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

VAIKŲ (9-14 m.) rengimas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams
2016 - 2017 m. m.
GERBIAMI TĖVELIAI (GLOBĖJAI) IR VAIKAI,
TĖVELIAI (GLOGĖJAI), kurie nori, kad jų vaikai (9–14 m.) 2017 m. priimtų Atgailos ir
Eucharistijos sakramentus (jei reikia – ir Krikštą), turi 2016 m. rugsėjo 1-22 d. į parapiją pristatyti pilnai
užpildytą registracijos anketą.
Vaikai pasirengimo laikotarpiu turi lankyti pasirengimo sakramentams katechezes ir kartu
su tėveliais (globėjais) sekmadieniais ir švenčių dienomis dalyvauti šv. Mišiose.
Vaikų pasirengimo sakramentams PARAPINĖS KATECHEZĖS PRASIDĖS nuo 2016 m.
spalio 3 d. ir tęsis iki 2017 m. gegužės mėnesio. Užsiėmimai vyks 1 kartą per savaitę Parapijos namuose
(Vytauto a. 4).
Katechezės metu bus pristatomos ir gilinamos tikėjimo tiesos, mokomasi maldos, rengiamasi
sakramentiniam gyvenimui, ugdomos krikščioniškos dorovinės nuostatos, skatinamas
bendruomeninis šventimas. Kiekvieną sekmadienį dalyvaudami šv. Mišių aukoje buriamės į
parapijos bendruomenę, mokomės atsiverti Dievo meilei, patiriame Jo artumą.
PIRMASIS SUSITIKIMAS su tėveliais (globėjais) ir vaikais prasidės šv. Mišiomis 2016 m.
rugsėjo 25 d. 11.00 val. Po jų bažnyčioje parapijos klebonas ir katechetės suteiks informaciją, paskelbs
grupių sąrašus ir atsakys į klausimus (dalyvavimas privalomas).
ATMINTINĖ TĖVELIAMS (GLOBĖJAMS)
1. Pilnai užpildytą registracijos anketą reikia pristatyti iki 2016-09-22.
2. Metinis įnašas katechezės išlaidoms – 20 €. Jį prašome atnešti katechetei iki 2016 m. gruodžio 1 d. (jei
finansinės galimybės neleidžia, prašome parašyti prašymą (klebono vardu), kad išlaidas (visas ar dalį)
apmokėtų parapija.
3. Katechezės vyksta visus mokslo metus, kartą per savaitę, trukmė – 1 val. Katechezių nebus vaikų rudens,
žiemos (Kalėdų) ir pavasario ( Velykų) atostogų metu.
4. Vaikų pareiga - laiku atvykti į katechezės užsiėmimus, aktyviai jose dalyvauti, išmokti užduotą medžiagą ir būti
drausmingais. Už netinkamą elgesį gali būti išbraukti iš sąrašų.
5. Tėvelių (globėjų) pareiga – padėti vaikui išmokti katechetės nurodytą maldą ar tikėjimo tiesą ir pasirašyti
Pasiekimų lape.
6. Vaikų ir Tėvelių pareiga - kiekvieną sekmadienį ir švenčių dienomis dalyvauti Vaikų ir jaunimo šv. Mišiose 11.00 val. Po kurių katechetės vaikų Pasiekimų lape padės spečialų ženklą arba įklijuos spečialų lipduką.
7. Laiku neatsiskaitę Pasiekimų lape nurodytų užduočių ar praleidę 5 šv. Mišias sekmadieniais arba 5 katechezes
bus braukiami iš sąrašų arba už papildomą mokestį lankyti papildomus užsiėmimus gegužės - birželio mėn.
8. Parapijos klebonas aprūpina vaikus reikalingomis mokymosi priemonėmis. Kiekvienas vaikas pirmo užsiėmimo
metu gaus: pratybų sąsiuvinį, maldynėlį, katekizmą ir pasiekimų lapą.
9. Tėveliai (globėjai) keletą kartų (sekmadieniais po 11.00 val. šv. Mišių) bus kviečiami į jiems skirtus susitikimus,
kurie padės pagilinti tikėjimą.
10. Advento ir Gavėnios metu vyks susitikimai šeimoms (laiką patikslinsime). Gavėnios metu vaikai pirmą kartą
priims Atgailos sakramentą (atliks pirmą išpažintį). Laiką patikslinsime vėliau.
11.Pasirengimą Atgailos ir Eucharistijos sakramentams patvirtina klebonas ir katechetė, įvertinę vaiko visų metų
rengimąsi.
12. Pirmosios Komunijos šventės datos ir laikas. 2017 m. gegužės 7, 14, 21, 28 -sekmadieniais 11.00 val. (tikslią
konkrečios grupės datą nustatys klebonas ir katechetė, atsižvelgdami į grupės
pasirengimo lygį bei pageidavimus).
13.Pirmosios Komunijos šventės apranga – balta alba, nuomos kaina 5 €.
14.Prašome iš grupės išsirinkti porą tėvelių (globėjų), kurie fotografuotų per Pirmąją
Komuniją, taip bus išlaikyta šv. Mišių rimtis. Užsakius profesionalų fotografą, kaina
vienam vaikui 5-10 €.

Šią lapą pasilikite sau.

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

VAIKŲ (9–14 m.) rengimo Atgailos ir Eucharistijos sakramentams
REGISTRACIJOS ANKETA
2016–2017 m. m.
Vaiko pavardė, vardas
Gimimo data
Krikšto data ir vieta
Mokykla ir klasė
Kiek metų lanko tikybos pamokas?
Ar šiuo metu lanko tikybos
pamokas?
Tikybos mokytojo (-s) vardas,
pavardė
Jeigu nelanko tikybos pamokų
prašome nurodykite priežastį.
Tėvo vardas, pavardė
Motinos vardas, pavardė
Gyvenamosios vietos adresas
Tėvelių Tel. numeris
El. paštas.
Kaip dažnai Jūsų šeima dalyvauja
šv. Mišiose
(pažymėkite tinkamą atsakymą)
Ar jūsų šeima meldžiasi
namuose?

O -Kiekvieną sekmadienį

O -Rečiau nei 2-3 kartus per metus

O

O -1-2 kartus per mėnesį

-2-3 kartus per metus

O -Taip

O -Ne

Kada Jūsų vaikas norėtų ir galėtų lankyti katechezės užsiėmimus.
Pasirengimo Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams ketechezės (trukmė 1 val.) vyks :

Pirmadienis
15.00

Antradienis
15.00

Trečiadienis
15.00

Pasirinkite du Jums tinkamus laikus ir pažymėkite:
- Tinkamiausias variantas.
1
2

Ketvirtadienis
15.00 val.

-

Alternatyvus variantas.

Tėvų (globėjų) vardas, pavardė, parašas: ..............................................................................................
Anketos užpildymo data: .................................................................

DĖMESIO! 2016 m. rugsėjo 1-22 d. laikotarpiu pilnai užpildytą registracijos anketą prašome įdėti į
bažnyčios priekyje esančia dėžutę su užrašu: „Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams
pasirengimo registracijos anketos“ arba atnešti į parapijos raštinę (d.d. 9.00-11; 16.00-17.45 val.)
PRIMENAME: Pirmasis vaikų kartu su tėveliais (globėjais) susitikimas prasidės 2016 m. rugsėjo 25 d.
11.00 val. šv. Mišiomis.

