Velkommen til

Modul 13
Sakramenter – eukaristiens og forsoningens sakramenter (valgfrit modul)
Sted: Sct. Albani Kirke, Adelgade 1, 5000 Odense C
Dato: Lørdag den 16. november 2019
Tilmelding: https://denkatolskekirkeidanmark.nemtilmeld.dk/

Velkommen til religionspædagogisk kursus 13
Kompetence
Katekesen er tæt knyttet til den kristne initiation, især dåbens, eukaristiens og
firmelsens sakramenter.
”Kristus er altid nærværende i sin kirke, især i ’de liturgiske handlinger’. Fællesskab
med Jesus fører til fejringen af hans frelsebringende nærvær i sakramenterne, især i
eukaristien. … Derfor må katekesen, samtidig med at den arbejder for større
kendskab til liturgiens og sakramenternes betydning, også opdrage Jesu Kristi
disciple ’til bøn, til taksigelse, til anger, til at bede tillidsfuldt, til en fællesskabets
ånd, til at forstå trosbekendelsernes betydning rigtigt’ … fordi alt dette er
nødvendigt for et virkeligt liturgisk liv” (GCD, nr. 85).
Dette valgfrie modul fokuserer især på eukaristiens og forsoningens sakramenter og
er særligt egnet til dem, der underviser børn og unge til første kommunion.

Det kommer du at høre om:
 Hvad er eukaristiens og forsoningens sakramenter?
 Hvad er disse to sakramenters tegn og symboler?
 Eukaristiens sakramente – fællesskabets sakramente
 Helligåndens ”rolle” og virke i det sakramentale liv
 Hvordan du kan formidle levende og kreativt, når du taler om sakramenter

Underviser på dette kursus
Pastor Christian Noval
Christian, vor dygtige kollega her på Pastoral-Centret, har været
præst i 25 år og virket bl.a. som bispedømmets ungdomspræst og
sognepræst på Lolland-Falster. Han har afsluttet sin
doktorafhandling om ungdommens teologiske antropologi og
virker som sognepræst i Grønland.

Det siger Kirken:
Hvert af de store kateketiske temaer – katekesen om Gud fader for eksempel – har
en erkendelsesmæssig dimension såvel som moralske implikationer. Den nævnte
katekese inderliggøres i bøn og tilegnes i vidnesbyrd. Den ene opgave giver ekko i
den anden: Kendskab til troen forbereder til mission; det sakramentale liv giver
styrke til moralsk forvandling. (GCD, nr. 87)
Fejringen af eukaristien er kernen i det kristne fællesskab og det, der gør kirken til
kirke. Youcat 211

Du får:





Kateketisk indsigt og baggrundsviden
Kreative religionspædagogiske redskaber
Oplæg af en inspirerende underviser
Mulighed for at udbygge dit netværk og lære andre at kende, der brænder for
troen
 Mulighed for at se nærmere på Pastoral-Centrets materialer
Foreløbigt program for dagen
9.30
9.45
10.00-12.00 (kaffepause undervejs!)
12.15
12.30-13.30
13.30-16.00
16.00-16.30

Let morgenanretning
Velkommen og præsentation
P. Christian Noval
Middagssang (evt. kirken)
Frokost og pause, mulighed for at gå
tur og se materialerne
P. Christian Noval
Evaluering, tak for i dag

Kurset er arrangeret af Pastoral-Centret, en afdeling under Den katolske Kirke i
Danmark. Har du spørgsmål kan du kontakte Eva Maria Nielsen Tlf. 3355 6055 mail
emn@pastoral.dk
SIDSTE TILMELDINGFRIST 15.11. 2019 - Tilmeld dig på
www.denkatolskekirkeidanmark.nemtilmeld.dk
Om kateketuddannelsen:
Pastoral-Centrets modulopbyggede kateketuddannelse fokuserer på høj faglighed
med kvalitetsundervisere. Der veksles mellem teoretisk viden og praktiske tips og
konkrete idéer, som kan bruges i formidlingen af troen i den kontekst, du befinder
dig i. Har du spørgsmål til os, ønsker eller forslag, er du velkommen til at skrive til
os på www.pastoralcentret.dk/medarbejdere

