
 

 

40 goda idéer för att utöva barmhärtighet 
Inlämnade av Pastoralrådets medlemmar 151025 
 
1. Samla in varma kläder. Lätt att göra, alla kan vara med. 
2. Alla gör en barmhärtig handling varje dag, ex ett vänligt ord, besök 
3. Mötesplats i församlingen på kvällstid, ex språk, kvinnokraft 
4. Stöd från församlingen åt de som arbetar i flyktingarbetet 
5. Samordnad besökstjänst så ingen glöms bort 
6. Hälsa nya medlemmar välkomna 
7. Träffa hemlösa på stan 
8. Besöka flyktinganläggning 
9. Sopplunch en dag i veckan 
10. Eftermiddagsfika en dag i veckan för äldre och kringboende 
11. Öppen kyrka hela dagen, ev med tid för samtal med någon präst, diakon, volontär, 

lekman. 
12. Be Barmhärtighetens rosenkrans (efter Faustyna Kowalska) 
13. Middag för flyktingar 
14. Öppen kyrka för tiggare med aktivitet, ex filmkväll, fika, lek med barnen. 
15. Uppsökande av nyanlända för att leda dem till deras egen kyrka. 
16. Fler besök i fängelser och häkten. 
17. Starta en stödgrupp för ett barnhem eller liknande utomlands.  
18. Undervisning efter bekräftelsens sakrament för att hjälpa dem leva som katoliker i 

Sverige 
19. Ordna bibelstudier 
20. Kontakta de katoliker som inte ”hittar” till kyrkan 
21. Språkträffar för bättre svenska 
22. Vuxenundervisning för att skapa samhörighet 
23. Träffar för föräldrar och barn för att skapa gemensamhet i församlingen 
24. Att engagera faddrar för flyktingfamiljer och ensamkommande barn. 
25. Kyrkkaffe för att lära känna varandra bättre 
26. Starta en ungdomsgrupp 
27. Lättlunch/kvällsmat efter mässan för flyktingfamiljer/ensamkommande barn. 
28. Söndagsskola på svenska för flyktingbarn 
29. Aktiviteter som film, teater, musik, matlagning eller sport- 
30. Språkcafé 
31. Hälsogrupp för kvinnor, 1 gång per månad 
32. Hjälpa till i transitboenden. 
33. Om kunskap och resurser finns i församlingen ordna hjälp med medicinska eller 

juridiska frågor och samhällskontakter för flyktingar. 
34. Öppen förskola för mammor med småbarn 
35. Fadderfamilj för ensamkommande barn 
36. Informera i församlingen om hur vi arbetar i stiftet. 
37. Hjälpa katoliker bland flyktingarna med andliga och vardagliga behov. 
38. Informera icke-katoliker om katolsk tro 
39. Få alla i församlingen att göra en barmhärtighetsgärning om dagen. 
40. Informera alla i och utanför Katolska kyrkan om Barmhärtighetens år. 


