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S:TA MARIA FÖRSAMLING 

Katolinen Kirkko Suomessa 

PYHÄN MARIAN SEURAKUNTA 

Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät 

tuntemaan koko totuuden. (Joh. 16:13) 

 

Helsinki 2.9.2020 

 

TERVE! 

Olet tullut ikään, jossa sinun on aika ottaa entistä enemmän vastuuta 
elämästäsi. Usko on tärkeä osa jokaisen ihmisen elämää, etkä voi senkään 
osalta jäädä lapseksi. Siksi seurakuntasi kutsuu sinua opetukseen, joka 
auttaa sinua ottamaan vastuun uskostasi ja valmistaa sinut ottamaan 
vastaan vahvistuksen sakramentin eli Pyhän Hengen lahjan. Jumala 
tahtoo antaa sinulle piispan kätten kautta tämän sakramentin, joka on 
tärkeä hengellinen apu uskossa elämisen tiellä. Se tie on vaativa mutta 
syvän ja aidon ilon täyttämä.  Viereisen kuviokoodin kautta saat lisää tietoja vahvistuksen 
sakramentista.  
Saadaksesi vahvistuksen sakramentin sinun tulee olla seurakunnan rekisteröitynyt jäsen. 
Lisäksi sinun tulee osallistua katolisen uskonnon perusopetukseen koulussa. 
Huom. Sakramenttiopetus ei korvaa tavallista uskonnonopetusta koulussa. 
 
Osallistuminen vahvistusopetukseen on pakollista niille, jotka haluavat vastaanottaa 
vahvistuksen sakramentin, samoin kuin osallistuminen pyhään messuun sunnuntaisin ja 
juhlapäiväisin. Kurssiin kuuluu kotitehtäviä ja keskustelua. 
 
Opetuksen paikka: Pyhän Marian kirkko, Mäntytie 2, 00270 Helsinki 
Aikataulu: opetus klo 15.00 – 18.00 seurakuntasalissa 
 
Opetuspäivät:
lauantai 19.9.2020 
lauantai 26.9.2020 
lauantai 14.11.2020 
lauantai 12.12.2020 

lauantai 16.1.2021 
lauantai 6.2.2021 
lauantai 6.3.2021 
 

lauantai 10.4.2021 
lauantai 15.5.2021 
lauantai 4.9.2021

 
Omat kunnolliset eväät pitää ottaa mukaan joka kerta! Ruokatauolla tarjotaan vain 
mehua ja keksejä. 
Vahvistusjuhla pidetään lokakuun 2021 alussa. Päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. 

Jokainen nuori osallistuu 50 eurolla välipala-, materiaali- ja kirkonkoristelu – kuluihin. 
Maksu 50 € suoritetaan Pyhän Marian seurakunnan pankkitilille: FI65 1023 3000 2047 89. 
Mikäli sinut on kastettu muualla kuin P. Marian kirkossa, pyydän sinua toimittamaan 
kastetodistuksen ja kasteseurakunnan tarkan osoitteen vuoden 2020 loppuun mennessä. 
Mieti jo nyt, kuka voisi olla esittelijäsi (hänen pitää olla vahvistettu katolilainen) ja minkä 
pyhimyksen nimen ottaisit. 

Tervetuloa sakramenttiopetukseen 
 

 
 
   isä Rafal Czernia SCJ 

         kirkkoherra  


