
Kesä 2021 

Hyvät ensikommuuniolle valmistautuvien lasten vanhemmat, 

 

kutsumme lapsenne P.Henrikin seurakunnan järjestämään sakramenttiopetukseen, joka valmistaa 
vastaanottamaan parannuksen sakramentin ja ensikommuunion keväällä 2022.  Opetuskertoja on 
yhteensä kuusi. Kaikki opetuskerrat ovat pakollisia. Jos jollakulla on vakava este, pyydämme 
ilmoittamaan etukäteen sisar Eugenialle, p. 050 574 7251 ja Juholle, jos opetus on Tapanilassa. 
Muuten poissaolo tarkoittaa siirtymistä seuraavan vuoden (syksy 2022) opetusryhmään. 
   Saadakseen ensikommuunion tulee lapsenne olla seurakunnan rekisteröitynyt jäsen ja kastettu 
katolilainen.  Lisäksi hänen tulee osallistua katolisen uskonnon perusopetukseen joko koulussa tai 
lauantaikurssilla sekä käydä Pyhässä Messussa vähintään 10 kertaa.  Mikäli lapsenne on kastettu 
muualla kuin Suomessa, pyydämme teitä toimittamaan kastetodistuksen seurakuntaan kuluvan 
talven aikana. 
 

Opetuskerrat P.Henrikin seurakuntasalin alapuolella lastentarhan tiloissa (Puistokatu 1 a): 
lauantai 11.9.2021  klo 10.00-12.45   Luominen, Mooses 
lauantai 9.10.2021  klo 10.00-12.45  Kymmenen käskyä 
lauantai 13.11.2021  klo 10.00-12.45  Pyhä Messu 
lauantai 15.1.2022  klo 10.00-12.45  Pyhä Messu 
lauantai 12.3.2022  klo 10.00-12.45  Parannuksen sakramentti 
lauantai 23.4.2021  klo 10.00-12.45  Parannuksen sakramentti 
 

Opetuskerrat Tapanilassa (Veljestentie 6, 00730 Helsinki): 
lauantai 18.9.2021  klo 10.00-12.45   Luominen, Mooses 
lauantai 16.10.2021   klo 10.00-12.45   Kymmenen käskyä 
lauantai 20.11.2021  klo 10.00-12.45  Pyhä Messu 
lauantai 22.1.2022  klo 10.00-12.45  Pyhä Messu 
lauantai 19.2.2022  klo 10.00-12.45  Parannuksen sakramentti 
lauantai 30.4.2022  klo 10.00-12.45  Parannuksen sakramentti 
 
Ensikommuuniojuhla järjestetään kolmessa ryhmässä Henrikissä (ryhmäjakoehdotus myöhemmin): 
 

I   8.5.2022 klo 14.00                  lapset kokoontuvat klo 10.45 seurakuntasaliin  
parannuksen sakramentti (rippi) ja harjoitus on lauantaina 7.5. klo 9.30. 
 

II   15.5.2022 klo 14.00       lapset kokoontuvat klo 12.15 seurakuntasaliin  
parannuksen sakramentti (rippi) ja harjoitus on lauantaina 14.5. klo 9.30. 
 

III   22.5.2022 klo 14.00            lapset kokoontuvat klo 10.45 seurakuntasaliin  
parannuksen sakramentti (rippi) ja harjoitus on lauantaina 21.5. klo 9.30. 
 

Järjestämme lasten opetusten aikana myös kaksi vanhempien tapaamista, joiden tarkoituksena on 
auttaa vanhempia lasten ensikommuunioon liittyvissä kysymyksissä.  Nämä tapaamiset järjestetään 
11.9.2021 ja 15.1.2022 P. Henrikin seurakuntasalissa. Tapanilassa tapaamiset ovat 18.9 ja 19.2. 
   Opettajina ja ohjaajina toimivat kirkkoherra isä Jean Claude Kabeza, Eeva Vitikka-Annala, Katarzyna 
Kasierska-Szura, Mervi Yaghmour sisar Eugenia ja Tapanilassa Juho Kyntäjä.  Lapsia pyydetään 
ottamaan mukaan kynät ja opetusmateriaali.  Seurakunta tarjoaa pientä välipalaa.  Materiaalista ja 
välipalasta kerätään 40 euron maksu. 
    Ilmoittakaa lapsenne mahdollisesta osallistumisesta sisar Eugenialle mieluiten sähköpostitse: 
ursuliinit@elisanet.fi tai puhelimitse. 
 

mailto:ursuliinit@elisanet.fi

