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S USI TA RI MAS  

DĖL PASIRUOŠIMO SUTAIKINIMO IR 

EUCHARISTIJOS (PIRMOSIOS ŠV. KOMUNIJOS) SAKRAMENTAMS 

2017 m. _____________ d. 

 Krekenava 

 

 Nuo 2017 m. rugsėjo 17 d. mūsų parapija pradeda pasiruošimo Sutaikinimo ir 

Eucharistijos sakramentams parapijinę katechezę, kuri tęsis iki 2018 m. birželio mėn. Pirmosios Šv. 

Komunijos priėmimas numatomas 2018 m. birželio 2 d. Parapijinėje katechezėje kviečiami 

dalyvauti vaikai, turintys 9 ir daugiau metų ir norintys priimti Sutaikinimo ir Eucharistijos 

sakramentus. 

 

1. Parapija įsipareigoja: 

1.1. kompetentingai paruošti vaiką Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams, laikantis Katalikų 

Bažnyčios Magisteriumo, Šventojo Rašto, Tradicijos ir liturgijos reikalavimų, taip pat pasiruošimo 

šiems sakramentams parapijoje programos; 

1.2. atsižvelgiant į ugdomo vaiko amžių ir asmeninius gabumus, taikyti tinkamiausius ugdymo 

metodus; 

1.3. aukoti šv. Mišias ir skatinti vaiką ir jo tėvelius (ar globėjus) aktyviai jose dalyvauti; 

1.4. bendradarbiauti su vaiku ir jo tėveliais (ar globėjais); 

1.5. skatinti vaiką ir jo tėvelius (ar globėjus) dalyvauti bažnytinės bendruomenės gyvenime; 

1.6. patikrinti įgytas vaiko žinias; 

1.7. tinkamai pasiruošusiam vaikui suteikti Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentus. 

 

2. Tėvai (ar globėjai) įsipareigoja: 

2.1. laiku pateikti dokumentus, reikalingus pasiruošimui Sutaikinimo ir Eucharistijos 

sakramentams; 

2.2. laikytis pasiruošimo šiems sakramentams parapijoje programos; 

2.3. padėti vaikui ruoštis šiems sakramentams (mokytis tikėjimo tiesų, kartu melstis, patikrinti 

įgytas žinias ir kt.); 

2.4. sekmadieniais ir svarbiausių liturginių švenčių dienomis kartu su vaiku dalyvauti šv. Mišiose ir 

grupelės susitikimuose; 

2.5. bendradarbiauti su parapijos klebonu ir katechetais (laiku pranešti apie vaiko ligą ar kitas 

priežastis, dėl kurių vaikas negalės dalyvauti šv. Mišiose ar grupelės susitikimuose); 

2.6. leisti vaikui dalyvauti parapijos veiklose; 

2.7. dalyvauti parapijos bažnytinės bendruomenės gyvenime; 

2.8. savo auka padėti vaikui įsigyti reikalingas ugdymosi priemones (žurnalėlio „Magnificat 

vaikams“ numeriai, „Katekizmas“, „Maldynėlis“, lankomumo knygelė, bloknotėlis, įdėklas 

ugdymosi priemonėms, priemonės rožinio vėrimui. Minimali auka – 25 €.). Auką už ugdymosi 

priemones paaukoti parapijos raštinėje per du mėnesius (iki lapkričio 30 d.). 

Nesant šeimos finansinės galimybės tai padaryti, prašau parapijos kleboną mano vaiko ugdymosi 

priemonių įsigijimą paremti iš parapijos lėšų _____ €. 

 

3. Vaikas įsipareigoja: 

3.1. sekmadieniais ir svarbiausių liturginių švenčių dienomis atsakingai dalyvauti šv. Mišiose ir 

grupelės susitikimuose; 

3.2. šv. Mišių ir susitikimų metu laikytis rimties, pagarbos ir mandagumo reikalavimų; 

3.3. ruoštis pagal numatytąją pasiruošimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams parapijoje 

programą; 



3.4. tausoti visas ugdymosi priemones; 

3.5. stengtis dalyvauti parapijos veiklose. 

 

Svarbi informacija: 

1. Laiku (rugsėjo 1–16 d.) į parapijos raštinę nepristačius reikalingų dokumentų (užpildyto 

Susitarimo ir Krikšto pažymos kopijos), vaikai į parapijinės katechezės kursus 

neregistruojami. 

2. Vaikai, be pateisinamos priežasties nedalyvaujantys šv. Mišiose ar susitikimuose, braukiami iš 

besiruošiančių Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams sąrašų. 

3. Vaikams, tinkamai nepasiruošusiems ar neatlikusiems išpažinties, neleidžiama priimti 

Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentų. 

4. Vaikai ir jų tėveliai (ar globėjai) dalyvauja šv. Mišiose Krekenavos Švč. Mergelės Marijos 

Ėmimo į dangų bazilikoje sekmadieniais 1200 val. Vaikai ir jų tėveliai (ar globėjai) taip pat 

dalyvauja grupelės susitikimuose, kurių trukmė apie 1,5 val., kas antrą sekmadienį pagal 

pasiruošimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams parapijoje programą. 

 

Informacija apie vaiką (vaiko vardą ir pavardę įrašyti spausdintinėmis raidėmis): 

 

Vaiko vardas, pavardė  

Vaiko gimimo data ir vieta  

Vaiko krikšto vardas  

Vaiko krikšto data  

Vaiko krikšto vieta  

Tėvo vardas, pavardė  

Motinos vardas, pavardė, 

mergautinė pavardė 

 

Gyvenamosios vietos adresas  

Tėvų (ar globėjų) tel. nr. 

 

 

Tėvų (ar globėjų) el. paštas 

 

 

Vaiko mokykla, klasė, ugdymo 

programa 

 

 

Ar šiuo metu vaikas lanko 

tikybos pamokas? 

 

Kiek metų vaikas lanko tikybos 

pamokas? 

 

 

 

Susitarimo šalių parašai: 

 

Parapijos klebonas     Tėvai (globėjai) Vaikas 

 

 _______________  _______________          _______________ 

 (parašas) (parašas) (parašas) 

 

kun. Gediminas Jankūnas ................................... ...................................... 

 (vardas, pavardė) (vardas, pavardė) 

 

 _______________ 

 (parašas) 

 .................................... 

 (vardas, pavardė) 


