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förord

Biskop Anders går med rullator ytterligare någon 
vecka men är vid gott mod. Snart kan han röra sig runt 
som vanligt igen efter sin höftledsoperation. Vi talar 
om när han tog emot första kommunionen för länge 
sedan och solen skiner in genom fönstret till hans 
kontor nära domkyrkan på Södermalm i Stockholm.

Adress: 
Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum
Brunnsgränd 4, 4 tr, Box 2150
S-103 14 Stockholm – www.kpn.se
kpn@katolskakyrkan.se – 08-505 57 660

Kateketnytt utges tre gånger om året av Katolska Pedagogiska Nämnden. 
Redaktion: Ulrika Erlandsson (ansvarig) och Jim Lagerlöf. Layout: Anna Klint.  
Tryck: Norra Skåne Offset. Omslag: Gabriella Afolter tar emot sin första heliga 
kommunion av broder Andrzej Konopka OFMCap kyrkoherde i S:t Paulus av  
Korsets församling i Angered. Foto: privat. KPN tackar föräldrar för inskickade  
bilder från barn som tagit emot första kommunion! ISSN 0282-0234

intervju

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 alla er som redan gjort det!

Pedagogisk påsk på er!

Till alla kateketer som förbereder barn  
på mottagandet av första heliga kommunion:

GUD SER PÅ OSS MED KÄRLEK 

 Det var i ett litet kapell i Malmö, på hösten. Samma dag hade 

den då 20-årige Anders Arborelius biktat sig och innan första 

kommunionen hade han också upptagits i den katolska 

kyrkan efter ett och ett halvt års undervisning.  

– Min första kommunion var ganska speciell. På den tiden var det 

mycket högtidligt, jag stod där med ljus i handen och fick avsvära mig 

olika heresier, som man sa.

Det var mycket på en gång, berättar biskopen. Han tycker det är fint att 

allt hör ihop.  

– Så fort man som vuxen blir upptagen i kyrkan får man ta emot 

kommunionen och förenas på så sätt med Jesus, man får komma 

honom nära med en gång. Det var en stor och viktig dag i mitt liv.

Han kände både bävan, längtan och hopp inför sin första kommunion 

och upplevde hur det handlade om att bli en lärjunge till Jesus när han 

ville engagera sig i kyrkan. 

Jag frågar biskopen vad han skulle vilja hälsa till de som idag undervi-

sar barn inför första kommunionen. 

– Se detta som ett privilegium. Ni får hjälpa de här barnen att närma sig 

Jesus. Det är något av det viktigaste i livet. Den som är kateket har ett 

böneuppdrag. Be Gud om hjälp att kunna förmedla det som är så stort 

och som egentligen inte kan uttryckas med ord. Det handlar om att 

förmedla ett helt liv, inte bara att lära ut vissa saker. Det är viktigt att du 

själv tar emot kommunionen ofta under denna tid.

Det kan vara svårt för barn i ett sekulariserat land att fullt ut ta till sig 

hela den rikedom som kommunionen och kyrkans liv verkligen är. 

Biskopen uppmanar därför kateketerna att se på undervisningen med 

Guds ögon. 

– Gud ser på oss och älskar oss. Det är viktigt att se dialogrelationen. 

Gud ser mig, älskar mig och tar emot mig. Jesus ser på oss som han såg 

på människor när han vandrade här på jorden, med kärlek och 

barmhärtighet och vill ge oss möjlighet att besvara hans kärlek. Nåden 

som han ger gör att vi verkligen kan besvara hans kärlek. Vi får säga till 

barnen att de kan förställa sig hur någon de känner ser på dem med 

stor kärlek, mormor eller farmor kanske. Gud ser på oss med oändligt 

mycket mer kärlek. 

Text och bild: Jim Lagerlöf

Nyhet: Nu finns en film på KPNs hemsida  

med biskopens hälsning till alla barn som  

tar emot första heliga kommunion! 

Till alla kateketer som förbereder barn för mottagandet av första heliga 
kommunionen säger biskop Anders: Det är ett privilegium.

Den tomma graven. Illustration: Charlotte Herczfeld, ur KPNs häfte 
Vi går korsvägen.

Påsken är såklart kyrkoårets höjdpunkt. Inte minst för oss kateketer. 

Under fastetiden och påskfirandet lyfter kyrkan fram sitt mest centrala 

budskap. Guds son som lider och dör, som till och med går ned i 

dödsriket för att sedan med sin död vinna seger över själva döden och 

så ge oss möjligheten att kunna komma till himlen. Där har vi hela 

grejen med vår tro. Utan påsken, ingen kristendom, ingen kyrka, inga 

helgon, inga sakrament, ingen Bibel, ingenting. Utan påsken som är 

livets fest skulle vi bara ha döden att se fram mot.

Som kateketer ska vi gestalta påskens drama så att det blir något 

påtagligt och verkligt för barnen. Vid sidan om liturgin som är särskilt 

dramatisk och intensiv vid påsk behöver vi försöka nå fram till barnen 

och andra nyfikna med världens viktigaste budskap. Jesus lever igen. 

Gå korsvägen med barnen, tala om Guds förlåtelse och bikten, be 

barmhärtighetens rosenkrans, öva påskens sånger, dramatisera 

händelserna i stilla veckan tillsammans. Våga vittna så som kvinnorna 

vid graven. Jesus är inte längre bland de döda, han har uppstått. Låt oss 

söka efter honom bland de levande och gå honom till mötes med vår 

glädje och tacksamhet.
Jim Lagerlöf

 Nikodemus kom till Jesus om natten, han ville veta mer om 

tron. På samma sätt finns det många människor som söker ett 

personligt möte med kyrkan, som önskar svar på egna frågor 

om tron. Videoserien Nikodemusmöten vill ge en inblick i kyrkans 

heliga handlingar, vill ge en fördjupad förståelse för på vilket sätt 

sakramenten kan förändra våra liv. I filmerna får du se hur sakramenten 

firas och möta präster och lekfolk som berättar vilken betydelse tron 

har i deras liv. 

Hela serien finns nu på KPN:s hemsida. 

Samtalsfrågor i eget häfte
Serien består av åtta filmer, en introduktionsfilm och sedan en film för 

varje sakrament. Filmerna är ca 20 minuter långa. I mitten och i slutet 

av varje film finns samtalsfrågor för studiecirkeln. Att se och samtala 

om filmerna med andra ger så mycket mer, kanske kan Nikodemus-

filmer hjälpa dig att fördjupa tron nu under fastetiden? Starta en 

studiecirkel i din församling med hjälp av Studieförbundet Bilda för 

kyrka och sam hälle! Studieguiden med samtalsfrågorna kan beställas 

gratis från KPN. 

Serien är sponsrad av de tyska missionsorganisationerna Ansgar- 

Werk der Bistümer Osnabrück och Hamburg, Bonifatiuswerk och 

Studieförbundet Bilda. Producent är Greger Hatt.

Nikodemusmöten 
– en videoserie om kyrkans 7 sakrament
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kollage  ”Jag var helt enkelt salig” 
   Kateketer minns sin första kommunion

ulf lindberg, S:t Lars katolska kyrka, Uppsala

Jag var 6 år och fick min första kommunion i 

Tyskland tillsammans med min två år äldre 

syster. Alla våra tyska släktingar var där och jag 

hade en vit skjorta och fick en klocka. Det var 

första gången jag fick knäfalla vid altarringen. 

Det var ett fasligt ståhej hos de vuxna men jag 

tog det med jämnmod. Typ ”Om de tycker det är 

så viktigt får de väl göra det”. Av undervisningen 

minns jag inget.

inès-gynette buzirukanyo,  S:t Lars katolska kyrka, Uppsala Jag minns inte så mycket av min första kommunion förutom hur uppspelt jag kände mig över att kunna ta emot det lilla brödet som 
jag så många gånger sett vuxna ta 

emot. Jag hade fått lära mig att när 
jag tagit emot brödet och vinet är Jesus mycket levande i mig och vill 

umgås med mig och alla andra som är omkring mig..

milagros sahlén, Sankt Botvids kyrka, Fittja Min första kommunion var i oktober 1978 och 
jag var 8 år. Jag kommer ihåg att det var en 
stor fest för det lilla samhälle där vi bodde (ute 
på landsbygden i Argentina) där alla familjer 
samlades för att fira första kommunionen för 
de små barnen och konfirmationen för de stora. Jag förstod inte riktigt i djupet vad allt 

handlade om men jag visste att det var något 
stort och viktigt och var liksom den helige Tarcisius beredd att bära Jesus till andra, oavsett vart. 

Många kateketer får det stora privilegiet att leda barn fram till den första heliga kommunionen. Vad minns de själva från sin egen första 

kommunion? Det gör något med oss att då och då återvända till de egna minnena av de stora händelserna kyrkans liv. Här berättar några kateketer 

från olika församlingar om vad de minns. Vi tackar också de föräldrar som skickat in bilder på barn som nyligen tagit emot första kommunionen!  

Vilka minnen väcks när du ser bilderna och läser berättelserna?

katarina banda, kateket i Vår Frus katolska kyrka, Täby 

Vi var en stor grupp och jag var yngst (och minst) men det 

spelade ingen roll, för jag kände mig stor nog för uppgiften! Den 

första bikten var så allvarlig, men samtidigt fick den mig att 

känna mig viktig – mina gärningar och känslor fick ta plats i den 

stora kyrkan. Och jag visste att Gud förstod, jag behövde inte 

övertyga honom. Under själva mässan då vi skulle ta emot den 

första heliga kommunionen råkade jag elda upp ögonfransarna 

på vänster öga mot dopljusets låga … den erfarenheten 

har jag delat med mig av till barnen i alla år och jag är 

rätt nöjd med att ingen har gjort om mitt misstag! 

robert azrak, kateket i Maria Magdalena 

församling, Hisingen

Jag var runt åtta-nio och gick på en katolsk 

pojkskola. Jag var förväntansfull och spänd. Det var 

ordning och reda, mycket protokoll kring hur vi 

skulle stå, gå och bete oss. Men det jag mest 

kommer ihåg är min inre inlevelse av att få ta emot 

Kristi lekamen för första gången i mitt liv. Jag var helt 

enkelt salig. Första kommunionen är något riktigt 

stort och en milstolpe i att vara ung kristen i 

Libanon. Den inre inlevelsen har jag kvar ända tills 

idag, varje gång jag går fram till kommunionen, även 

om människan bakom har gått genom en hel del i 

livet som givetvis satt sina spår.

Glädje! Den här tog mamma  Elisabeth Banda precis efter  min första kommunion  i Gdansk våren 1990,  när jag var 7 år gammal.

Milagros Sahlén tar emot sin 

 första kommunion i Argentina.

Robert Azraks första 

kommunion i Libanon.

Inès-Gynette Buzirukanyo som sex-åring.

Ulf Lindberg, 6 år, tillsammans 

med storasyster.

Nina Kierzek

Gabriella Afolter

Therese France

Broder Witold med Wiktoria och Natalia Kascorowski.

Giorgio Mouallem

Första kommunion firas i S:t Thomas församling 
i Lund.

Första kommunion firas i  S:t Franciskus församling i Märsta.
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Vi går korsvägen  
tillsammans  
med Jesus
Detta häfte är skrivet för barn, men passar för hela 
familjen. Enkla texter för de 14 stationerna med 
vackra och uttrycksfulla bilder av Charlotte 
Herczfeld. Gå vid Jesus sida under hans väg genom 
lidandet! Text: Jim Lagerlöf. 

Pris: 40 kronor

Vad hände under Jesu sista dagar i Jerusalem?  
Med hjälp av en historiskt tillförlitlig modell av staden kommer får du följa  
det spännande skeendet som ledde fram till Jesu död och uppståndelse. 
Anmälan www.kpn.se Ledare: Emanuel Sennerstrand

Zoomkurs på arabiska
Förbered dig inför påsken under ledning av fader Adris Hanna. Den gode 
samariern, den förlorade sonen och liknelsen om de rike mannen och Lasaros 
blir utgångspunkt för reflektion och samtal. 

3, 24 mars, 7 april, kl 19–20.  
Anmälan www.kpn.se

Ny podd: Be rosenkransen  
med biskop Anders och  
Birgittasystrarna!

Nu har KPN tillsammans med Katolskt Magasin givit ut en podd där du hör 
biskop Anders och Birgittasystrarna i Djursholm be rosenkransen. Rosenkransen 
är ett fantastiskt redskap för bön och kontemplation. Tillsammans med Jungfru 
Maria får du meditera kring händelser i Jesu liv. Genom att bönen finns att lyssna 
till, kan du nu be den tillsammans med biskopen och systrarna. Eller bara lyssna, 
samtidigt som du promenerar, väntar på bussen, diskar eller tar dig till jobbet. 
Sju avsnitt för veckans sju dagar. Inspelningen gjordes av Hasse Billing. Håll utkik 
på KPN:s hemsida!

Vid pingst planerar KPN och KM släppa nästa podd, Gå med Gud, 30 avsnitt 
med en bibeltext och andakt för varje dag under en månad, inspirerad av 
ignatiansk spiritualitet. Också något att se fram emot!

Lek för Guds skull –
 på vuxenkurs med pater Fredrik Heiding SJ

Datum: 8–10 april 2022
Plats: Åh Stiftsgård, Ljungskile 

»Människan är som allra bäst när hon grips 
av samma allvar som barnet när det leker«, 
sade Herakleitos träffande. Kursen presenterar 
en lekens teori och praktik, en vision om att det 
är möjligt att vara lekfull i livets alla situationer. är möjligt att vara lekfull i livets alla situationer. 
Frågor som behandlas: Är Gud lekfull? Får man leka i kyrkan?
Deltagaravgift: 1 200 kr, för kurs, kost och logi.
Kateketer betalar 650 kr, ungdomar (max 28 år) 350 kr.

Information och anmälan: www.kpn.se 
  ––  ––      • kpn@katolskakyrkan.se

 خالصنا في زمن الصوم

  انضموا إلينا لنستمع ونناقش أمثال من الكتاب المقدس في زمن الصوم 

  ءً مسا 7الساعة آذار   3الخميس 

    37 -29: 10السامري الصالح  لو مثل 

   يعلّمنا ربنا يسوع المسيح أّن عمل الرحمة والمحبة ليس له حدود ال دينية وال عرقية وال غير ذلك .

  مساًء  7الساعة آذار  24الخميس 

    32 -11:  15اإلبن الّضال لو مثل 

تغفر وتسامح وتعطي الحقيقية يجب أن تسمو فوق المصالح ، وثم نتعلم من هذا المثل أّن المحبة 
  ، ومحبتنا نحن البشر تبقى ضعيفة أمام محبة هللا الفائقة اإلدراك . الفرصة من جديد لكل من يطلب

 مساءً  7الساعة  نيسان 4الخميس 

   31 – 19:  16لعازر والغّني  لو مثل 

على اإلنسان أن يحسب حساباً للحياة األبدية ، فإذا كنّا نرجو محبة هللا ورحمته في اآلخرة ، علينا أن 
 نتذكر أن نرحم القريب المحتاج هنا والذي هو ملقى على باب حياتنا ، المحبة تتجلى بأعمال الرحمة . 

 

Anmälan : www.bilda.nu/kpn

  كاهن للسريان الكاثوليك من أصل عراقي , درس الالهوت في جامعة الروح المحاضر األب إدريس حنا 
حتى يومنا  1998منذ عام وخدم في العراق ولبنان ثم في السويد  1991القدس في لبنان ,إرتسم كاهناّ عام 

  هذا.

نصف ساعة للنقاش وطرح  مدة المحاضرة ساعة واحدة سنستمع لألب إدريس لمدة نصف ساعة ثم لدينا
.عن طريق تطبيق الزومأون الين اللقاء سيكون  األسئلة.  
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Information

Nyhet: Påskkalender!
Alla känner till adventskalendrar, men för första gången ger nu KPN ut 
även en påskkalender. Steg för steg, i åtta luckor, återberättas de 
dramatiska händelserna som leder fram till Jesus sista påsk i 
Jerusalem. Bakom luckorna finns både texter och bilder som återger 
intåget i Jerusalem, månglarna i templet, fottvagningen, den sista 
måltiden, Jesus ångest i Getsemane, döden på korset och slutligen 
uppståndelsen. Med Påskkalendern kan barnen bättre förstå påskens 
stora skeende. Illustratör är Michal Hudak. 

Pris: 25 kronor

Franciskusdagen 
i Kungsträdgården

1 oktober 2022 

Välkommen! 
”Tack gode Gud för allt som finns”, sa den helige 
Franciskus och ville lära oss att se skapelsen som 
en Guds gåva att vårda. Växter, djur och människor 
kan tillsammans leva till Guds ära. 

 

Program  
10.30  Procession 
  med staty av den helige Franciskus 
11.00   Mässa med djurvälsignelse 
  med kardinal Anders Arborelius OCD  
12 - 14 Aktiviter på och runt scenen  
  Konferencier: Edward Blom 
  Gratis bullar och saft till alla barn,  
  ponnyridning, fiskdamm, bokbord,  
  hoppborg, glad musik och annat kul! 
13 - 14 Seminarium med p Thomas Idergard SJ 
  Tio tips på hur du kan bli ett helgon 
  S:ta Eugenia katolska församling
 
Övernattning från fredag för alla konfirmander! 
Scanna QR-koden för mer info från  
Ungdomspastorala teamet!  

  Mer info på www.kpn.se

KATOLSKA PEDAGOGISKA NÄMNDEN PRESENTERAR:

 Kom med familjen och församlingen och var med! 

Möjlighet 
att köpa 
lunch på 
plats

 Kateketnytt nr 1 2022     7

HAMNEN    
 KATOLSK TELEFON-
 SJÄLAVÅRD FÖR UNGA    
020–462 664

Måndagar
kl 19–21

Vi tillber dig, 
Jesus Kristus, 
och prisar dig. 
Ty genom ditt 
heliga kors 
har du återlöst 
världen.

Titta in bakom luckorna på kalenderns första sida!

För kateketer  
och andra nyfikna 
Jesu sista dagar  
i Jerusalem

sörforsa, Jesu hjärta kapell,  
fredag 8 april, kl 18–21

umeå, Kristi Moders församling,  
lördag 9 april, kl 13–17
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Be om vishet först av allt!

 Du behövs, sa priorinnan till Sr Veronica på telefon från Nigeria.  

 Sr Veronica var missionär i Kamerun men kallades nu till Sverige.  

 Biskop Anders bjöd några systrar från en blomstrande kommu-

nitet att komma till Norden. Även om de inte skulle ha någon tydligt 

uppgift från början kunde de bli ett vittnesbörd i vårt land bara genom 

sin närvaro och sina dräkter.

Detta är inte bara kunskapsförmedling utan 
något djupare, visheten från Gud behövs för att 

nå fram till barnen, till alla som vi undervisar. 

Syster Veronica som är ansvarig för den engelskspråkiga katekesunder-

visningen i Stockholm tar emot i ett rum på expeditionen i S:ta Eugenia 

församling. Hon har sin blå ordensdräkt på sig, en dräkt som betyder 

mycket för henne. Redan som barn hade hon sett präster och systrar i 

ordensdräkt och hon minns att hon tycke att de sett ut som änglar. Den 

kateket som hade undervisat henne inför första kommunionen hade 

talat mycket om änglar och det hade satt djupa avtryck hos henne.

– Den som undervisade mig hade otroligt stor betydelse för mig och 

min tro. Jag minns det som jag fick lära mig i katekesen och det har spe-

lat stor roll genom mitt liv. Det som kateketen sa blev grunden för vad 

jag tror, han berättade om den katolska tron. Syster Veronica tror att det 

som vi ger till barnen i vår undervisning kan spela roll för hela deras liv. 

Vi ger dem något att återvända till.

Syster Veronica betonar att en kateket behöver ge vidare vad hon 

själv tagit emot. Kateketen ska försöka komma ihåg att undervisa utifrån 

den katolska tron och inte något som hon själv hittat på, eller som om 

det var fråga om religionsundervisning i den offentliga skolan. Det 

handlar om att ge vidare tron i sig själv. En kateket ska hellre aldrig ta 

politisk ställning utan undervisa utifrån de eviga sanningar från Gud 

som tron bygger på. Allt annat kommer och går, kyrkans undervisning 

består. En kateket behöver också be mycket för egen del och själv för-

djupa sig i tron.

– Be, läs på och be igen! Bönen är grunden. Det är Gud som kallar dig 

att vara kateket och han ger också kraften och orden att säga. Det finns 

gudomliga lösningar på våra problem.

– Att vara kateket är en kallelse, säger Syster Veronica. Gud kallar oss 

Kateketisk profil 

Syster Veronica 
Osuji DMBM

Syster Veronica, i sin vackra, blå himmelsdräkt. Foto:privat.

till uppgifter och till att genom våra gåvor tjäna Guds folk. Vi behöver 

vara öppna och mottagliga så att vi tar emot gåvan från Gud genom 

kyrkan och så kan ge den vidare.

Kateketen bör be om att alla Andens gåvor ska bli verksamma i det 

egna livet. Framförallt ska kateketen be om vishet.

– Det handlar om att en kateket behöver ha urskiljningsförmåga. 

Detta är inte bara kunskapsförmedling utan något djupare, visheten från 

Gud behövs för att nå fram till barnen, till alla som vi undervisar. Han 

som skapat oss vill ha relation med oss.

Syster Veronicas egen kallelse var å ena sidan självklart, å andra sidan 

svår. Ibland finner man sig själv i en situation bara, förklarar hon. Hon 

anade tidigt att hon inte skulle gifta sig, utan sökte sig – mot sin mors 

vilja – till en kommunitet av systrar. Hon upplevde verkligen hur Gud 

hjälpte henne med att förklara för mamman vad saken gällde. Hennes 

mamma kände igen Guds röst i den unga Veronicas ord.

– Det var som om jag inte talade av mig själv, det kom ord till mig som 

fick min mamma att acceptera min kallelse, berättar Syster Veronica.

Jim Lagerlöf


