TELŠIŲ VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRAS
Atmintinė Sužadėtiniams,
besirengiantiems priimti Santuokos sakramentą
1. Į savo parapijos kunigą kreipkitės ne vėliau nei 5 mėn. iki Santuokos datos.
(Svarbu: Jei nesate priėmę kurio iš Įkrikščioninimo sakramentų (Krikšto, Eucharistijos ar Sutvirtinimo), Jums gali
tekti derinti laiką su numatytų sakramentų katechezių užsiėmimais).
2. Jūsų patogumui siūlome rinktis arčiausiai Jūsų esančią grupę - vienoje iš Klaipėdos bažnyčių (maksimalus grupės
dydis - 8 poros), Klaipėdos miesto Šeimos centro grupę (maksimalus grupės dydis - 15 porų) arba Telšių vyskupijos
dekanatiniuose bei parapijiniuose šeimos centruose vykstančias grupes (Telšiai, N. Akmenė, Gargždai, Mažeikiai,
Palanga, Kretinga, Plungė, Skuodas, Šilalė, Šilutė, Tauragė, Nida). Užsiėmimų trukmė: 8 susitikimai po 2 val.
Rekomenduojama auka už grupėje vykstančius 8 temų užsiėmimus – 50 eurų Sužadėtinių porai. Įmokos mokamos
bankiniu pavedimu.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas: Telšių vyskupijos Šeimos centras
Gavėjo bankas: Luminor Bank AB
Banko kodas: 40100
Atsiskaitomoji sąskaita: LT314010051004661755
Mokėjimo paskirtis: Auka sužadėtinių kursams (poros vardai, pavardės)
3. Registracija į numatomas grupes vykdoma internetu: https://goo.gl/forms/nObg7FJ7xxtI1u2A3
QR kodas:

4. Porų skaičius grupėje ribojamas. Jūsų registracija patvirtinama gavus įmokos pavedimo kvito kopiją. Nesusidarius
Jūsų pasirinktai grupei, Jums bus pasiūlytas kitas grupės laikas. Tikslus visų užsiėmimų tvarkaraštis bus atsiųstas Jūsų
nurodytu el. paštu likus 2 savaitėms iki kursų pradžios.
Kilus klausimams, rašykite el. paštu: kursaisuzadetiniams@gmail.com arba skambinkite tel. nr. 867988315
5. Jei dėl asmeninių priežasčių numatote, jog negalėsite lankyti visų grupinių užsiėmimų, Jums galime sudaryti
individualų mokymų ir konsultacijų nuotoline forma grafiką. Individualaus Sužadėtinių poros mokymų ir konsultacijų
8 temų nuotolinio kurso kaina – 160 eurų porai. Įmoka mokama bankiniu pavedimu.
Mokėjimo rekvizitai (nuotoliniams kursams):
Gavėjas: Klaipėdos m. Šeimos centras
Gavėjo bankas: AB bankas ,,Swedbank”
Banko kodas: 73000
Atsiskaitomoji sąskaita: LT487300010145884670
Mokėjimo paskirtis: Sužadėtinių Nuotolinių kursų rinkliava (poros vardai, pavardės)
6. Registracija į nuotolinio Sužadėtinių poros rengimo kursus vykdoma el.paštu: nuotolinisklaipeda@gmail.com.
Gavus kreipimąsi, su Jumis el. paštu susisieks Nuotolinių kursų koordinatorius ir suderins Jūsų porai palankų
nuotolinių kursų eigos modelį.

