ATMINTINĖ TĖVAMS
APIE RENGIMĄ PIRMAJAI ŠV. KOMUNIJAI
(būtina perskaityti, nes turinys patvirtinamas parašais)
1) Pirmajai Šv. Komunijai rengiami tik šv. apašt. Jokūbo parapijos teritorijoje
gyvenantys vaikai (dėl parapijų ribų žiūrėti www.jokuboparapija.lt ). Šv. Jono
parapija savo parapijos vaikus ruošia atskirai;
2) vaikų amžius – 9-12 metų. Vaikus registruoja patys tėvai, o ne močiutė, senelis
ar kaimynė;
3) pasirengimo sakramentams programa prasideda rugsėjo 28 d. ir baigiasi
gegužės pabaigoje. Tikybą lankantiems vaikams programa yra skirtinga nuo
etiką lankančių ir trumpesnė – tad apie detales bus paaiškinta vėliau.
4) Užsiėmimai vyks sekmadieniais nuo 16 val., po to dalyvaujama 17 val. Šv.
Mišiose;
5) Pasirengimo sakramentams metu prašome, kad vaikus į užsiėmimus, kurių
kiekvienas bus skirtingas ir kitoje vietoje, lydėtų tėvai, juose kartu dalyvautų,
paskui 17 val. švęstų ir Šv. Mišias. Už vaikų saugumą, ypač tamsesniu paros
metu, programos vadovai NEATSAKO.
6) pusę užsiėmimų vaikai turės atskirose grupelėse, tad jei jūsų vaikas norės būti
su savo klasės draugu ar kaimynu, įrašykite tai anketoje PAGEIDAVIMŲ
skiltyje;
7) visų metų programos metu prašoma auka – 15 - 20 lt per mėnesį. Apie aukojimą
bus paaiškinta pirmajame susitikime;
8) registracija vyksta rugsėjo 15 d. - 26 d. parapijos raštinėje darbo metu
(pirmadienį – penktadienį nuo 9.30 val. iki 17.30 val., pietų pertrauka nuo
13 iki 14 val.). Registruojantis būtina turėti šiuos dokumentus:
a) Krikšto sakramento pažymėjimo kopiją;
b) tėvų užpildytą anketą (iš www.jokuboparapija.lt)
c) prašymą (taip pat pateiktą su atmintine);
9) pirmasis užsiėmimas prasideda RUGSĖJO 28 d. 16 val. parapijos salėje (po
bažnyčia). Po to kviečiame dalyvauti Šv. Mišiose, kuriose specialiu būdu bus
laiminama ir išsiunčiama misijai Jūsų vaiką sakramentams rengianti komanda.
10) Informacijos telefonai: Sekmadieninė mokykla 8 663 55 322, parapijos
raštinė 8 650 76401.

............................................................
(Vaiko mamos/tėvo vardas, pavardė)

..................................................................................................
(Gyvenamoji vieta, kontaktinio telefono nr., el. pašto adresas)

Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijos
Pastoracinei tarybai
PRAŠYMAS
Data
Prašau paruošti mano sūnų/dukrą (vardas ir pavardė)
.........................................................................., gimusį (-ią)(pilna
data)......................... Atgailos ir Pirmosios Šv. Komunijos (jei reikia – Krikšto
- pabraukti) sakramentams pagal Romos Katalikų Bažnyčios apeigas ir
nustatytą tvarką.
Su parapijos Sekmadieninės mokyklos sąlygomis (įrašyti ranka:
susipažinau arba nesusipažinau) ...................................
Savo vaikui padėti pasirengti sakramentams ir su juo kartu dalyvauti
(įrašyti ranka: įsipareigoju arba neįsipareigoju) ....................

Prie

Sekmadieninės mokyklos išlaidų kas mėnesį prisidėsiu (įrašyti numatomą
paaukoti sumą)......... litų auka.
(Arba)
Prie Sekmadieninės mokyklos išlaidų kas mėnesį prisidėti
negalėsime nes (nurodoma priežastis) ...................................................
............................................................ Todėl prašome Pastoracinės Tarybos,
vadovaujamos parapijos Klebono, rasti rėmėjų – geradarių, kurie savo
aukomis paremtų mano vaiko pasirengimą sakramentams Sekmadieninėje
mokykloje.
Vaiko mama/tėtis

(parašas )

Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapija
PIRMOSIOS KOMUNIJOS ANKETA
Vaiko vardas, pavardė
Gimimo data ir vieta
Krikšto data
Krikšto vieta
Mokyklos, kurioje mokosi vaikas,
pavadinimas ir klasė
Lanko tikybą ar etiką? (įrašyti
gretimoje grafoje ir, jei tikybą - nuo
kada?)
(Lankantiems tikybą) Tikybos
mokytojo/-os vardas ir pavardė
Tėvo vardas ir pavardė
Motinos vardas ir pavardė
Tėvų adresas
Kontaktinis telefonas
El. pašto adresas
Ar sutiktumėte talkinti programos
tėvų komitete?
Tėvų pageidavimai
Programos vadovų pastabos

Dėkojame už atsakymus. Informacija bus saugoma parapijos duomenų bazėje.

