
 Katekes berör barn, ungdomar och vuxna. 
 Gud kallat oss att fördjupa vår tro 

under hela vårt liv.

Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN) 
har biskopens uppdrag att stödja och 

utveckla den kateketiska verksamheten.

KPN ger ut material om katolsk tro 
för olika åldrar, arrangerar trosfördjupande 
kurser för alla och fortbildning av kateketer. 

DETTA ÄR VI 
KPN består av en nämnd och ett kansli. Ledamöterna 
i nämnden är utsedda av biskopen och har det över-
gripande ansvaret för verksamheten. Här finns 
representanter från nationella grupper, församlingar, 
SUK, samt präster och lekfolk med särskilt engagemang 
för katekes. Ordförande är Ulrika Erlandsson.  
Det verkställande organet är KPN:s kansli.

KONTAKT 
postadress  besöksadress
Katolska Pedagogiska Nämnden  Brunnsgränd 4, 4 tr
Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum Gamla stan
Box 2150  Stockholm
SE–103 14 Stockholm  Besök oss gärna! 
telefon  e-post
08-50 55 76 62  kpn@katolskakyrkan.se

VÅR HEMSIDA  
KPN:s hemsida www.kpn.se är en värdefull resurs för alla 
kateketer och föräldrar. Här kan man smidigt anmäla sig 
till kurser och hitta mängder av material – inklusive gratis 
resurser till kateketer genom söndagens evangelium för 
barn, pysselidéer, förslag på drama, bilder att färglägga, 
videor, tips på lekar...
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FÖRDJUPNING I TRON 
KPN organiserar helger där  
alla är inbjudna till att lära  
sig mer om kyrkans tro. Kurserna erbjuds på Marielund  
(Stockholm), i Heliga hjärtas kloster i Omberg samt på 
   Åh stiftsgård utanför Göte- 
   borg. Varje kurs kommer till  
   varje plats vid ett tillfälle.
 
                                   KATEKETKURSER 
   Är du kateket eller funderar 
    på att bli? Då är du välkom-
men till KPNs kateketutbildningar där även ungdoms- 
ledare kan få inspiration. Här ges grundläggande teologis-
ka och pedagogiska kunskaper. KPN kan också skräddarsy 
kurser för församlingens behov – ta gärna kontakt med 
kansliet om du har idéer.
 
KATEKETENS DAG 
Vartannat år arrangerar KPN Kateketens dag. Det är en 
dag då biskopen samlar alla kateketer i landet för att tacka 
dem för deras insats.
 
FRANCISKUSDAGEN
Djurens och ekologins skydds-
helgon firas på Franciskus-
dagen som vartannat år 
arrangeras av KPN i Kungs- 
trädgården i Stockholm. 
Kardinalen firar mässa 
med djurvälsignelse och 
därefter blir det familje-
fest i hela parken.
 
FÖR NYA KATOLIKER 
Varje år arrangerar KPN en särskild reträtt för konvertiter 
under ledning av kardinal Anders Arborelius. Vi erbjuder 
också en rad kurser för de som vill fördjupa tron.

PUBLIKATIONER 
KPN bedriver förlagsverksamhet med ett brett utbud av 
publikationer, tänkta att användas för att sprida kun-
skap om katolska kyrkans tro för både barn, ungdomar 
och vuxna. Mycket av det vi ger ut används i församling-
arnas och missionernas trosundervisning. Beställ direkt 
från hemsidan, genom mejl eller telefon.  

KATEKETNYTT 
Alla kateketer och intres-
serade kan få Kateketnytt 
– kateketernas egen informations- 
tidskrift, som utkommer med tre  
nummer per år – hemskickad.  
www.kpn.se/kateketnytt

KPN PÅ SOCIALA MEDIER  
KPN hittar du även på sociala medier  
som Facebook, Instagram och You- 
Tube! Bli gärna medlem i facebook- 
gruppen Kreativa kateketer. Här  
utbyter kateketer många bra idéer  
med varandra och du får snabb info  
om senaste nytt från KPN.

STUDIEFÖRBUNDET BILDA 
KPN genomför alla kurser och events i samarbete  
med Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle. 
Biskopen har rekommenderat varje församling  
och mission att genomföra sin studie- 
verksamhet i samverkan med Bilda.

 VIDEOFILMER FÖR VUXNA OCH BARN 
Vill du fördjupa din tro? Upptäck 
Nikodemusmöten - en videoserie om 
kyrkans 7 sakrament och Sycamore. 
Katolskt för nybörjare är för alla åld-
rar och för barn finns Bibelfilmer! 

SÖNDAGENS EVANGELIUM FÖR 
BARN 

Varje söndag hör vi ett särskilt evangelium  
i mässan. På KPN:s hemsida får du  
tips på hur du kan göra söndagens 
evangelium levande för barn. Här  
ges en förklaring av evangeliet  
samt förslag på aktiviteter, bilder  
att färglägga och passande sånger. 

PYSSEL, KORSORD, LEKAR, DRAMATISERINGAR 
OCH MYCKET MER  
Behöver du bilder att färglägga, 
förslag på pyssel, korsord, 
dramatiseringar eller lekar?  
Titta in på Resurser på 
hemsidan, där finns  
ett rikt material att ladda  
ned direkt – helt gratis.

Direktorium för 
katekes

Påvliga rådet 
för främjandet av 
ny evangelisation

KRYSSKUL 
FRÅN

MATTEUS 19:17 Vägen till livet

                                                                                                                                                1. Alla... bär till Rom,                                                                                                                           säger man ibland                                                 2. En del av botens sakrament                                                 3. Vi ska... Gud och vår nästa                               4. ”Där är Guds...                                                                         som tar bort världens synd” (Joh 1:29)         5. Sänkte sig ned från himlen som en duva                                6. ”Gud bevisar sin kärlek till oss genom att                              Kristus dog för oss medan vi... var syndare” (Rom 5:8)           7. ”Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde...                                                                mitt bland vetet.” (Matt 13:25)                                8. Franciskus            9. Fruset vatten                  10. Mormor till Jesus            11. ”Låt ditt... komma”, ber vi i Herrens bön       12. Jesusbarnet fick..., rökelse och myrra          13. ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller..., man eller kvinna” (Gal 3:28)            14. Paulus skrev... till de kristna i Rom, Korinth, Galatien, Efesos...         15. Paulus var apostel men också sadelmakare Det var hans...       16. Betyder ”ankomst” och inleder kyrkoåret     17. En känd... av David börjar: ”Herren är min herde...”      18. Förlåtelse förutsätter... och vilja till bättring        19. Ett ärmlöst överplagg som celebranten bär i mässan     20. Det kristna kyrkoårets största helg      21. ”Hela... sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig själv” (Gal 5:14)        22. Mitt ok är skonsamt och min börda är... (Matt 11:30)            23. ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt...” (Luk 22:20)                  24. ”På deras... skall ni känna igen dem.             Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar?” (Matt 7:16)            25. ”Genom apostlarna skedde många tecken och... bland folket.” (Apg 5:12)         26. ”Johannes förkunnade syndernas förlåtelse genom                 omvändelse och...” (Mark 1:4)                27. ”Alla skall förstå att ni är mina lärjungar         om ni visar varandra...” (Joh 13:35)                   28. ”Var inte rädd, Maria, du har funnit... hos Gud.” (Luk 1:30)         29. ”Mannen gav sin hustru namnet...,                                  ty hon blev moder till alla som lever.” (1 Mos 3:20)                                          30. ”Låt ingen se ner på dig för att du är...,                    utan var en förebild för de troende i allt du                    säger och gör, i kärlek, tro och renhet.” (1 Tim 4:12)
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Imagine you could meet and greet a saint, which saint would you choose? This book offers a 

virtual encounter with 100+ saints from all around the world. Women and men, carpenters and 

scholars, mothers and popes, princes and paupers: their inspiring life stories are linked to real 

life modern questions, and together with them answers are found. 

The free app “Online with Saints” contains the social media profile of 100+ saints, 

with interesting facts, quotes, prayers, and captivating stories of personal faith, 

love, and sacrifice. Scanning the image of the saint in the book, allows them to 

tell their story in the first person by video. 

Anyone can become a saint! Every saint is different, with their own unique personality and 

destiny. Each of them found their vocation in a different way – demonstrating that God has a 

special plan and vocation for each individual. 

Father Michel Remery is a Catholic priest, founder of Tweeting with GOD and author of various books. He studied 

architecture (1992-1996) and worked several years before studying philosophy and theology in Rome (1999-2006). 

His PhD was on the relationship between liturgy and architecture. He became an assistant priest in Leiden in the 

Netherlands (2006 – 2012), where he mainly worked with young people and students. It was here that Tweeting with GOD 

came into being. As the Vice Secretary General of the Council of European Bishops’ Conferences (2012 – 2017) Father 

Michel was, among other tasks, the secretary of commissions related to Social Communications, Youth, and Catechesis. 

In 2018, he continued his priestly mission in Luxembourg, where he is the national youth chaplain, and committed to 

youth ministry on an international level as director of Tweeting with GOD.

www.onlinewithsaints.com

www.tweetingwithgod.com

www.onlinewithsaints.com
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Upptäck vänner 

och följeslagare 

på din väg till Gud

MICHEL REMERYUTVECKL AD AV
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Vad kan jag lära

mig av helgonen?

Jag tycker mycket om att tänka 

på helgonen som vår tros hjältar: 

de har bidragit till att göra världen 

till en bättre plats!

www.onlinewithsaints.com


