besöker katolska församlingar, men

som kan leda till fina samtal i familjen runt middagsbordet!

passar alla som önskar en kortfattad information om kyrkans

Kan naturligtvis också hängas upp på väggen.

svar på de vanligaste frågorna. Ny bearbetad utgåva 2019.

Ka, F, Ba Pris 20 kr

Ko, V, Ka, F Gratis (portokostnader tillkommer)

Affischen Bibliska
kartor (1302)
Stor biblisk karta med
heliga landet på ena
sidan och Gamla
testamentets värld på

Reflexängel (1245)

andra sidan. Till kartan

Söt reflexängel med texten:

finns en tillhörande

”Jag är med dig!”

beskrivning.

Storlek: 5 x 5 cm.

Storlek 70x100 cm.

Pris 20 kronor

Pris: 250 kr

Herre, lär oss att be!
Lukas 11:1

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.
Matteus 6:9-13

Ty riket är ditt, och makten
och härligheten i evighet.
Amen.

Lukas 15:11-32

Kyrkoårsaffisch

Maria-affisch (1233) Tio Guds bud
Låt barnen lära
-affisch (1224)

Fader Vår (1298)

Stor färgaffisch (70 x

Kommunionen
– att upptäcka
Kristus i vår värld

känna Maria! Stor

Stor färgaffisch (70 x 100

pedagogiska och vackra

100 cm) som presen-

(1086)

affisch (70x100 cm) som

cm) med de tio bud-

affisch blir det en glädje

terar kyrkoåret med

En stor färgaffisch

innehåller tio stationer

orden. Tryckt på vaxad

att undervisa barn om

många illustrationer.

som med Kristus

ur Marias liv. Affischen

plast med god upphäng- Herrens bön. Samtidigt

Tryckt på tålig vaxad

och kommunionen i

är utmärkt när du

ningsanordning.

plast med god upp-

centrum presenterar vår

undervisar om Maria och

Ba, Ka, Ko både hemma och i

hängningsanordning.

frälsninghistoria. I ett

vacker att hänga upp.

Pris 200 kr församlingen.

Häftet Tiden i kyrkan

beledsagande häfte ges

Materialet är gjort av

ingår.

idéer kring hur affischen

tålig plast. Till affischen

kan användas i under

medföljer en kort

visningen.

beskrivning av Marias

Tio Guds bud
– affisch på
arabiska (1238)

liv författad av Anna

70 x 100 cm, tryckt på

(1237)

Pris 200 kr

Storlek: 70x100 cm

Pris 200 kr Dunér.

pryder den väggen,

Illustratör: Agnes

vaxad plast.
Pris 200 kr

Med denna både

Pris 200 kr

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

Katalog 2020–2021

15

Diplom och vykort
Kommunionsdiplom sista måltiden (1217)
Kommunionsdiplom stående A-4 (1228)
Kommunionsdiplom liggande A-4 (1227)
Diplom att dela ut i samband med firandet av den
första heliga kommunionen. Storleken är i A-4.
Pris 10 kr

Konfirmationsdiplom
(1218)

Diplom att dela ut vid
konfirmationens sakrament.
Storleken är i A-4.
Pris 10 kr

Vigselminne – kors (1304) Pris 5 kr
Vigselminne – ros (1303 Pris 10 kr
Mapp för dopintyg – klassiskt (1230)
Mapp för dopintyg – modernt (1236)
En vacker mapp i kartong i vilken man kan lägga in
det medföljande dopintyget i passande layout.
Pris 20 kr

Intyg för faddrar

(1215)

Detta intyg är tänkt att delas ut till faddrar vid barndop. Man fyller i med namn och datum för
dopet vilket gör det lättare för faddern att komma ihåg sin uppgift. Intyget har en fin grafisk
utformning och innehåller böner och inspirerande texter för fadderuppgiften.
Pris 10 kr

Påskkort 1 (1240)
Vykortet har en förtryckt
hälsning med stora bokstäver
Herre, lär oss att be!
Lukas 11:1

på baksidan: Herren är

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.

uppstånden, Glad påsk!

Matteus 6:9-13

Påskkort 2 (1241)
Påskkort 3 (1239)

Ty riket är ditt, och makten
och härligheten i evighet.
Amen.

Vykorten har en förtryckt
hälsning med små bokstäver

Lukas 15:11-32

Vykortet Fader Vår
(1294)

Pris 5 kr

Julkort (1299)
Pris 10 kr

på baksidan: Herren är
uppstånden.
Pris 1 kr
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Årets Adventskalender
Barnet vi väntar på (1312)

6
18

15

(med choklad)

21

23

10

11
12

Adventstiden är en längtan och en väntan på Guds stora
gåva. I årets kalender finns mycket att upptäcka: änglarnas
glädjebudskap till herdarna på ängen, de tre kungarna som

16

4

22
3

14

bär med sina gåvor till Jesusbarnet, men även ängeln Gabriels

7

2

13

besök hos Maria. Här finns många berättelser att berätta som
förbereder våra hjärtan på att ta emot det lilla barn vi väntar

8

på. Ett alldeles litet hjälplöst barn som förändrar en hel stor

9

24

1

5

17
20
19

värld.
Till adventskalendern finns ett häfte med
en inspirerande text till varje lucka som
barnet öppnar. Illustration: Anita Rahlwes.

Pris 50 kr

Adventskalender
Melker, Mina och alla
änglarna (1291)

(inkl häfte)

(utan choklad)

Text i det tillhörande häftet: Ulrika
Erlandsson
		

Illustration: Andréa Räder
Tillhörande häfte: Anna Dunér
Pris: 30 kr

Quiz – nu digitalt!
KPN har flera olika quiz som man kan
fylla i och lösa digitalt. Stora och små
kan nu testa sina kunskaper inom
Bibel och kyrkans lära. Finns under
avdelningen Resurser – klicka sedan
på ikonen ”Quiz”.

Upptäck KPNs hemsida

Resurser

På KPNs hemsida finns hela materialkatalogen med möjlighet

Under resurser hittar du tips på lekar, bilder att färglägga,

att beställa online och senaste information om våra kurser med

pappersrullsfigurer, dramatiseringar, förslag på pyssel och

möjlighet att anmäla sig. Hemsidan erbjuder också en hel del

mycket mer som du direkt kan använda i din undervisning.

gratis resurser för din undervisning, tips på dramatiseringar,
förslag på lekar, pyssel m.m.

Kurser
Här får du information om alla

Söndagens evangelium för barn

våra kurser och events och kan

Till varje söndag under kyrkoåret ges tips och idéer till hur man

smidigt anmäla dig.

kan göra Guds ord levande för barn. Här finns förklaringar som
är anpassade för barn, bilder att färglägga, videos med lämpliga

Korsord – nu digitalt!

sånger samt tips på aktiviteter.

Flera av KPNs korsord
går nu att lösa digitalt,

En hel del videos
På KPNs hemsida dyker det ofta upp nya videos, både för barn
och vuxna. Se t ex Bibelfilmer för barn och Söndagens evangelium för barn. Dessutom den populära serien Katolskt för nybörjare, med tecknade seriefilmer om dopet, Bibeln, sakramenten,
påven, Tio Guds bud med fler som passar för alla åldrar. Här finns
också aktuella reportage samt serien Lär mer om kyrkans tro.

i datorn eller direkt i
mobilen. Passar för både
stora och små. Sök under
avdelningen Resurser –
klicka sedan på ikonen
”Korsord”.

