ÅTTONDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG C)

VI TILLHÖR DEN
KATOLSKA KYRKAN

n Tidsram: 20-25 minuter
Luk 6:39–45
Jesus förkunnar och botar
Han gav dem också en liknelse: ”Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i
gropen? Lärjungen är inte förmer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som
sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget?
Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser
bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och
ta bort flisan ur din broders.
Ett bra träd bär aldrig usel frukt, inte heller bär ett uselt träd bra frukt. Varje träd
känns igen på sin frukt. Man plockar inte fikon på tistlar eller druvor på törnbuskar.
En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond
människa bär fram det som är ont ur sitt onda förråd. Hennes mun säger vad hjärtat
är fullt av.

n Övriga läsningar: Syr 27:4-7, 1 Kor 15:54-58
n Bakgrund
Idag ger hela den världsvida katolska kyrkan en kollekt till Heliga Stolen. Det är ett
synligt tecken på hur den kyrkan i hela världen håller ihop. För barnen kan det vara
förvirrande att vi menar lite olika saker när vi talar om ”kyrkan”. De flesta barnen
ser nog framför sig den konkreta kyrkobyggnaden när föräldrarna säger: ”Nu ska
vi till kyrkan!” och det är ju inte fel. Men utöver den lokala församlingen avser vi ju
också hela den världsvida kyrkan med detta ord. I den lokala församlingen leds vi av
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kyrkoherden. Kyrkoherden i sin tur leds av stiftets biskop som i sin tur är underordnad
påven. På det sätt hör hela den stora världsvida kyrkan som grundades av Jesus
samman. Men kyrkan är mycket mer än en organisation och olika ledare, kyrkan, det
är vi alla. Genom dopet är vi alla en levande del av kyrkan, en gemenskap över tid och
rum där även dem som gått före oss är inneslutna. Ordet ”katolsk” betyder universell,
alltså något som finns överallt. Se gärna videon Typiskt katolskt.

n Ta med
En duk (gärna i den liturgiska färgen grönt), ett ljus (ert Kristusljus), en staty/bild av
Kristus. Ev: korg med hjärtan. Skriv ut bilderna på påven, biskopen och
Petruskyrkan längst bak. Ha gärna med en bild på kyrkoherden. Ett
garnnystan.

n VÄLKOMNA!
Se till att alla barn känner sig välkomna och sedda. Om det är möjligt,
hälsa personligt på varje barn redan i dörren (kanske kan ni vara flera
ledare som hjälper till med det?).
Uppmärksamma särskilt de barn som är nya och se till att alla får lära
sig deras namn.
Samla alla barn i en cirkel på golvet.
– Välkomna alla barn, roligt att se er här!
–	Är det någon som såg vilken färg som prästen hade på sin fina mässhake idag?
–	Ja, idag var det grönt (Nu tar du fram duken i rätt färg. Visa gärna KPNs
kyrkoårsaffisch.) Här kan du beställa den.)
– Har någon haft födelsedag, eller kommer ha födelsedag snart?
Bjud in barnet att komma fram till mitten och säg:
–	Grattis! Födelsedagen påminner oss om att Gud skapar var och en av oss för att han
älskar oss, vi sjunger denna sång tillsammans för att komma ihåg det:
När Gud sade ordet som skapade dig
Hjälp barnet att tända ljuset.
–	Varför tänder vi ljuset? Just det, Jesus, du är alltid med oss, men när vi tänder ljuset,
då kan kommer vi ihåg det Jesus sa: Där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag
mitt ibland dem.
–	Vi gör korstecknet ihop: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Om barnen är under 5 år kan du bjuda in dem till att lyfta ikonen av Jesus, titta på den
och säga: – Hej Jesus, jag är ...., jag vill vara din vän.
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n SÅNG
Vi sjunger psalm 176 ur Cecilia med rörelser:
Du är hemliga vännen min
Du är hemliga vännen min, du har hittat mig jag är din.
Jag vill gå med överallt där du går, stå vid din sida och dig förstå.
Jesus jag är din.
							text: anders piltz

n VÅRT FINA HJÄRTA
H
 är presenteras ett förslag på hur denna lilla andakt kan utformas (se
kommentar i inledningen). Den får anpassas till gruppen och till situationen!
– Nu ska ni få se vad jag har – titta, vad är det? (Håller upp ett litet
tyghjärta)
–

Nu ska ni få var sitt hjärta av mig att hålla i. (Dela ut till var och en)

–

Hur känns det? (Låt barnen komma med förslag)

– 	Ja, det känns gott att ha ett sådant här litet hjärta i handen, lent och mjukt.
Precis så lent och mjukt tycker jag att det känns inuti när man tycker riktigt mycket om någon.
Eller när jag vet att någon tycker om mig.
	
(Invänta respons, kanske barnen vill nämna någon de tycker om t ex)
–	När jag tänker på hur mycket Jesus älskar mig, då känns det också gott (mjukt/lent) inuti.
–	Då vill jag ge något tillbaka till Jesus. Jag tänker att vi alla kan ge Jesus våra hjärtan.
–

Titta på hur jag gör, så kan ni göra likadant.

	
Kateketen ställer sig på knä framför bilden av Jesus och lägger lugnt och stilla sitt hjärta i korgen.
Hjälp barnen att ett i taget, i lugn och ro göra likadant. Det får dock aldrig bli ett tvång. Om ett
barn inte vill ge ifrån sig hjärtat kan man säga:
–	Då får det hjärtat ligga och ha det skönt i din hand idag. Kanske du kan ge det till Jesus nästa
gång?
När alla satt sig säger kateketen:
– Nu knäpper vi händerna och ber: Tack Jesus, att du har oss kär.

n DAGENS TEMA: VI TILLHÖR DEN KATOLSKA KYRKAN
Introduktion

Visa en bild på små kattungar (se längst bak).
• 	Se här vilka söta kattungar!
• Vad behöver en liten kattunge? Kan den klara sig helt själv?
3

ÅTTONDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG C)

• Nej, den behöver sin mamma för att klara sig!
• Hur är det med människobarn, kan de klara sig helt själva när de är små?
• Nej, de behöver sina föräldrar, de behöver mycket hjälp!
•	Därför har Gud givit oss en familj, för att vi ska få stöd och hjälp att växa och bli
stora.
•	Men Gud har givit oss ännu en familj, och det ska vi tala om idag…
Sjung Halleluja.
Halleluja, halleluja prisa Gud.
Halleluja, halleluja prisa Gud.
Genom Ordet är han nära och vi ger honom all ära.
Halleluja, halleluja prisa Gud.
					Melodi: Klappa händerna när du är riktigt glad...

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Visa barnen hur man tecknar ett kors med tummen på
• pannan (Jesus, hjälp oss att förstå)
• munnen (Jesus, ge mig mod att bekänna), och
• hjärtat (för att vi ska bevara Guds ord i våra hjärtan) och så säger vi:
• ”Ära vare dig, Herre”.
Återberätta evangeliet fritt med hjälp av pappersrullsfigurer.
Samtala med barnen samlade runt Jesus i er mitt.
•	Jesus frågar: Kan en blind leda en blind?
• Jesus tänker på att vi människor behöver varandra, vi kan inte klara oss själva.
		 Barnen behöver familjen, men i kyrkan behöver vi också varandra.
•	Vem är kyrkoherde (om det är en mission, så nämn både kyrkoherden och den
ansvarige rektorn för missionen) i vår församling? Visa en bild!
•	Vår kyrka heter …..................... (namnet på er församling)
och här är …. kyrkoherde.
•	Men Sverige är ett stort land och vi har många katolska kyrkor här, kan någon gissa
hur många? Ja, det finns 44 katolska församlingar i hela landet (2022).
• Och vem bestämmer över alla de katolska kyrkorna i vårt land?
• Ja, det är biskop Anders, biskopen som dessutom är kardinal! Visa bild!
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• 	Nu talar vi om Sverige, men finns det katolska kyrkor även i andra länder? JA!
(det finns katolska kyrkor i hela, hela världen, både Afrika, Amerika, Asien och
Europa). Har någon varit i en katolsk kyrka i ett annat land?
• Hur många katoliker finns det egentligen i hela världen?
• Massor! Vi är 1, 2 miljarder, det är verkligen väldigt mycket.
• Och vem bestämmer över alla kyrkor överallt?
• Ja, det är påven i Rom. Visa bild!
• Se här är den fina Petruskyrkan i Rom, där påven firar mässan.
• Kyrkan är påven, biskoparna och prästerna, men kyrkan är lika mycket vi allihop!
Kasta ett garnnystan till varje barn så att det bildas ett fint
nät. Förklara:
• Jesus grundade kyrkan och att han vill att vi alla ska vara
		 med.
•	Påven, biskopen, vår kyrkoherde/präst, alla helgon –
vi alla hör ihop, vi har alla en plats i kyrkan, alla behövs.
• 	Kyrkan är som en extra familj vi har. Gud Fader är en pappa för alla,
Jungfru Maria är som en extra mamma för oss och Jesus är som en bror.
• Jag undrar, vad tycker ni är det bästa med att vara i katolik, med att vara i kyrkan?
Om det är många barn, kan det vara fint att sjunga en sång under tiden,
exempelvis Vi älskar dig, o Herre Jesus.

n SÅNG
Förslag på lämpliga sånger med länkar till KPNs youtubekanal kan du hitta här:
https://kpn.se/resurser/sjung-med-barnen
Till dagens tema passar:
•

Se Guds glädje bubblar över

•

Känn ingen oro (Cecilia 448)

•

Gud är kärlek

n EXTRA AKTIVITETER
• Låt dem färglägga den svartvita bilden som hör till dagens läsning.
•	Låt dem färglägga bilden på fiskar, skriva dit sina namn och ev hänga upp dem vid
altaret (tala med prästen först!).
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n AVSLUTNING
Låt barnen resa sig, stå i en ring och be tillsammans:
– Jesus, tack för att du älskar oss, för att du alltid finns i våra hjärtan.
– Vill någon annan tacka eller be Jesus om något?
Uppmuntra barnen att formulera egna böner.
Be Fader vår med rörelser. Här ser du hur det kan gå till.
Avsluta med att tacka alla för att de har kommit (dela gärna ut bilden av Jesus som
förkunnar, om ni inte redan arbetat med den under samlingen) och välkomna dem
tillbaka till nästa gång! För den grupp som haft samlingen parallellt med ordets liturgi
uppmanas nu barnen att tyst och stilla gå tillbaka till mässan. Hör med kyrkoherden,
många anser att det passar bäst i samband med att kollekten samlas in.

Jesus, nu är du här!
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