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S USI TA RI MAS  

DĖL PASIRUOŠIMO SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI 

2017 m. _____________ d. 

Krekenava 

 

 Nuo 2017 m. spalio mėn. mūsų parapija pradeda pasiruošimo Sutvirtinimo 

sakramentui parapijinę katechezę, kuri tęsis iki 2018 m. birželio mėn. Parapijinėje katechezėje 

kviečiami dalyvauti jaunuoliai (-ės), turintys 15 ir daugiau metų ir norintys priimti Sutvirtinimo 

sakramentą. 

 

1. Parapija įsipareigoja: 

1.1. kompetentingai paruošti jaunuolį (-ę) Sutvirtinimo sakramentui, laikantis Katalikų Bažnyčios 

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

sakramentui parapijoje programos; 

1.2. atsižvelgiant į ugdomo jaunuolio (-ės) amžių ir asmeninius gabumus, taikyti tinkamiausius 

ugdymo metodus; 

1.3. aukoti šv. Mišias ir skatinti jaunuolį (-ę) aktyviai jose dalyvauti; 

1.4. organizuoti Šv. Rašto studijų užsiėmimus; 

1.5. sudaryti sąlygas jaunuoliui (-ei) praktiškai susipažinti su parapijos gyvenimu, įtraukiant jį į 

įvairias veiklas parapijoje; 

1.6. padėti rasti galimybių jaunuoliui (-ei) dalyvauti dvasinio ugdymo renginiuose už parapijos ribų; 

1.7. įvertinti jaunuolio (-ės) pasirengimą Sutvirtinimo sakramentui priimti ir tinkamai 

pasirengusiam (-iai) išduoti Sutvirtinimo kortelę; 

1.8. tinkamai pasirengusiems jaunuoliams organizuoti Sutvirtinimo sakramento suteikimą. 

 

2. Jaunuolis (-ė) įsipareigoja: 

2.1. laiku pateikti dokumentus, reikalingus pasiruošimui Sutvirtinimo sakramentui; 

2.2. ruoštis pagal numatytąją pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui parapijoje programą; 

2.3. atsakingai dalyvauti sekmadienių ir svarbiausių liturginių švenčių šv. Mišių liturgijoje 

(Šventojo Rašto skaitinių skaitymas, giedojimas, atnašų atnešimas, dalyvavimas procesijose ir kt.); 

2.4. ugdyti savo asmeninį religinį patyrimą, dalyvaujant Švenčiausiojo Sakramento adoracijose, 

Šventojo Rašto studijose, katechezės susitikimuose, rekolekcijose, piligriminiuose žygiuose, 

jaunimo dienose ir kituose dvasinio ugdymo renginiuose; asmeniškai skaitant Šventąjį Raštą ir 

kitokią katalikiško turinio literatūrą; 

2.5. laiku pranešti katechetui apie savo ligą ar kitas svarbias priežastis, dėl kurių negalės dalyvauti 

šv. Mišiose ar susitikimuose; 

2.6. dalyvauti parapijos gyvenime, atliekant įvairius savanorystės darbus parapijoje (ruošimasis 

svarbiausioms liturginėms šventėms, pagalba piligrimams atlaidų metu, dalyvavimas aplinkos 

tvarkymo talkose, parapijinių iniciatyvų įgyvendinimas ir kt.). Iš viso per pasiruošimo Sutvirtinimui 

metus savanorystės darbams parapijoje skirti bent 30 val.; 

2.7. mokytis krikščioniškai gyventi pagal liturginių metų kalendorių ir priimant sprendimus 

asmeniniuose pasirinkimuose, vadovaujantis krikščioniškosios moralės nuostatomis. 

 

Svarbi informacija: 

1. Laiku (rugsėjo 1–20 d.) į parapijos raštinę nepristačius reikalingų dokumentų (užpildyto 

Susitarimo, Krikšto ir Pirmosios Šv. Komunijos pažymų kopijų), jaunuoliai (-ės) į 

parapijinės katechezės kursus neregistruojami (-os). Parapijos raštinėje taip pat bus galima 

įsigyti reikalingas ugdymosi priemones (Šventasis Raštas, „Maldynėlis“, Youcat“, 

„Katekizmas“, lankomumo knygelė ir kt.). 



2. Pirmasis susitikimas – pokalbis su parapijos klebonu, kuris vyks asmeniškai su kiekvienu 

jaunuoliu (-e) sutartu laiku. 

3. Jaunuoliai (-ės), be pateisinamos priežasties nedalyvaujantys (-ios) šv. Mišiose ar susitikimuose, 

braukiami iš besiruošiančių Sutvirtinimo sakramentui sąrašų. 

4. Sutvirtinimo sakramentą gali priimti pakrikštyti (-os) ir Pirmąją Šv. Komuniją priėmę (-usios) 

jaunuoliai (-ės), sulaukę (-usios) 15 metų ir kuriuos (-ias) parapijos klebonas laiko 

pasirengusiais (-iomis) Sutvirtinimą priimti. 

5. Jaunuoliai (-ės) dalyvauja šv. Mišiose Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 

bazilikoje sekmadieniais 1200 val., Šventojo Rašto studijose, vykstančiose trečiadieniais po 

vakaro šv. Mišių, katechezės susitikimuose (1 kartą per mėnesį, sutartu laiku). 

 

 

Informacija apie jaunuolį (-ę) (jaunuolio (-ės) vardą ir pavardę įrašyti spausdintinėmis raidėmis): 

 

Jaunuolio (-ės) vardas, pavardė  

Jaunuolio (-ės) gimimo data ir vieta  

Jaunuolio (-ės) krikšto vardas  

Jaunuolio (-ės) krikšto data  

Jaunuolio (-ės) krikšto vieta  

Jaunuolio (-ės) Pirmosios Šv. Komunijos data  

Jaunuolio (-ės) Pirmosios Šv. Komunijos vieta  

Jaunuolio (-ės) tėvo vardas, pavardė  

Jaunuolio (-ės) motinos vardas, pavardė, 

mergautinė pavardė 

 

Jaunuolio (-ės) gyvenamosios vietos adresas  

Jaunuolio (-ės) tel. nr.  

Jaunuolio (-ės) el. paštas  

Jaunuolio (-ės) mokykla, klasė, ugdymo 

programa 

 

 

 

 

Išsamūs atsakymai į žemiau pateiktus klausimus: 

 

Kokią vietą mano gyvenime užima Dievas, tikėjimas, Bažnyčia? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Ar dalyvauju šv. Mišiose, kaip dažnai priimu Sutaikinimo (išpažinties) ir Eucharistijos (Šv. 

Komunijos) sakramentus? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Ar dalyvauju ir, jei dalyvauju – kaip konkrečiai, mūsų parapijos gyvenime? 

Į kokią tarnystę parapijoje norėčiau ir gebėčiau įsitraukti? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

Kodėl noriu ruoštis Sutvirtinimo sakramentui? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Ar yra mano gyvenime žmogus – tikintis katalikas, su kuriuo norėčiau kartu keliauti tikėjimo 

kelionę ir kuris padėtų man geriau pažinti Jėzų? Ar šis žmogus galėtų lydėti mane, ruošiantis 

Sutvirtinimo sakramentui ir tapti mano Sutvirtinimo tėvu ar motina? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Papildomai aptarti Susitarimo klausimai: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Susitarimo šalių parašai: 

 

Parapijos klebonas Jaunuolis 

 

 _______________ _______________ 

 (parašas)  (parašas) 

 

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

  (vardas, pavardė) 

 

 


