
GERBIAMI TĖVELIAI, 
 
 mes labai džiaugiamės, kad Jūsų 
sūnus/dukra apsisprendė ruoštis Sutvirtinimo 
sakramentui. Šis sakramentas – tai krikščioniškojo 
gyvenimo pilnatvės ženklas ir Krikšto sakramento 
atbaigimas. Šventosios Dvasios veikimu gauta 
malonė sutvirtins Jūsų sūnų/dukrą katalikų 
tikėjime bei suteiks drąsos išlaikyti 
krikščioniškuosius moralės principus šiuolaikinio 
pasaulio iššūkiuose. 
 Mūsų vykdoma pasirengimo Sutvirtinimui 
programa yra skirta pagilinti žinias apie 
sakramentus, sutvirtinti apsisprendimą gyventi 
krikščioniškai bei pažinti krikščioniškuosius 
moralės principus.  
 Kadangi joks pasiruošimas sakramentams 
neįsivaizduojamas be sekmadieninio dalyvavimo 
Šv. Mišiose, mes prašysime, kad pasirengimo 
laikotarpiu Jūsų sūnus/dukra dalyvautų 
sekmadienio Mišiose mūsų bažnyčioje, taip pat – 
advento, gavėnios laikotarpio rekolekcijose, 
sutvirtinamųjų savaitgalyje. Jeigu jis/ji turi 
sekmadieninių įsipareigojimų kitoje bažnyčioje, 
prašytume mus apie tai informuoti. 
 Mūsų bažnyčioje pasirengimas 
Sutvirtinimui tęsis nuo 2021 m. rugsėjo 26 d. iki 
2022 m. gegužės mėnesio pabaigos, susitinkant kas 
savaitę pasirinktą dieną (pirmadienį, antradienį, 
trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį)   16.00; 
17.00 val. (išskyrus mokyklinių atostogų metą). 
Susitikimai vyks šv. Juozapo Darbininko 
bažnyčios patalpose.  
           Metodinės medžiagos, komunalinių 
paslaugų ir kitoms išlaidoms padengti maloniai 
prašome Jūsų prisidėti 30 eurų metiniu įnašu. 
Visgi, pinigai tenetampa kliūtimi jūsų 
sūnaus/dukters dalyvavimui. 
 Jeigu Jus tenkina aukščiau išdėstytos 
sąlygos, malonėkite užpildyti duomenų anketą ir 
pasirašyti sutikimą. Prašome prie anketos pridėti 

Krikšto bei Pirmosios Komunijos pažymėjimų 
kopijas. Juos, kartu su auka, atneškite į parapijos 
raštinę, kur būsite užregistruoti. Be šių duomenų 
ir be Jūsų sutikimo mes neturėsime teisės ruošti 
Jūsų sūnų/dukrą.   

Išsamesnė informacija apie vykstančią 
katechezę bus skleidžiama fecebook uždaroje 
grupėje: Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko 
parapijos Sutvirtinimo grupė. Maloniai kviečiame, 
esant galimybei, prisijungti prie šios grupės. 
P.S. Katechezės pamokos vyks darbo dienomis, šv. 
Mišios sekmadieniais 10.00 val. Pirmasis 
susitikimas įvyks rugsėjo 26 d. po 10.00 val. šv. 
Mišių. 
SVARBI INFORMACIJA: 
1. Laiku nepristačius reikalingų dokumentų 
(Krikšto, Pirmosios Komunijos pažymos kopijos, 
užpildyto prašymo), vaikai į užsiėmimus 
neregistruojami. 
2. Praleidusieji daugiau nei trečdalį užsiėmimų ar 
šv. Mišių be pateisinamos priežasties braukiami iš 
besiruošiančiųjų sąrašų. 
3. Besiruošiantieji sakramentams turi įsisavinti 
katechezės kursą ir gebėti atsakyti į pateiktus 
klausimus. Taip pat yra prašomi kas mėnesį atlikti 
išpažintį. Tikimės, kad tai padės jiems augti 
tikėjime. 
4. Parapija neatsako už dingusius vaikų 
asmeninius daiktus. 
5. Dėl Covid 19 epidemijos katechezės užsiėmimai 
gali vykti nuotoliniu būdu. 
6. Besiruošiantys sakramentams jaunuoliai privalo 
laikytis LR SAM rekomendacijų švietimo 
įstaigoms. 
 
Pagarbiai 
Kun. klebonas Vladas Gedgaudas 

 
 

 

Duomenų anketa 
 

Pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui 
dalyvio/dalyvės vardas, pavardė: 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

Tėvų tel. nr.:__________________________ 
 
El. paštas: ____________________________ 
 
Gyvenamosios vietos adresas: 

 _____________________________________ 
 
Gimimo data:_________________________ 

 
Jo/jos Krikšto duomenys:  

_____________________________________ 
(data, miestas, parapija, krikšto vardas) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Jo/jos Pirmosios Komunijos duomenys: 

_____________________________________ 
      (data, miestas, parapija) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Informacija apie mokyklą: _____________ 

_____________________________________ 
(pavadinimas, ar lanko tikybą, tikybos mokyt. pavardė) 
 
_____________________________________ 

 



Tėvų/globėjų sutikimas 
 

Aš sutinku, kad mano sūnus/dukra 

pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui 

metu būtų pavedamas Sutvirtinimo 

rengėjų atsakomybei; leisti mano vaiką 

fotografuoti, filmuoti, kai medžiaga naudojama 

parapijos veikloje. 

 

Parašas:  _________________________  

Data: ____________________________ 

 

 

Tėvo vardas, pavardė: 

___________________________________ 

Mamos vardas, pavardė: 

___________________________________ 

 

Pageidautina katechezės užsiėmimų  

savaitės diena ir laikas: 

___________________________________ 

 
 
Čia pateiktus duomenis parapija įsipareigoja naudoti 
tik katechezės reikalams ir jų neteikti tretiems 
asmenims, o pasibaigus katechezei, asmeninių 
duomenų anketa bus sunaikinta 

 

Kontaktai: 
Parapijos raštinė: tel. 8 60474505 

 e-mail:  

juozapobaznycia@gmail.com  

 Internetinis puslapis: 

www.juozaponamai.lt  

 

Parapijos katechetės: 

Kristina Černis 
tel. nr.: 8 674 42379 
 
Kristina Šliapavičienė 
tel. nr.: 8 611 50772 
 
Veronika Lileikienė 
Tel. nr.: 8 652 08105 
 
Giedrė Stončienė 
Tel. nr.: 8 683 14962 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija 
Smiltelės g. 27 
94260 Klaipėda  
el. paštas: juozapobaznycia@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasirengimas SutvirtinimoSutvirtinimo 
sakramentui 

TĖVŲ ANKETA 
 


