
 
 

S:t Franciskus katolska församling, Jönköping 2020-03-03 

 

Till er föräldrar till barn inför Första Kommunionen, 
 

Som ni säkert alla har fått veta på något sätt, har biskopen 

beslutat att all form av undervisning i våra katolska 

församlingar ska skjutas på oviss framtid. 

Under pandemin får vi inte ha offentliga Mässor eller andra 

gudstjänster och därför inte heller någon Första Kommunion 

för barnen. 
 

Så fort vi får andra direktiv från stiftsledningen och regeringen, 

då planerar vi för Mässan för barnens Första Heliga 

kommunion.  
 

Men jag ber er att själva kontrollera uppgifter om detta på vår 

hemsida (under undervisning) – vi kommer inte att skicka ut 

fler brev om detta eftersom man anmält över 40 barn denna 

gång. 

www.katolskajonkoping.com 
 

Om ni ger er e-post adress får ni också skickat fortlöpande 

information om vad som planeras och vad som händer i 

församlingen. Skriv till Iwona på kontoret: 

jonkoping@katolskakyrkan.se 
 

Som kyrkoherde kommer jag inte att släppa fram till Första 

Kommunionen de barn som jag inte anser vara redo.  

http://www.katolskajonkoping.com/
mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se


De måste veta vad det gäller.  

Därför kommer jag att kopiera upp ett häfte med de frågor jag 

ska ställa till var och en när det blir dags. 

Det är ni föräldrar som är ansvariga för att barnen förbereds 

riktigt. Detta gällde även innan Coronaviruset började härja. 
 

Den absolut bästa förberedelsen är att ni ber med barnen 

hemma. Om det inte finns bön, ja, då finns ingen relation till 

Gud och vad hjälper då Första Kommunionen? 
 

Oavsett vilken nationell härkomst familjen har, så bor vi i 

Sverige och därför krävs det att barnen åtminstone kan de 

fundamentala katolska bönerna utantill: Fader vår, Var hälsad 

Maria och Ära vare Fadern.  
 

Barnen har fått undervisningsmaterial med sig hem och jag 

uppmuntrar er att använda dessa häften och böcker hemma med 

barnen. Sitt med dem och läs tillsammans lite då och då. Det är 

att investera i barnens framtid (=evigheten)! 
 

Guds välsignelse och beskydd över er alla! 

 

 

 

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

kyrkoherde  

 

 

Sankt Franciskus Katolska Församling 
Klostergatan 70 B 

553 35 Jönköping 

E-post: jonkoping@katolskakyrkan.se 

Expedition: 036 – 12 06 57 

Hemsida: www.katolskajonkoping.com 

Facebook: Katolska kyrkan i Jönköping, S:t Franciskus församling 

Kyrkoherdens e-post: joseph.nilsson@gmail.com 

Swish för kollekt och gåvor till församlingen: 123 544 40 13  

mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
http://www.katolskajonkoping.com/
mailto:joseph.nilsson@gmail.com

