
Pamaldų tvarka: 
 

Sekmadieniais:  
  8.30 – Šv. Mišios lenkų kalba; 
10.00 – Šv. Mišios (gieda jaunimo grupelė); 
11.30 – Šv. Mišios (gieda Sumos choras); 
14.00 – Šv. Mišios lotynų kalba, senąja for-

ma. 
18.00 – Šv. Mišios (gieda šlovinimo grupė). 
 
Šeštadieniais:   10.00 ir 18.00 val.  
 
Darbo dienomis:   8.00 ir 18.00 val.  
 
Penktadieniais:  17.30 val. – švč. Sakramento 

adoracija.  
 
 

Pagrindiniai atlaidai: 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų  
(Žolinė) – rugpjūčio 15 d. 
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo – rugsėjo 14 d.* 
Šv. Kryžiaus Jono – gruodžio 14 d.* 
(* Keliama į artimiausią sekmadienį).  

 
Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias ir  
šv. Mišių metu. 
 

Dėl Krikšto sakramento kreiptis prieš dvi sa-
vaites į raštinę priėmimo laiku.  
 

Dėl kitų sakramentų kreiptis į raštinę priėmi-

mo laiku. 
 
 
 
 
 
 

 

Interesantai raštinėje (bažnyčioje – 
Gedimino g. 1)  priimami kasdien:  

 

9.00 – 15.00 ir 17.00 – 17.45 val. 
 

Sekmadieniais ir švenčių dienomis 
prieš arba po šv. Mišių.  

 

Telefonai:    8  37  201340 – raštinės,  
  8  614  05600 – mobilus. 

 

El. paštas: karmelitubaznycia@gmail.com  
 
 

Naujienas, skelbimus rasite: 
www.karmelituparapija.lt 

 
 

 
 

Paaukoti bažnyčios remontui galite: 

 apsilankę raštinėje (bažnyčioje); 

 auką pervedę į parapijos bankinę sąskaitą; 

 paaukoję į aukų dėžutę, esančią PC "Kau-
no Akropolis" (Griunvaldo alėjoje); 

 nuo sausio iki gegužės mėn. 1 d. skyrę  
2 proc. nuo GPM.  

 
 

Dėkojame už paramą. 
 
 

Rekvizitai: 
Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapija 
AB bankas „Swedbank“  
LT11 7300 0100 0223 9685 (veiklai) 
LT49 7300 0100 9544 5622 (restauracijai) 
Banko kodas  73000 
Į. k. 191220651 

 

 
Informacija  

dėl vaikų ruošimo  

Pirmajai Komunijai  

mailto:karmelitubaznycia@


 

INFORMACIJA  

TĖVAMS (GLOBĖJAMS) 

 

Katalikų Bažnyčia siekia, kad 

jos nariai gyventų artimoje ben-

drystėje su Kristumi ir sąmonin-

gai suvoktų savo krikščioniškąjį 

pašaukimą. Todėl ji stengiasi kuo 

suprantamesnėmis formomis su-

teikti krikščioniškojo gyvenimo 

pagrindus.  

Bendrus tikėjimo principus vai-

kams perteikia mokykloje veda-

mos tikybos pamokos, o užsiė-

mimų parapijoje tikslas – pasi-

ruošti sąmoningo praktikuojančio 

kataliko gyvenimui. 

 

Pirmajai Šventajai Komunijai vai-

kai (paaugliai) nuo 10 metų amžiaus 

ruošiami vienerius mokslo metus 

(rugsėjo – gegužės mėn.) pagal spe-

cialiai tam skirtą 30 susitikimų pro-

gramą. Pasiruošimo metu katechetė 

ses. Jolanta siekia vaikus ne tik mo-

kinti tikėjimo tiesų, bet ir atvesti 

juos į gyvą bendrystę su Jėzumi 

Kristumi bei sakramentinį gyveni-

mą.  

Susitikimai (pamokėlės) vyks 

sekmadieniais 11.00 – 12.30 val. pa-

rapijos salėje (Gedimino g. 5A, 2 

aukšte) po 10.00 val. Šv. Mišių. Mo-

kyklos atostogų metu susitikimų 

nebus.  

Pirmasis susitikimas vyks 2015 m. 

rugsėjo mėn. 20 d., sekmadienį, po 

10.00 val. šv. Mišių bažnyčioje.  

Sekmadieniais visi vaikai pri-

valo dalyvauti 10.00 val.  Šv. Mi-

šiose. 

Tėvai pamokėlių vaikams me-

tu kviečiami susiburti pabendra-

vimui įvairiomis krikščioniškojo 

tikėjimo temomis prie arbatos.  

Būtinoms Pirmosios Komuni-

jos katechezės išlaidoms padeng-

ti bus daroma rinkliava (kateche-

tės atlyginimui, patalpų naudo-

jimo sąnaudoms, vaizdinėms 

priemonėms, dalomajai medžia-

gai ir kt.). Rinkliavos dydis vie-

nam vaikui yra 35 eurai už visą 

pasiruošimo programą. Negalin-

čių paaukoti šios sumos prašome 

kreiptis asmeniškai į parapijos 

kleboną.  

Informacija tel.: 8 698 07756 (ses. 
Jolanta). 


