UTENOS KRISTAUS ŽENGIMO Į DANGŲ PARAPIJA
Kodas: 191269171, Vytauto a. 1, LT- 28242 Utena
Klebonijos tel.: (8-389) 55745 | www.utenosbaznycia.lt

JAUNUOLIŲ (15−18 m.) rengimas Sutvirtinimo sakramentui
2016–2017 m. m.

MIELAS JAUNIME IR TĖVELIAI (GLOBĖJAI),
JAUNUOLIAI (15–18 m.), norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą (jei reikia – Krikštą, Atgailos ir
Eucharistijos sakramentus), turi 2016 m. rugsėjo 1-22 d. pristatyti pilnai užpildytą registracijos anketą,
lankyti pasirengimo sakramentams katechezes ir dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose.
Jaunimo pasirengimo sakramentams PARAPINĖS KATECHEZĖS PRASIDĖS nuo 2016 m. spalio 2 d. ir tęsis
iki 2017 m. birželio mėn. (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. 2016 m. rugsėjo 1-22 d. į parapiją pristatyti pilnai užpildytą registracijos anketą. Ją
prašome įdėti į bažnyčios priekyje esančia dėžutę su užrašu: „Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo
sakramentams pasirengimo registracijos anketos“ arba atnešti parapijos raštinę (d.d. 9.00-11; 16.0017.45 val.)
PIRMASIS SUSITIKIMAS su jaunuoliais ir jų tėveliais (globėjais) vyks 2016 m. rugsėjo 25 d. 17.00 val.
Parapijos klebonas ir katechetai suteiks informaciją apie pasiruošimo eigą ir atsakys į klausimus
(dalyvavimas privalomas). Po susirinkimo 18.00 val. šv. Mišios.
ATMINTINĖ TĖVELIAMS (GLOBĖJAMS)
1. Registracijos anketas reikia užpildyti ir atnešti iki 2016 m. rugsėjo 22 d. į bažnyčią arba raštinę.
2. Registracijos anketą galite paimti parapijos raštinėje (d.d. 9.00-11.00, 16.00-17.45 val.,) po šv. Mišių
zakristijoje, bažnyčioje arba patys atsispausdinti iš parapijos internetinio puslapio:
www.utenosbaznycia.lt
3. Metinis įnašas katechezės išlaidoms – 20 €. Jį prašome atnešti katechetams iki 2016 m. gruodžio 1 d.
(jei finansinės galimybės neleidžia, atskirai informuokite katechetą ar kleboną).
4. Pasirengimas Sutvirtinimo sakramentui susideda iš: katechezių lankymo ir dalyvavimo šv. Mišiose.
5. Dalyvavimas šv. Mišiose kiekvieną sekmadienį privalomas. Kviečiame dalyvauti 18.00 val. jaunimo
Mišiose.
6. Katechezės vyksta visus mokslo metus, kartą per savaitę, trukmė – 1 val. Katechezių nebus rudens ,
žiemos (Kalėdų) ir pavasario (Velykų) atostogų metu.
7. Praleidusieji 5 šv. Mišias sekmadieniais arba 5 katechezes be pateisinamos priežasties yra braukiami
iš sąrašų.
8. Pasirengimą Sutvirtinimo sakramentui patvirtina klebonas ir katechetai, įvertinę jaunuolio visų metų
rengimąsi.
9. Tėveliai (globėjai) bus kviečiami į jiems skirtus susitikimus, kurie padės pagilinti tikėjimą.
10. Advento ir Gavėnios metu vyks susitikimai šeimoms (laiką patikslinsime, jaunuolių ir tėvelių
(globėjų) dalyvavimas privalomas).
11.Sutvirtinimo sakramento šventės datą ir laiką paskelbsime vėliau, kai ji bus suderinta su vyskupu.
Šį lapą pasilikite sau.

UTENOS KRISTAUS ŽENGIMO Į DANGŲ PARAPIJA
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Jaunuolių pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui
REGISTRACIJOS ANKETA
(2016 – 2017 m. m.)
1. Jaunuolio duomenys (užpildykite spausdintinėmis raidėmis):
Jaunuolio vardas, pavardė
Gimimo data
Krikšto data, vieta
Pirmosios Komunijos data,vieta
Jaunuolio tel. nr.; el. paštas
Gyvenamosios vietos adresas
Mokykla ir klasė
Tėvo/globėjo vardas, pavardė
Motinos/globėjos vardas,
pavardė
Tėvelių tel.nr.; el. paštas

2. Duomenys apie jaunuolio dvasinį gyvenimą (prašome pažymėti tinkamą atsakymą):
Kaip dažnai dalyvauji šv. Mišiose?

kiekvieną
sekmadienį

Kaip dažnai dalyvaudamas šv.
Mišiose priimi Šv. Komuniją:

visuomet

Kaip dažnai priimi Atgailos
sakramentą( eini išpažinties)?

kas mėnesį

Ar meldiesi ryte ir vakare?

kiekvieną
dieną

1-2 kartus per
mėnesį
dažniausiai
priimu
3-4 kartus per
metus
kelis kartus per
savaitę

tik per šventes
( 3-4 per metus)

dažniausiai
nepriimu
1-2 kartus per
metus ir rečiau
labai retai

rečiau nei 1k.
per metus
niekada
rečiau nei 1k.
per metus
nesimeldžiu

Kiek metų lankai tikybos pamokas?
Ar šiuo metu lankai tikybos pamokas?
Tikybos mokytojo vardas, pavardė.

Pilnai užpildytą registracijos anketą prašome įdėti į bažnyčios priekyje esančią dėžutę su užrašu:
„Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams pasirengimo registracijos anketos“ arba atnešti į
parapijos raštinę (d.d. 9.00-11.00; 16.00-17.45 val.)
3. Tėvų (globėjų) vardas, pavardė, parašas: ...............................................................................................
Anketos užpildymo data: ....................................................................................

***
DĖMESIO! Registracijos anketą reikia atnešti iki 2016 m. rugsėjo 22 d.
PRIMENAME: Pirmasis jaunuolių kartu su tėveliais (globėjais) susitikimas vyks bažnyčioje
2016 m. rugsėjo 25 d. 17.00 val., po jo 18.00 val. šv. Mišios.

