
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. 

 
 



Anketos 
• Susitikimų temos: 
• 1-Katechezė: svarba, tikslas ir uždaviniai. Tėvų 

vaidmuo vaikų tikėjimo kelionėje. Eucharistijos svarba 
mano gyvenime. Naudingų knygų, periodikos leidinių ir 
internetinių svetainių, skirtų gilinti tikėjimo žinias 
sąrašas. 

• 2 – Dievo įvaizdžiai. Advento laikotarpio aptarimas. 
• 3 – Šventasis Raštas ir būdai jį skaityti. Kalėdų 

laikotarpis. 
• 4 – Sutuoktinių, Arkikatedros parapijiečių, Gitanos ir 

Dariaus asmeninis liudijimas apie tikėjimo 
praktikavimą šeimoje ir šeimų grupelės pristatymas. 

• 5 – Dvasinio gyvenimo pagrindai. Tikslas ir 
priemonės. Atsivertimų tipologija. Gavėnios 
laikotarpis. 

• 6 – Nuodėmė ir atgailos sakramento šventimas 
• 7 – Tikėjimo liudijimas. Pažinti, papasakoti ir paliudyti 

Kristų savo kasdienybėje. 
• 8 – Bažnyčia – pastatas ir bendruomenė.  

 



BAŽNYČIA IR BENDRUOMENĖ 
 



Reikia skirti: bažnyčia – pastatas, 
Bažnyčia  - bendruomenė. 

 

Reiktų skirti: 
bažnyčia – pastatas, 
Bažnyčia– bendruomenė. 
 

Kas tai yra Bažnyčia? Ar bažnyčia?  
Ar laikau save šios bendruomenės nariu,  
kaip įsitraukiu į bendruomenės gyvenimą,  
kurią vienija tikėjimas? 
 



,,Tikiu <...> šventąją visuotinę 
Bažnyčią“ 

Bažnyčia (gr. ekklesia) – sušauktieji, 
susirinkimas. Mes visi pakrikštytieji ir tikintys 
Dievą, esame Viešpaties pašaukti.  Visi kartu 
mes esame Bažnyčia. Kristus, kaip sako Paulius, 
yra Bažnyčios Galva. Mes esame jos Kūnas. 
Dažnai galima išgirsti labai ydingą posakį: 
Kristui – taip, Bažnyčiai – ne. Nereiktų kūno 
atskirti nuo galvos.  



Jėzus sakė, kad lieka su mumis iki pasaulio pabaigos. Kaip? Kai 
priimame sakramentus ir klausomės Dievo žodžio, Kristus yra 
mumyse, o kai Jis mumyse – tai ir yra Bažnyčia. Niekada 
Bažnyčia nebus vien tik institucija, vien tik ,,tarnybinė Bažnyčia“, 
kurią būtų galima nustumti į šalį. Mes galime piktintis Bažnyčios 
klaidomis ir ydomis, bet niekada negalime nuo jos atsiriboti, nes 
Dievas nepaisant visų jos nuodėmių, jos neapleis. Bažnyčia yra 
Dievo buvimas tarp mūsų. Bažnyčią sudaro žmogiškasis ir 
dieviškasis elementas. Taigi tai yra sudėtinė tikrovė. Neįsigilinus 
į esmę gali atrodyti, kad Bažnyčia tai tik nusidėjėlių ir 
pralaimėjimų vieta, bet žiūrint tikėjimo akimis Bažnyčia visada 
lieka šventa, nes Joje visada veikia Jėzus. 



Kam Dievui reikia Bažnyčios? 
 

Sakoma: Tikiu širdyje – man Bažnyčios nereikia. 
Dievui reikia Bažnyčios, nes Jis nori išganyti ne 
pavienius, o visus žmones. Jis nori visą žmoniją 
padaryti savo tauta. Niekas nenueina į dangų 
asocialiu keliu. Kas galvoja tik apie save ir savo 
sielos išganymą, tas gyvena asocialiai. Kaip žemėje, 
taip ir danguje tai neįmanoma. Pats Dievas nėra 
asocialus, nėra vienišius, kuriam tik savęs pakanka. 
Trejybinis Dievas yra socialus, santykio esybė – 
Meilės Bendrystė. Pagal Dievo modelį ir žmogus yra 
linkęs į bendrystę, mainus, užuojautą ir meilę. Mes 
esame atsakingi vienas už kitą. Bažnyčia įsteigta, 
kad būtų lengviau siekti išganymo. Minėtu 
posakiu norima pateisinti savo tinginystę bei 
paversti Bažnyčią vien apeigų institucija, nes 
mirties atveju visi ,,širdininkai“ skuba į tą pačią 
Bažnyčią. 



Kokia Bažnyčios užduotis? 

Plėtoti ir visose 
tautose ugdyti 

Dangaus 
Karalystę 



Dievo Karalystė yra 
matoma Bažnyčios 

veikloje.                                                      
Ji matoma per 

realizuojamus ženklus:  



Meilės ir broliškos tarnystės – 
diakonija 



Brolybės ir bendrystės – koinonija 



Išganymo ir evangelijos skelbimą  - 
martyrija 



Šventinių apeigų – liturgija 



Problema: Pirmenybė – 
pamaldumo ir sakramentų veiklai. 
Martyrija – tik Bažnyčios viduje. 
Katechezė  - infantiliška, t.y. skirta 
tik vaikams, pamokslai – susiję tik 
su kultu. Koinonija – vykdoma 
parapinės struktūros viduje. 
Diakonija – išskirtiniai pasireiškia 
institucine, biurokratinė forma. 



Mūsų Bažnyčios pilnas pavadinimas: 
ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIA                          

arba 
 LOTYNŲ BAŽNYČIA 



Sąvokos 

Krikščionis – pakrikštytasis, 
priklausantis kokiai nors 
krikščioniškai 
bendruomenei, 
pripažįstantis Bibliją 
tikėjimo tiesų šaltiniu, 
tikintis Dievą ir Jėzų, žmonių 
Išganytoją. 
Katalikas – krikščionis, 
paklūstantis popiežiui. 



Sąvokos (2) 

Parapija  - tam tikroje 
teritorijoje gyvenanti 

tikinčiųjų bendruomenė. Tai 
tinkamiausia katechezės vieta, 

liturginio gyvenimo centras. 
Maždaug 10 parapijų sudaro 

dekanatus, o apie 10 
dekanantų  - vyskupiją. 



Kas priklauso Katalikų Bažnyčiai? 
 

837  „Į Bažnyčios bendruomenę yra visiškai įjungti tie 
žmonės, kurie, turėdami Kristaus Dvasią, ištisai priima jos 
organizacinę sandarą bei visas joje įdiegtas išganymo 
priemones ir kurie, be to, tikėjimo išpažinimo, 
sakramentų, bažnytinio valdymo bei bendravimo ryšiais 
yra susivieniję su Kristumi; Jis vadovauja Bažnyčiai per 
popiežių ir vyskupus. Tačiau nebus išganytas tas, kas, nors 
ir įsijungia į Bažnyčią, bet, stokodamas patvarios meilės, 
lieka jos prieglobstyje 'kūnu', o ne 'širdimi'.“ 
-Katalikas netenka narystės Romos Katalikų Bažnyčioje, kai 
viešai atsižada tikėjimo, dalyvauja veikloje, nukreiptoje 
prieš Bažnyčią, pereina į kitą religinę bendruomenę. 



Bažnyčios santvarka 
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Kunigų pareigos parapijoje  



Tiek pasauliečiai, tiek kunigai yra 
būtini Bažnyčios struktūros 

elementai. 



Kur aš esu šioje 
bendruomenėje?  

O kam mane Dievas 
šaukia? Galėčiau 

pasvarstyti... 



,,Tikiu vieną, šventą, visuotinę, 
apaštalinę Bažnyčią“ 

 



Koks Bažnyčios santykis su kitomis 
religijomis? 

 -Bažnyčia vertina viską, kas kitose religijose yra gera ir 
tikra. Ji gerbia ir puoselėja žmogaus teisę į religijos laisvę 
[kiekvieno žmogaus teisė pasirinkti ir praktikuoti religiją pagal savo sąžinę, bet 
tai anaiptol nereiškia pripažinti, kad visos religijos yra lygios ir vienodai 

tikros]. Tačiau ji žino, kad Jėzus Kristus yra vienintelis visų 
žmonių Išganytojas. Jis vienintelis yra ,,kelias, tiesa ir 
gyvenimas“ (Jn 14,6). Kiekvienas, kuris ieško Dievo, yra 
mums, krikščionims, artimas. Bažnyčia moko, kad visi 
žmonės, kurie be savo kaltės nepažįsta Kristaus ir Jo 
Bažnyčios, bet nuoširdžiai ieško Dievo ir klauso savo 
sąžinės balso, pasieks išganymą. Tačiau tie, kurie žino, kad 
Jėzus Kristus yra ,,kelias, tiesa ir gyvenimas“, bet nenori 
Juo sekti, nesuras kito kelio į Išganymą. 



Bažnyčia vadinami ne tik 
visa tikinčiųjų 

bendruomenė, bet ir 
maldos namai... 

 



Kada atsirado pirmosios bažnyčios 
pasaulyje? 



II-IV a. vietoje šventovių naudoti krikščionių dvasininkų 
namai. Po Milano edikto (313) m. pradėtos statyti 

bažnyčios pagal Romos teismo rūmų (bazilikų) pavyzdį. 



Kas tai bažnyčios dedikavimas? 



Viešpats savo galybės jėga tepašventina šį pastatą, kurį 
mes, jo tarnai, patepame, kad čia Kristaus ir Bažnyčios 
paslaptis regimu būdu apsireikštų. 



Ar žinote kas yra Arkikatedros 
globėjas? 



Šv. Stanislovas (XI a.)  - Krokuvos vyskupas, 
kankinys. Konfliktas su karaliumi Boleslovu 
Drąsiuoju dėl jo amoralaus ir žiauraus elgesio 
su pavaldiniais. Karalius nužudė vyskupą per 
Mišias 

Šv. Vladislovas liturgijoje minimas birželio 27 d. 
Jis buvo Vengrijos ir Kroatijos karalius, gyvenęs 
1041—1097 m. Rūpinosi, krikščionybės 
stiprinimu Vengrijoje, Gerosios Naujienos 
skleidimu Kroatijoje. 



Kaip elgtis bažnyčioje? 



Būdingos bažnyčių patalpos ar 
elementai: 



PABAIGAI 

,,Kaip tai?  
Juk Bažnyčia – tai aš“ 



Noriu įsijungti į parapijos 
veiklą... PUIKU  

Pradėk jau šiandien! 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!!! 


