
 
2008 spalis                                        VARPŲ SKAMBESYS 

INFORMACIJA 
APIE KRIKŠTO SAKRAMENTO TEIKIMO TVARKĄ 

JONAVOS ŠV. APAŠT. JOKŪBO PARAPIJOJE 
 
Krikšto sakramentą gali priimti bet kokio amžiaus 

nekrikštytas žmogus. Suaugusiųjų pasiruošimui Krikštui 
mūsų parapijoje yra speciali programa. Vaikai nuo 7 
metų krikštijami tuomet, kai būna pasiruošę Pirmajai 
Šventajai Komunijai. 

Bažnyčia ragina gimusį vaikelį pakrikštyti kiek 
įmanoma greičiau. Dėl Krikšto susitarti su kunigu reiktų 
dar laukiantis kūdikio. Tuomet yra paprasčiau tėvams 
išklausyti pasiruošimo Krikštui katechezes. 

Dėl vaikelių Krikšto kreipiamasi bent prieš mėnesį į 
parapijos raštinę. Pagal Kauno arkivyskupijos II Sinodo 
nurodymą tėvai su krikštatėviais prieš Krikštą turėtų
išklausyti tris katechezes, kurių grafiką galima gauti 
parapijos raštinėje. 

Ruošiantis Krikštui vaikelio tėvelius ir krikštatėvius 
ypač raginame dalyvauti kiekvieną sekmadienį Šv. 
Mišiose (kas ir taip yra pareiga visiems katalikams). 

Tėvai parenka vaikeliui šventąjį globėją parinkdami 
“šventą vardą”, jei vaikas tokio neturi (galima pasitarti su 
kunigu). 

Reikalavimai krikštatėviams: krikštatėviais gali būti 
tie, kurie yra ne jaunesni kaip 16 m., praktikuojantys 
katalikai, priėmę Sutvirtinimo sakramentą; jei gyvena 
santuokinį gyvenimą, turi būti priėmę Santuokos 
sakramentą. Krikštatėviais negali būti tie, kurie gyvena 
“susidėję” arba vien tik susituokę civiliškai. Jei Jūsų 
parinkti krikštatėviai neatitinka visų šių reikalavimų, 
tuomet reiktų paieškoti kitų. Krikštui pakanka ir vieno 
krikštatėvio. 

Tėvelius, gyvenančius Bažnyčios palaimintoje 
Santuokoje, ir krikštatėvius raginame prieš vaikelio 
Krikštą atlikti išpažintį ir priimt Šv. Komuniją, idant ta 
kilnia proga visi, priartėję prie Dievo, būtumėte Jojo 
ypatingai palaiminti. 

Išsamesnę informaciją galima gauti parapijos 
raštinėje (Vilniaus g. 11, tel.: 54 842, mob. tel.: 8 650 
76401). 

Už pasiruošimą Krikštui atsakingo kunigo Gintaro 
Blužo OFS mob. tel.: 8 650 60367 

Spalį, lapkritį, gruodį katechezės 
vyks: 

I katechezė:  10.08;  11.05;  12.03 
II katechezė: 10.15;  11.12;  12.10 
III katechezė: 10.22;  11.19;  12.17 

MIELI TIKINTIEJI! 
TĘSIASI  REGISTRACIJA Į SEKMADIENINĘ MOKYKLĄ 

 
Pirmajai Šv. Komunijai vaikai bus rengiami nuo 

spalio iki gegužės mėnesio, sekmadieniais. Užsiėmimai 
vyks 16val. ir  18 val. Suaugusiųjų švietimo centre (J. 
Basanavičiaus g. 7), o 17 val. visi drauge dalyvausime 
bažnyčioje Šv. Mišiose, skirtose vaikams ir šeimoms. 
Vaikai į užsiėmimus privalo ateiti su tėveliais arba bent 
su vienu iš suaugusiųjų. Tėveliai arba kiti suaugusieji 
vaikų užsiėmimo metu turės atskirus susitikimus su 
kunigais arba su Suaugusiųjų katechumenato vadove. 
Pirmas susipažinimas ir susitikimas su grupės 
vadovais vyks spalio 5 d. 17 val. bažnyčioje. 

Organizuojama 8-erių metų sulaukusių vaikų, 
kurių tėvai yra praktikuojantys katalikai, pasiruošimo 
Pirmajai Šv. Komunijai grupė. Šių vaikų užsiėmimai 
vyks taip pat sekmadieniais 16 val. Vaikų skaičius 
grupėje ribotas. 

Jaunuoliai, sulaukę 14 metų amžiaus, kviečiami 
rengtis Sutvirtinimo sakramentui. Užsiėmimai vyks 
sekmadieniais 9.30 val. arba 11.30 val., o 10.30 val. visi 
jaunuoliai dalyvauja Jaunimo Šv. Mišiose.  
Suaugusieji, norintys priimti Krikšto, Sutvirtinimo, 
Pirmosios Komunijos sakramentus arba tiesiog 
atnaujinti ir pagilinti savo tikėjimą, kviečiami į 
pasirengimą Įkrikščioninimo sakramentams
(katechumenatą). Užsiėmimai vyks sekmadieniais po  
17.00 val. Šv. Mišių Suaugusiųjų Švietimo centre. 
Skambinkite  ir registruokitės tel. 8 692 12079. 
Išankstinė registracija būtina. 

 

www.jokuboparapija.lt Rugpjūčio    – rugsėjo  mėnesiais parapijoje: 
Pakrikštyta: 46 kūdikiai ir vaikai. 

Palaidota: 55 žmonės. 

Sutuokta: 17 porų. 

Nepamirškite 
apsilankyti mūsų 
parapijos svetainėje. 
Čia rasite informacijos 
Jums rūpimais 
klausimais 
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