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Undervisning i katolsk tro  

för barn och ungdomar  
i S:t Franciskus katolska församling 

Höst och vinter 2020 
 

Kära föräldrar, 

En av de mest utmanande uppgifter föräldrar har är att 

förmedla den kristna katolska tron till sina barn. 

Undervisningen börjar i hemmet med att man talar enkelt 

om tron på Gud och lär barnen be.  

Den bästa böneskolan är när föräldrar ber med sina barn, 

om än en kort stund, på morgonen, inför måltider och på 

kvällen.  

Den bästa katekesundervisningen är när föräldrar tar med 

sina barn till kyrkan och förklarar varför vi tror på Gud 

och varför vi samlas med andra troende för att be.  

Våra samlingar av barn och ungdomar i församlingen 

någon gång i månaden kan bara vara ett komplement till 

den undervisning som ni föräldrar ger era barn. Skolan i 
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Sverige ger ingen undervisning i den kristna tron, och 

framför allt inte i vår katolska tro, så mycket beror på er 

föräldrar vad barnen kommer att ta med sig genom livet 

vad gäller ett liv i tro.  

Det är min förhoppning att våra kateketer, som så 

generöst ställer upp frivilligt och utan ersättning, ska 

kunna hjälpa er som ett komplement med den 

undervisning som vi kan ge i församlingen.  

På grund av den särskilda situationen med Covid-19 

kanske inte alla föräldrar önskar skicka sina barn till 

gemensam undervisning, så därför ska en särskild 

katekesundervisning för barn ges genom inspelade små 

filmer som vi lägger ut på vår församlings hemsida under 

hösten. Dessa filmer kommer att ha som tema: ”Vi ska 

till Himlen!” 

Som kyrkoherde hoppas jag verkligen att vi alla är 

medvetna om vår vad vi vill uppnå i livet: Att komma till 

Himmelen! Att ge barnen en biljett till Himmelen genom 

undervisning i vår katolska tro, bör ju rimligen vara det 

viktigaste vi kan göra för dem, om vi nu verkligen älskar 

dem. 
 

Guds välsignelse över er alla! 

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

Kyrkoherde S:t Franciskus Katolska Församling 
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Detta program gäller undervisning på svenska 
 

För katekes: 
 

 Kaldeisk grupp 

Fader Fadi 

fadihanna2000@yahoo.com 
 

Syrisk-katolsk grupp 

Fader Husam 

fatherhusamshaabo1967@gmail.com 
 

På Kroatiska 

(Första Kommunion och Konfirmation) 

Fader Drago (Värnamo) 

drago.cumurdzic@gmail.com 
 

Katekes inför Första Kommunion och Konfirmation 

i Neokatekumenal Vandring och Missio ad gentes 
Pater Arkadiusz Skodowski OFMConv (Motala Kloster) 

arkadiusz.skodowski@telia.com 

 

För frågor angående undervisning för barn och 

ungdomar på svenska kontakta vår 

församlings sekreterare Iwona Moszczynska 

036 – 12 06 57 

jonkoping@katolskakyrkan.se 
 

 

 

 

 

mailto:fadihanna2000@yahoo.com
mailto:fatherhusamshaabo1967@gmail.com
mailto:drago.cumurdzic@gmail.com
mailto:arkadiusz.skodowski@telia.com
mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
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För barnskydd mot övergrepp mm. 

gå in på Katolska Stiftets hemsida: 
https://www.katolskakyrkan.se/barnskyddsombud 

 

OBS! Viktig och enkel regel i vår församling: 

 

* Ingen vuxen, som inte är barnets förälder, ska vara 

ensam med något barn i våra lokaler.  

* Är det bikt eller samtal med präst ska barnet synas 

genom fönsterrutan från korridoren.  

* Gardiner eller persienner ska inte vara nedrullade mot 

korridoren om barn vistas i rummet. 

* Skydd mot olika former av övergrepp gäller även hur 

barn och ungdomar är mot varandra (mobbing mm.).  

* Vi ska alla vara uppmärksamma! 

* Ser eller hör du något som inte är bra, reagera! 

* Tala med respektive eller gå direkt till kyrkoherden. 

 

Stiftet barnskyddsombud är: 

Björn Håkonsson  

barnskyddsombud@katolskakyrkan.se  

samt på telefonnummer: 070-33 22 904  

(tisdag-fredag kl. 8-12). 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.katolskakyrkan.se/barnskyddsombud
mailto:barnskyddsombud@katolskakyrkan.se
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Grupp 1 (från 7 år) 
Kateketer: Nikolina Ahnberg 

Sulistyowati Johansson 

Ewelina Opila 

Eva-Lotta Svensson 

 

Vi träffas 2 och 4 söndagen i månaden 

Familjemässa kl. 09.00 och vi har tänkt att de 

mindre barnen har särskild undervisning under 

läsningarna och predikan. 

Har du frågor: Iwona på kontoret 036-12 06 57 

 

Datum: 13 och 27 september, 11 och 25 oktober, 8 

och 22 november, 13 december (Lucia och 

Nicolausfirande) 
 

Grupp 2 (inför Första Kommunionen) 
Kateketer: Nina Azdajic 

Rifa Gazrawi 

 

Vi träffas 2 och 4 söndagen i månaden 

Familjemässa kl. 09.00 och därefter går vi till den 

sal som blir angiven i kyrkans hall på anslaget. 

Har du frågor: Iwona på kontoret 036-12 06 57 
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Datum: 13 och 27 september, 11 och 25 oktober, 8 

och 22 november, 13 december (Lucia och 

Nicolausfirande) 
 

Grupp 3  

(Första året efter Första Kommunionen) 
Kateketer: Monika Dolik Michno 

Davor Pranic 

 

Vi träffas 2 och 4 söndagen i månaden 

Familjemässa kl. 09.00 och därefter går vi till den 

sal som blir angiven i kyrkans hall på anslaget. 

Har du frågor: Iwona på kontoret 036-12 06 57 

 

Datum: 13 och 27 september, 11 och 25 oktober, 8 

och 22 november, 13 december (Lucia och 

Nicolausfirande) 
 

Grupp 4  

(Andra året efter Första Kommunionen) 
Kateketer: Mahera Josef (mammaledig i höst) 

Saba Bayou 

Shula William Toma 

 

Vi träffas 2 och 4 söndagen i månaden 
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Familjemässa kl. 09.00 och därefter går vi till den 

sal som blir angiven i kyrkans hall på anslaget. 

Har du frågor: Iwona på kontoret 036-12 06 57 

 

Datum: 13 och 27 september, 11 och 25 oktober, 8 

och 22 november, 13 december (Lucia och 

Nicolausfirande) 
 

Grupp 5&6 
(Två år före konfirmandundervisningen) 

 Kateketer: Wafa Namroud 

Veronika Pavova 

 

OBS! Vi träffas 1 och 3 söndagen i månaden 

 Mässa firas kl. 09.00 och därefter samlas vi i den 

sal som blir angiven i kyrkan hall på anslaget. 

Har du frågor: Iwona på kontoret 036-12 06 57 

 

Datum: 6 och 20 september, 4 och 18 oktober, 1 

och 15 november, 6 och 20 december 
 

Konfirmandundervisning  

(är på två år före konfirmationen) 
Konfirmandledare: Pater Wladek Mezyk OFMConv 

wladek_mezyk@yahoo.com 

Dan Ahnberg 

Sean Morris 
 

mailto:wladek_mezyk@yahoo.com
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Vi träffas 1 och 3 söndagen i månaden 

 Mässa firas kl. 09.00 och därefter samlas vi i den 

sal som blir angiven i kyrkan hall på anslaget. 
 

Undervisningen består även av minst ett 

konfirmandläger som anges av ledarna.  
 

Har du frågor: Pater Wladek (se mailadress)  

eller Iwona på kontoret  

036-12 06 57 

Datum: 6 och 20 september,  

4 och 16-18 oktober (läger),  

1 och 15 november (basar), 6 och 20 december 
 

Övrigt: 
 

Konfirmation med Kardinal Anders Arborelius OCD 

söndagen den 25 oktober kl. 15.00 – denna Mässa är endast 

för konfirmander, faddrar, föräldrar och närmast anhöriga. 
 

Kateketmöte söndagen den 11 oktober direkt efter 

undervisningen (ca. 11.00) med kyrkoherden.  
 

Bikt för alla barn och ungdomar under advent kommer att 

ordnas vid passande datum. Det vore lämpligt om föräldrar gav 

gott exempel och följde med till bikt. 
 

Den tredje helgen i november har församlingen sin årliga 

julbasar. Ungdomar från konfirmandundervisningen förväntas 

hjälpa till med någon uppgift enligt ledarnas schema – detta 

förväntas i Stiftets regler för förberedelsen innan 

konfirmationen (någon form av karitativ/social uppgift). 
 

Församlingens hemsida: 

https://www.katolskajonkoping.com 

https://www.katolskajonkoping.com/

