SANTUOKINĖ
priesaika
Aš (vardas),
imu tave (vardas),
savo žmona (vyru) ir
prisiekiu visada būti tau
ištikimas (-a):
kai laimė lydės
ar vargas suspaus,
kai sveikata tvers
ar ligos suims, –
visą gyvenimą tave mylėsiu
ir gerbsiu.
Tepadeda man Dievas!

Parapijos raštinės darbo laikas
I – IV
V

13 – 17 val.
9 – 12 val.

Kunigas budi zakristijoje
NUO RUGSĖJO 1 IKI BALANDŽIO 30 D.
III, IV, V

16 – 17.45 val.

NUO GEGUŽĖS 1 IKI RUGSĖJO 1 D.
III, IV, V
9 – 11, 16 – 17.45 val.
Ketvirtadieniais
16 – 17.45 val. budi klebonas
Sekmadieniais kunigą rasite iš karto po šv. Mišių.

BERNARDINAI
Besiruošiantiems
SANTUOKOS
sakramentui

Sužadėtinių priešsantuokinės apklausos anketos
pildomos tik kunigo budėjimo metu.
Pageidautina, kad gegužės – rugsėjo mėnesiais sužadėtiniai
anketas atvyktų pildyti rytiniu kunigo budėjimo laiku.

Sekmadieniais anketos nepildomos.

Kontaktai
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA
(oficialus pavadinimas)
Maironio g. 10, LT-01124 Vilnius
Raštinės telefonas (8~616) 01159
El. paštas: info@bernardinai.lt
http://parapija.bernardinai.lt
VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA
įm. kodas 192051599
Atsiskaitomoji sąskaita LT30 7300 0101 3343 9118
ŠV. PRANCIŠKAUS IR ŠV. BERNARDINO VIENUOLYNAS
įm. kodas 192095229
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT85 7044 0600 0154 3390

Dėk mane kaip antspaudą
ant savo širdies, kaip antspaudą
ant savo rankos! (Gg 8, 6a)

Ką daryti sužadėtiniams, norintiems
tuoktis Bernardinų bažnyčioje?
Norintieji tuoktis turi susitarti dėl vestuvių datos ir laiko Bernardinų
bažnyčios zakristijoje kunigo budėjimo metu, ne vėliau kaip prieš 3
mėnesius iki numatytos jungtuvių datos.

Kokių dokumentų reikia?
• 	Krikšto liudijimo (išrašas išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote
krikštytas(-a). Dokumentas galioja 6 mėn.

•D
	 okumento, liudijančio, jog anksčiau nebuvote sudaręs(-iusi) bažnytinės santuokos (laisvos formos pažymos, išduodamos bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas(-a). Dokumentas galioja 6 mėn.

Pastaba. Šios dvi pažymos paprastai išduodamos kaip vienas
dokumentas.

• L	 eidimo susituokti už parapijos ribų, jei nesate mūsų parapijietis (-ė)
(išduoda parapijos, kurios teritorijoje g yvenate, klebonas). Dokumentas galioja 6 mėn.
• P	 ažymos iš Šeimos centro apie išklausytus pasirengimo bažnytinei
santuokai kursus (žr. informaciją apie kursus).

• K	 ai vienas iš sutuoktinių priklauso kitai krikščionių bažnyčiai; išpažįsta kitą religiją; yra netikintis; kitos valstybės pilietis ar anksčiau
sudaręs civilinę santuoką, būtina pateikti papildomus dokumentus,
apie kuriuos sužinosite bažnyčios raštinėje.
• J	 ei esate anksčiau sudarę civilinę santuoką, reikia pateikti santuokos
liudijimo kopiją.

SVARBU

Lietuvos valstybė pripažįsta santuokos registraciją bažnyčios
(konfesijų) nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos Konstitucijos
38 straipsnis).

Tuokiantis su kitos valstybės piliečiu, prieš bažnytinę santuoką būtina įregistruoti santuoką civiliškai (ne vėliau kaip prieš 2 savaites
iki bažnytinės santuokos) ir pateikti santuokos liudijimo kopiją.

Įspėjame. Jei Santuokos sakramentui reikalingas vyskupo

leidimas, jo negavę iš anksto negarantuojame, kad Jūsų santuoka bus palaiminta.

Kur ir kada pristatyti dokumentus?
Sužadėtiniai, surinkę reikiamus dokumentus, ne vėliau kaip 1 mėn.
prieš santuoką privalo užpildyti priešsantuokinės apklausos anketą.
Tai galima padaryti bažnyčios zakristijoje kunigo budėjimo metu
(žr. kunigo budėjimo zakristijoje laiką).
Pildant anketą būtina:

• turėti visus aukščiau išvardytus dokumentus;
• žinoti Sutvirtinimo sakramento (dirmavonės) šventimo vietą ir datą;
• žinoti Santuokos liudytojų vardus, pavardes, adresus;
• turėti su savimi asmens dokumentą.
Būtinas abiejų sužadėtinių dalyvavimas.

Sužadėtiniai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienyje, priešsantuokinės apklausos anketą turi pildyti savo gyvenamosios vietos
katalikiškoje parapijoje bei susisiekti su mūsų parapijos raštine dėl
papildomų dokumentų.

Kur ir kada vyksta sužadėtinių
parengimas Santuokos sakramentui?
MŪSŲ PARAPIJOJE sužadėtiniai rengiami pagal naująją Lietuvos šeimos centro parengtą 8 susitikimų darbo mažose grupėse
programą.
Susitikimai vyksta vieną kartą per savaitę (iš anksto paskelbtą
savaitės dieną) 18.30 val. Registracija el. paštu: suzadetiniai@
bernardinai.lt. Registruojantis nurodykite abiejų sužadėtinių vardus
ir pavardes bei telefoną.
VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRE,
Informacija internetinėje svetainėje: http://vasc.lt.
Kituose miestuose arba užsienyje gyvenantys sužadėtiniai pasirengti
Santuokos sakramentui gali savo gyvenamoje parapijoje.

Primename pareigą sužadėtiniams
prieš santuoką švęsti Susitaikinimo
sakramentą (atlikti išpažintį).

Mūsų parapijoje išpažinčių klausoma
penktadienį
šeštadienį
sekmadienį
kitomis dienomis

8.30 – 9 val. ir 17 – 17.30 val.
17.30 – 18 val.
10 – 10.30 val., 12.30 – 13 ir 16.30 – 17 val.
po šv. Mišių, susitarus su kunigu.

Sužadėtinius, kurie nepriėmę Pirmosios
Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentų, nuoširdžiai
kviečiame jiems pasiruošti. Mūsų parapijoje
pasiruošimas šiems sakramentams vyksta
spalio – gegužės mėnesiais. Sekite informaciją.
DĖMESIO!
Nuolatos dirbančio vargonininko bažnyčioje nėra, todėl dėl muzikos
per apeigas galima iš anksto susitarti:
Rita Kraucevičiūtė (vargonai), tel. (8~686) 23096
Eglė Ignatavičienė (vargonai, vokalas, smuikas, fleita),
tel. (8~686) 15469
Onė Abrutytė ( jaunimo giesmės), tel. (8~624) 06253
Milda Kriščiūnaitė ( jaunimo giesmės), tel. (8Z~674) 20786
Greta Staponkutė (vargonai, smuikas arba duete su kitais instrumentais), tel. (8~646) 45476.

Jei per apeigas groja jūsų pačių pasikviestas muzikantas, muzika
privalo būti krikščioniška sakralinė, iš anksto suderinta su kunigu.
Norintieji savarankiškai puošti Santuokos sakramento šventimo vietą, turi iš anksto susitarti su mūsų parapijos zakristijonu,
tel. (8~682) 97824.
Po santuokos apeigų yra galimybė kukliai (neruošiant vaišių, nedengiant stalų) pasveikinti jaunuosius bažnyčios kiemelyje (skiriamas
laikas 20 min.).

