Vilniaus arkivyskupijos kunigams
Dėl rengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams Vilniaus arkivyskupijoje
Bažnyčia, paklusdama Jėzaus Kristaus kvietimui „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai" (Mk 16,15) visada ištikimai stengiasi perduoti Ją visų kartų žmonėms. Šios užduoties įrankis ir evangelizacijos proceso dalis yra sakramentinė katechezė. Po Krikšto vykstančiu vaikų katechezės modeliu Bažnyčia siūlo katechumenato kelią, kuris atsivertusį žmogų veda tikėjimo išpažinimo link, kad galėtų sąmoningai įsijungti į Bažnyčios sakramentinį gyvenimą. Vaikų ir paauglių katechezė (rengimas Susitaikinimo, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams), vykstanti po Krikšto, privalo priimti šiuos pagrindinius katechumenato elementus:
1)	įvedimas į krikščionybę (katechezės esmė),
2)	įvedimas į švenčiančių ir išpažįstančių bendruomenę (katechezės tikslas),
3)	ugdymo procesas krikščioniškam gyvenimui (katechezės pobūdis), (Plg.: Bendrasis Katechezės Vadovas 90-91).
Katechezė, vedanti į Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentus, yra esminė Krikštą priėmusių vaikų įkrikščioninimo katechezės dalis. Šios katechezės tikslas - formuoti krikščionišką mąstyseną ir gyvenseną, mokyti gilinti tikėjimo tiesas, mokyti maldos, ugdyti moralę, rengti sakramentiniam gyvenimui, skatinti bendruomenių šventimą. Kadangi sakramentinė katechezė apima ne tik tikėjimo tiesų perdavimą, bet ir siekia įvesti vaiką ar paauglį į tikėjimo gyvenimą bendruomenėje per krikščioniško gyvenimo patirtį, ji turėtų vykti parapijoje.
Katechezė, vedanti į Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentus, yra tikybos mokymo mokykloje dalis, nes skiriasi tikslai, uždaviniai, metodai, aplinka, auditorija (plg. Evangelli nuntiandi 44; Catechesi tradendae 37; Bendrasis Katechezės Vadovas 84-87; Lietuvos Vyskupų Konferencijos Švietimo komisija. - Gairės tikybos mokymui ir parapinei katechezei diferencijuoti. - 2003. Nr. 7. Bažnyčios Žinios).
Tikybos ugdymas mokykloje ir sakramentinė katechezė glaudžiai siejasi, nes padeda žmogui gyventi tiesoje ir meilėje. Katechezė tikėjimo atsivertimą augina ir brandina palaipsniui, todėl padėti ugdytis jaunimui krikščioniškam gyvenimui reikia šiandienos kalba ir būdais.
Remiantis Bažnyčios mokymu bei Lietuvos vyskupų konferencijos Švietimo komisijos sprendimu („Gairės tikybos mokymui ir parapinei katechezei diferencijuoti"), atsižvelgus į Vilniaus arkivyskupijos pastoracinius poreikius, kunigams rekomenduojama laikytis šios parengimo Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentams tvarkos:



1.	Katechizuojamieji. Vilniaus arkivyskupijoje Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentams ruošiasi Krikšto sakramentą priėmę 8-10 m. vaikai, kurių tėvai ar teisėti globėjai pareiškia norą, kad jų vaikai būtų rengiami dalyvauti sakramentiniame Katalikų Bažnyčios gyvenime.
2.	Katechezės programos. Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras parengė programą, metodines gaires katechetui bei vaiko knygelę „Ateikite visi". Jei parapija pageidauja naudotis savo paruošta programa, ji turi būti patvirtinta Vilniaus arkivyskupijos Katechetinės komisijos, kad atitiktų šiandienos Katalikų Bažnyčios katechezės mokymą: Credo, liturgiją, krikščionišką moralę, maldą, tris Išganymo istorijos etapus.
3.	Katechezės metodai. Rengiant vaikus Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentams, privalu atsižvelgti į sakramentinės katechezės tikslą, uždavinius bei taikyti atitinkamus metodus. Pirmiausia turi būti taikomi aktyvūs metodai: pokalbis, darbas grupėse, malda, individualus darbas, vaidinimai, žaidimai.
Šiuo metu aktualu kurti mažą grupę (ne daugiau kaip 20 vaikų). Tuomet vaikai jaučiasi saugūs, mylimi, vertinami, gerbiami ir drauge gali patirti bei sutikti Gyvąjį Dievą. Dirbdamas su nedidele grupe, katechetas turi galimybes savo pareigas atlikti nuoširdžiai ir su meile auklėti vaikus.
4.	Asmenys, vykdantys k a t e c h e z e. Parapijoje vaikų rengimo Susitaikinimo ir
Eucharistijos sakramentams programa yra klebono pareiga. Šį darbą klebonas gali vykdyti pats arba į
pagalbą pasitelkti kitus parapijos kunigus, vienuolius bei pasauliečius, ypač katechetus. Asmenys,
vykdantys katechezę, turi būti kompetetingi teologijos ir pedagogikos srityse, kad galėtų patraukliai,
gyvai perduoti Evangelines žinias kaip ugdymo procesą: Žodžio klausymą - priėmimą - sakramentų
šventimą- gyvenimo liudijimą. Katechezė neatsiejama nuo skelbiančio ir liudijančio asmens.
5. Katechezės aplinka. Rengimas Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentams turėtų vykti parapijos bendruomenės aplinkoje. Aplinka padeda pažinti tikėjimo ženklus ir ugdo vaikus dvasiniam bendravimui - maldai.


