V I L N IA US
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PARAPIJIEČIO
ATMINTINĖ

Dievas mums parodė didelę malonę, kad
per Krikštą galime vadintis dangiškojo
Tėvo vaikais.
Santykyje su Dievu neužtenka vien tik
asmeninės patirties. Nesame atskiri
individai, esame bendruomenė, Dievo
tauta, stiprinama Dievo Žodžiu ir
Altoriaus sakramentu.

Kas yra parapijietis
Parapijietis yra pakrikštytas ir
konfirmuotas asmuo, priimtas į parapijos
narius, kuris dalyvauja pamaldose,
kiek galima dažniau priima Šventąją
Vakarienę bei moka metinį parapijos
narystės įnašą (auką) ir Sinodo nustatytą
įnašą į struktūrinį fondą, iš kurio
mokamos pensijos kunigams.
Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška
bendram labui (1 Kor 12,7).
Parapijoje kiekvienas – ir senas, ir

jaunas – turi savo vietą. Bažnyčia
(parapija) yra kūnas, o mes – neatsiejami
jos nariai, padedantys Bažnyčiai gyvuoti
ir liudyti Kristaus meilę. Tai – ne
tik kunigo ir parapijos tarybos, bet
kiekvieno parapijiečio įpareigojimas,
užduotis ir atsakomybė. Ši malonė ir
atsakomybė skirta visiems mylintiems
Dievą. Todėl budėkime, skelbkime ir
liudykime Kristų savo gyvenimu, darbais
ir tvirtu tikėjimu.

Kas gali tapti
parapijiečiu
Parapijos nariu gali tapti
pakrikštytas ir konfirmuotas asmuo.
Žmogus, norintis tapti parapijiečiu,
turi kreiptis į parapijos kunigą ir, gavęs
sutikimą, užpildyti parapijiečio anketą,
kurią, pasirašius kunigui, perduoda
parapijos iždininkui.

Asmenys, pakrikštyti kitų krikščioniškų
konfesijų Bažnyčiose, gali tapti evangelikų
liuteronų parapijos nariais po katechizacijos.
Apie nario priėmimą į parapiją sprendžia
kunigas.

Parapijiečio pareigos
nn Krikščioniškai gyventi, lankyti pamaldas,
kiek galima dažniau priimti Viešpaties
Malonės dovaną – Šventąją Vakarienę.
nn Rūpintis, kad vaikai būtų krikštijami
ir krikščioniškai auklėjami, įvedami į
parapijos gyvenimą, konfirmuojami.
Kuriant šeimą, tuoktis bažnyčioje (jei
vienas iš sutuoktinių yra kitos konfesijos,
tuokiama pagal Liuteronų bažnyčios
apeigas).

Parapijos nario
mokestis
Rekomenduojamas metinis narystės įnašas
(auka): metams 1/10 nuo vieno mėnesio
mokančio asmens atlyginimo ar kitų
pajamų.
Nario mokestį galima sumokėti bažnyčioje
parapijos iždininkei, administratoriui,
kitam, atsakingam parapijos tarybos
nariui arba pervesti į sąskaitą:
LT247300010002449941, nurodant
„metinė narystės auka“.
Sinodo nustatytas metinis įnašas į
LELB struktūrinį fondą yra 4 eurai.
Parapijos nariui atskirai nenurodžius, jis
išskaičiuojamas iš metinės narystės aukos.

nn Mirusiuosius laidoti, laikantis bažnyčios
apeigų.

Parapijos valdymas

nn Remti parapijos veiklą aukomis bei
darbu.

Aukščiausia parapijos valdymo institucija
yra visuotinis parapijos narių susirinkimas.
Vykdančioji institucija – parapijos taryba,
kontroliuojanti – revizijos komisija.

nn Kasmet mokėti metinį narystės įnašą
(auką), kurio dydį nustato parapijos
visuotinis susirinkimas.
nn Mokėti Sinodo nustatytą įnašą į LELB
struktūrinį fondą.

Parapijiečio teisės
nn Rinkti parapijos tarybos bei revizijos
komisijos narius, dalyvauti visuotiniame
parapijos susirinkime, sprendžiant
svarbiausius parapijos klausimus.
nn Visais rūpimais klausimais kreiptis į
parapijos dvasininką ir tarybą.
nn Gavus parapijos klebono (ir tarybos)
sutikimą, atstovauti parapijai už jos ribų.
nn Esant būtinybei, iš parapijos gauti
materialinę paramą.
nn Už laisvą auką gauti kapo vietą parapijos
dalyje Liepynės kapinėse, sumokėjus
bendrą kapo paruošimo mokestį kapines
aptarnaujančiai įmonei.

Parapijos visuotinis susirinkimas kas
treji metai išrenka parapijos tarybą ir
revizijos komisiją. Parapijos tarybos darbas
neapmokamas.
Parapijos taryba kartu su dvasininku
rūpinasi, kad jiems pavestoje parapijoje
būtų laikomasi Bažnyčios Statuto, Sinodo,
Konsistorijos ir Vyskupo nurodymų.
Taryba renkama kas treji metai ataskaitinio
visuotinio parapijos susirinkimo metu.
Balsavimo teisę turi tik pilnamečiai
parapijos nariai.
O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji
kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis,
pašaukta išgarsinti šlovingus darbus To, kuris
pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabia šviesą.
(1 Pt 2,9)
Kontaktai ir informacija:
www.velb.lt

