
ni har inte utvalt mig  
utan jag har utvalt er   

Johannesevangeliet 15:16 

Varför har jag fått det här brevet? 
Du som läser detta är en katolik. Det blev du när du döptes. Och du står registrerad 
i Kristus Konungens Katolska Församling i Göteborg. Från och med att man är 
fjorton år kan man börja delta i ungdomsverksamheten – så nu är det dags för dig 
som är född -03.  

Vad innebär det? 
Vi träffas varje vecka på fredagar klockan 17:00 för undervisning. Klockan 18:00 är 
det mässa och efter det tar Kefas ungdomsgrupp över för den som vill. Dessutom 
åker vi på läger i Sverige och pilgrimsresor utomlands. Första träffen blir den 1:e 
september. Vi som undervisar heter Dan Bernspång och Luis Reina. 
Undervisningen äger rum i ungdomslokalen under kyrkan. Första veckan ses vi 
utanför ingången och går tillsammans till klassrummet. 

Kostar det något? 
Själva undervisningen är gratis. För lägren och pilgrimsresan tar vi däremot en liten 
avgift. 

Vad ska vi lära oss? 
Vi ska lära oss om Jesus och hans Kyrka. Om meningen med livet. Om Bibeln. Men 
framförallt vill vi uppmuntra dig till att lära känna Jesus – inte som en person som 
levde en gång i tiden, utan som en person som lever nu och som längtar efter dig 
mer än du kan ana. 

Jag har inte biktat mig / gått till första kommunion / konfirmerats än … 
Det är lugnt! Vi förbereder er! De som deltar i ungdomsverksamheten får 
regelbunden chans till bikt. De som ännu inte gått till första kommunion får göra det 
när de känner sig mogna. Tillsammans med kyrkoherden bestämmer man om man 
är redo att konfirmera sig.  

Hur anmäler jag mig? 
Du och dina föräldrar fyller i den bifogade blanketten, sen skickar ni den, senast 
den 30 augusti, till: 

Kristus Konungens Katolska Församling 
Parkgatan 14 
411 38 Göteborg. 

Kontakta oss om du har frågor 

vi ses i höst! välkommen! 


