Helsinki 29.6.2017

Hyvät vanhemmat,
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta kutsuu lapsenne opetukseen, jonka jälkeen hän voi saada parannuksen
sakramentin ja ensimmäisen kommuunion keväällä 2018. Opetusta järjestetään kahdessa paikassa: pyhän
Henrikin katedraalilla (Pyhän Henrikin aukio 1, Helsinki) ja Tapanilan kirkolla (Veljestentie 6, Helsinki).
Opetuskertoja on yhteensä kuutena lauantaina klo 10 – 12:45. Lisäksi tulee harjoitus ja rippitilaisuus juhlan
aattona. Opetukseen on osallistuttava kaikilla kerroilla. Jos jollakulla on vakava este, pyydämme ilmoittamaan
siitä etukäteen opettajalle. Poissaolo ilman vakavaa estettä tarkoittaa siirtymistä seuraavan vuoden (syksy
2018) opetusryhmään.
Saadakseen ensikommuunion lapsenne tulee olla kastettu ja rekisteröity seurakunnan jäseneksi. Lisäksi hänen
tulee osallistua katolisen uskonnon perusopetukseen joko koulussa tai lauantaikurssilla. Kurssin vaatimuksiin
kuuluu myös se, että lapsi osallistuu sunnuntaimessuun vähintään kymmenen kertaa kurssin aikana. Mikäli
lapsenne on kastettu ulkomailla, pyydämme teitä toimittamaan kastetodistuksen seurakuntaan kuluvan talven
aikana.
Opetuspäivät:
16.9. klo 10 Ensimmäinen opetuskerta, vanhempien tapaaminen Henrikissä kokoontuville ryhmille
28.10. klo 10 Toinen opetuskerta, vanhempien tapaaminen Tapanilassa kokoontuvalle ryhmälle
18.11. klo 10 Kolmas opetuskerta
3.2. klo 10
Neljäs opetuskerta vanhempien tapaaminen Henrikissä kokoontuville ryhmille
17.3. klo 10 Viides opetuskerta, vanhempien tapaaminen Tapanilassa kokoontuvalle ryhmälle
21.4. klo 10 Kuudes opetuskerta
Ensikommuuniopäivät ja edeltävät harjoitukset:
6.5. klo 11 Henrikissä, harjoitus ja rippi la 5.5. klo 10
13.5. klo 12:30 Henrikissä, harjoitus ja rippi la 12.5. klo 10
20.5. klo 11 Henrikissä, harjoitus ja rippi la 19.5. klo 10
27.5. klo 11:15 Tapanilassa, harjoitus ja rippi la 26.5. klo 10
Kurssin järjestelyistä vastaavat kirkkoherra Marco Pasinato ja sisar Eugenia Szwedo. Henrikissä opettajina
toimivat Miira Kuhlberg, Katarzyna Kasierska-Szura sekä Giovanni ja Simonetta Lai, Tapanilassa opettaa Juho
Kyntäjä. Oppikirjat jaetaan ensimmäisellä kerralla. Kirjoitusvälineet pyydetään tuomaan kotoa. Seurakunta
tarjoaa pientä välipalaa. Materiaalista ja välipalasta kerätään 30 euron maksu.
Opetukseen ilmoittautuminen 1.9.2017 mennessä:
Henrikin ryhmät sisar Eugenialle ursuliinit@elisanet.fi (puh 050 574 7251)
Tapanilan ryhmä Juho Kyntäjälle katekeesi@katolinen.fi (puh. 050 544 0871)
Kirkkoherra, isä Marco Pasinato puh. 050 537 7775

Helsinki June 29th, 2017

Dear parents,
St Henry’s Cathedral Parish invites your child to take part in a catechesis, after which he/she can receive the
Sacrament of Reconciliation and the First Communion in the spring of 2018. The catechesis is organised in two
places: St Henry’s Cathedral (Pyhän Henrikin aukio 1, Helsinki) and Tapanila church (Veljestentie 6, Helsinki).
The catechesis takes place on six Saturdays at 10 a.m. to 12:45 p.m. Apart from that, there will be practice and
Confession on the day before First Communion, and possibly a one-day camp. It is necessary to participate in
the catechesis each time. If somebody has a grave reason not to, please inform the teacher beforehand.
Absence without a grave reason means the child will be transferred to next year’s (autumn 2018) group.
In order to receive First Communion, your child has to be baptised and registered as a member in the parish.
Additionally, he/she must participate in basic Catholic religious education lessons either in school or at the
Saturday course. There is also a demand that the child attends Sunday Mass not less than ten times during the
course. If your child has been baptised abroad, please deliver his/her Baptism Certificate to the parish during
this winter.
Catechesis days:
16.9. at 10
First meeting, meeting for parents for groups at St Henry’s
28.10. at 10 Second meeting, meeting for parents for the group in Tapanila
18.11. at 10 Third meeting
3.2. at 10
Fourth meeting meeting for parents for groups at St Henry’s
17.3. at 10
Fifth meeting, meeting for parents for the group in Tapanila
21.4. at 10
Sixth meeting
First Communion dates and preceding rehearsal:
6.5. at 11 at St Henry’s, rehearsal and Confession Sat 5.5. at 10
13.5. at 12:30 at St Henry’s, rehearsal and Confession Sat 12.5. at 10
20.5. at 11 at St Henry’s, rehearsal and Confession Sat 19.5. at 10
27.5. at 11:15 in Tapanila, rehearsal and Confession Sat 26.5. at 10
The course is organised by the parish priest Marco Pasinato and sister Eugenia Szwedo. At St Henry’s the
teachers are Miira Kuhlberg, Katarzyna Kasierska-Szura as well as Giovanni and Simonetta Lai, in Tapanila the
group is taught by Juho Kyntäjä. The course books will be distributed at the first meeting. The parish offers a
small snack. A fee of 30 € will be collected to cover the course materials and snacks.
Please register for course by September 1st:
Groups at St Henry’s to Sr Eugenia ursuliinit@elisanet.fi (tel. 050 574 7251)
Group in Tapanila to Juho Kyntäjä katekeesi@katolinen.fi (tel. 050 544 0871)
Parish priest, Fr Marco Pasinato tel. 050 537 7775

