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Helsinki, 3.9.2020
Hyvät ensikommuuniolle valmistautuvien lasten vanhemmat!
Kutsumme lapsenne Pyhän Marian seurakunnan järjestämään sakramenttiopetukseen, joka
valmistaa vastaanottamaan parannuksen sakramentin ja eukaristian sakramentin keväällä
2021. Opetuskertoja on yhteensä kahdeksan 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 koulussa. Mikäli lapsenne on kastettu
jossakin muussa kuin Pyhän Marian kirkossa, pyydämme teitä toimittamaan kastetodistuksen.
Opetuskerrat lauantaisin klo 10.00–13.00 Pyhän Marian kirkon seurakuntasalissa
(Mäntytie 2, 00270 Helsinki):
26.9.2020
24.10.2020
21.11.2020
19.12.2020

9.1.2021
13.2.2021
13.3.2021
17.4.2021

Ensikommuuniojuhla on sunnuntaina 16.5.2021 klo 10.00.
Harjoitus ja rippi on lauantaina 15.5.2021 klo 10.30–13.00.
Kutsumme kaikkia vanhempia tapaamisiin, joiden tarkoituksena on auttaa vanhempia lasten
ensikommuunioon liittyvissä kysymyksissä. Tapaamiset pidetään 26.9.2020 ja 17.4.2021 klo
10.10 kirkossa.
Lasten pitää ottaa mukaan omat kunnolliset eväät joka kerta! Ruokatauolla tarjotaan vain
mehua ja keksejä. Mukaan tulee ottaa myös sisätossut, lyijykynä, kumi ja värikynät.
Pyydämme, että vanhemmat osallistuvat 50 eurolla välipala-, materiaali- ja kirkonkoristelukuluihin. Maksu 50 € suoritetaan Pyhän Marian seurakunnan pankkitilille: FI65 1023 3000 2047 89.
Lapset saavat ensikommuuniopassin, jonka kanssa he tulevat osallistumaan sunnuntaimessuun
vähintään 10 kertaa. Erityisesti kutsumme vanhemmat ja lapset messuun kuukauden 2. ja 4.
sunnuntaina klo 11.30.

Tervetuloa!
Jumalan siunausta toivottaen

isä Rafal Czernia SCJ
kirkkoherra
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Dear parents!
We invite your child to the sacramental education organized by St. Mary's parish. It prepares
children for the reception of the Sacraments - Confession and Eucharist - in the spring of 2021.
The course will be in Finnish. In case your child would prefer English or Swedish contact the parish
office for more information.
There will be eight meetings which are obligatory. If someone has a serious obstacle, please inform
the teacher in advance. Otherwise the child will be transferred to the next year's teaching group. For
the reception of the First Communion, your child must be a registered member of the parish and
has to participate in the Catholic religious education at school.
If your child was baptized in another church than St Mary’s, kindly provide us with the Certificate
of Baptism.
Lessons: 10.00-13.00 in the parish hall of St. Mary’s church (Mäntytie 2, 00270 Helsinki):
26.9.2020
24.10.2020
21.11.2020
19.12.2020

9.1.2021
13.2.2021
13.3.2021
17.4.2021

The First Communion Feast will take place on the 16th of May 2021 at 10.00 (Sunday).
There will be a rehearsal and the First Confession on the previous day before the First Communion
Feast (Saturday, 15.5.2021) at 10.30-13.00.
We invite all parents to attend the meetings to talk about our faith and the children's questions
concerning the First Communion. The meetings will take place on the 26th of September 2020 and
on the 17th of April 2021 at 10.10 am in the church.
Children should have a proper lunch with them every time as only juice and biscuits are offered on
the lunch break. The children should also have other shoes to wear inside, a pencil, a rubber eraser
and crayons.
We ask the parents to donate 50 € for the snack, teaching materials and decoration of the
church. Please make the payment of 50 € to the bank account of our parish: FI65 1023 3000 2047 89.
Children have to attend Sunday Mass at least ten times. For that they will get a First Communion
Pass which they must bring along with them every time.

Welcome and God Bless!

fr. Rafal Czernia SCJ
Parish priest
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