
Pamaldų tvarka: 
 

Sekmadieniais:  
08.30 – šv. Mišios lenkų kalba; 
10.00 – šv. Mišios (gieda jaunimo grupe-
lė); 
11.30 – Suma (gieda Sumos choras); 
14.00 – Šv. Mišios lotynų kalba, senąja 
forma. 
18.00 – vakarinės šv. Mišios. 
 
Šeštadieniais:   10.00 ir 18.00 val.  
 
Darbo dienomis:   8.00 ir 18.00 val.  
 
Penktadieniais:  17.30 val. – švč. Sakra-
mento 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. 
 

Dėl Krikšto sakramento kreiptis prieš dvi 
savaites į raštinę priėmimo laiku.  
 

Dėl kitų sakramentų kreiptis į raštinę priė-

mimo 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 jaunuolių ruošimo  

Sutvirtinimo sakramentui  

mailto:karmelitubaznycia@


Sutvirtinimas yra sakramen-
tas, kuris atbaigia krikšto malonę 
ir per jį gauname Šventosios 
Dvasios dovaną. Žmogus įgauna 
jėgų Dievo meilę ir galybę liu-
dyti žodžiais ir veiksmais. Jis 
tampa visateisiu ir atsakingu 
Katalikų Bažnyčios nariu.  

 

Kodėl reikia priimti Sut-
virtinimo sakramentą?  

Sutvirtinimo sakramento reikia 
tam, kad būtų paskatintas Krikšto 
malonės augimas. Jį priimantis žmo-
gus labiau išgyvena Dievo vaiko pa-
šaukimą, tvirčiau susivienija su Kris-
tumi ir Katalikų Bažnyčia kaip tikin-
čiųjų bendruomene. Sutvirtintas 
krikščionis iš naujo atranda jam su-
teiktas Šventosios Dvasios dovanas, 
turi daugiau drąsos liudyti krikščio-
nišką tikėjimą. Taip krikščionio gy-
venime atbaigiamas Krikštas, išlie-
jama Šventosios Dvasios malonė ir 
sieloje įspaudžiama neišdildoma 
žymė, sustiprinamas tikėjimas. 

 

Kam teikiamas Sutvirtinimo 
sakramentas? 

Šį sakramentą privalo vienintelį kar-
tą priimti kiekvienas jau pakrikštytas, 
15 metų sulaukęs, dar nesutvirtintas 
asmuo, kuris pats nieko neverčiamas 
tam apsisprendžia, tinkamai pasiruošia 
ir nori gyventi pagal Katalikų Bažny-
čios mokymą ir stengiasi aktyviai įsi-
jungti į bendruomenės gyvenimą. 

Kiekvieno pakrikštytojo įkrikščioni-
nimas (įtraukimas į pilnavertį krikščio-
nišką gyvenimą), turi būti vainikuotas 
Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramen-
tų priėmimu. 

 

Pasiruošimas Sutvirtinimo sak-
ramentui  

Norintys priimti šį sakramentą, turi 
dalyvauti kursuose, kurie vyksta spalio 
– gegužės mėn. parapijos salėje.  

Susitikimai vyks trečiadieniais 15.00 
val. parapijos salėje (Gedimino g. 5A, 2 
aukšte). Mokyklos atostogų metu susi-
tikimų nebus.  

Pirmasis susitikimas vyks 2015 m. 
spalio mėn. 7 d., trečiadienį, 15.00 val. 
bažnyčioje.  

 Sekmadieniais visi kviečiami da-
lyvauti 10.00 val. arba 18.00 val. šv. 
Mišiose. 

Būtinoms pasiruošimo Sutvirti-
nimo sakramentui išlaidoms pa-
dengti bus daroma rinkliava (kate-
chetės atlyginimui, patalpų naudo-
jimo sąnaudoms, vaizdinėms prie-
monėms, dalomajai medžiagai ir 
kt.). Rinkliavos dydis vienam jau-
nuoliui yra 20 Eur. už visą pasiruo-
šimo programą. Negalinčių paauko-
ti šios sumos prašome kreiptis į pa-
rapijos kleboną.  

Informacija tel.: 8 675 36850 (Alė) 


