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Välkommen med din anmälan  
mellan 23 mars–24 april 2023.  

Vi hoppas på deltagare från hela landet 
men antalet platser är begränsat.  

Anmälan är bindande och vi meddelar 
dig den 25 maj om du fått plats.

 

ansgar-werk

»ni är världens ljus« säger Jesus och  
fortsätter: »Ert ljus ska lysa för människor-
na så att de ser era goda gärningar och pri-
sar er fader i himlen.« (Matt 5:16)  »Att ut-
öva barmhärtighet är redan i sig autentisk 
katekes; den är katekes omsatt i handling« 
enligt Direktorium för katekes §51. 
Ikonen som har specialbeställts till kongres-
sen visar Jesus som tvättar fötterna på den 
förvånade Petrus. Vad ska detta betyda? 
Så som Kristus har tjänat oss ska vi tjäna 
andra. Ikonen visar att barmhärtighetsgär-
ningar är en central del av katekesen.

 

Kyrkan är på vandring med Kristus. Under 
den synodala vägen har många uttryckt 
önskemål om en starkare gemenskap och 
en ökad möjlighet till fortbildning. Inbju-
dan till kongressen är ett svar på detta!

  »Han har kallat er från mörkret 
till sitt underbara ljus.«  

– 1 pet 2:9
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»Katekesen är 
en del av kyrkans

evangelisationsarbete.« 
direktorium för katekes §51

Välkommen på kongress 
22-24 september 2023 

brinner du för att sprida tron till andra? 
Vill du sprida det ljus som du själv har tagit 
emot som präst, diakon eller kateket? 
Då är du välkommen till den kateketiska 
kongressen som äger rum på Lidingö utan-
för Stockholm hösten 2023.  
alla döpta  är  kallade att dela sin tro 
med andra, kyrkan finns till för att evange- 
lisera. Vi behöver vittna om vår tro först och
främst genom våra liv,              men också 
med ord.  
hur ska detta ske? 
Så frågar 
Maria och 
det är en 
klok fråga. 
Under kongressen  
vill vi 
försöka ur-
skilja vad  
Direktorium  
för katekes har 
att erbjuda oss där vi står, vi får höra in-
spirerande föreläsningar  och delta i olika 
workshops. Dessutom ges rum för att dela 
våra erfarenheter, vår tro och vårt liv med 
varandra. 

katolsk katekes   
grundar sig på fem uppgifter. Alla fem 

är lika viktiga och bildar tillsammans den 
helhet vars mål är att föra människor till
innerlig livsgemenskap med Jesus Kristus. 

berätta om jesus 
Att ge vidare de trons sanningar  

som vi själva fått ta emot.

fira liturgin 
Den heliga mässan och timmarnas liturgi 

lär oss att tillbe den levande Guden. 

älska din nästa 
Vår tro är inte tomma ord. Den levandegörs  
i helgonens och våra egna liv och handlingar.   

be  
En personlig relation med Fadern, Sonen och  

den helige Ande, Jungfru Maria och alla helgon. 

bygg gemenskap 
Kyrkan vill vara som en familj 
där alla syskon får vara med.

biskop anders arborelius ocd som 
kommer vara med oss denna helg har valt 
»Ni är världens ljus« (Matt 5:14) som tema 
för kongressen. Han påminner om att alla 
som ger tron vidare har en viktig och vacker 
uppgift. Vi ger vidare Guds ljus till alla som 
vill lära känna Jesus Kristus och hans kyrka.   
kateketernas insats kommer att bli allt 
viktigare i framtiden.  Vi behöver stötta var- 
andra när vi evangeliserar i mötet med vuxna, 
ungdomar och barn. Att dela tron och bygga 
en rättvisare värld kräver kreativitet. Därför 
är det viktigt att vi samlas och lyssnar till 
varandra, skapar hopp och mod inför det 
som väntar. När nu KPN för tredje gången 
bjuder in till kongress hoppas vi att den ska 
stärka vår tro och fylla oss med glädje inför 
uppdraget som kateket! 

»Gud, gör mitt mörker 
till ljus.« 

ps 18:29


