Heliga Trefaldighets Katolska församling
Järfälla – Upplands Bro – Håbo
Parochia Catholica Sanctissimæ Trinitatis

Till familjerna i trosundervisningen!
Kära föräldrar, ungdomar och barn!
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till en ny termin i Heliga Trefaldighets katolska församling!
En glädjande nyhet är att det under det senaste året kommit ännu fler barn och ungdomar till
undervisningen. Kommande läsår träffas alla i GRUPP A för undervisning jämna veckor och alla i
GRUPP B ojämna veckor. Mer information om de olika gruppindelningarna finns på andra sidan.

UPPROP FÖR TROSUNDERVISNINGEN SOM GÄLLER ALLA GRUPPER ÄR
LÖRDAGEN DEN 24 AUGUSTI KL. 11:00

DATUM

GRUPP A – HT 2019 - Grupp 1, 2, 4 och 5

SÖNDAG 8 sep

kl. 09.00 Familjemässa, Undervisning kl.10.00.

SÖNDAG 22 sep

kl. 09.00 Undervisning, Högmässa kl.11.00.

SÖNDAG 6 okt

kl. 09.00 Undervisning, Högmässa kl.11.00.

SÖNDAG 20 okt

kl. 09.00 Familjemässa, Undervisning kl.10.00.

SÖNDAG 17 nov

kl. 09.00 Familjemässa, Undervisning kl.10.00.

SÖNDAG 1 dec

kl. 09.00 Undervisning, Högmässa kl.11.00.

SÖNDAG 15 dec

kl. 09.00 Familjemässa, Undervisning kl.10.00.

DATUM

GRUPP B – HT 2019 – Grupp 3, 6 och 7

SÖNDAG 1 sep

kl. 09.00 Undervisning, Högmässa kl.11.00. Stiftsungdomsdagar

SÖNDAG 15 sep

kl. 09.00 Familjemässa, Undervisning kl.10.00.

SÖNDAG 29 sep

kl. 09.00 Undervisning, Högmässa kl.11.00.

SÖNDAG 13 okt

kl. 09.00 Familjemässa, Undervisning kl.10.00.

SÖNDAG 10 nov

kl. 09.00 Familjemässa, Undervisning kl.10.00.

SÖNDAG 24 nov

kl. 09.00 Undervisning, Högmässa kl.11.00. Konfirmationsläger

SÖNDAG 8 dec

kl. 09.00 Familjemässa, Undervisning kl.10.00.

v.g.v. →

KONTAKTLISTA HT 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KYRKOHERDE:

p. Krystian Zacheja SDB
Mobil: 072-909 78 39
E-post: k_zacheja@hotmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAPLAN:
p. Pawel Drazyk SDB
Mobil: 073-894 10 13
E-post: drasykp@wp.pl

DIAKON:
Pancho Chin A Loi
Mobil: 073-925 37 17
E-post: pancho.chinaloi@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KANSLIST/KYRKOMUSIKER:
Anna-Katarina Schatzl
Mobil: 073-975 53 97
E-post: aktrefaldighet@outlook.com

Cecilia Veenker Tang
Mobil: 076-338 34 59
E-post: cecilia_veenker@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KATEKETER:
Huvudansvarig för kateketerna

Fiorella Bastidas
Mobil: 070-432 10 10
E-post: fiorella.bastidas@live.se
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupp 1 – Barngrupp, barn 6-7 år

Iris Anna Costanzo
Nevan Abeyratne
Syster Justyna A. Uziełło
Mobil: 072-902 72 04
Mobil: 070-431 71 25
Mobil: 076-264 57 18
E-post: iris.costanzo@gmail.com E-post: nevan776@gmail.com E-post: s.justyna1001@hotmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupp 2 – Förberedelse till Första kommunionen (år 1), barn 8 år eller äldre, årskurs 2

Rosmy Mathew Joseph
Mobil: 073-783 34 96
E-post: rosmy_mathew@hotmail.com

Miriam Albotane
Mobil: 070-483 92 26
E-post: miriam.albotane@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupp 3 – Förberedelse till Första kommunionen (år 2), barn 9 år eller äldre, årskurs 3

Reem Nissan
Mobil: 073-643 46 32
E-post: reem.nissan@hotmail.com

Lillian Gillergård
Mobil: 070-774 52 72
E-post: lilian.gillegard@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupp 4 – Mellangrupp 1, barn 10-11 år, årskurs 4-5

Monique Chin A Loi
Mobil: 076-168 57 85
E-post: monique.chinaloi@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupp 5 – Mellangrupp 2, barn 12-13 år, årskurs 6-7

Julita Miguel Sigfridsson
Mobil: 070-748 13 89
E-post: julisig@hotmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupp 6 – Förberedelse till konfirmation (år 1), ungdomar 14 år eller äldre, årskurs 8

Fiorella Bastidas
Mobil: 070-432 10 10
E-post: fiorella.bastidas@live.se

Alberto Dominguez
Mobil: 073-692 51 91
E-post: alberdv.adv@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupp 7 – Förberedelse till konfirmation (år 2), ungdomar 15 år eller äldre, årskurs 9

Marcela Soto Gonzalez
Mobil: 072-337 82 81
E-post: marcela.s.gonz@gmail.com
Postadress
Telefon
Järfällavägen 150 08-580 812 55
177 41 Järfälla
Swish
1234272894

Postgiro
430 83 47-6

Tobias Johansson
Mobil: 073-984 02 07
E-post: tobiasjohansson69@gmail.com
Org. nummer
25 20 02-9089

Hemsida
e-post
www.trefaldighet.se jarfalla@katolskakyrkan.se

Några rader om trosundervisningen i Heliga Trefaldighets församling:
Katekesundervisningen - trosundervisningen - är en viktig del av Kyrkans verksamhet.
Församlingens 13 kateketer (lärare) uppfyller ett viktigt uppdrag när de förmedlar tron till barn och
ungdomar, men det är föräldrarna och även gudföräldrarna som är barnens första kateketer! Vårt
katolska stift har sammanställt riktlinjer för katekesen: ”Trosförmedlingen i familjen går före,
ledsagar och berikar andra former för undervisning i tron. Genom bön i hemmet och deltagande i
söndagsmässan ges barnen förutsättningar att växa i Kyrkans tro.”
Barnen behöver under hela sin uppväxt kunna ta del av undervisning och det är långt ifrån alla
barn som ges möjlighet till detta. Därför är det viktigt att se undervisningen som en välsignelse,
något som man tacksamt tar emot som en gåva. Undervisning behöver få ta tid. För att få ta emot
sin Första kommunion måste barnen därför delta i undervisningen med god närvaro i minst två år.
Detta gäller även inför ungdomarnas konfirmation. Tänk på att även mässdeltagandet utgör en del
av undervisningen!
I enlighet med Stiftets riktlinjer ska barnen gå minst i årskurs 3 i grundskolan för att ta emot
Första Kommunionen (alltså börjar de den 2 åriga förberedelsen till Kommunionen i och med att de
börjar årskurs 2 i skolan) och i årskurs 9 för att ta emot Konfirmationen (alltså börjar dem den två
åriga förberedelsen till Konfirmationen när de börjar årskurs 8 i högstadiet.)
I vår församling ges undervisning för barn/ungdomar mellan 7 och 16 år och det finns sju
undervisningsgrupper. Barn mellan 7 och 12 år är även välkomna till föreningen Trefaldighets Unga
Katolikers (TUK) barnträffar under ledning av Miriam Albotane och Fiorella Bastidas.
Intresseanmälan kan göras direkt till miriam.albotane@hotmail.com. Ungdomsträffar anordnas ca en
gång i månaden för ungdomar mellan 13-25 år. Datum för dessa samlingar meddelas under
terminens gång i månadsbladet, på separata informationsblad samt på församlingens anslagstavlor.
Det finns en obligatorisk samtalsgrupp för föräldrarna som samlas under tiden då
undervisningen pågår.
Vid undervisningstillfällena får barnen rast efter c:a 40 minuter och äter då sin medhavda frukt.
Barnen skall ta med egen frukt.
Undervisningen börjar kl. 9.00. Barnen har sin katekes i princip varannan söndag, vilket inte alls
är mycket tid med tanke på vikten av det som undervisas. Varje grupp (klasserna är uppdelade i en
grupp A och grupp B) deltar således en gång i månaden i en Familjemässa särskilt anpassad för barn
kl. 9.00. Därefter deltar de i undervisningen som pågår parallellt med Högmässan och slutar kl. 12.00.
Och den andra gången i månaden börjar undervisningen med upprop i Kyrkan kl. 9.00 och därefter
undervisning och deltagande i hela församlingens Högmässa kl. 11.00. Deltagandet i båda mässorna
(och de övriga söndagarna även då det ej finns undervisning) är en obligatorisk del av
undervisningen!
Läsåret börjar lördagen den 24 augusti kl. 11.00 med upprop, gruppindelning samt
blankettifyllning (anmälan). Under en hel dag med Mässa, information men även lekar och rolig
samvaro ska vi denna dag lära känna varandra bättre. Vi avslutar dagen ca kl. 15.00
v.g.v. →
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För att allt skall fungera bra är det mycket viktigt att alla följer tiderna. Jag uppmanar er därför
att gärna vara på plats minst 5 minuter innan undervisningen börjar. Vi håller till i kyrkans lokaler och
undervisningen börjar alltid söndagar kl. 09.00 med samling i kyrkan för gemensam mässa eller bön,
övning av sånger, viktiga meddelanden, intressanta tankar.
För Konfirmanderna (ungdomar som går i årskurs 8 och 9 på Högstadiet) är även ett
konfirmandläger (som i år anordnas 22-24 november på katolska lägergården Marielund, Ekerö) en
obligatorisk del av förberedelsen till Konfirmationen- bekräftelsens Sakrament.
Det anordnas även Allhelgona fest, S:t Nikolaus- och Luciafirande, terminsavslutningsfester, sport och höstlovsaktiviteter och andra aktiviteter för barnen i vår församling till vilken alla barn som
deltar i katekesundervisningen är varmt välkomna.
Stort TACK för all den tid som varit. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete även framöver. Har
ni några frågor angående trosundervisningen, kontakta gärna:
Kyrkoherde p. Krystian Zacheja: 072-909 78 39 / kateketansvarig Fiorella Bastidas: 070-432 10 10.
Det går även bra att skicka e-post: k_zacheja@hotmail.com respektive fiorella.bastidas@live.se.
Vi ses vid terminsstarten HT 2019 i kyrkan LÖRDAGEN 24 AUGUSTI kl. 11:00.
Jakobsberg juni 2019,
med Guds välsignelse

fr. Krystian Zacheja SDB
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