
ATMINTINĖ SUAUGUSIESIEMS 

APIE RENGIMĄ KRIKŠTUI, IŠPAŽINČIAI, PIRMAJAI ŠV. 

KOMUNIJAI AR SUTVIRTINIMUI 

(būtina perskaityti, nes turinys patvirtinamas parašais) 

 
1) Sakramentams suaugusieji rengiami ne tik iš šv. apašt. Jokūbo teritorijoje 

gyvenantys suaugusieji, bet ir iš šv. apašt. Jono bei kitų aplinkinių parapijų (dėl 

parapijų ribų žiūrėti www.jokuboparapija.lt ). Norinčiųjų priimti sakramentus 

suaugusiųjų amžius neribojamas; 

 

2) pasirengimo sakramentams programa prasideda rugsėjo 28 d. ir baigiasi gegužės 

pabaigoje;  

 

3) užsiėmimai vyks sekmadieniais nuo 18 val., prieš tai dalyvaujama 17 val. Šv. 

Mišiose; 

 

4) Pirmoji Katechumenato dalis yra ALFA kursas, t.y. 10 privalomų susitikimų, 

kurių viduryje – gruodžio 19-21 d. Guronyse (Kaišiadorių r.) vyks rekolekcijos - 

Šventosios Dvasios savaitgalis (kaina – 90 lt). Antroji dalis bus katechezės su 

specialiomis suaugusiųjų liturginėmis Gavėnios laiko apeigomis 17 val. Šv. 

Mišių metu. Sutvirtinimas numatomas 2015 m. gegužės 24 d. per Sekmines 

Šiluvoje;  

 

5) visų metų programos metu prašoma auka – 15 - 20 lt per mėnesį. Apie aukojimą 

bus paaiškinta pirmajame susitikime; 

 

6) registracija vyksta rugsėjo 16 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) Anksčiau visų priimtų sakramentų (Krikšto, Pirmos šv. 

Komunijos) pažymėjimų kopijas (priklausomai nuo to, 

kokiam sakramentui ruošiamasi);  

b) pačių užpildytą anketą (iš www.jokuboparapija.lt) 

c) prašymą (taip pat pateiktą su atmintine); 

 

7) kadangi suaugusiesiems, norintiems priimti įkrikščioninimo sakramentus,  

pasitaiko kanoninių kliūčių, registracijos metu su kiekvienu bus susisiekta ir 

aptarta asmeniškame pokalbyje su Sekmadieninės mokyklos vadove arba kunigu;  

   

8) pirmasis užsiėmimas prasideda RUGSĖJO 28 d. 18 val. parapijos salėje (po 

bažnyčia). Prieš tai kviečiame dalyvauti Šv. Mišiose, kuriose specialiu būdu bus 

laiminama ir išsiunčiama misijai Jus sakramentams rengianti savanorių komanda; 

 

9) Informacijos telefonai: Sekmadieninė mokykla 8 663 55 322, parapijos raštinė 8 

650 76401. Sekmadieninės mokyklos vadovė ir atsakingoji už katechumenatą 

ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ.  

http://www.jokuboparapija.lt/
http://www.jokuboparapija.lt/


 

KATECHUMENO ANKETA 
 

 
 

Vardas:.............................................................................................. 
 
Pavardė:............................................................................................. 
 
(Moteriai – mergautinė pavardė) ........................................................... 
 
Gimimo data, vieta:.............................................................................. 
 
Adresas ir tel. nr.: ............................................................................ 
 
El. pašto adresas: ............................................................................... 
 
Krikšto data:........................................................................................... 
 
Krikšto vieta:........................................................................................... 
 
Krikštą teikęs kunigas:.............................................................................  
 
Krikšto vardas:................................................................................... 
 
Pirmosios Šv. Komunijos data:............................................................... 
 
Pirmosios Šv. Komunijos vieta:................................................................. 
 
 (Įrašoma tik pavasarį)  
Sutvirtinimo vardas:............................................................................. 
 
Sutvirtinimo globėjas (-a):...................................................................... 
 
Sutvirtinimo vieta:................................................................................. 
 
Sutvirtinimo data:................................................................................. 



 
............................................................ 
(Vardas, pavardė)  

 

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

 

Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijos  

Pastoracinei tarybai 

 

P R A Š Y M A S 

 

Data 

 

 Prašau paruošti mane (vardas ir pavardė) 

.........................................................................., gimusį (-ią)(pilna 

data)......................... Krikšto, Atgailos ir Pirmosios Šv. Komunijos, 

Sutvirtinimo ( pabraukti) sakramentams pagal Romos Katalikų Bažnyčios 

apeigas ir nustatytą tvarką.  

Su parapijos Sekmadieninės mokyklos sąlygomis (įrašyti ranka: 

susipažinau arba nesusipažinau) ...................................  

Užsiėmimuose dalyvauti (įrašyti ranka: įsipareigoju arba 

neįsipareigoju) .............................   

Prie programos išlaidų kas mėnesį prisidėsiu (įrašyti numatomą 

paaukoti sumą).........  litų auka. 

 (Arba) 

 Prie Sekmadieninės mokyklos išlaidų kas mėnesį prisidėti negalėsiu, 

nes (nurodoma priežastis) ................................................... 

............................................................ Todėl prašau Pastoracinės Tarybos, 

vadovaujamos parapijos Klebono, rasti rėmėjų – geradarių, kurie savo aukomis 

paremtų mano pasirengimą sakramentams. 

 

     (parašas ) 
 


