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2012 METŲ PERMANENTINIŲ KUNIGŲ SUSIRINKIMŲ GRAFIKAS 
 
Kunigai pagal can. 279 yra įpareigoti dalyvauti permanentinės formacijos užsiėmimuose, 
kurie 2012 metais vyks tokia tvarka: 
 
Sausio 18 d. (trečiadienis) - kunigų permanentinis susirinkimas. Į kuriją atvežamos metinės 
parapijų ataskaitos. Sudaromas Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarkaraštis. 
Vasario 20 d. (pirmadienis) - kunigų permanentinis susirinkimas. Galutinai patvirtinamas 
Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarkaraštis. 
Kovo 3 d. (šeštadienis) šv. Kazimiero Lietuvos globėjo Šv. Mišios Vėžaičiuose 11 val. 
Kovo 4 d. (sekmadienis) šv. Kazimiero Lietuvos globėjo atlaidai Vėžaičiuose 11 val. 
Kovo 19 d. (pirmadienis) - kunigų permanentinis susirinkimas.  
Balandžio 5 d. (ketvirtadienis) Didysis Ketvirtadienis Chrizmos Mišios, kunigystės ir 
Eucharistijos įsteigimo minėjimas. Kunigystės šventimų pažadų atnaujinimas. 10 val. 
konferencija, 11 val. Šv. Mišios.  
Balandžio 7 d. Didysis Šeštadienis – Besimeldžiančių parapijiečių prie Kristaus kapo 
lankymas. 
Balandžio 18 d. (trečiadienis) - kunigų permanentinis susirinkimas.  
Gegužės 18 d. (penktadienis) - kunigų  permanentinis susirinkimas. Derinamas Didžiųjų 
Žemaičių Kalvarijos atlaidų tvarkaraštis. Atvežamos anketos tikybos mokytojams ir parapijos 
katechetams „missio canonica“ gavimui. 
Birželio 1 d. (penktadienis) – šv. Justinas Telšių vyskupijos globėjo šventė. Telšių Katedroje 
12 val. Telšių Vyskupas su visais Telšių vyskupijos kanauninkais (Katedros ir Bazilikos 
kapitulos), dekanais ir vicedekanais celebruoja šv. Mišias. 
Birželio 13 d. (trečiadienis) – Telšių Katedros globėjo šv. Antano Paduviečio šventė. 12 val. 
Telšių Vyskupas su Telšių vyskupijos Katedros kapitulos kanauninkais, dekanais ir 
vicedekanais celebruoja šv. Mišias. 
Birželio 18 d. (pirmadienis) – kunigų permanentinis susirinkimas. Galutinis Didžiųjų 
Žemaičių Kalvarijos atlaidų tvarkaraščio patvirtinimas.  
Liepos 2-12 d. - Žemaičių Kalvarijos Didieji atlaidai. Liepos 4 d. (trečiadienis) – Kunigų 
diena, visų kunigų ir ministrantų dalyvavimas privalomas. 
Liepos 16 - 18 d. – Kunigų rekolekcijos. 
Rugpjūčio 20 d. (pirmadienis) - kunigų permanentinis susirinkimas. 
Rugpjūčio 25 d. (šeštadienis) - jaunimo piligriminės kelionės atlaidai į šv. Kazimiero 
šventovę Vėžaičiuose. 
Rugsėjo 18 d. (antradienis) – kunigų permanentinis susirinkimas. 
Spalio 18 d. (ketvirtadienis) – kunigų permanentinis susirinkimas. 
Lapkričio 19 d. (pirmadienis) kunigų permanentinis susirinkimas. Vysk. V. Borisevičiaus 
nužudymo metinių minėjimas. 
Gruodžio 21 d. (penktadienis) - Kunigų kūčios. 
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