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Hyvät ensikommuuniolle valmistautuvien lasten vanhemmat! 

 

Kutsumme lapsenne Pyhän Marian seurakunnan järjestämään sakramenttiopetukseen, joka 

valmistaa vastaanottamaan parannuksen sakramentin ja eukaristian sakramentin keväällä 

2017. Opetuskertoja on yhteensä viisi ja kaikki opetuskerrat ovat pakollisia. Jos jollakulla on 

vakava este, pyydämme ilmoittamaan etukäteen opettajalle. Muuten poissaolo tarkoittaa siirtymistä 

seuraavan vuoden opetusryhmään. 

Saadakseen ensikommuunion tulee lapsenne olla seurakunnan rekisteröitynyt jäsen. Lisäksi hänen 

tulee osallistua katolisen uskonnon perusopetukseen joko koulussa tai lauantaikurssilla. Mikäli 

lapsenne on kastettu jossakin muussa kuin Pyhän Marian kirkossa, pyydämme teitä toimittamaan 

kastetodistuksen ja kasteseurakunnan tarkan osoitteen. 

 

Opetuskerrat:   

lauantai  17.9.2016 klo 10.00-14.00 opetus Englantilaisessa koulussa (Mäntytie 14) 

lauantai  12.11.2016 klo 10.00-14.00 opetus Englantilaisessa koulussa (Mäntytie 14) 

 

lauantai  11.2.2017 klo 10.00-14.00 opetus Englantilaisessa koulussa (Mäntytie 14) 

lauantai  11.3.2017 klo 10.00-14.00 opetus Englantilaisessa koulussa (Mäntytie 14) 

lauantai  22.4.2017 klo 10.00-14.00 opetus Englantilaisessa koulussa (Mäntytie 14) 

 

Ensikommuuniojuhla on 7.5.2017 klo 10.00 (sunnuntai) ja mahdollisesti 14.5.2017 klo 10.00. 

Harjoitus ja rippi ensikommuunion juhlan edellisenä päivänä (lauantai) klo 10.30–12.00 

 

Järjestämme myös kolme vanhempien tapaamista, joiden tarkoituksena on auttaa vanhempia lasten 

ensikommuunioon liittyvissä kysymyksissä.  

Ne pidetään 17.9.2016 klo 10.15 Englantilaisen koulun ruokasalissa, 27.10.2016 (to) ja 

6.4.2017 (to) klo 18.40 P. Marian seurakuntasalissa. Jommankumman vanhemmista on 

osallistuttava kaikkiin tapaamisiin. 

Omat kunnolliset eväät pitää ottaa mukaan joka kerta! Ruokatauolla tarjotaan vain mehua ja 

keksejä. Mukaan tulee ottaa myös sisätossut, lyijykynä, kumi ja värikynät. 

Toivomme, että vanhemmat voivat osallistua 50 € ruokailuun ja materiaalien hankkimiseen. 

Lapset saavat ensikommuuniopassin, jonka kanssa he tulevat osallistumaan sunnuntaimessuun 

vähintään 10 kertaa. 

Toivomme lisäksi, että ensikommuunion juhlan yhteydessä ei oteta erikseen valokuvia, koska tämä 

käytäntö häiritsee juhlaan osallistujia. Ammattivalokuvaaja ottaa valokuvat seurakunnan puolesta. 

Ne voi myöhemmin tilata seurakunnan kautta. On toivottavaa, että vanhemmat osallistuisivat myös 

kukkien hankkimiseen ja kirkon koristeluun ennen ensikommuuniojuhlaa. Tästä ilmoitetaan 

tarkemmin juhlan ajankohdan lähestyessä.  

 

Tervetuloa! 

Jumalan siunausta toivottaen 

 

 

isä Rafal Czernia SCJ 

kirkkoherra 
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