Kære førstekommunikanter
- kære forældre!
I år har I modtaget jeres første Hellige Kommunion.
Derfor kommer der her en dejlig og festlig invitation til jer.
Biskoppen vil meget gerne hilse på jer og ønske til lykke med
jeres 1. Hellige Kommunion.

Det sker på valfarten til Jomfru Maria i
Øm søndag, den 3. juni 2017
I indbydes til på en særlig festlig måde at være med i valfarten, der starter kl. 11:00
i Øm.
Jeres møde med biskoppen bliver kl. 13.30 i den store sal på Øm-borgen
(vinterkirken), dér hvor messen holdes om vinteren.
Ved messen, der starter kl. 14.30, får I lov til at komme frem i nærheden af altret, og
der får I en højtidelig fredshilsen, og I får lov at modtage den hellige kommunion af
biskoppen.
Jesu legeme og blod er det største, vi har i Kirken, og hver gang, vi modtager det, er
det en stor fest. Vi kan også glæde os over, at Jesus i brødet altid er til stede i vore
kirker.
Det er nemt at finde ØM med Ømborgen, der ligger Lindholmvej 11-13, Emborg,
8680 Ry. Man kan godt køre efter Øm Kloster Museum, så er man ca. 1 km. fra
Ømborgen, og der er skilte ved vejen.
På Ømborgen er der et godt cafeteria til billige priser, og der er boder med øl og
vand, vietnamesiske forårsruller og is.
Der er mange spændende ting at se på. Vietnamesere og tamiler vil bære
Mariastatuen fra middelalderen rundt i procession, og de vil også synge under
messen.
Nu håber vi, at I og jeres forældre og søskende vil komme til valfarten og være med
til at gøre dagen ekstra festlig.
I må meget gerne tage jeres pæne tøj fra førstekommunionen på eller med.
Man kan skifte på Ømborgen.
Mange kærlige hilsener
Anna Bohn Smitshuysen

