St. Olav Domsogn
Schirmers gt. 1
7012 Trondheim
Juni 2021.

Invitasjon til førstekommunionsundervisning.
Kjære foreldre til barn født i 2014.
I Kirkens lovbok står det:
For at den høyhellige Eukaristi kan meddeles til barn, kreves at de besitter tilstrekkelig
kjennskap og inngående forberedelse til å gripe Kristi mysterium ut fra egen fatteevne og til at
de kan motta Herrens Legeme med tro og ærbødighet.. (CIC. Kan. 913, 1)
Det er en tjenesteplikt fremfor alt for foreldre og for dem som innehar deres plass å sørge for at
barn som har nådd fornuftens bruk, får den påkrevde forberedelse og deretter så snart som
mulig – etter forutgående skriftemål – får nyte denne guddommelige næring. (Kan. 914)
For å hjelpe foreldrene med denne oppgaven holder vi et forberedelseskurs for barn som skal motta
den første hellige kommunion.
Det blir et innledende foreldremøte etter messen torsdag 2. september, kl.19:00. Der blir det gitt
informasjon om opplegg og møtedager. Selve undervisningen vil normalt foregå første lørdag i
måneden, med oppstart 4. september. Visse unntak kan forekomme.
Dette brevet sendes ut til familier registrert i Kirkens register, som har barn født i 2014.
Barn som er katolske og i denne alderen, men ikke har fått dette brevet, kan selvfølgelig også meldes
til undervisning. Det samme gjelder barn som er født før 2014.
Påmelding til førstekommunionsundervisningen må skje senest 27. august, via skjema på
hjemmesiden https://trondheim.katolsk.no/katekese, eller med QR-koden lengst ned i dette brevet.
Dersom dere har noen spørsmål, kan de sendes til Trondheim@katolsk.no.

Med vennlig hilsen

p. Egil Mogstad, sogneprest

St. Olav domsogn, Schirmers gt.1, NO-7012 Trondheim
Telefon: 73808750, E-post: Trondheim@katolsk.no

Lørdagskatekese med forberedelse til førstekommunion i St. Olav Domsogn.
Forberedelser til førstekommunion.
Dere som får dette brevet, får det fordi dere har barn som er født i 2014, og som kan påbegynne sine
forberedelser for å kunne motta sin første hellige Kommunion.
Førstekommunionskatekesen strekker seg over to år. Undervisningen vil normalt være den første
lørdagen i hver måned. Visse unntak vil forekomme.
Undervisningen varer fra klokken 10.00 til ca. klokken 13.30 og dagen avsluttes med en familiemesse
kl.13.00 der foresatte og resten av familien kan delta sammen med barna.
Oppstart lørdag 4.september 2021 kl. 10:00
Det blir et foreldremøte i forkant av dette etter messen torsdag 2. september, kl. 19:00

Lørdagskatekese
Lørdagskatekesen er et undervisningstilbud for alle katolske skolebarn fra 2. til 8. trinn, samme
lørdag i måneden til samme tid. Barna er inndelt i grupper etter alder, og forberedelsen til den første
hellige Kommunionen er en integrert del av denne.
Med undervisning lørdager, og med alle aldersgrupper samme dag er målet å få mye tid til sosialt
samvær og til å bygge opp et større katolsk barne- og ungdoms-miljø i Trondheim.
Dersom dere har noen spørsmål om førstekommunionsforberedelser eller katekese for eldre barn, er
det bare å ta kontakt med Kirken, gjerne på e-post: trondheim@katolsk.no
Følg også med på hjemmesiden vår https://trondheim.katolsk.no/katekese der vil aktuell informasjon
om lørdagskatekesen bli publisert fortløpende.
VELKOMMEN, VI GLEDER OSS TIL Å BLI KJENT MED DERE!
HILSEN Kateketer og prester i st. Olav Domsogn.

Påmelding til LØRDAGSKATEKESE
og førstekommunionsforberedelser 2021/22
Scann koden for å komme til skjemaet!
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