
ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI 
 
Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, 
kas šventa. 
Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, 
kas šventa. 
Patrauk mane, Šventoji Dvasia, kad aš 
mylėčiau, kas šventa. 
Paremk mane, Šventoji Dvasia, kad aš vis 
skleisčiau, kas šventa. 
Globok mane, Šventoji Dvasia, kad 
neprarasčiau, kas šventa.  
 
Amen. 







Pasiruošimas krikščioniškam gyvenimui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galim palikti vaikams tik du patvarius dalykus. 
Vienas – šaknys, kitas – sparnai (C. Lasbury) 



KRISTAUS sekimas apima visą 
gyvenimą, mąstymą, 
santykius su žmonėmis ir 
pasauliu. 



Kas yra katechezė ir  
kokia jos svarba, tikslas, uždaviniai? 

Katechezė - (vok. Katechese, 

lot. catechesis < gr. katechisis < katecheo - 

mokausi atmintinai) - rel. krikščionių 
religijos pagrindų mokymas. 

Tai visos Bažnyčios pastangos rasti 
sau mokinių, padėti žmonėms 
įtikėti, kad Jėzus yra Dievo Sūnus 
ir Jam palenkti visą savo 
gyvenimą. (KBK 4-5) Tikėjimo  

ugdymas 



Tikslas ir uždaviniai: 
a. formuoti krikščionišką mąstyseną ir elgesį;  
b. mokyti tikėjimo tiesų ir gilinti jų supratimą;  
c. mokyti melstis, vaisingai naudotis Atgailos ir 
Eucharistijos sakramentais;  
d. ugdyti moralę;  
e. skatinti bendruomeninį šventimą, liudijimą ir 
gyvenimą 



Taigi! Ne proginis pasirengimas vienai šventei, o 
ruošimasis krikščioniškam gyvenimui. 



JŪSŲ VAIDMUO VAIKŲ                                     
TIKĖJIMO KELIONĖJE YRA ESMINIS 
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TIKĖJIMO PRAKTIKAVIMAS ŠEIMOJE 

Ypač svarbu, kad vaikai 
matytų besimeldžiančius 
tėvus. 







,,Einu į Mišias, kai jaučiu, 
kad man reikia. 
Priverstinai – niekada“. 

• www. katalika.ltĮDOMŪS TEKSTAI 9 
žingsniai kaip vėl grįžti į Mišias  

• www.bernardinai.lt KODĖL NEINAMA Į 
MIŠIAS:  ATSAKYMAI Į 15 PASITEISINIMŲ 

• JONAS PAULIUS II, APAŠTALIŠKASIS LAIŠKAS 
DIES DOMINI- apie Viešpaties dienos pašventinimą 

 
 



 Eucharistija suteikia 
galimybę būti Kristaus 
aukos dalyviais.  

 
 Per Eucharistiją Kristus 

tampa maistu, kad 
galėtume išlaikyti tai, 
ką gavome per krikštą ir 
sutvirtinimą.  

 
 Eucharistija mus sotina, 

kad galėtume išverti 
kaip Kristaus kariai ir 
kovotojai. 



ŠVENTASIS RAŠTAS 
Katalikų Bažnyčios Katekizmas 
YOUCAT Jaunimo katekizmas 
C. S. Lewis ,,Kipšo laiškai“ 
C. S. Lewis ,,Tiesiog krikščionybė“ 

PERIODIKA: Artuma, Magnificat, 
Magnificat vaikams, Bitutė, ,,Kelionė su 
bernardinais” Naujasis Židinys – Aidai. 

INTERNETINIAI 
PUSLAPIAI: 
www.bernardinai.lt 
www.katalikai.lt 
www.katedra.lt 
https://www.klauskkunigo.lt/ 

http://www.bernardinai.lt/
http://www.katalikai.lt/
http://www.katedra.lt/
https://www.klauskkunigo.lt/
https://www.klauskkunigo.lt/


INFORMACIJA DĖL KATECHEZIŲ 
 Turime tik septynis susitikimus 

per metus, kitas susitikimas – 
KADA? 

 Turėkime pakankamai 
kantrybės – susitikimai truks iki 
1 val. 

 Rašykite ant lapukų ar atsiųskite 
el. paštu savo klausimus, kad 
galiausiai vieną iš susitikimų 
skirtume diskusijai. 

 Jeigu kiltų klausimų, drąsiai 
kreipkitės:  KATECHETO 
KONTAKTINIAI DUOMENYS 



PASKUTINIS PRAŠYMAS - LAIMINKITE SAVO VAIKUS 




