
Idag börjar något nytt och stort i ert barns liv. Det 
börjar delta i församlingens katekes. Det är ett viktigt 
steg som så småningom skall leda fram till att ert 
barn tar emot den första kommunionen. Genom att 
skicka ert barn till församlingens katekes har ni tagit 
ställning: för Kristus och hans Kyrka. Ni anförtror er 
största skatt - ert barn – till församlingen. Också ni är 
kallade att fördjupa er egen tro, den tro som fick er 
att låta döpa ert barn. Ert barn får nu träffa andra barn 
och vuxna för att tillsammans med dem växa och 
utvecklas i trons liv och så komma närmare Gud, 
livets skapare och ursprung. Varför har ni sänt ert 
barn till församlingens katekes? Vad är viktigast i er 
tro och vad vill ni ge vidare till ert barn? 
 
Katekes: jag är älskad av Gud 
Det viktigaste med all katekes - liksom med allt i 
Kyrkans liv- är att förmedla Guds kärlek. Ingen kan 
förmedla Guds kärlek bättre till era barn än ni själva. 
Utan er kärlek har barnet svårt att våga lita på Gud. 
Ni blir en kanal för Guds kärlek till era barn. 
Kateketen kan bara vara er till hjälp i denna stora 
uppgift. Hitta en extra stund för att visa hur mycket 
ert barn betyder for er och att ni vill förmedla det 
största i livet till ert barn: Gud och hans kärlek. 
 
Katekes: jag får vänner i kyrkan 
Gud möter oss i vår gemenskap med andra 
människor. Kyrkan bygger på det faktum, att Gud 
alltid vill samla sig ett folk. Därför handlar katekesen 
också om att få nya vänner i församlingen. Kyrkan 
måste bli en plats där vi känner oss efterlängtade, där 
vi har ett hem. Följ med era barn och var med dem i 
församlingen så att de förstår att kyrkan också är ert 
hem, där ni älskar att vara. Hjälp ert barn att få 
kontakt med andra, så att det lättare trivs i den nya 
gruppen. Knyt kontakt med de andra föräldrarna: ni 
har ju det viktigaste i livet gemensamt. Bor någon i 
närheten, kan ni samåka eller träffas efter 
undervisningen? Ni behövs i församlingen, er 
närvaro är betydelsefull. Katekesen får inte vara ett 
bra tillfälle att bli av med ert barn för att gå och 
handla eller göra något annat! 
 
 
 

Katekes: Gud lyssnar till mig när jag ber 
Katekesen handlar mycket om bön. Bönen är Guds 
gåva till oss. Han inbjuder oss till ett kärleksfullt 
samtal. Att be med ert barn är något av det finaste ni 
kan ge ert barn. Bönen; denna underbara möjlighet 
till att vara nära Gud, kan förvandla en människas liv. 
Lär ert barn att be! Bönen rustar oss för livets svåra 
stunder och ger den grå vardagen ett himmelskt 
skimmer. Låt bönen få fördjupa familjens liv, både 
hemma genom morgon- och aftonbön och genom 
söndagens mässa, veckans höjdpunkt for varje 
katolik. 
 
Katekes: jag får veta mer om Kyrkans tro 
Katekesen ger oss kunskap om Kyrkans tro. Vi 
behöver insikter i allt som är viktigt i livet. Kyrkans 
tro ger oss kunskap om Gud. Vi får liksom låna Guds 
ögon och se på honom och allt som finns till med 
hans egna ögon. Kyrkans tro ger oss hoppet om att 
Jesus aldrig överger oss. Vad som än händer i livet 
kan vi vara säkra på detta: Jesus är med oss för att 
rädda oss. När våra vänner frågar oss: vad tror ni 
katoliker på? - och vi får mer och mer denna fråga – 
då måste vi också kunna svara och hjälpa dem att 
upptäcka Jesus och hans heliga Kyrka. Alla döpta får 
förmedla det glada budskapet. Barn brukar vara 
mycket duktiga på det, men de behöver hjälp och 
undervisning. 
 
Katekes: hela familjen får växa i tro, hopp och 
kärlek 
Genom ert barn har nu hela familjen börjat ett 
spännande äventyr. När ni anmälde ert barn till 
katekesundervisningen, valde ni sida: för Kristus. 
Han tar er på orden och vill ge er en möjlighet att 
förnya hela ert liv som familj, som Kristi lilla 
huskyrka. Ta nu emot det stöd som församlingen vill 
ge. För barnet är det mycket lättare och roligare om 
det får dela sina nya kunskaper och upplevelser i 
församlingen med er. Låt er också undervisas av ert 
barn! Det är min önskan och bön att det som nu 
börjar skall bli till stor glädje i era liv. Om det skulle 
innebära att några av er omvänder er och kommer 
närmare Gud, är ingen lyckligare än jag... 
 
                                          +Anders Arborelius ocd 

KÄRA FÖRÄLDRAR! 


