Arvoisat lapsen vanhemmat,
onnittelemme pienokaisenne
syntymän johdosta.
Meille tulleen tiedon mukaan kotiinne on syntynyt pienokainen. Kotiseurakuntanne toivottaa lapsellenne ja koko Teidän perheellenne Jumalan
siunausta.
Kastetoimituksesta sopiminen
Kirkkomme järjestyksen mukaan lapsi tulee saattaa pyhään kasteeseen ilman tarpeetonta viivytystä. Toivomme, että otatte yhteyttä kastetilaisuuden järjestämiseksi
seurakunnan papistoon kahden kuukauden kuluessa
lapsen syntymästä.
Kaste voidaan toimittaa kirkossa, kotona tai muualla sen
mukaan kuin Te sovitte siitä papin kanssa. Perinteinen ja
uudelleen elpyvä käytäntö on, että kaste toimitetaan
jumalanpalveluksen yhteydessä.

Kummit
Kastettavalla tulee olla kummeina ainakin kaksi (2)
evankelis-luterilaista uskoa tunnustavan kirkon konfirmoitua ja elämässään nuhteetonta jäsentä, jotka voivat
kuulua myös jonkin muun maan kuin Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon.
Tämän lisäksi lapsella voi olla kummeina myös muuhun
evankelis-luterilaisen kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva henkilö. Tällaisia kirkkoja ja yhdyskuntia
ovat Suomen Anglikaaninen kirkko, Suomen Ortodoksinen Kirkkokunta, Suomen Metodistikirkko, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen kirkko, Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto, Yksityinen Kreikkalaiskatolinen Kirkollinen Yhdyskunta Viipurissa ja Katolinen
kirkko Suomessa. Muiden kirkkojen ja yhdyskuntien jäsenet tai väestörekisterissä olevat eivät voi olla kummeina Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, mutta hekin
voivat toimia kasteen todistajina silloin, kun kahta kummia ei ole kastetilaisuudessa saapuvilla.

Lapsen rekisteröinti-ilmoituslomake

Kastetoimituksen kaava:
1. Virsi
2. Alkusiunaus
3. Johdantosanat
4. Psalmi
5. Kysymykset tai kehotus
6. Ristinmerkki
7. Rukous
8. Raamatunluku
9. Puhe
10. Virsi
11. Kastekäsky
12. Uskontunnustus
13. Kaste
14. Virsi
15. Yhteinen esirukous
16. Isä meidän –rukous
17. Siunaus
18. Virsi
Kastetoimituksen yksityiskohdista, kuten virsistä,
evankeliumin lukijasta, kummien osallistumisesta
toimituksen kulkuun, keskustellaan lähemmin toimitusta suorittavan papin kanssa. – Lasten evankeliumi
on Mark. 10: 13–16.

Sodankylän seurakunnan papit
Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherra Hanna Kuusela
Tarkistakaa oheisen rekisteröinti-ilmoituslomakkeen esitäytetyt tiedot ja ilmoittakaa virheistä paikalliselle rekisteKappalainen Markku Kanniainen
riviranomaiselle. Täyttäkää lomakkeesta kohta 'tiedot
lapsen nimistä ja äidinkielestä' sekä kummien tiedot. Srk-pastori Ilona Yliräisänen
Kummeilta henkilötunnus ja seurakunta tulee merkitä. Antakaa allekirjoittamanne lomake kastavalle papille
tai mikäli lasta ei kasteta, toimittakaa lomake maistraattiin.
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Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus
ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne.

Sodankylän seurakunta

