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JAUNIMO (15−18 m.) rengimas sakramentams 2019–2020 m. m. 
	

MIELAS	JAUNIME	IR	TĖVELIAI	(GLOBĖJAI),	
	

JAUNUOLIAI	 (15–18	 m.),	 norintys	 priimti	 Sutvirtinimo	 sakramentą	 (jei	 reikia	 – Krikštą,	 Atgailos	 ir	
Eucharistijos	 sakramentus),	 turi	 užsiregistruoti,	 lankyti	 pasirengimo	 sakramentams	 katechezes	 ir	
sekmadienio	šv.	Mišias.	

Jaunimo	pasirengimo	sakramentams	PARAPINĖS	KATECHEZĖS	PRASIDĖS	nuo	2019	m.	spalio	7	d.	ir	tęsis	iki	
2020	m.	birželio	30	d.	(užsiėmimai	vyks	1	val.	per	savaitę).	

Katechezės	metu	 jaunuoliai	 prisimins	 ir	 įtvirtins	 žinias	 apie	 Bažnyčios	mokymą.	 Tikėjimo	 šviesoje	 kartu	 su	
katechetais	 bendradarbiaudami	 ir	 diskutuodami	 aptars	 šiuolaikiniam	 jaunimui	 aktualias	 problemas.	
Kiekvieną	 sekmadienį	 dalyvaudami	 šv.	 Mišių	 aukoje,	 burdamiesi	 į	 parapijos	 bendruomenę	 bus	 ugdomi	
atsiverti	šv.	Dvasios	veikimui	bei	atvira	širdimi	priimti	Jos	teikiamas	dovanas,	pajusti	ypatingą	Dievo	veikimą.	

REGISTRACIJA	 vyksta	 (dokumentai	 priimami)	 nuo	 	 2019	 m.	 rugsėjo	 8	 d.	 iki	 spalio	 6	 d.	 –	 pildoma	
registracijos	 ANKETA	 ir	 kartu	 su	 KRIKŠTO	 ir	 PIRMOSIOS	 KOMUNIJOS	 pažymėjimų	 (arba	 pažymų)	
kopijomis	pristatoma	į	parapijos	raštinę:	

1)	įdėkite	į	parapijos	raštinės	pašto	dėžutę	(adresas:	Katedros	a.	8,	Panevėžys)	arba	
2)	 atsiųskite	 el.	 paštu	 kristauskatedra@gmail.com	 (anketą,	 Krikšto	 ir	 Pirmos	 Komunijos	 pažymėjimus	
(arba	pažymas)	galima	nuskanuoti,	nufotografuoti).	

PIRMASIS	SUSITIKIMAS	su	tėveliais	(globėjais)	prasidės	šv.	Mišiomis	2019	m.	spalio	3	d.	(ketvirtadienį)		18	
val.	Po	jų	parapijos	klebonas	ir	katechetai	suteiks	informaciją,	paskelbs	grupių	sąrašus	ir	atsakys	į	klausimus	
(dalyvavimas	privalomas).		
	

ATMINTINĖ	TĖVELIAMS	(GLOBĖJAMS)	
	

1. Reikalingus	 dokumentus	 (užpildytą	 anketą,	 Krikšto	 ir	 Pirmosios	 Komunijos	 pažymėjimų	 (arba	 pažymų)	 kopijas)	
būtina	pristatyti	iki	2019-10-06.	

2. Metinis	įnašas	katechezės	išlaidoms	–	30	€.	Jį	prašome	atnešti	katechetei	iki	2019	m.	lapkričio	1	d.	(jei	finansinės	
galimybės	neleidžia,	ar	norėtumėte	dalimis,	ar	vėliau	atnešti	įnašą,	atskirai	informuokite	katechetę).	

3. Dalyvavimas	šv.	Mišiose	kiekvieną	sekmadienį	privalomas.	Kviečiame	dalyvauti	18	val.	jaunimo	Mišiose	(jaunimui	
ir	 tėvams	 (globėjams),	 katedroje	 rezervuoti	 priekiniai	 suolai).	 Negalintys	 dalyvauti	 sekmadienio	 šv.	 Mišiose,	
išimtiniais	atvejais,	jaunuoliai	su	tėveliais	(globėjais)	kviečiami	dalyvauti	šeštadienio	18	val.	šv.	Mišiose.	

4. Po	kiekvienų	šv.	Mišių	(iki	pavasario),	katechetės	ir	savanoriai	pažymės	atsiskaitymo	knygelėje	„Šventoji	Dvasia,	
Ateik!“	apie	jaunuolio	dalyvavimą	šv.	Mišiose.		

5. Katechezės	vyksta	visus	mokslo	metus,	kartą	per	savaitę,	trukmė	–	1	val.		
Katechezių	nebus	atostogų	metu:	rudens	2019-10-28	–	2019-10-31;	žiemos	(Kalėdų)	2019-12-23	–	2020-01-03;	
žiemos	atostogos	2020-02-17–2020-02-21;	pavasario	(Velykų)	2020-04-14	–	2020-04-17.	
Praleistas	katechezes	dėl	ligos	ar	kitų	svarbių	priežasčių	(būtina	pateikti	pateisinimą),	kviečiame	katechezes	
išklausyti	su	kita	grupe	arba	papildomai	dirbant	su	katechete	(iš	anksto	sutarus).	Kitu	atveju,	neišklausius	
katechezių	jaunuolis	braukiamas	iš	sąrašų.	

6. Pradėjus	 lankyti	 katechezes	 būtina	 nusipirkti	 mokymosi	 medžiagą	 (bus	 galima	 įsigyti	 pirmos	 katechezės	metu,	
kaina	10	eurų).	

7. Pasirengimą	Sutvirtinimo	sakramentui	patvirtina	katechetai,	įvertinę	jaunuolio	visų	metų	rengimąsi.	
8. Tėveliai	 (globėjai)	 kartą	 į	 mėnesį	 bus	 kviečiami	 į	 jiems	 skirtus	 susitikimus,	 kurie	 padės	 	 pagilinti	 tikėjimą	

(dalyvavimas	privalomas).	
9. 	Advento	 metu	 vyks	 adventiniai	 susitikimai	 šeimoms	 (laiką	 patikslinsime;	 jaunuolių	 ir	 tėvelių	 (globėjų)	

dalyvavimas	privalomas).	
10. 	Gavėnios	metu	 vyksta	 šeimoms	 skirti	 susitikimai	 (laiką	 patikslinsime;	 jaunuolių	 ir	 tėvelių	 (globėjų)	 dalyvavimas	

privalomas).	
11. 	Pavasarį	 kviesime	 jaunimą	 dalyvauti	 programoje	 „UŽTVIRTINK“	 –	 sustiprinti	 savo	 pasiruošimą	 Sutvirtinimo	

sakramentui	(programa	vyks	šeštadienį,	datą	ir	laiką	patikslinsime).	
12. 	Sutvirtinimo	sakramento	šventės	datą	 ir	 laiką	nustato	Panevėžio	vyskupijos	kurija	 (numatoma	birželio,	 liepos	

mėn.)	

ATMINTINĘ		pasilikti↑,	ANKETĄ	pristatyti	↓.	
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JAUNIMO (15−18 m.) rengimo sakramentams registracijos ANKETA  
(2019 –  2020 m. m.) 

Asmens	duomenys	tvarkomi	vadovaujantis	Asmens	duomenų	apsaugos	ir	tvarkymo	taisyklėmis	Panevėžio	vyskupijoje.	Prieiga	per	internetą	
http://pn.lcn.lt/foto/_2018_news/2018_05_29_asmens_duomenu_taisykles_.pdf	
1. Jaunuolio		duomenys	(užpildykite	spausdintinėmis	raidėmis):	
Jaunuolio	vardas,	pavardė	 	

Gimimo	data	 	

Krikšto	vieta	 	

Krikšto	data	 	

Pirmosios	Komunijos	vieta		 	

Pirmosios	Komunijos	data	 	

Motinos	vardas,	pavardė	 	

Tėvo	vardas,	pavardė	 	

Gyvenamosios	vietos	adresas	 	

Tel.	numeris	 	

El.	paštas	(SVARBU!	Elektroniniu	paštu	gausite	
visą	informaciją	apie	jaunuolių	pasirengimą	
sakramentams).			

	

2. Duomenys	apie	mokyklą	ir	bendruomenę:	
Mokykla	ir	klasė	 	

Ar	šiuo	metu	lanko	tikybos	pamokas?	 	

Kiek	metų	lanko	tikybos	pamokas?	 	

Tikybos	mokytojo	(-s)	vardas,	pavardė,	parašas	 	

3. Kiti	duomenys	

Ar	dainuoja	mokyklos	chore,	lanko	muzikos	
mokyklą,	kiek	metų?	

	

4. Kada	jaunuolis	galėtų	lankyti	katechezę	(katechezės	trukmė	1	val.)?	

(pasirinkite	1	tinkamiausią	variantą	(pažymėkite	varnele	 )	ir	2	galimus	variantus	(pažymėkite ).		
Dėmesio!	Atsižvelgiant	į	daugumą,	Jūsų	pasirinktas	laikas	gali	keistis,	tačiau	bus	pasiūlytas	kitas,	labiausiai	Jums	
tinkantis	laikas.	

Savaitės	
diena	

Laikas	 Savaitės	
diena	

Laikas	 Savaitės	
diena	

Laikas	 Savaitės	
diena	

Laikas	

Pirmadienis	 15.15	val.	

	

Antradienis	 15.15	val.	

	

Trečiadienis	 16.15	val.	

	

Ketvirtadienis	 15	val.	

	

Pirmadienis	 16.15	val.	

	

Antradienis	 16.15	val.	

	

Trečiadienis	 17.15	val.	

	

Ketvirtadienis	 16	val.	

	
	

5. Su	atmintinėje	pateikta	informacija	susipažinau	ir	sutinku,	pateikti	duomenys	apie	vaiką	yra	teisingi		
	

Tėvų	(globėjų)	vardas,	pavardė,	parašas:...................................................................................................................	
	

*	*	*	
DĖMESIO!	Registracija	į	rengimosi	grupes	vyks	nuo	2019	rugsėjo	8	d.	iki	spalio	6	d.			
Šiuo	laikotarpiu	reikalingus	dokumentus	–	užpildytą	šią	anketą	ir	Krikšto,	Pirmosios	Komunijos	pažymėjimo	(arba	pažymos)	kopijas	–	pristatykite	į	parapijos	raštinę:	1)	
1)	įdėkite	į	parapijos	raštinės	pašto	dėžutę	(adresas:	Katedros	a.	8,	Panevėžys)	arba		
2)	atsiųskite	el.	paštu	kristauskatedra@gmail.com	(anketą,	Krikšto	ir	Pirmos	Komunijos	pažymėjimus	(arba	pažymas)	galima	nuskanuoti,	nufotografuoti).	
PRIMENAME:	Pirmasis	tėvų	(globėjų)	susitikimas	prasidės	2019	m.	spalio	3	d.	(ketvirtadienį)	18	val.	šv.	Mišiomis.	


