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Ruošimosi Atgailos - Sutaikinimo ir
Eucharistijos sakramentams

PIJ

PRATYBŲ KNYGELĖ
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Vardas ...................................................................................
Pavardė .................................................................................
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Parapija .................................................................................
Klebono vardas, pavardė
...............................................................................................
Katecheto(-ės) vardas, pavardė, telefono numeris
...............................................................................................
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Tam, kad kartu būtų gera, mes susitariame:

TI

1. .........................................................................................
2. .........................................................................................

UO

3. .........................................................................................
4. .........................................................................................

PIJ

SUTARTINIAI ŽENKLAI

KO

- Šventasis Raštas

- Įsidėmėk

NE

- Namų darbai

- Šventosios Mišios

- Papildoma užduotis

YOUCAT
VAIKAMS

VAKC

- Katekizmas “Youcat vaikams”

©
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1. Apsilankyk su katechetu(-e) bažnyčioje. Atpažink žemiau pavaiz-

PIJ

UO
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$SVLODQN\N VX NDWHFKHWX EDåQ\þLRMH $WSDåLQN WROLDX
duotus
daiktus.GDLNWXV
Parašyk jų
pavadinimus,
nuspalvink ir įsidėmėk.
SDYDL]GXRWXV
3DUDã\N
Mǐ SDYDGLQLPXV
QXVSDOYLQN LU
ƳVLGơPơN


...............................
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KO




...................................................
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2. Pagalvok, kokia vieta ar daiktas, tavo nuomone, 
bažnyčioje yra svarbiausia(-ias) ir kodėl. Savo atsakymą
užrašyk ir aptark su katechetu(-e) bei grupės vaikais.

...............................................................................................................
...............................................................................................................

NE

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

KATALIKIŠKAS PASISVEIKINIMAS
IR ATSISVEIKINIMAS

Atėjus į bažnyčia sveikinamės žodžiais:
GARBĖ JĖZUI KRISTUI! – Per amžius. Amen.

VAKC
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Norint atsisveikinti sakome: SU DIEVU! – Su Dievu!
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1. GERA BŪTI KARTU (SUSIPAŽĮSTAME)

PIJ

UO

1. Rėmelyje nupiešk savo šeimą.

TI

„Negera žmogui būti vienam.“ (Pr 2, 18)

KO

2. Atsakyk į klausimus.

1. Kas šeimoje tau yra tikėjimo pavyzdys?
.......................................................................................................

NE

2. Kaip jūsų šeima švenčia sekmadienį?
.......................................................................................................
3. Kaip jūs švenčiate kitas religines šventes?
.......................................................................................................
4. Kada, kur ir kaip jūsų šeima meldžiasi?
.......................................................................................................

VAKC
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.......................................................................................................
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5. Kodėl atėjai į šią grupelę?

UO

TI

.......................................................................................................
.ąWDXODELDXVLDLSDWLQNDYHLNWL" SLHãWLYDLGLQWLGDLQXRWL
6. Ką
JURWL
 tau labiausiai patinka veikti? (piešti, vaidinti, dainuoti ir
pan.)

.......................................................................................................
3DUDã\NVDYRJHULDXVLąVDY\EĊ
7. Parašyk savo geriausią savybę.

NE

KO

PIJ

.......................................................................................................


įrašyk savo grupės draugų, sėdinčių šalia tavęs,
3. Į gėlytes
ƲJơO\WHVƳUDã\NVDYRJUXSơVGUDXJǐVơGLQþLǐãDOLD
katecheto(-ės) ir kunigo vardus.
WDYĊVNDWHFKHWRLUNOHERQRYDUGXV
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YOUCAT
VAIKAMS

UO

TI

Pagalvok, ar dažnai draugai tave kviečia į šventę.
Jėzus Kristus kiekvieną sekmadienį tave kviečia į šventąsias
Mišias. Tai Jo Prisikėlimo iš numirusiųjų šventė, kuri mums
yra labai svarbi, nes savo Prisikėlimu Jėzus kiekvienam iš
mūsų padovanojo amžinąjį gyvenimą.
Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
80

psl. 130;

75

psl. 120-121;

79

psl. 128-129

KO

PIJ

4. Į šį kvietimą įrašyk savo vardą ir jį perskaitęs(-čiusi)
parašyk atsakymą.

KVIETIMAS

NE

......................................................., kviečiu tave
į šventąsias Mišias. Trokštu, kad mūsų draugystė
niekada nenutrūktų. Aš paaukojau savo gyvybę, kad
dovanočiau tau amžinąjį gyvenimą. Ar atsiliepsi į
mano kvietimą?
Tavo draugas Jėzus Kristus

8
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Aš, ........................................, esu pasiruošęs(-usi)
priimti, Viešpatie Jėzau, Tavo kvietimą. Noriu
aktyviai dalyvauti šventosiose Mišiose. Aš pasižadu
labai gerai pasiruošti pirmajam mūsų susitikimui
šventojoje Komunijoje, ..........................................
.................................................................................
..................................................................................

PIJ

Mūsų grupelė yra maža bendruomenė, kuri drauge
keliauja susitikimo su Jėzumi Kristumi link. Kad ši kelionė
būtų smagi susitikimuose ir bažnyčioje, mums reikės laikytis
bendros tvarkos.

KO

5. Atėjęs(-usi) į bažnyčią ir atsiklaupęs(-usi), malda pagarbink Jėzų
Kristų, esantį Švenčiausiajame Sakramente.

NE

Švenčiausiojo Sakramento
pagarbinimo malda

Garbinkime Švenčiausiąjį Sakramentą,
Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, tikrąjį
Kūną ir Kraują (3 kartus). Dabar ir visados,
ir per amžius. Amen.

VAKC
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6. Namuose parašyk įspūdžius iš pirmo mūsų grupelės
susitikimo.
9

TI

2. SUKŪRIMAS – ŠVENČIAUSIOSIOS TREJYBĖS
DARBAS
',(9$6<5$0$12.ǋ5Ơ-$60ǋ6Ǐ7Ơ9$6

UO

Tuomet Dievas tarė: „Padarykime žmogų pagal
mūsų paveikslą ir panašumą!“ (Pr 1, 1-28)
7XRPHW'LHYDVWDUơÄ3DGDU\NLPHåPRJǐSDJDO
±sukūrimą.
1. Atidžiai PǌVǐSDYHLNVOąLUSDQDãXPą³
pasiklausyk pasakojimo apie pasaulio ir3U
žmogaus
Tuomet nuspalvink žemiau esančius paveikslėlius ir aprašyk, kas buvo

KO

PIJ

sukurta$WLGåLDLSDVLNODXV\NSDVDNRMLPRDSLHSDVDXOLRLUåPRJDXV
anksčiau, o kas vėliau.
6XNǌULPą7XRPHWQXVSDOYLQNåHPLDXHVDQþLXVSDYHLNVOơOLXVLU
SDUDã\NNXULąGLHQąYLVDWDLEXYRVXNXUWD

.........................................


.........................................


NE

.........................................




.........................................
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.........................................

VAKC

©

.........................................



Sukūręs visą pasaulį, Dievas jį patikėjo žmogui.

TI

2. Pagalvok ir užrašyk, kaip tu gali rūpintis šiuo nuostabiu pasauliu.

.......................................................................................................
.......................................................................................................

UO

.......................................................................................................
.......................................................................................................
YOUCAT

Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
19 psl. 36 ir 20 psl. 37

PIJ

VAIKAMS

3. Teisingai sudėliok žodžius iš sumaišytų skiemenų ir sužinosi,
kodėl Dievą vadiname visų mūsų Tėvu.

KO

ną Kū na me gau iš vų tė, čiau ta lą sie – sio tie giai
iš vo Die, tad sų mū los sie yra gos tin mir ne.
vas Die yra sų mū sų vi vas Tė, nes no ja do va
mums tin gą mir ne lą sie.
.......................................................................................................

NE

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
YOUCAT
VAIKAMS

Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
145 psl. 204-205 ir 149 psl. 212-213

Jėzus mus moko pasitikėti Dievu kaip tikru Tėvu ir
ragina į Jį kreiptis Viešpaties malda.
Priedas Nr. 1

VAKC
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4. Pagalvok ir užrašyk:

Kas sukurta žmogaus?

..........................................
..........................................

YOUCAT

............................................
............................................
............................................

Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
27 psl. 46

KO

VAIKAMS

............................................

PIJ

..........................................

Kas sukurta Dievo?

UO

..........................................

TI

Amžinasis Dievas yra gyvybės Davėjas ir mūsų Kūrėjas.

NE

Tikėjimo tiesa: yra vienas Dievas trijuose
Asmenyse: Dievas Tėvas, Dievas Sūnus
ir Dievas Šventoji Dvasia. Tai vadiname
Švenčiausiąja Trejybe.

Pasaulio kūrimas yra bendras visos Švenčiausiosios
Trejybės darbas. Sukūręs Dievas kūrinijos neapleidžia.
Jis ne tik leidžia kūrinijai būti, bet ją palaiko kiekvieną jos
buvimo akimirką, ja rūpinasi, saugo ir globoja.
12

VAKC

©

TI

5. Kartu su katechetu(-e) išsiaiškink ir savo žodžiais apibūdink
Švenčiausiosios Trejybės asmenis.
Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
YOUCAT
VAIKAMS
14
psl. 29-30; 15
psl. 31; 16 psl. 32-33

YOUCAT
VAIKAMS

UO

Dievas Tėvas yra ..........................................................................
......................................................................................................
Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
23 psl. 40-46

PIJ

Dievas Sūnus Jėzus Kristus yra ...................................................
......................................................................................................

YOUCAT

Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
158 psl. 222; 159 psl. 223

NE

VAIKAMS

KO

Dievas Šventoji Dvasia – kyla iš Dievo Tėvo ir Dievo Sūnaus
meilės. Ji yra Gaivintoja ir visokio gėrio Šaltinis, todėl aš galiu
......................................................................................................
....................................................................................................

Švenčiausiosios Trejybės pagarbinimas

Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai
Dvasiai! Kaip buvo pradžioje, dabar ir
visados ir per amžius. Amen.

VAKC

6. Pasikartok ir įsimink Švenčiausiosios Trejybės
pagarbinimo ir Viešpaties maldas.

©
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3. DIEVAS GELBĖJA MUS NUO BLOGIO
.2'Ơ/3$6$8/<-(1(9,(17,.*Ơ5,6"

TI

Ä1XRYLVǐVRGRPHGåLǐWDXOHLVWDYDOJ\WLEHW
„Nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet
QXRJHUREHLSLNWRSDåLQLPRPHGåLRWDXQHOHLVWD
nuo gero3U
bei pikto
YDOJ\WL³
±pažinimo medžio tau neleista

valgyti.“ (Pr 2, 16-17)

UO

1XVSDOYLQNYLWUDåąVNDLþLXVDWLWLQNDQþLRPLVVSDOYRPLV
1. Nuspalvink
vitražą skaičius atitinkančiomis spalvomis ir sužinosi
LUVXåLQRVLSLNWRVLRVGYDVLRVVLPEROƳDSLHNXUƳSDVDNRMD

âYHQWDVLV5DãWDV
piktosios
dvasios simbolį, apie kurį pasakoja Šventasis Raštas.
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VAIKAMS
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5 – ruda










6 – mėlyna

Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
22 psl. 39

VAKC

©












±WDPVLDLåDOLD
±ãYLHVLDLåDOLD
±UDXGRQD
1 – tamsiai
2 – šviesiai
žalia
3 – raudona
±JHOWRQD
 žalia±UXGD

±PơO\QD

4 – geltona













































 


















 
 































































NE




























































 
























 


 










 











PIJ





KO





YOUCAT
VAIKAMS

Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
138 psl. 196; 139 psl. 197

Viešpatie, dėkoju Tau
....................................

Viešpatie, garbinu Tave
....................................
..............................

PIJ

..............................

UO

TI

2. Širdelėse esantys kreipiniai į mūsų Viešpatį tau padės sukurti
maldą.

Viešpatie, meldžiuosi už

KO

Viešpatie, atsiprašau Tavęs

....................................

..............................

..............................

NE

....................................

Viešpatie, padėk man

....................................

YOUCAT
VAIKAMS

..............................

VAKC

Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
140 -148 psl. 198-210

©
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3. Atlikęs(-usi) užduotį širdelėse užsirašyk, kokios yra maldos rūšys
ir jas įsidėmėk.

2. G................................

3. A..............................

4. U................................

TI

1. D..............................

UO

5. P...............................

4. Prisimink su katechetu(-e) aptartą nuopuolio istoriją ir
lentelėje atrask žodžius, susijusius su ja. Žodžius nuspalvink
skirtingomis spalvomis ir užrašyk apačioje.
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V
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S
T
G
Ė

1. ....................................;

2. ....................................;

3. ....................................;

4. ....................................;

5. ....................................;

6. ....................................;

7. ....................................;

8. ....................................;
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9. ....................................;
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S
U
S
Ę
F
G
A
A
G
N

PIJ

T
T
V
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A
U
L
A
U

KO

A
R
Ę
A
I
U
A
P
K
T

NE

K
D
I
E
V
A
S
A
H
R

10. ................................. .

Dievo teikiama pagalba mums labiausiai prieinama per
maldą.

PIJ

UO

TI

5. Ateinančią savaitę bandyk melstis savais žodžiais,
o maldas užrašyk pergamento ritiniuose. Atmink, kad
melstis galime už save, savo šeimos narius, ligonius,
draugus, kunigus, visą Viešpaties kūriniją, už mūsų šalį ir
visą pasaulį.

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

KO

.................................

NE

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

VAKC
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4. AR GYVENIMAS TURI PABAIGĄ?

UO

TI

„Dievas mums suteikė amžinąjį gyvenimą ir tas
gyvenimas yra jo Sūnuje. Kas turi Sūnų turi
gyvenimą. Kas neturi Dievo Sūnaus, tas neturi
gyvenimo.“ (1Jn 5, 11-12)

PIJ

Dievo dovana yra amžinasis gyvenimas.
Tikėjimo tiesa: mūsų siela yra nemirtinga.

YOUCAT

Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
21 psl. 38

NE

VAIKAMS

KO

Dievas kiekvieną iš mūsų myli begaline meile, todėl su
mumis dalinasi tuo, ką turi savyje brangiausia. Jis mus
apdovanoja laisva valia, protu ir kviečia į amžiną gyvenimą.
Gavę tokių brangių dovanų, privalome jas branginti,
puoselėti ir auginti.

1. Parašyk, ką galiu nuveikti šių dovanų dėka.

Dievas man davė laisvą valią, todėl aš galiu ...............................
......................................................................................................
Dievas man davė protą, todėl aš galiu ........................................
......................................................................................................
.....................................................................................................

VAKC

Dievas mane kviečia į amžinąjį gyvenimą, todėl turėčiau .........

©

......................................................................................................
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UO

TI

Šventieji yra didžiulės Dievo šeimos – Bažnyčios nariai.
Tai asmenys, kuriuos Bažnyčia paskelbia turėjus dorybių,
išlaikius ištikimybę Dievui ir tikėjimui. Į juos mes galime
kreiptis užtarimo ir galime sekti jų gyvenimo pavyzdžiu.
Šventuosius minime ne per jų žemiškąjį gimtadienį,
o tada, kai jie pasiekė amžiną vienybę su Dievu –
žemiškosios mirties dieną. Jie mums teikia padrąsinimą.

NE

KO

PIJ

2. Rėmelyje nupiešk tau labiausiai patinkantį šventąjį (-ąją) (ar įklijuok
jo ar jos paveikslėlį). Apačioje parašyk, kokios šventojo (-osios) savybės
tau labiausiai patinka; kurias norėtum turėti, o gal jau turi. Pasidalink
savo mintimis su šalia sėdinčiu draugu ar drauge.

.......................................................................................................
.......................................................................................................

VAKC
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.......................................................................................................
19

UO

TI

Visų Šventųjų dieną paminime visus
pasaulyje gyvenusius šventuosius.
Ji švenčiama lapkričio 1–ąją dieną.

Dievo gailestingumas įveikia mirtį ir teikia galimybę
gyventi amžinoje laimėje.

PIJ

3. Parašyk, kokio šventojo(-ųjų) titulą(-us) turi tavo parapijos bažnyčia.
Trumpai apie juos papasakok ...............................................................
.......................................................................................................
Užrašyk, kokių šventųjų garbei tavo bažnyčioje yra skirti altoriai .......

KO

.......................................................................................................
Užrašyk, kokių šventųjų paveikslai yra tavo bažnyčioje? Su kate
chetu(-e) aptarkite šių šventųjų istoriją. ...............................................
.......................................................................................................

NE

Visi esame Dievo kviečiami į šventumą.
4. Pagalvok ir parašyk, kaip turėtume gyventi, kad taptume
šventi.

1. ............................................................................................
....................................................................................................
2. ............................................................................................
....................................................................................................
3. ............................................................................................

VAKC
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Vėlinės – maldų už mirusiuosius diena.

VAIKAMS

9ơOLQơV±PDOGǐXåPLUXVLXRVLXVGLHQD
Su -LPLQLPDODSNULþLR±ąMąGLHQą
šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
40
psl. 72; 58-62 psl. 98-103

UO

YOUCAT

TI

Ji minima lapkričio 2–ąją dieną.

NE

KO

PIJ

5. Lelijos žiedlapiuose įrašyk savo giminės mirusiųjų
/HOLMRVåLHGODSLXRVHƳUDã\NVDYRJLPLQơVPLUXVLǐMǐ
YDUGXV8åMXRVSDVLPHOVN
vardus. Už juos pasimelsk.

0DOGDXåPLUXVLXRVLXV
Malda už mirusiuosius
$PåLQąMƳDWLOVƳGXRNPLUXVLHPV9LHãSDWLH
LUDPåLQRMLãYLHVDMLHPVWHãYLHþLD
NDUWXV

Amžinąjį atilsį duok mirusiems,
Viešpatie,
7HJXOLOVLVLUDP\EơMH$PHQ

ir amžinoji šviesa jiems tešviečia (3 kartus).
Tegul ilsisi ramybėje. Amen.

VAKC

©
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TI

5. KO DIEVAS TIKISI IŠ MŪSŲ:
I – III DIEVO ĮSAKYMAI

UO

„Aš duosiu savo įstatymus jų protams ir juos
įrašysiu jų širdyse, aš būsiu jiems Dievas,
o jie man tauta.“ (Žyd 8, 10)
1. Trumpai surašyk tau patinkančio žaidimo taisykles.

Taisyklės:

KO

PIJ

1. ...................................................................................................
2. ...................................................................................................
3. ...................................................................................................
4. ...................................................................................................
2. Pagalvok ir parašyk, kodėl ir žaidimams, ir gyvenimui reikalingos
taisyklės.

.........................................................................................

NE

Dievas mums dovanojo laimingo gyvenimo taisykles.
Jos vadinamos Dekalogu, tai reiškia - dešimt žodžių.
3. Rask lentelėje paslėptus žodžius ir juos įrašyk į kitame puslapyje
pateiktų sakinių tuščius tarpus.

A
I
K
A
B
A
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SDVLNYLHWơDQW

.......................... pasikvietė ................... ant ................... kalno ir
NDOQRLUSHUGDYơMDPDNPHQLQHVSORNãWHVVX

YOUCAT

Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
112 psl. 166-167
'(.$/2*$6
1HWXUơNNLWǐGLHYǐWLNPDQHYLHQą
1HWDUN'LHYRYDUGREHUHLNDOR
âYĊVNVHNPDGLHQƳ
*HUENVDYRWơYąLUPRWLQą
DEKALOGAS
1HåXG\N
1HSDOHLVWXYDXN
Neturėk kitų dievų, tik mane vieną
1HYRN
Netark Dievo
vardo be reikalo
1HNDOEơNQHWLHVRV
1HJHLVNVYHWLPRY\URLUVYHWLPRVPRWHUV
Švęsk sekmadienį
1HJHLVNVYHWLPRWXUWR
Gerbk savo
tėvą ir motiną

KO

VAIKAMS

PIJ

UO

TI

perdavė jam ................ akmenines plokštes su .......................... .


NE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nežudyk
Nepaleistuvauk
Nevok
Nekalbėk netiesos
Negeisk svetimo vyro ir svetimos moters
Negeisk svetimo turto

VAKC
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YOUCAT
VAIKAMS

Pirmieji trys Dekalogo įsakymai skirti
Dievui pripažinti ir Jį garbinti.

.....................................................................
.....................................................................

.....................................................................

KO

116-117
psl. 171-172

UO

1. Neturėk
kitų dievų,
tik mane
vieną

.....................................................................

PIJ

114-115
psl. 169-170

TI

4. Lentelėje parašyk, kaip įgyvendindamas(-a) įsakymus galėtum
pagarbinti Dievą ir išreikšti Jam dėkingumą.

.....................................................................
.....................................................................

NE

2. Netark
Dievo
vardo be
reikalo

118-121
psl. 173-177

.....................................................................

.....................................................................
3. Švęsk
sekmadienį
.....................................................................

24
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5. Atidžiai perskaityk pateiktus teiginius, o tuomet šalia
kiekvieno užrašyk, kelintą Dievo įsakymą pažeistume, jei
taip pasielgtume.

Tikima horoskopais

UO

Be reikalo ir be pagarbos tariamas Dievo vardas

Melagingai liudijama prisiekiant Dievo vardu
Tikima burtais, buriama

PIJ

Sekmadienį tvarkomi namai, dirbama laukuose ar
sode, ruošiami namų darbai
Nešiojami bet kokių religijų ženklai.

KO

Užsiimama magija
Tikima prietarais

Sekmadienį nedalyvaujama Šventosiose Mišiose

NE

Dievo vardas naudojamas jausmams išreikšti
Nesimeldžiama nei rytą, nei vakarą
Klausomasi Dievą įžeidžiančios muzikos
Kambariai puošiami kitų religijų simboliais
Kompiuteris, televizorius, telefonas yra svarbiau
už Dievą, maldą, bažnyčią, mokinio pareigas

VAKC
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6. DIEVAS NORI, KAD MYLĖTUME VIENI KITUS:
IV – X DIEVO ĮSAKYMAI

TI

„Nes tai ir yra Dievo meilė – jo įsakymus
vykdyti. O jo įsakymai nėra sunkūs.“ (1Jn 5, 3)

NE

KO

PIJ

UO

1. Akmenėliuose slepiasi užkoduoti žodžiai iš Senojo Testamento.
Sutvarkyk skiemenis arba raides, užrašyk šalia esančiose eilutėse ir
perskaitęs sužinosi, ką izraelitai atsakė Dievui per Mozę, kai šis jiems
perdavė visus Viešpaties žodžius ir įsakymus.

26
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2. Padėk berniukui surinkti iš žodžio pabirusias raides. Jas surašęs(-iusi)
eilės tvarka, sužinosi, kaip vadinasi sutartis tarp Dievo ir žmonių – t.y. ir

3DGơN YDLNXL VXULQNWL Lã åRGåLR SDELUXVLDV UDLGHV -DV
tarpVXUDãĊVHLOơVWYDUNDVXåLQRVLNDLSYDGLQDVL6XWDUWLVWDUS'LHYR
Dievo ir kiekvieno iš mūsų.
LUåPRQLǐ±W\LUWDYĊV

UO

$

$

5

2

PIJ

1

6

NE

KO

'


3UDHLWDPH VXVLWLNLPH NDOEơMRPH DSLH
SLUPXRVLXV WULV 'HNDORJR ƳVDN\PXV NXULH VNLUWL
'LHYR JDUEHL .LWL ƳVDN\PDL VNLUWL VXWDULPXL WDUS
.......................................................
åPRQLǐ
âLRMH XåGXRW\MH VOHSLDVL WLN WLH 'HNDORJR
ƳVDN\PDL NXULH SDGHGD åPRQơPV JHUDL VXWDUWL
3. Praeitame susitikime
aptarėme pirmuosius tris Dekalogo įsakymus,
WDUSXVDY\MH,ãVSUĊVNNLHNYLHQąUDNWDåRGƳLUVXåLQRVL
NRNLHWDLƳVDN\PDL*UHWDXåUDã\NNLHNYLHQRƳVDN\PR
kurie skirti Dievo
garbei. Kiti įsakymai skirti sutarimui tarp žmonių.
HLOơVQXPHUƳ
0

Kitame puslapyje esančioje užduotyje slepiasi tie Dekalogo įsakymai,

kurie padeda mums sutarti tarpusavyje. Įdėmiai perskaityk, kaip
turėtume elgtis, kad įsakymai nebūtų sunkūs. Apačioje
YOUCAT
VAIKAMS
parašyk, koks įsakymas taip pataria ir kelintas jo numeris.
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TI

Gerbiu kiekvieną žmogų: tėvelius, senelius, gimines, mokytojus,
vaikus, suaugusius, senus, neįgalius, benamius ar vargšus. Gerbiu
visų tautybių ir profesijų žmones. 122-123 psl.178-179

PIJ

UO

..........................................................................................
Visur ir visada saugau savo ir kitų gyvybę bei sveikatą.
Laikausi eismo taisyklių. Vengiu pavojingų žaidimų, muštynių,
stumdymosi. Stengiuosi sveikai maitintis ir vengiu pavojingų
produktų (nesveikų gėrimų ir valgių, alkoholio, tabako,
narkotinių medžiagų). Žinau, kad turime saugoti visų žmonių,
o ypač sergančių nepagydomomis ligomis, gyvybę. Vengiu
smurto, patyčių, pravardžiavimo ir saugau visą Dievo kūriniją:
neskriaudžiu gyvūnų, saugau augmeniją. 124-125 psl.180-181

126-127

KO

..........................................................................................
Vengiu netyrų minčių, nepadorių žurnalų, filmų, nepadorių
kalbų apie žmogaus kūną, keiksmažodžių, nepadoraus elgesio
ir aprangos. Žinau, kad šeimą dera kurti tuokiantis bažnyčioje.
psl. 182-183

NE

..........................................................................................
Esu kviečiamas gerbti kitus žmones bei nelaikyti jų daiktais,
kuriuos panorėjęs galėčiau pasiimti. Gerbiu vyro ir moters
sajungą ir vengiu į savo pusę patraukti patinkantį asmenį, kuris
jau sujungtas santuokos saitais su kitu. Gerbiu ištikimybę šeimoje.
133-134

psl. 189-190

..........................................................................................
Elgiuosi nuoširdžiai ir sąžiningai. Vengiu melo, apkalbų, šmeižto,
sakau tiesą, net jeigu tai man nenaudinga. 130-132 psl. 186-188
28
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..........................................................................................

Esu dėkingas(-a) už tai, ką Dievas man yra davęs, nepavydžiu
kitiems. Stengiuosi nebūti godus(-i), nereikalauju per daug.

TI

133-134 psl. 189-190

UO

..........................................................................................
Gerbiu kitų teises ir nuosavybę. Nesiekiu to, kas nėra mano,
atsisakau, ką nors ragauti parduotuvės salėje, nusirašinėti
mokykloje, perrašinėti filmus, kompaktinius diskus be autoriaus
sutikimo ir pan. 128-129 psl. 184-185
..........................................................................................

KO

PIJ

Didysis įsakymas yra žmogaus viso gyvenimo pamatas.
Pirmiausia tai nuoširdi meilė Dievui, nes Dievas pirmasis mus
pamilo. Tuomet meilė artimam žmogui. Aš ir mano artimas
žmogus esame vienodai Dievo mylimi, todėl negaliu daryti
nieko blogo nei sau nei kitam žmogui.

NE

Didysis įsakymas
Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi,
visa siela, visu protu ir visomis jėgomis.
Mylėk savo artimą kaip save patį.

Visas mūsų gyvenimas yra kelionė pas Viešpatį Dievą.
Dievo įsakymai mums yra kelio ženklai, padedantys pasiekti
Jo Karalystę.

VAKC
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4. Išmok dešimt Dievo įsakymų ir Didįjį meilės įsakymą.
29

7. NĖ VIENAS NESAME TOBULAS

UO

TI

“Kiekvienas, kuris daro nuodėmę laužo
įstatymą. Nuodėmė – tai įstatymo laužymas.
Jūs žinote, jog Jėzus pasirodė, kad sunaikintų
nuodėmę, ir nėra jame nuodėmės. Kas tik
gyvena jame, tas nenusideda.“ (1Jn 3, 4-6)
1. Tinkamai įrašyk trūkstamus žodžius ir sužinosi kas naikina gimtąją
nuodėmę (reikiami žodžiai žemiau pateikiami skliausteliuose).

PIJ

Pirmieji .............................................. rojuje nusikalto, todėl mes iš jų
paveldime ....................................... ............................................ .
Šią nuodėmę naikina .................................. ..................................... .

KO

(Krikšto sakramentas, tėvai, gimtąją nuodėmę)

NE

Laisva valia – galimybė pasirinkti gėrį
arba blogį. Kai pasirenkame blogį,
padarome nuodėmę. Nuodėmė –
nusigręžimas nuo Dievo ir žmonių.
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Dažniausiai nuodėmės padaromos prieš Dievą,
kitus žmones, save ir aplinką.
Nusidedame blogais darbais, žodžiais, mintimis ir
apsileidimais. Nuodėmės būna lengvos ir sunkios.

UO

2. Aptark gražiausias dorybes ir blogiausias ydas su katechetu(-e) ir
stenkis dorybes ugdyti, o ydų atsikratyti.

Egzistuoja ir didžiosios ydos,
kurios trukdo mums siekti
gėrio.

PIJ

Vengti nuodėmių padeda
gražiausios mūsų
dorybės.
1. Nuolankumas

1. Puikybė

2. Dosnumas

2. Gobšumas
3. Gašlumas

4. Romumas

4. Rūstumas

KO

3. Skaistumas

5. Meilingumas

5. Pavydas

6. Saikingumas

6. Nesaikingumas valgant ar
geriant
7. Tingumas

NE

7. Uolumas

3. Sugalvok ir aprašyk situaciją, kada yra nusigręžiama nuo Dievo:
Jo nepaisoma, nesilaikoma įsakymų.

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
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4. Sugalvok ir aprašyk situaciją, kada padaroma nuodėmė prieš save.

TI

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

UO

5. Sugalvok ir aprašyk situaciją, kada yra nusigręžiama nuo artimo,
t. y. nuo kito žmogaus.

...............................................................................................

PIJ

...............................................................................................
...............................................................................................
6. Sugalvok ir aprašyk situaciją, kada yra nusidedama aplinkai.

KO

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

NE

7. Pamąstyk, ką esi padaręs(-iusi) netinkamai. Mintyse atsiprašyk
Dievo už savo klaidas ir drauge su katechetu(-e) pasimelskite

„Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys,
kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais.
(Mušdamas į krutinę) Esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas.
Todėl prašau Švenčiausiąją Mergelę Mariją, visus angelus ir
šventuosius, ir jus, broliai seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą“.

32
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Esame sukurti panašūs į Dievą. Jis nori, kad būtume
gailestingi ir geri kitiems.

UO

TI

8. Drauge su katechetu(-e) aptarkite gailestingumo darbus
žmogaus kūnui ir sielai. Iš prieduose esančio gailestingumo
darbų sąrašo atrinkite tuos darbus, kurie tinka kūnui, o
kurie – sielai. Juos suklijuokite tinkama tvarka. Pateikite
konkrečių pavyzdžių, kaip juos galite įgyvendinti.

Gailestingumo darbai sielai:

Gailestingumo darbai kūnui:

1. ......................................

1. ......................................
2. ......................................

PIJ

2. ......................................

3. ......................................

4. ......................................

4. ......................................

5. ......................................

5. ......................................

KO

3. ......................................

6. ......................................

6. ......................................

7. ......................................

7. ......................................

NE

9. Perskaityk žemiau pateiktą maldos pavyzdį ir parašyk,
kokiais maldos žodžiais kreipsiesi į Gailestingąjį Dievą.
Pasimelsk savo sukurta malda.

Gailestingasis Dieve, atleisk man šį vakarą viską, ką šiandien esu
padaręs(-iusi) ne taip. Man labai gaila, kad buvau nestropus(-i),
suirzę(-usi), nepaklusnus(-i) ir nepaslaugus(-i). Nelengva visą
laiką būti geru(-a), bet tu Dieve mane myli ir nori man padėti.
Stiprink mane, kad rytoj būčiau geresnis(-ė). Amen.

...............................................................................................
...............................................................................................

VAKC

©

...............................................................................................
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8. PASAULIS LAUKIA ATPIRKĖJO

TI

„ Jėzus tarė: „Parašyta: Žmogus gyvas ne

YOUCAT
VAIKAMS

UO

viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris
išeina iš Dievo lūpų.“ (Mt 4, 4)

Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
10-12 psl. 21-25

PIJ

1. Kalbėdamiesi su katechetu(-e) apie Šventąjį Raštą užbaikite šiuos
sakinius.

Šventasis Raštas arba ........................................ .
Žodis Biblija reiškia ............................................................ .

KO

Šventojo Rašto autorius yra ......................................... ,
o jį užrašė Dievo įkvėpti ................................................... .
Šventąjį Raštą sudaro .............. dalys.

NE

Jos vadinasi: .............................. ................................ ,
..................................... .............................................. .
Knygos, kuriose aprašomas Jėzaus Kristaus gyvenimas,
mokymas ir darbai, vadinasi .......................................... .
Jos yra ............................ .
Žodis Evangelija reiškia .................... ........................... .

34
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UO

TI

Geroji Naujiena yra ta, kad Jėzus nė vieno žmogaus
nesmerkia, Jis mus atpirko savo brangiu Krauju ir
kiekvieną kviečia į amžinąjį gyvenimą.
Evangelijose yra aprašyti visi Jėzaus darbai ir mokymas,
kaip turėtume elgtis, kad gyventume Dievo Karalystėje.
2. Įrašyk Evangelijos autorių vardus ir žodžius, kuriais šventosiose
Mišiose atsakome į kunigo kreipinius.

Kunigas taria: pasiklausykite Šventosios Evangelijos

PIJ

pagal .................., ...................., ..................., ................... .
Visa Bažnyčios bendruomenė atsako:

KO

G.................... T.........

V..........................!

Tariant šiuos žodžius žymime savo kaktą, lūpas ir širdį
Kryžiaus ženklu, parodydami, kad norime suprasti Dievo Žodį,
Jį skelbti ir pagal Jį gyventi, priimant visa širdimi.

NE

Po Evangelijos kunigas sako:
„Girdėjote Viešpaties Žodį!“
Su visa Bažnyčios bendruomene atsakome:
Š.................... T......... K............................!

VAKC
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3. Į praleistas vietas įrašyk savo vardą ir perskaityk, ką

TI

Dievas tau šiandien nori pasakyti.

..............................., sukūriau Tave pagal savo paveikslą ir
panašumą. Ir matau, kad tai yra gera (Pr 1, 27–31). Pamilau

UO

Tave amžina meile (Jer 31, 3), nes Tu, ........................., esi man
brangus(-i), ir aš Tave myliu (Iz 43, 3). Aš atsiunčiau Tau savo
viengimį Sūnų. Jei tikėsi Jį, Tu nepražūsi, bet turėsi amžinąjį
gyvenimą (Jn 3, 16). Aš parodžiau Tau savo meilę tuo, kad

PIJ

numiriau už Tave. (Rom 5, 8). Aš išsirinkau Tave prieš pasaulio
sukūrimą, paskelbiau Tau savo valios paslaptį. Aš sukūriau Tave,
........................., kad būtum šventas(-a) ir nesuteptas(-a), kad

KO

gyventum meile mano akivaizdoje (Ef 1, 1–14). Aš pažymėjau
Tave savo antspaudu ir siunčiu į Tavo širdį savo Dvasią (Kor
2, 22). ......................, Tu esi pašauktas(-a) išgarsinti šlovingus
darbus To, kuris pašaukė Tave iš tamsybių į savo nuostabią šviesą

NE

(1 Pt 2, 9). Aš Tau suteikiau sklidiną vilties ateitį (Jer 29, 11) ir
daviau Tau apsčiai gyvenimo (Jn 10, 10). Aš niekada neužmiršiu
ir neapleisiu Tavęs, ....................... (Iz 49, 15), bet būsiu su Tavimi
per visas dienas iki pasaulio pabaigos (Mt 28, 20). Tačiau klausiu
Tavęs: „Ar tapsi mano vaiku?“ (Jn 1, 12–13). Aš laukiu Tavęs
(Lk 15, 11–32).

36
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4. Kaip atsakysi į šį Dievo kvietimą? Užrašyk savo
atsakymą. (Parašyk trumpą laiškelį gerajam Dievui. Jame

NE

KO

PIJ

UO

TI

pasakyk, ką gero Jam jauti ir ką planuoji nuveikti.)
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9. MŪSŲ ADVENTAS IR MARIJA

VAIKAMS

Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
28-29 psl. 48-49

UO

YOUCAT

TI

„Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su
tavimi!“ (Lk 1, 28)

Dievo tauta labai laukė Išganytojo, nes troško išsivaduoti iš
nuodėmės ir gyventi su Dievu. Mergelė Marija su visa Izraelio
tauta taip pat laukė Išganytojo. Ji nežinojo, kad būtent ji taps

PIJ

Dievo Sūnaus Motina ir nežinojo, koks yra Dievo planas jai.

KO

Adventas tai laikas, kai Bažnyčia ruošiasi
Jėzaus Kristaus – Dievo Sūnaus,
Pasaulio Šviesos – atėjimui.

NE

1. Perskaityk tekstą, eilės tvarka surašyk apibrauktas raides iš teksto
ir sužinosi dar vienos svarbios šventės pavadinimą. Jį užrašyk kitame
lape prie datos.

Marija buvo ypatinga mergaitė nuo pat vaikystės. Dievas nuo
amžių numatė ją būti savo Sūnaus Motina ir ją tam ruošė. Jis
suteikė jai ypatinga dovaną, kurią mes vadiname Nekaltuoju
prasidėjimu. Nuo pat gimimo ji turėjo ypatingą dovaną –
pašvenčiamąją malonę. Tai reiškia, kad Marijos siela buvo
vienybėje su Dievu ir jos nepalietė jokia nuodėmė.
38
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Gruodžio 8 d. švenčiame Švenčiausiosios Mergelės
Marijos Nekaltojo prasidėjimo šventę.

UO

TI

Kovo 25 dieną švenčiame .......................... ...........................
......................... šventę.
Įsimink maldą
Angelo pasveikinimas Marijai

VAIKAMS

Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
150-151 psl. 214-215

PIJ

YOUCAT

KO

2. Karaliaus Erodo dienomis angelas Gabrielius aplankė Mergelę
Mariją, Onos ir Joakimo dukterį, Nazarete. Perskaityk Lk 1, 26-60 ir
užrašyk, kaip elgėsi Marija išgirdusi netikėtą žinią.

....................................................................................................
.......................................................................................................
Kuo šis įvykis yra svarbus mums?

NE

....................................................................................................
.......................................................................................................
Parašyk, kas yra šventos Kalėdos, kodėl šį įvykį švenčiame.

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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TI

Į žinią, kad ji bus Dievo Sūnaus Motina, Marija atsakė
Dievui “Fiat“, tai lotynų kalba reiškia „tebūnie!“.
Marija mus moko, kad visada turime priimti Dievo valią.
Ji liko Dievui ištikima iki gyvenimo pabaigos.

UO

4. Kad tinkamai pasiruoštume Jėzaus Kristaus gimimo
šventei, per Adventą derėtų įvykdyti keletą svarbių
pasiryžimų. Juos gali sugalvoti pats(-i) ar išsirinkti iš šio
sąrašo. Jei pasiryžimus pasirinksi iš sąrašo, pažymėk juos,
o jei sugalvosi pats(-i) užrašyk apačioje.

PIJ

1. Sukurk atvirukus savo artimiesiems ir draugams, nepamiršk
parašyti meilės ir vilties laiškų ir tiems, kurie yra vieniši ir atstumti.
Šiuo metų laiku jie gali jaustis ypatingai vieniši!

KO

2. Pasistenk dovanoti šiltą šypseną kiekvienam sutiktąjam. Ji gali
daug ką pakeisti.
3. Aplankyk ką nors senelių namuose. Neprivalai pažinoti jų
asmeniškai. Jiems pakanka pamatyti, kad jie kažkam rūpi.

NE

4. Gera mintis trumpąja žinute (SMS) arba numeriu paaukoti vaikų
namams ar ligoniams. Būtų dar geriau, jei juos aplankytum. Jiems
reikia meilės, ne tik pinigų ar daiktų.
5. Tavo mieste yra žmonių ir šeimų, kurie neturės kalėdinės eglutės,
negaus dovanų. Jei jų nepažįsti, drauge su tėvais ar globėjais nupirk
truputį maisto, kelias dovanėles ir perduok visa tai labdaringoms
organizacijoms. Jos įteiks dovanas už tave.
6. Jei tikrai nori, kad kažkas pasikeistų į gera, pradėk reguliariai
melstis už savo artimuosius, draugus, pažįstamus, savo miestą, tautą ir
kitų tautų žmones.

VAKC

7. Prisimink kurį nors žmogų, kuris praeityje tave įskaudino ir
atleisk jam.
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8. Padovanok religinį paveikslėlį savo kaimynui ar draugui ir
papasakok jam, ką Jėzus dėl mūsų padarė.

TI

9. Kažkas sugalvojo, kad per Kūčias būtinai turi būti dvylika
patiekalų. Nesijaudink, jei mama negalės tiek daug visko paruošti.
Būk dėmesingas savo šeimos nariams ir visaip jiems padėk.

UO

10. Paruošk savo širdį, kad ji būtų atvira Jėzui. Mažiau laiko skirk
kompiuteriui, televizoriui, telefonui, kartais užsidaryk savo kambaryje
arba surask kitą ramią vietą ir praleisk daugiau laiko su Dievu. Paskaityk
Šventąjį Raštą, atsiklaupk ir pasimelsk savais žodžiais.

PIJ

11. Stenkis susilaikyti nuo kivirčų, pykčio ir pavydo.
12. Neužmiršk gerų darbų, kuriuos darydamas(-a) nelauki jokio
atlygio ar pagyros.

.......................................................................................................

KO

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

NE

.......................................................................................................
5. Parašyk, kaip sekėsi vykdyti pasiryžimus.

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Priedas Nr. 2

VAKC
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TI

10. DIEVAS MUMS SIUNČIA IŠGELBĖTOJĄ:
KŪDIKIU TAPĘS DIEVAS IR ŠVENTOJI ŠEIMA

UO

„Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir
Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo
šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir
vadinamas Dievo Sūnumi.“ (Lk 1, 35)

PIJ

Malda Viešpaties Angelas

NE

KO

Viešpaties angelas apreiškė Marijai:
„Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios.“
Sveika, Marija ... (sakoma visa malda)
„Štai aš Viešpaties tarnaitė, teesie man pagal
tavo žodį.“
Sveika, Marija ... (sakoma visa malda)
Ir Žodis tapo kūnu, ir gyveno tarp mūsų.
Sveika, Marija ... (sakoma visa malda)

YOUCAT
VAIKAMS

Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
152-154 psl. 216-217

1. Aprašyk, vieną ar kelis tau labai svarbius savo šeimos įvykius.

.......................................................................................................
.......................................................................................................

VAKC

.......................................................................................................
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.......................................................................................................
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TI

2. Kartu su šeimos nariais sukurk maldą. Susėdę prie
Kūčių stalo ja pasimelskite.

Mūsų šeimos malda

UO

Gerasis Dieve, ačiū Tau už tai, kad ..........................................
.......................................................................................................

PIJ

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

KO

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

NE

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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TI

UO

PIJ

KO

NE

YOUCAT
VAIKAMS

Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
30-31 psl. 50-54

PIJ

UO

TI

3. Paveikslėliuose pavaizduoti Šventosios šeimos gyvenimo
įvykiai. Juos sunumeruok eilės tvarka. Po kiekvienu parašyk, kas
vaizduojama.

...................................................

........................................................

...................................................

NE

KO

........................................................

........................................................

...................................................

........................................................

...................................................

4. Pagalvok ir parašyk, kodėl Dievas nori, kad žmonės
gyventų šeimose.

....................................................................................................
.......................................................................................................

VAKC
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11. JĖZAUS GYVENIMAS, DARBAI
IR MOKYMAS

UO

TI

„Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus.
Jis, turėdamas Dievo pavidalą, nelaikė grobiu
būti lygiam su Dievu, bet apiplėšė pats save,
priimdamas tarno pavidalą ir tapdamas panašus į
žmones. Jis ir išore tapo kaip visi žmonės.“ (Fil 2, 5-7)

PIJ

Tikėjimo tiesa: Dievas Sūnus yra tapęs
žmogumi ir numiręs dėl mūsų išganymo.
Jėzus yra tikras Dievas ir tikras žmogus.

KO

1. Atlik šią užduotį ir sužinosi daug svarbių dalykų apie Jėzų. Užduotį
atlikti tau padės kitame puslapyje esantis užduoties šifro raktas.

Jėzus gimė __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
1a 2b 4c 3d 4e 2b 4b 3e 4b 2b

Jo tėtis yra __ __ __ __ __ __, o mama – __ __ __ __ __ __.

NE

3a 4e 2b 4a 1d 4d

2c 1d 1e 4e 4b 1d

Jėzaus globėjas buvo __ __ __ __ __ __ __ __ .
4b 3e 3b 2a 1d 2e 1d 4d

Kaip ir jūs, Jis __ __ __ __, __ __ __ __ __,
1d 3e 1c 3b

3c 1d 4e 3a 2d

__ __ __ __ __ir __ __ __ __ __.

4a 2b 1e 1b 2d 4a 1d 3d 1c 2d

VAKC

Jis buvo viskuo panašus į mus, išskyrus N __ __ __ __ __ Ę.
46

©

3e 3b 3a 2d 2c
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UO

2

PIJ

1

TI

Užduoties šifro raktas

KO

2. Klausydamiesi katecheto(-ės) pasakojimo apie Jėzaus gyvenimą
užbaikite šiuos sakinius.

Būdamas ......................... metų, Jėzus pradėjo savo viešą veiklą.
Pirmąjį stebuklą Jėzus padarė Kanos .......................... : vandenį

NE

pavertė .................. .

Jėzus pasišaukė dvylika .............................. .
Jis .................. ligonius, ............................... iš numirusiųjų.
Jis nuramino šėlstančią ....................... .
Jėzus skelbė ..............................

........................................ .

VAKC

©

47

YOUCAT

Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
psl. 55-56-57

TI

VAIKAMS

3. Perskaityk Šventojo Rašto ištrauką (Jn 15, 9-17) ir
parašyk, ko Jėzus nori iš mūsų ir kaip Jis mus vadina.

UO

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

PIJ

.......................................................................................................

KO

4. Krikšto sakramento dėka tu tapai Dievo vaiku ir Jėzaus Kristaus
mokiniu – apaštalu. Pagalvok ir parašyk, ką darai, kad geriau
pažintum Jėzų Kristų. Kaip skelbi Jėzaus Kristaus Evangeliją kitiems
žmonėms?

.......................................................................................................
.......................................................................................................

NE

.......................................................................................................

YOUCAT
VAIKAMS

48

Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
136-137

psl. 192-193
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5. Perskaityk Mt 5, 1-12 ir įrašyk trūkstamus žodžius.
Įsidėmėk, kokiais žmonėmis Jėzus nori mus matyti ir ką
mums pažada.

„Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo
prisiartino mokiniai. Atvėręs lūpas jis mokė:

UO

„Palaiminti turintys vargdienio dvasią: ...................................
..................................................................................................
Palaiminti liūdintys .................................................................
Palaiminti romieji: ...................................................................

PIJ

..................................................................................................
Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo: ...........................
..................................................................................................

KO

Palaiminti gailestingieji: ..........................................................
..................................................................................................
Palaiminti tyraširdžiai: ............................................................
..................................................................................................

NE

Palaiminti taikdariai: ...............................................................
.................................................................................................
Palaiminti persekiojami dėl teisumo: ......................................

.................................................................................................
Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei
meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes
jūsų laukia gausus atlygis danguje.“ ( Mt 5, 1-12)
Dangaus Karalystė reiškia amžiną buvimą su Dievu Tėvu, Sūnumi
Jėzumi Kristumi, Šventąja Dvasia, Švenčiausiąja Mergele Marija,
angelais, šventaisiais ir visais palaimintaisiais.

VAKC

©

49

12. SĄŽINĖ – DIEVO BALSAS MANO ŠIRDYJE

TI

„Todėl ateikime su tyra širdimi ir giliu tikėjimu,
apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovę
kūną švariu vandeniu!“ (Žyd 10, 22)

UO

1. Parašyk, ką ir kodėl padarei ne taip, kaip liepė sąžinė ir ką
išgyvenai, supratai po šios situacijos ar įvykio? Užpildyk lentelę ir
užduotį aptark su katechetu(-e).

Ką išgyvenai, supratai po šios
situacijos ar įvykio?

PIJ

Ką ir kodėl padarei ne taip,
kaip liepė sąžinė?

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

NE

KO

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................

Sąžinė – tai Dievo balsas padedantis atskirti gėrį
nuo blogio. Reikia elgtis taip, kaip ji pataria. Dievo
duotoji sąžinė mums rodo kelią į laimę.

50
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Sąžinės patikra

NE

KO

PIJ

UO

TI

Dievas tave myli ir norėtų lydėti visur, kur tik esi.
- Ar dėkoji Dievui už gyvybę ir gyvenimą?
- Ar tiki, kad Dievas tave myli ir kad Jam tu patinki?
- Ar dėkoji Jam už gabumus?
- Ar kalbiesi su Dievu maldoje apie tai, kas tave slegia?
- Ar pagalvoji apie Dievą, kai tau sekasi, ar padėkoji?
- Ar kartu su parapija, bendruomene šventi šventąsias Mišias, ypač
sekmadieniais ir švenčių dienomis?
- Ar stengiesi gyventi taip, kaip moko Jėzus?
Šeimoje, mokykloje ar ilsėdamasis gyveni su kitais žmonėmis.
- Ar būni nepaklusnus(-i) mamai, tėčiui, mokytojams?
- Ar esi mandagus(-i) jiems?
- Ar dėkoji už juos Dievui?
- Ar padedi, kai tavo pagalba reikalinga?
- Ar esi dėmesingas(-a) broliams, seserims, klasės draugams?
- Ar esi pasiruošęs(-usi) dalintis su kitais?
- Ar žaisdamas(-a), sportuodamas(-a) elgiesi sąžiningai?
- Ar ko nors neerzini, nesityčioji?
- Ar neieškai progos susipešti?
- Ar neskriaudi silpnesnių?
- Ar būni irzlus(-i), ar vis skundiesi?
- Ar neatsikalbinėji vyresniems?
- Ar kitus apkalbinėji, o gal apgaudinėji?
- Ar ko nors nepasisavinai namie, mokykloje, parduotuvėje?
- Ar gali pripažinti savo klaidas?
- Ar nepavydi?
- Ar nesikeiki?
- Ar nekeršiji?
- Ar sugebi kitiems atleisti?
Dievas žmonėms – t.y. ir tau, patikėjo gyvybę ir visą kūriniją.
- Ar rūpiniesi savo sveikata?
- Gal nesaikingai valgai ar geri?
- Ar kenki sau per daug žiūrėdamas(-a) televizorių, žaisdamas(-a)
kompiuteriu, mobiliuoju telefonu?
- Ar gadini tai, kas tau nepriklauso?
- Ar globoji augalus, gyvūnus, aplinką?
- Ar nešiukšlini?
- Ar atlieki visas savo pareigas?

VAKC
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2. Kas vakarą padėkok Dievui už visą dienos gėrį, o
tuomet patikrink save, kur buvai neteisus(-i), negeras(-a),

TI

nedėkingas(-a) ir tai pažymėk lentelėje.

Prisipažįstu Gerajam Dievui ir žmonėms, jog nusidėjau.

Darbais

Apsileidimais

UO

Žodžiais

NE

KO

PIJ

Mintimis

Dievas primena, kad mes turime
kaltę apgailėti ir stengtis atitaisyti tai, ką blogo
esame padarę. Sąžinė mums pasako, kaip dera
pasielgti. Kai pasielgiame blogai,
jaučiame sąžinės priekaištą.

52
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3. Perskaityk teiginius apie sąžinės ugdymą. Tuos, kurie,
tavo manymu, padeda ugdyti sąžinę, pabrauk žalia spalva,
įsidėmėk ir stenkis jais vadovautis gyvenime.

UO

Norint išsiugdyti sąžinę reikia:

• melstis Dievo pagalbos skiriant tikrą gėrį nuo netikro
(laikino, kitų įsiūlyto ar tokio, kuris išeina į blogą);
• stengtis greičiau pamiršti viską, ką ne taip padarėme ar
pasakėme;

PIJ

• užsiimti tik maloniais ir smagiais dalykais;

• kiekvieną vakarą įvertinti savo dienos darbus, žodžius mintis;
• atsiprašyti, jei nusikaltome ar ką nuskriaudėme;
• stengtis daryti gera, tobulėti, įveikti save;

KO

• melstis, kad Dievas mus stiprintų;

• skaityti Šventąjį Raštą, mokytis iš Jėzaus ir šventųjų
pavyzdžio;
• atlikti sąžinės patikrą, stebėti save;

NE

• ieškoti, kas yra kaltas dėl mūsų nuodėmių, smerkti kitus;
• pasitarti su tėvais, tikybos mokytoju, katechetu, kunigu,
kitais vyresniaisiais;
• apgalvoti poelgius iš anksto;
• dažnai eiti išpažinties, atsiprašyti Dievo maldoje;
• apsimesti, kad visada viskas yra gerai.

VAKC
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13. DIEVAS MUS MYLI, GYDO IR MUMS
ATLEIDŽIA. SAKRAMENTAI

KO

PIJ

UO

TI

',(9$60860</,*<'2,50806$7/(,'ä,$
6$.5$0(17$,
„Jėzus pagydė
daugelį iš ligų bei negalių ir
Ä-ơ]XVSDJ\GơGDXJHOƳLãOLJǐEHLQHJDOLǐLU
nuo piktųjų dvasių, daugeliui aklųjų dovanojo
QXRSLNWǐMǐGYDVLǐGDXJHOLXLDNOǐMǐGRYDQRMR
regėjimą.“
(Lk 
7, 21)
UHJơMLPą³
/N

3HUVNDLW\N âYHQWRMR 5DãWR LãWUDXNą LU SUDOHLVWRVH
1. Perskaityk Šventojo Rašto ištrauką (Lk 4, 17-19) ir
YLHWRVHƳUDã\NUHLNLDPXVåRGåLXV
praleistose vietose įrašyk reikiamus žodžius.

NE

N ±
„Jam padavė pranašo ............... knygą. Atvyniojęs
DPSDGDYơSUDQDãRNQ\Ją$WY\QLRMĊV
.................., jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties

V UDGR
YLHWą NXU
DQW PDQĊV
..................
ant SDUDã\WD9LHãSDWLHV
manęs, nes jis ................
mane, kad neščiau
............................

........................ vargdieniams.

HV MLV  PDQH NDG QHãþLDX 
.......................... .................... belaisviams išvadavimo,

........................
regėjimo; siuntė
.......................   

YDUJGLHQLDPV
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prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties ...................... metų.“

HODLVYLDPVLãYDGDYLPRUHJơMLPR
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YOUCAT

TI

VAIKAMS

Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
64 psl. 108

UO

Sakramentai – regimi Dievo meilės ženklai,
per kuriuos mes gauname Dievo malonę.
Malonė – Dievo pagalba, globa, parama.

YOUCAT
VAIKAMS

PIJ

2. Iš prieduose esančio simbolių bei sakramentų teikiamų malonių
sąrašo tinkamai atrink ir šalia kiekvieno sakramento įklijuok jo simbolį
bei tas malones, kurias gauname sakramento teikimo metu. Taip pat
užrašyk, kiek kartų gyvenime šį sakramentą galime priimti.

Į KRIKŠČIONYBĘ ĮVEDANTYS SAKRAMENTAI

KO

Krikštas

65-69

NE

psl. 110-113

Priimamas ...................................................................................
Sutvirtinimas

70-73
psl. 115-117

VAKC

©

Priimamas ...................................................................................
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TI

Eucharistija –
Švenčiausiasis
Sakramentas

UO

74-78
psl. 119-127

Priimamas ...................................................................................
YOUCAT

86

KO

AtgailaSutaikinimas

PIJ

GYDYMO SAKRAMENTAI

VAIKAMS

psl. 138

NE

Priimamas ...................................................................................
Ligonių
patepimas

88-90
psl. 141-143
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Priimamas ...................................................................................
56

YOUCAT
VAIKAMS

TARNAVIMO BENDRUOMENEI SAKRAMENTAI

TI

Kunigystė –
šventimai

UO

92-100
psl. 145-150

Santuoka

KO

103-108
psl. 134-159

PIJ

Priimamas ..................................................................................

Priimamas ...................................................................................

NE

3. Užrašyk ir įsidėmėk, kokius sakramentus ruošiesi
priimti šiais metais.

Šiais metais ruošiuosi priimti:

1. ............................. - ..................................... sakramentą.
2.

................................... - ............................. sakramentą.

Parašyk, kokį sakramentą esi priėmęs ir kokį priimsi kai paaugsi?
..........................................................................................................

VAKC

Parašyk, kokius sakramentus yra priėmę tavo tėvai, globėjai, Krikšto

©

tėvai? .....................................................................................................
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14. ATGAILOS - SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS:
DIEVAS KVIEČIA ATSINAUJINTI IR SUTARTI

UO

TI

„Jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją
Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos
bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos.“
(Jn 20, 22b-23)
1. Pasitarę grupelėje surašykite žingsnius, ką reikia daryti, norint
susitaikyti.

PIJ

1. ........................................................................................
2. ........................................................................................
3. ........................................................................................
4. ........................................................................................

KO

5. ........................................................................................

NE

Sunki nuodėmė padaroma, kai sąmoningai ir
laisva valia pažeidžiame Dievo ar Bažnyčios
įsakymus. Tokia nuodėmė visiškai nutraukia
ryšį tarp Dievo ir žmogaus.
YOUCAT
Lengva nuodėmė padaroma nesuprantant arba
VAIKAMS
nevisiškai suvokiant, kad pasirinkome blogį.
81-82
Ši nuodėmė ryšio tarp Dievo ir žmonių
psl.132-133
nenutraukia, tačiau labai jį pažeidžia.

Tikėjimo tiesa – Dievas yra teisingas
ir gailestingas.

58
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Tam, kad išpažintį atliktume tinkamai turime nueiti 5 geros
atgailos žingsnelius. Jie padeda mums atkurti draugystės
ryšius su Dievu, mūsų artimaisiais bei visa Dievo kūrinija.

UO

2. Iš sumaišytų skiemenų sudėliok žodžius ir pabaik sakinius. Šiuos
atgailos žingsnius įsidėmėk.

Geros atgailos žingsneliai

Norėdamas(-a) atlikti išpažintį aš:

YOUCAT
VAIKAMS

83

psl. 134

1. ......................... ............. ...............................;
vo sa

mes dė nuo

PIJ

nu me si Pri

2. ......................... dėl savo nuodėmių;
si liuo Gai

KO

3. .................................. daugiau nenusidėti;
tu ryž si Pa

4. ......................... ........................ Dievui per kunigą;
tu žįs pa Iš

mes dė nuo

NE

5. .................... ......................... ir ......................... pasitaisyti.
nu gi ly At

das iau skr

si giuo sten

Visada atsimink, kad atlikti išpažintį – tai ne informuoti
Dievą apie savo blogus poelgius ar darbus.
Jis geriau už mus pažįsta mūsų širdis ir viską apie mus žino.
Atlikti išpažintį - tai įvertinti save ir nuoširdžiai pripažinti
nuodėmes bei atsiprašyti Dievo už jas. Išpažinties reikia eiti
dažnai, nes tai yra tikras kelias į šventumą.
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Atlikdami išpažintį mes:

TI

• surandame ramybę ir vienybę su
Dievu bei su tikinčiųjų bendruomene;

UO

• įgauname stiprybės įveikti blogiems
įpročiams ir apsileidimams;
• ugdome savo sąžinę, kad ji padėtų tapti geresniais;
• labiau pažįstame save, savo silpnybes bei stiprybes;
• gauname iš kunigo labai gerų patarimų;

PIJ

• atnaujiname draugystę su Jėzumi.

3. Pasitikrink, ką sužinojai apie Atgailos - Sutaikinimo sakramentą.
Užbaik šį sakinį.

KO

Per Atgailos - Sutaikinimo sakramentą
aš susitaikau su

D...................., B.............................,

NE

ž................................, s................. ir a................................ .
Priimti Atgailos - Sutaikinimo sakramentą yra
rekomenduojama kas mėnesį arba dažniau, jei
nusidėtume sunkiomis nuodėmėmis. Taip pat svarbu
išpažintį atlikti prieš šventas Kalėdas ir šventas Velykas,
įvairiomis šeimos progomis (šventės, minėjimai,
laidotuvės, šventosios Mišios už mirusius artimuosius,
gimtadieniai, meldžiant malonių gyviesiems).

VAKC
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84-85 psl. 136-137

©

YOUCAT
VAIKAMS

86

psl. 138

TI

4. Drauge su katechetu(-e) aptarkite išpažinties eigą.
Naudodamiesi prieduose esančiais trūkstamais žodžiais,
įklijuokite juos į tinkamas vietas sakiniuose.

Išpažinties eiga

NE

KO

PIJ

UO

Priėjęs prie kunigo ............................ ir katalikiškai pasisveikini: ..............................................
Kunigas atsako: „Per amžius. Amen“.
Tuomet sakai: ............................................................ (kitais
kartais sakysi: pvz. išpažinties buvau prieš mėnesį ar kelis
mėnesius, nuodėmių atleidimą gavau, skirtą atgailą atlikau).
........................................................... šiomis nuodėmėmis...
(išvardini padarytas nuodėmes). Jas išpažinęs sakai:
.............................................................................................
............................................................“. Išklausęs, kunigas
gali duoti patarimų ir skyręs tau atgailą (maldą ar gerą darbą)
taria: „Dabar gailėkis, suteiksiu tau išrišimą“. Kunigas kalba
nuodėmių išrišimo formulę, tuo metu tu tris kartus liesdamas
krūtinę sakai: Viešpatie, pasigailėk manęs nusidėjėlio(-ės).
Užbaigęs maldą kunigas daro virš tavęs Kryžiaus ženklą.
Tu taip pat .................................... ir išgirdęs kunigo
žodžius: „Tavo nuodėmės atleistos, eik ramybėje“ sakai:
................................ ................................ . Taip sakramento
šventimas užbaigiamas, galima pakilti nuo klausyklos ir eiti
atlikti kunigo paskirtą atgailą.
5. Ant lapuko sukurk padėkos maldą Jėzui už Atgailos Sutaikinimo sakramentą. Maldą gali pradėti žodžiais:
„Gerasis Jėzau, ačiū Tau, kad ..............“.

VAKC
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15. ATGAILOS - SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS:
JĖZUS MAN DUODA TYRĄ ŠIRDĮ.

TI

„Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: „Tėve,
nusidėjau dangui ir tau.“ (Lk 15, 18)

UO

1. Aprašyk situaciją, kaip jautiesi prieš svarbų kontrolinį darbą,
varžybas ar konkursą. Kas tau kelia baimę, o kas nuramina?

......................................................................................................

PIJ

......................................................................................................
......................................................................................................

KO

......................................................................................................

NE

Prieš ruošiantis išpažinčiai geriausia kreiptis į Šventąją
Dvasią, kad Ji mums padėtų nuoširdžiai ištirti sąžinę,
aiškiai pamatyti savo klaidas, įkvėptų drąsos nuodėmes
pripažinti ir išsakyti jas Dievui per kunigą.

Šventoji Dvasia, apšviesk mano protą, kad pažinčiau visas
savo nuodėmes. Pažadink manyje ryžtą naikinti savyje blogį.
Įkvėpk nuoširdų gailestį. Mokyk mane geru atsilyginti tiems,
kuriuos per nuodėmę įžeidžiau. Stiprink mano tikėjimą.
Gaivink mano viltį. Ugdyk mano meilę. Apsigyvenk manyje,
Šventoji Dvasia. Padėk man, kad išmokčiau gyventi
draugystėje su Jėzumi ir žmonėmis. Amen.
62

VAKC

©

TI

Norint atlikti gerą išpažintį reikia labai stengtis prisiminti
visas savo nuodėmes. Tai padaryti padeda sąžinės patikra.
Dar kartą ją peržvelk ir ištirk savo sąžinę. (žr. 51 psl.)

UO

2. Iš čia pateiktų teiginių išrink tuos, kurie parodo, kada mūsų gailestis
tobulas ir veda į tikrą susitaikymą su Dievu. Tinkamus teiginius
pabrauk.

Tu gailiesi ir nori atlikti išpažintį nes:

PIJ

• bijai tėvų, kitų suaugusiųjų ar Dievo bausmės už blogus
darbus, ar žodžius;
• jauti gėdą dėl to, ką padarei ar pasakei negero;
• tau gaila tų žmonių, kuriems padarei kažką negero;

KO

• savo prisipažinimu dėl negerų dalykų nori užsitarnauti
pagarbą;
• žinai, kad Dievas tave myli, todėl nenori būti nedėkingas;

NE

• bijai, kad visi žmonės sužinos, ką padarei ne taip;
• nori būti arčiau Dievo, kuris myli visus mus ir yra mūsų
Tėvas;
• myli Jėzų ir nori atsiprašyti už netinkamus žodžius,
darbus ar veiksmus.
Tobulas gailestis tai yra gailėjimasis dėl to, kad savo
nuodėmėmis nusigręžiau nuo Dievo, o ne dėl baimės,
kad savo nuodėmėmis užsitraukiau bausmę.
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3. Ištyręs(-usi) sąžinę sužinai savo nuodėmes ar dažnai kartojamus
blogus veiksmus, kurie tampa nuodėmėmis. Į strėles užrašyk savo

PIJ

UO

TI

pasiryžimus, kurie padės išvengti nuodėmių.

NE

KO

Po išpažinties kunigas visada užduoda tau tinkančią
atgailą už nuodėmes. Tai gali būti malda, geras darbas ar
pasiryžimas. Šią atgailą būtina atlikti, nes kitaip išpažintis
nebus užbaigta. Kiekviena išpažintis paliečia tavo širdį ir
ją perkeičia, todėl po išpažinties, jei tai įmanoma, turime
ištaisyti visą blogį, kurį esame padarę.
4. Pagalvok ir užrašyk, ką pateiktose situacijose reikia
daryti, norint ištaisyti padarytą blogį.

• Neteisingai kalbėjai apie kitus.

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
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..................................................................................................
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• Pamelavai.
..................................................................................................

TI

..................................................................................................
• Nuslėpei ir neatlikai namų darbų.

UO

..................................................................................................
..................................................................................................
• Įžeidei draugą ar vyresnį žmogų.

..................................................................................................

PIJ

..................................................................................................
• Be leidimo paėmei svetimą daiktą.

..................................................................................................

KO

..................................................................................................
• Neklausei tėvų ar kitų suaugusiųjų.
..................................................................................................
..................................................................................................

NE

• Nuskriaudei silpnesnį.

..................................................................................................
..................................................................................................
• Sekmadienį nedalyvavai šventosiose Mišiose.

..................................................................................................
..................................................................................................
5. Išmok išpažinties eigą ir pasikartok geros atgailos
žingsnelius.
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16. JĖZUS ATPIRKO KIEKVIENĄ IŠ MŪSŲ:
PASKUTINĖ VAKARIENĖ, KANČIA, MIRTIS,
PRISIKĖLIMAS

UO

„Vakarieniaujant Jėzus paėmė duoną,
sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė
mokiniams, tardamas: „Imkite ir valgykite:
tai yra mano kūnas.“ (Mt 26, 26-28)

PIJ

Didysis Ketvirtadienis – Paskutinė Vakarienė.
1. Atlik užduotį ir sužinosi, kokius sakramentus Jėzus įsteigė per
Paskutinę Vakarienę. Užrašyk jų pavadinimus apačioje.
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A C E Ė G H

2
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5

1. .........................................

13 14

7

T U

9

4

2. ...............................................

Didžiojo Ketvirtadienio vakare vyksta iškilminga
Švenčiausiojo Sakramento adoracija (garbinimas),
kurios metu dėkojame Jėzui už mums Jo paliktą
Eucharistijos dovaną.
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Didysis Penktadienis – Jėzaus kančia ir mirtis.

Marija

3

Judas

4

Petras

verkia Jėzaus

5

Pilotas

nušluosto Jėzui
veidą

UO

2

yra mylimiausias
Jėzaus mokinys

padeda nešti kryžių

6

Erodas

nusiplauna rankas

7

Piloto
žmona

išduoda Jėzų už
30 sidabrinių

8

Simonas
Kirėnietis

tris kartus išsigina
Jėzaus

9

Jeruzalės
moterys

išjuokia Jėzų ir
reikalauja stebuklo

10

Veronika

prašo prisiminti jį
Tėvo karalystėje

11

Gerasis
nusidėjėlis

prašo nedaryti nieko
teisiajam Jėzui

NE

33-35
psl. 60-62

Jonas

PIJ

VAIKAMS

kenčia didį skausmą
kartu su sūnumi

1

KO

YOUCAT

TI

2. Sužinojęs(-usi) Jėzaus kančios istoriją, pažinsi visus joje dalyvavusius
asmenis. Tad su asmens vardu susietą skaičių užrašyk prie jo atlikto
veiksmo.

Daugelis tikinčiųjų Didįjį Penktadienį eina Kryžiaus kelią
šitaip paminėdami visą Jėzaus kančios ir mirties istoriją.
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UO

TI

Didįjį Penktadienį Bažnyčioje nešvenčiamos
šventosios Mišios. Vyksta pamaldos skirtos
Viešpaties kančios minėjimui.
Jų metu klausomės skaitomos Viešpaties kančios
YOUCAT
VAIKAMS
istorijos, atsiklaupdami ir pabučiuodami garbiname
Kristaus Kryžių. Tai mūsų atpirkimo Kryžius, be
36
psl.65 kurio neturėtume atleidimo ir amžinojo gyvenimo.

PIJ

Didysis Šeštadienis (Velyknaktis) – Kristaus Prisikėlimas.
Jėzus iš didelės meilės žmonijai per kančią, mirtį ir
Prisikėlimą atpirko kiekvieną iš mūsų.
3. Didžiojo Šeštadienio (Velyknakčio) budėjimo liturgiją sudaro keturios dalys. Su katechetu išsiaiškink ir užsirašyk, kaip jos vadinasi.

KO

1. ............................ liturgija (šventinama ugnis ir uždegama
Velykinė žvakė);

2. ........................... liturgija (skaitomi skaitiniai iš Senojo ir
Naujojo Testamento);

NE

3. ............................ liturgija (atnaujinami Krikšto pažadai,
krikštijami naujai įtikėjusieji žmonės);
4. ............................ liturgija.
Per kančią, mirtį ir Prisikėlimą Jėzus
įvykdė visų žmonių Atpirkimą,
t.y. išgelbėjo pasaulį iš nuodėmės
ir atvėrė mums dangų.

68
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4. Išspręsk kryžiažodį.

1.

5.
7.

3.

4.

4.

6.

5.
1.
2.

KO

7.

3.

PIJ

6.

UO

2.

TI

Kryžiažodis „Kelias į svarbiausią šventę“

NE

1. Kur Jėzus pasninkavo 40 dienų ir naktų?
2. Kuo vardu žmogus, padėjęs Jėzui nešti kryžių?
3. Kiek savaičių trunka Gavėnios laikotarpis?
4. Mylimiausio Jėzaus mokinio vardas buvo ........................ .
5. Kaip vadinasi trečiadienis, kuriuo prasideda Gavėnia?
6. Kaip vadinasi sekmadienis, kuriuo prasideda Didžioji savaitė?
7. Vieno iš didžiūnų, pasmerkusio Jėzų mirti, vardas.
Jeigu teisingai atsakei į klausimus, iš eilės surašyk raides, prie
kurių yra pažymėtas skaičiukas. Tuomet sužinosi didžiausios
ir svarbiausios krikščionių šventės pavadinimą. Jį įsidėmėk
ir niekada neužmiršk!

_
1

_
2

_
3

_
4

_

_

_
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17. JĖZUS ATIDAVĖ SAVE DĖL MŪSŲ
IR ĮVEIKĖ NUODĖMĘ

YOUCAT

Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
37-38 psl. 67-69

PIJ

VAIKAMS

UO

„Įėjusios į kapo rūsį, išvydo dešinėje sėdintį
jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. Bet
jis joms tarė: „Nenusigąskite! Jūs ieškote
nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė,
jo čia nebėra.” (Mk 16, 5-6)

1. Pasvarstyk ir parašyk, ką tu įstengtum padaryti dėl kito žmogaus.

KO

....................................................................................................
......................................................................................................
.....................................................................................................

NE

2. Kartu su katechetu aptark ir rėmeliuose nupiešk arba parašyk, kur
mes dabar galime sutikti prisikėlusį Kristų.

70
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Velykų laikas tęsiasi septynias

TI

savaites iki Sekminių.

YOUCAT
VAIKAMS

UO

Šiais metais šventas Velykas švęsime ..........................................
Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
39

psl. 70-71

KO

PIJ

Nugalėjęs mirtį Jėzus nori atkurti Dievo Karalystę,
kurioje nebūtų blogio. Dėl to Jis subūrė mus į Bažnyčią.
Ji skelbia, kad Viešpats Jėzus yra mūsų Išganytojas,
teikia sakramentus, kuriuose sutinkame gyvą Jėzų.
Sekmadienį džiaugsmingai švęsdami Eucharistiją
švenčiame Kristaus Prisikėlimą.
3. Parašyk, kaip galime padėti Jėzui kurti Dievo Karalystę.

....................................................................................................
......................................................................................................

NE

.....................................................................................................
....................................................................................................
Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo sekmadienį džiaugsmingai
dalyvaujame Velykų ryto šventosiose Mišiose ir procesijoje,
kurios metu ypatingai pagarbinamas Švenčiausiasis
Sakramentas. Procesijoje yra nešamas Kryžius su raudona
stula ir Prisikėlusio Jėzaus statula, giedamos Velykų ryto
giesmės ir skamba džiaugsmingas aleliuja!
Žodis aleliuja reiškia – garbinkime Dievą!
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4. Su savo šeimos nariais perskaityk šį kvietimą. Te šventos Velykos
būna ne vien margučių dažymas ir valgymas. Juk žinai, ką Jėzus dėl
tavęs padarė!

PIJ

UO

Kvietimas
Mielieji, kviečiu džiaugsmingai dalyvauti Didžiosios
savaitės šventime. Te šventosios Velykos būna kupinos
džiaugsmo dėl Jėzaus Prisikėlimo, dėl mums dovanoto
amžinojo gyvenimo. Jėzus dėl tavęs, manęs, visų mūsų
nugalėjo mirtį. Švęskime šventas Velykas kartu su Jėzumi!
Aleliuja!
Katechetas(-ė)

KO

Šventųjų Mišių ir pamaldų laikas tavo bendruomenėje:

NE

• Verbų sekmadienį prasideda Didžioji savaitė
Šventosios Mišios .............. val. (atsinešti verbą ar kadagio šakelę)
• Didysis Ketvirtadienis
Paskutinės Vakarienės šventosios Mišios .......... val., po šventųjų
Mišių Švenčiausiojo Sakramento garbinimas – adoracija.
• Didysis Penktadienis
Kryžiaus kelias einamas ............ val.
Kryžiaus pagerbimo pamaldos .............. val.
• Didysis Šeštadienis
Velyknakčio šventimas ............. val. (Krikšto pažadų atnaujinimui
turėti žvakę; Velyknakčio pabaigoje laiminami valgiai Velykų stalui ir

VAKC

margučiai);

©

• Velykų ryto šventosios Mišios ...........val.

72

TI

5. Nepamiršk pasigaminti atvirukų šventoms Velykoms.
Pasveikink su Kristaus Prisikėlimu savo artimuosius,
draugus, vienišus, liūdinčius žmones, senelius ir ligonius.
Taip pat pasveikink savo Krikšto tėvelius.

UO

6. Parašyk, kaip tu ir jūsų šeima šventėte šventas Velykas.

....................................................................................................
......................................................................................................

PIJ

.....................................................................................................
....................................................................................................
......................................................................................................

KO

.....................................................................................................
....................................................................................................
......................................................................................................

NE

.....................................................................................................
....................................................................................................
......................................................................................................
.....................................................................................................
....................................................................................................
......................................................................................................
.....................................................................................................
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1. Vitraže

pavaizduotas

UO

TI
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18. JĖZUS NIEKADA MŪSŲ NEPALIEKA:
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Švenčiausiojo

Sakramento
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Nuspalvink vitražą skaičius atitinkančiomis spalvomis.
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2 – geltona



3 – tamsiai
geltona



4 – balta
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simbolis.

5 – mėlyna






2. Užrašyk žodžius, kokiais pagarbintum Švenčiausiąjį Sakramentą.

....................................................................................................

TI

......................................................................................................

UO

Eucharistija vadiname
Švenčiausiąjį Sakramentą Komuniją ir Šventąsias Mišias.

PIJ

3. Teisingai užbaik sakinius apie Švenčiausiąjį Sakramentą.

KO

Vieta bažnyčioje kurioje yra Jėzus Švenčiausiajame
Sakramente vadinama
...............................................

NE

Indas į kurį įdedamas Švenčiausiasis Sakramentas,
kad žmonės galėtų jį garbinti vadinamas
..............................................

Švenčiausiąjį Sakramentą įsteigė
Jėzus Kristus per
...................... ........................................

Švenčiausiasis Sakramentas yra tikrasis Jėzaus
Kūnas ir Kraujas .............................. ir
............................. pavidaluose.
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Kai kunigas taria per Paskutinę Vakarienę Jėzaus ištartus žodžius,
duona ir vynas tampa tikru Jėzaus Kristaus Kūnu ir Krauju.
Tuomet kunigas sako:
Tikėjimo paslaptis!
Drauge su visa Bažnyčios bendruomene atsakome:
Mes skelbiame, Viešpatie, Tavo mirtį ir
išpažįstame Tavo Prisikėlimą, laukdami Tavęs ateinant.
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PIJ

4. Surask žodžius, kurie slepiasi lentelėje. Jei juos tinkamai įrašysi į
sakinį, esantį rėmelyje, sužinosi, kas yra šventosios Mišios.
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Šventosios Mišios – tai ..........................
............................ ............................... ir
...................................... sudabartinimas.
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Jėzus Kristus, mylėdamas savuosius mokinius,
parodė jiems savo meilę iki galo. Žinodamas, kad atėjo
laikas grįžti pas Tėvą, Paskutinės Vakarienės metu,
Jis įsteigė Eucharistiją kaip savo mirties ir prisikėlimo
atminimą. Jėzus mūsų niekada nepalieka, visada
yra su mumis ir dalinasi su mumis savo meile.
Graikų kalbos žodis Eucharistija reiškia dėkojimą.

KO

PIJ

5. Eucharistija yra mūsų dėkojimas Dievui. Todėl į
šventąsias Mišias turime ateiti apmąstę, už ką padėkosime
Dievui, ko Jo paprašysime ir už ką atsiprašysime. Sugalvok
ir užrašyk savo šventųjų Mišių intenciją. Nepamiršk ja
sekmadienį pasimelsti.

................................................................................

NE

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
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19. JĖZUS MUS KVIEČIA PAS SAVE:
ŠVENTOSIOS MIŠIOS
Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
74-76 psl. 118-125;
79
psl. 128 -129

UO

1. Surašyk svarbiausius veiksmus, kaip ruošiesi svarbiai šventei
(pavyzdžiui, gimtadieniui):

1. ........................................................................................

PIJ

2. ........................................................................................
3. ........................................................................................

KO

4. ........................................................................................
2. Įrašyk į sakinius praleistuosius žodžius ir daugiau sužinosi
apie šventąsias Mišias (reikalingus žodžius rasi lapo apačioje,
skliausteliuose).

NE

................................. ...................... mes ..............................
ir ............................ Jėzaus ......................, ...........................
ir Jo ............................. .
Šventosiose Mišiose mes gyvai susitinkame su ..................,
kuris mus.......................... .
(Jėzumi, Šventosiose Mišiose, prisimename, sudabartiname,
kančią, mirtį, Prisikėlimą, stiprina)
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3. Su katechetu(-e) išsiaiškink šventųjų Mišių eigą ir sujunk dalių
pavadinimus su joms tinkamais veiksmais.

TI

Šventųjų Mišių pradžia

Gailiuosi dėl savo nuodėmių

Gailesčio malda

Kartu su kunigu meldžiuosi

UO

Įžanga

Šventųjų Mišių auką pradedu
kryžiaus ženklu

Garbės himnas

Giedu „Garbė Dievui
aukštybėse...“

PIJ

Pradžios malda

Pirmoji šventųjų Mišių dalis –

KO

Žodžio liturgija.

Šventųjų Mišių Žodžio liturgija

NE

Skaitiniai

Meldžiuosi malda
„Tikiu į vieną Dievą...“

Evangelija

Išsakau bendruomenės ir savo
maldas bei prašymus Dievui

Homilija

Klausausi Dievo žodžio,
skaitomo iš Senojo Testamento,
Apaštalų darbų ir laiškų

Apaštalų tikėjimo
išpažinimas

Kunigas aiškina man
Dievo žodį

Visuotinė malda

Klausausi Gerosios
Jėzaus Naujienos

VAKC
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TI

Antroji šventųjų Mišių dalis –
Eucharistijos (Aukos) liturgija.

UO

Šventųjų Mišių Eucharistijos (Aukos) liturgija
Atnašavimas
(aukojimas)

Perkeitimas

Kunigas atnašauja (aukoja)
Viešpačiui duoną ir vyną

Garbinimo ir padėkos malda.
Ją baigiame giesme „Šventas,
Šventas, Šventas ...“

KO

Viešpaties
malda

Priimu Kristų į savo širdį

PIJ

Dėkojimo
giesmė

Meldžiuosi žodžiais
„Tėve mūsų...“

Duona ir vynas tampa Jėzaus
Kristaus Kūnu ir Krauju

NE

Komunija

Šventųjų Mišių pabaiga

Palaiminimas – kunigas mane palaimina ir siunčia į pasaulį,
kad visur liudyčiau Jėzaus meilę, džiaugsmą ir ramybę.

4. Išspręsk kryžiažodį. Teisingai atsakęs(-iusi)
į klausimus iš paryškintos eilutės raidžių sužinosi
Šventųjų Mišių svarbiausią momentą. Jį įsidėmėk.
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TI
UO

6.
7.
8.
9.
10.
11.

PIJ

5.

1.
2.
3.
4.

................................................... metu duona ir vynas tampa
tikru Jėzaus Kristaus Kūnu ir Krauju.

NE

KO

1. Kaip vadinasi šventųjų Mišių metu po pirmojo skaitinio giedama
iškilminga religinė giesmė?
2. Geroji Naujiena kitaip.
3. Ko linkime vieni kitiems šventųjų Mišių metu?
4. Kokiu ženklu save pažymime šventųjų Mišių pradžioje ir
pabaigoje?
5. Kaip bažnyčioje vadinasi vieta, kurioje laikomas Švenčiausiasis
Sakramentas?
6. Kaip kitaip vadinamas Atgailos - Sutaikinimo sakramentas?
7. Indas, kuriame aukojamas vynas tampa Jėzaus Kristaus Krauju.
8. Kaip vadinasi malda, kuria išpažįstame savo tikėjimą? Tikėjimo
................................. .
9. Kaip vadinamas puošnus indas, į kurį įdedamas Švenčiausiasis
Sakramentas, kad žmonės Jį matydami galėtų adoruoti arba garbinti?
10. Antroji šventųjų Mišių dalis Eucharistijos (........................)
liturgija.
11. Kaip vadinami tekstai iš Senojo Testamento, Apaštalų darbų ir
laiškų, kuriuos skaitome per Žodžio liturgiją?
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TI

20. ŠVENTOSIOSE MIŠIOSE JĖZUS MUS
MAITINA IR ATEINA Į MŪSŲ ŠIRDIS
„Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują,
tas pasilieka manyje, ir aš jame.“ (Jn 6, 56)
VAIKAMS

Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
77-78
psl. 126-127

UO

YOUCAT

1. Sudėliok skiemenis ir sužinosi, kas mums yra šventoji
Komunija.

PIJ

tas mais
Šventoji Komunija – ...................................

KO

sų mū
siai dva
riuo ku
zus Jė
.................. ........................ , .................... .........................
no va ja do
...............................

mą ne tin gu mir
............................................ .

NE

Komunija mus vienija su Jėzumi Kristumi. Jėzus ateina
į mūsų širdis, nes mus myli ir padeda būti stipriems
nugalint blogybes bei darant gera. Komunija vienija visus
ją priimančius į vieną Kristaus šeimą, todėl dažnai yra
sakoma, kad esame sesės ir broliai Kristuje.

Komunija - susivienijimas su
Jėzumi Kristumi. Duonos ir vyno pavidalu
priimamas Kristaus Kūnas ir Kraujas.
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UO

TI

Priimti šventąją Komuniją galima neturint sunkių
nuodėmių. Prieš tai apgailėjus lengvąsias nuodėmes ir už
jas atsiprašius Viešpaties. Bažnyčioje galioja eucharistinio
pasninko reikalavimas, 1 val. iki šventosios Komunijos
priėmimo susilaikyti nuo valgio (galima gerti vandenį ar
vaistus). Priėmus šventąją Komuniją, t. y. priėmus patį
Viešpatį, reikia bent keliolika minučių susitelkti padėkos
maldai. Padėkoti galima mintimis, savais žodžiais ar
maldaknygės maldomis.

PIJ

Visi atsiklaupiame. Kunigas rodo mums Ostiją sakydamas:

KO

„Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio
nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti
į Avinėlio puotą!“

Drauge su visa Bažnyčios bendruomene atsakome:

NE

„Viešpatie nesu vertas(-a), kad ateitum į mano širdį,
bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.“
Kunigas teikdamas Komuniją sako:
„Tai yra Kristaus Kūnas.“
Atsakau: Amen!

Ostija – apvalus kvietinis duonos paplotėlis, kuris per
šventąsias Mišias tampa Kristaus Kūnu.
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2. Lentelėje rask devynis žodžius, susijusius su
Eucharistija, juos užrašyk prie tinkamo paaiškinimo.
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KO

PIJ

UO

A

T........................................... – vieta Švenčiausiajam Sakramentui
laikyti.
K...................................... – susivienijimas su Jėzumi Kristumi.
Duonos ir vyno pavidalu priimamas Kristaus Kūnas ir Kraujas.
A........................................... – tai vieta, ant kurios yra aukojama
šv. Mišių auka.

VAKC

Š.......................................... S......................................................... –
tikrasis Jėzaus Kūnas ir Kraujas duonos ir vyno pavidaluose.
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TI

M...................................................... – puošnus indas į kurį įdedamas
Švenčiausiasis Sakramentas, kad jį matydami žmonės galėtų adoruoti
(garbinti).

UO

A................................ G........................................... – tai bendrystė su
Dievu ir visais šventaisiais Danguje.
E.............................................. – duona ir vynas, perkeisti į Kristaus
Kūną ir Kraują.

KO

PIJ

3. Namuose sukurk savo maldą ir ja pasimelsk.

Jėzau, aš tikrai noriu Tave pakviesti

į savo širdį, nes ............................................

NE

........................................................................
...................................................................
...................................................
...............................
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21. JĖZUS MUMS RUOŠIA VIETĄ DANGUJE IR
SIUNČIA MUMS ŠVENTĄJĄ DVASIĄ

YOUCAT
VAIKAMS



TI



,567,35,1$6$9Ą-$'9$6,$

Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
Ä/DLPLQGDPDV MLV DWVLVN\Uơ QXR Mǐ LU SDNLOR Ƴ
/N  
41-42-43 GDQJǐ³
psl. 74-76

UO

±

„Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į
-Ơ=860806582â,$9,(7Ą'$1*8-(
dangų.“
(Lk 24, 51)

1. Eidamas(-a)
laikrodžio
vienąODLNURGåLR
raidę palik,
o YLHQą
dvi
 pagal
(LGDPD
DV  QXRrodyklę
FHQWUR SDJDO
URG\NOĊ

åHQNOąSDOLNRGXLãEUDXNLUVXåLQRVLNDLSYDGLQDPD.ULVWDXV
išbrauk ir sužinosi,
kaip vadinama Kristaus Dangun Žengimo šventė.
GDQJXQåHQJLPRãYHQWơ$WVDN\PąXåUDã\NUơPHO\MHLUƳVLGơPơN


Atsakymą užrašyk
rėmelyje ir

įsidėmėk.

±
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PIJ
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.ULVWDXVGDQJXQåHQJLPRãYHQWơ

Kristaus Dangun
Žengimo šventė
YDGLQDPD
vadinama ...................................
Šiais metais šią šventę švęsime
........................................................
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UO

TI

„Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge
vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys,
tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur
jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie
pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų.“ (Apd 2, 1-3)

PIJ

Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo
šventė ir Bažnyčios įsteigimo diena.
Šiais metais Šventosios Dvasios atsiuntimo
ir Bažnyčios įsteigimo šventę švęsime
..............................................................

VAIKAMS

Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
47-48-49 psl. 81-85

KO

YOUCAT

NE

2. Nuspalvink
vitražą ir atrasi
Šventosios Dvasios
simbolius.

1 – mėlyna
2 – raudona
3 – balta
4 – geltona
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3. Drauge su katechetu(-e) aptark ir parašyk kur gali susitikti su
Šventąja Dvasia.

PIJ

UO

TI

Su Šventąja Dvasia galiu susitikti .............................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

KO

Jau žinai, kad Šventoji Dvasia yra trečiasis dieviškas
Asmuo, kuris visa gaivina, stiprina ir palaiko.
Sutvirtinimo sakramentu kiekvienas iš mūsų
gauname ypatingas Jos dovanas.

NE

4. Sudėliok teisingai skiemenis, perskaityk šių dovanų
pavadinimus ir užrašyk ant kortelių.

1. tis min iš
..........................................
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...............................................

TI
UO

3 mas ri ta pa

4. mas gu din mal

.............................................

KO

PIJ

....................................

5. mas pa ni ži

........................

7. vo Die mė bai
..............................

NE

............................

6. mas tu tvir

5. Padėkok Šventąjai Dvasiai, kad Ji jau dabar yra su
tavimi ir sukurk padėkos maldą už Jos teikiamas dovanas.

Dieve, Šventoji Dvasia, aš žinau, kad Tu .....................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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TI

22. MES ESAME BAŽNYČIA –
JĖZAUS KRISTAUS ŠEIMA
„Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visa
bendra.“ (Apd 2, 44)

UO

1. Parašyk, kokioms bendruomenėms arba grupėms tu priklausai ir
kokių taisyklių laikaisi tose bendruomenėse.

Jos taisyklės

NE

KO

PIJ

Bendruomenė
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Krikšto Sakramento priėmimo metu tampame Dievo
vaikais ir Kristaus įsteigtos Bažnyčios nariais.
2. Su katechetu(-e) išsiaiškink kas yra Bažnyčia. Įdėmiai perskaityk
sakinius ir tinkamai įrašyk žodžius.

PIJ

UO

Jėzaus Kristaus įkurta ................................. yra pakrikštytų
žmonių bendruomenė. Ją sudaro pasauliečiai, dvasininkai,
vienuoliai ir danguje bei skaistykloje esančios sielos.
Maldos namai ................................. yra pastatas, bendruo
menės susirinkimo vieta.
Kiekvieną sekmadienį per šventąsias Mišias mes
kalbame Tikėjimo išpažinimą, tuo kaskart patvirtindami,
kad esame Kristaus Bažnyčios nariai.

VAIKAMS

Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
50-54 psl. 86-93

KO

YOUCAT

3. Dar šios maldos žodžiais mes patvirtiname,
kad BAŽNYČIA yra:

NE

1. V.......................... ...........................................................
.................................................................................................

2. Š........................... ............................................................

.................................................................................................

3. V............................ ...........................................................
.................................................................................................

4. A............................ ...........................................................
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YOUCAT
VAIKAMS

Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
135 psl. 191

TI

Bažnyčios įsakymai

Nr.

Įsakymas

NE

3.

KO

2.

Jo pritaikymas gyvenime

PIJ

1.

UO

4. Pateiktoje lentelėje eilės tvarka įklijuok, prieduose esančius
Bažnyčios įsakymus ir aprašyk, kaip jų laikomės gyvenime.

4.

5.

VAKC

Išmok Bažnyčios įsakymus.
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Visuotinės Romos katalikų Bažnyčios vadovas žemėje yra

TI

Šventasis Tėvas popiežius .............................................

Mano parapijos klebonas yra.........................................................

UO

Klebonui padeda kunigas/-ai ........................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

NE

KO

PIJ

5. Esi Bažnyčios narys(-ė). Perskaityk šį įsipareigojimą
įrašydamas(-a) savo vardą ir pagalvojęs(-usi), apačioje
užrašyk, kur ir kokioje parapijojos veikloje galėtum padėti
Bažnyčios bendruomenei.
Mano Dieve, Tu mano geriausias Bičiulis ir mano Mokytojas. Aš
……………………………., įsipareigoju eiti šventumo keliu, kurį
man esi paruošęs – švęsti sekmadienį, dalyvauti Šventosiose Mišiose,
laikytis Tavo ir Bažnyčios įsakymų, dažnai eiti išpažinties ir priimti
Jėzų į savo širdį. Taip pat noriu padėti savo parapijai atlikdamas joje
įvairius darbelius.
Marija, mano ir Bažnyčios Motina, globok mane, kad būčiau
ištikimas(-a) Tavo Sūnui Jėzui ir Tau.

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
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Bažnyčios bendruomenės šventės

NE

KO

PIJ

UO

TI

1. Visi Šventieji (lapkričio 1 d.).Visų Šventųjų diena – yra skirta
visiems žinomiems ir nežinomiems Šventiesiems pagerbti.
2. Vėlinės (lapkričio 2d.) mirusiųjų pagerbimo diena.
3. Kristus Karalius. Liturginių metų pabaiga.
4. Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo iškilmė – Šventos Kalėdos
(gruodžio 25 d.).
5. Švenčiausioji Mergelė Marija, Dievo gimdytoja – Naujieji Metai
(sausio 1 d.).
6. Viešpaties Apsireiškimas – Trys karaliai (sausio 6 d., keliama į
artimiausią sekmadienį).
7. Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas – Šventos Velykos.
Kiekvienais metais kita data. Šiemet........................................ d
8. Viešpaties Jėzaus Kristaus Dangun žengimas – Šeštinės – 40-oji
diena po Šventų Velykų, keliama į sekmadienį. Šiemet ....................d.
9. Šventosios Dvasios atsiuntimas – Sekminės – 50 – oji diena po
Šventų Velykų. Šiemet ................................d.
10. Švč. Trejybės šventė.
11. Švenčiausiasis Kristaus Kūnas ir Kraujas – Devintinės. Devynios
savaitės nuo Didžiojo Ketvirtadienio, kuomet minimas Šventųjų
Mišių įsteigimas. Švenčiama ketvirtadienį, bet keliama į sekmadienį.
Šiemet ............................... d.
12. Šv. Jono Krikštytojo šventė (Joninės) birželio 24d.
13. Švenčiausiosios Mergelės Marijos Dangun paėmimas su kūnu ir
siela – Žolinės (rugpjūčio 15 d.).
14. Švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimas (Šilinės) –
rugsėjo 8 d.
15. Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltasis prasidėjimas –
gruodžio 8d.
16. Apreiškimas Švenčiausiajai Mergelei Marijai – kovo 25 d.
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GAVĖNIA

UO

TI

„Atėjo metas ir prisiartino Dievo karalystė:
Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ (Mk 1, 15)

Gavėnia – tai ..............................................
........................................................................

YOUCAT

Su šeimos nariais katekizme „Youcat vaikams“ skaityk:
136-137 psl. 192-193

KO

VAIKAMS

PIJ

Šiais metais prasideda .................................

Gavėnios laikotarpiu Bažnyčia ragina tikinčiuosius
tinkamai pasiruošti Kristaus Prisikėlimo šventei.

NE

1. Užrašyk tris veiksmus, kuriuos turėtų stengtis daryti kiekvienas
tikintysis Gavėnios metu. Kiekvieną veiksmą pakomentuok.

1. ...........................................................................................
...........................................................................................

2. ...........................................................................................

...........................................................................................

3. ...........................................................................................
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Gavėnios metu mes visi esame kviečiami dalyvauti
Kryžiaus kelio pamaldose.

...................................

TI

Mūsų parapijos bažnyčioje Kryžiaus kelias bus einamas
.......... val.

UO

Kryžiaus kelias einamas apmąstant Kristaus kančią ir kalbant tam
skirtas maldas, giedant giesmes.

Kryžiaus kelią sudaro: įžanga, 14 stočių ir pabaiga

PIJ

Kunigas arba maldos vadovas skaito įžangą. Tuomet paskelbiama
Kryžiaus kelio stotis.

Pvz. 1 – oji stotis „Viešpats Jėzus nuteisiamas mirti“.
Po to kunigas ar vadovas gieda arba sako –

KO

„Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave“,
visi atsiliepia – „kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį“.
Stotis apmąstoma. Tuomet kunigas arba vadovas sako –
„Pasigailėk mūsų, Viešpatie!“

NE

visi atsiliepia – „Pasigailėk mūsų!“.

Einant nuo vienos stoties prie kitos gali būti giedamos atitinkamos
giesmės. Keturiolikos stočių pabaigoje giedama:

„Kurs už mus kaltus kentėjai, Jėzau Kristau, Dieve mūsų,
būk mums gailestingas, būk mums gailestingas“.
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Kryžiaus kelio stotys

1. Viešpats Jėzus nuteisiamas mirti.

TI

2. Viešpats Jėzus paima nešti kryžių.

3. Viešpats Jėzus parpuola po kryžiumi.

UO

4. Viešpats Jėzus susitinka savo Motiną.

5. Simonas Kirėnietis padeda Viešpačiui Jėzui nešti kryžių.
6. Veronika nušluosto Viešpačiui Jėzui veidą.
7. Viešpats Jėzus parpuola antrą kartą.

PIJ

8. Viešpats Jėzus ramina verkiančias moteris.
9. Viešpats Jėzus parpuola trečią kartą.
10. Viešpačiui Jėzui nuplėšia drabužius.
11. Viešpatį Jėzų kala prie kryžiaus.

KO

12. Viešpats Jėzus miršta ant kryžiaus.
13. Viešpatį Jėzų nuima nuo kryžiaus.

NE

14. Viešpatį Jėzų laidoja.

2. Perskaityk savo bendraamžių pasiryžimus Gavėniai ir pasvarstyk,
kaip tu sustiprinsi savo ryšį su Dievu artėjant šventoms Velykoms.
Pagalvok, ko stokoji, kur turėtum augti, kas tau yra sunku tikėjime ir
sukurk savo pasiryžimą(-us) Gavėnios laikui.

Man reikia labiau mylėti Dievą, geriau Jį pažinti.
Todėl kiekvieną sekmadienį prieš šventąsias Mišias
perskaitysiu Jo Žodį, kad geriau pasirengčiau
susitikimui su Juo.
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UO

Turėčiau labiau mylėti artimą.
Kartais man sunku suvokti, kad artimas
yra kiekvienas žmogus.

TI

Turėčiau būti draugiškesnis(-ė) šalia
manęs esantiems žmonėms.

PIJ

Man sunku pasidalinti. Todėl pasiryžtu
dalyvauti kokioje nors akcijoje,
kad padėčiau nepriteklių kenčiantiems žmonėms.
Mano pasiryžimai Gavėniai

KO

...............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

NE

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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Žodynas
A

NE

KO

PIJ

UO

TI

adoracija – garbinimas
aleliuja – garbinkime Dievą
amen – taip, tai yra tiesa
atgailos dalys – praktiniai žingsneliai, padedantys susitaikyti su
Dievu, savimi, žmonėmis ir aplinka
atnašavimas – duonos ir vyno aukojimas
Aukos liturgija – šventų Mišių dalis, kai Dievui paaukota duona ir
vynas perkeičiami į Jėzaus Kristaus Kūną ir Kraują ir susivienijama
su Juo
B
Bažnyčia – pakrikštytų žmonių bendruomenė
bažnyčia – maldos namai
D
Dekalogas – dešimt Dievo įsakymų
G
Gavėnia – keturiasdešimt dienų laikotarpis, skirtas pasiruošti Kristaus
Prisikėlimui
gimtoji nuodėmė – iš Adomo ir Ievos paveldėta pirmoji
nuodėmė, kuri atsinešama gimimo metu
H
homilija – Šventojo Rašto aiškinimas
I
išpažintis – nuodėmių išsakymas Dievui per kunigą
K
Katekizmas – glaustas, bet išsamus krikščioniškojo tikėjimo tiesų
pristatymas remiantis Biblija ir Bažnyčios tradicija.
klausykla – vieta bažnyčioje, kur atliekama išpažintis
Komunija - susivienijimas su Jėzumi Kristumi. Duonos ir vyno
pavidalu priimamas Kristaus Kūnas ir Kraujas
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NE

KO

PIJ

UO

TI

L
liturgija – liturgija viešas Dievo garbinimas krikščionių bendruomenėje
apeigomis ir bendra malda
Liturginiai metai – yra Bažnyčios – Dievo tautos susitarimas, kaip
kasmet švęsti Kristaus gyvenimo įvykius, tikėjimo slėpinius ir šventųjų
minėjimus. (Katekizmas “Youcat vaikams” psl.161)
M
malonė – Dievo dovana žmogui
monstrancija – puošnus indas, į kurį įdedamas Švenčiausiasis
Sakramentas, kad jį matydami žmonės galėtų adoruoti (garbinti)
N
nuodėmė – nusigręžimas nuo Dievo sąmoningai atliekant blogą
darbais, žodžiais, mintimis ir apsileidimais
P
pašaukimas – žmogui Dievo skirta užduotis
psalmė – Senojo Testamento giesmė
O
Ostija – apvalus kvietinis paplotėlis, kuris per šventąsias Mišias tampa
Kristaus Kūnu
S
sąžinė – vidinis Dievo balsas žmoguje
sąžinės patikra – klausimai, padedantys geriau pažinti savo nuodėmes
ir klaidas
skaitiniai – Šventojo Rašto ištraukos, skaitomos per šventąsias Mišias
iš Senojo ir Naujojo Testamentų
Š
šventosios Mišios – Jėzaus Kristaus kančios, mirties ir Prisikėlimo
sudabartinimas nekruvinu būdu
T
tabernakulis – vieta Švenčiausiajam Sakramentui laikyti
Ž
Žodžio liturgija – šventų Mišių dalis, kai klausomasi per Šventąjį
Raštą kalbančio Viešpaties
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Nr.

Puslapis

TI

Besiruošiančio(-ios) susitikimui
su Jėzumi Kristumi atmintinė
Vaiko Tėvelių Katecheto(-ės)
parašas parašas
parašas

UO

Pagrindinės maldos
Viešpaties malda

psl. 105

2.

Angelo
pasveikinimas
Marijai

psl. 106

3.

Švenčiausiojo
Sakramento
pagarbinimo
malda

psl. 9

4.

Švenčiausiosios
Trejybės
pagarbinimo
malda

psl. 13

5.

Viešpaties
angelas

psl.4 2

6.

Malda už
mirusius

psl. 21

NE

KO

PIJ

1.

Įsakymai

7.

10 Dievo
įsakymų

psl. 23

8.

5 Bažnyčios
įsakymai

psl. 92
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Puslapis
Didysis meilės
įsakymas

psl. 29

10.

Svarbiausios
tikėjimo tiesos

psl. 106

UO

9.

Vaiko Tėvelių Katecheto(-ės)
parašas
parašas parašas

TI

Nr.

Svarbūs tikėjimo klausimai
Kas yra
11. švenčiausioji
Trejybė?

13.

Kas yra
nuodėmė?

psl. 30
psl. 31

Kokios būna
nuodėmės?

psl. 31,
psl. 58

Kaip skirstomi
yra sakramentai?

psl.
56-57

NE

15.

psl. 50

KO

Kaip yra
14. padaromos
nuodėmės?

PIJ

12. Kas yra sąžinė?

psl. 12

16.

Su kuo
susitaikome
17. per Atgailos –
Sutaikinimo
sakramentą?

psl. 60

18. Atgailos dalys

psl. 59

19. Išpažinties eiga

psl. 61
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Puslapis

Vaiko Tėvelių Katecheto(-ės)
parašas
parašas parašas

Šventės
Kas yra
Adventas?

psl. 38

UO

20.

21. Kas yra Kalėdos?

psl. 39

22. Kas yra Gavėnia?

psl. 95

23. Kas yra Velykos?

psl. 71

Kas yra Šeštinės
ir Sekminės?

psl.
86-87

PIJ

24.

TI

Nr.

Klausimai apie šventąsias Mišias
25. Šv. Mišių dalys

KO

Kas yra
26. šventosios
Mišios?

psl. 76

Kas yra
27. Švenčiausiasis
Sakramentas?

NE

psl. 75

Klausimai apie Bažnyčią

28.

Kas yra
Bažnyčia?

psl. 91

29.

Kas įkūrė
Bažnyčią ir kada?

psl. 91
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PRIEDAI

TI

2 temai priedas Nr. 1. Įrašyk į Viešpaties maldą trūkstamus žodžius.
Žodžiai pateikti šalia.

UO

Viešpaties malda
Tėve ........ kuris ..... ............. danguje!
Teesie ............ Tavo .................,

PIJ

teateinie Tavo ....................,

mūsų, vardas,
šventas, esi,

danguje, pikto,

valia, karalystė,

taip ir ...........................

žemėje, duonos,

KO

teesie Tavo ........... kaip ................,

Kasdienės mūsų ...............

duok mums ...........................,

atleidžiame,
kaltininkams,

NE

ir ................ mums mūsų ...................

atleisk, kaltes,

kaip ir mes .................................

neleisk,

savo ..................................

gundyti,

bet ................... mus nuo ................. .

šiandien.

Ir neleisk mūsų .............................,

gelbėk,

Amen.
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TI

9 temai priedas Nr. 2. Įrašyk į Angelo pasveikinimo Marijai maldą
trūkstamus žodžius. Žodžiai pateikti šalia.

Angelo pasveikinimas Marijai

Marija, pagirta,

UO

Sveika, ..............., malonės ...................!
............................ su Tavimi!

Viešpats,

pilnoji, pagirtas,

ir ...................... Tavo................ – Jėzus,

Sūnus, moterų,

................... Marija, ................. Motina,

Šventoji, Dievo,

melsk už mus, ...........................

nusidėjėlius,

KO

PIJ

Tu ...................... tarp ......................

mirties.

dabar ir mūsų .................... valandą.
Amen.

NE

Svarbiausios tikėjimo tiesos:

1. Yra vienas Dievas trijuose Asmenyse: Dievas Tėvas,
Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia.
2. Dievas Sūnus yra tapęs žmogumi ir numiręs dėl mūsų
išganymo.
3. Dievas yra gailestingas ir teisingas.
4. Žmogaus siela yra nemirtinga.
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7 temai priedas Nr. 3. Gailestingumo darbų kūnui ir sielai sąrašas:
Nuliūdusį paguosti.

Abejojančiam patarti.

Ligonį aplankyti.

Išalkusį pavalgydinti.

Keleivį priglausti.

Mirusį palaidoti.

Melstis už gyvus ir mirusius.

Vargšą aprengti.

Įžeidimus atleisti.

Kalinį sušelpti.

Nuoskaudas nukęsti.

PIJ

Pikta darantį sudrausti.

UO

Nemokantį pamokyti.

TI

Ištroškusį pagirdyti.

14 temai priedas Nr. 4. Žodžiai išpažinties eigai

KO

persižegnoji

„Garbė Jėzui Kristui“.

„Išpažinties einu pirmą kartą

NE

Gerajam Dievui nusidėjau

„Daugiau nuodėmių neprisimenu,
dėl jų gailiuosi, žadu taisytis,
prašau atgailos ir išrišimo“.
persižegnoji
„Dėkoju Dievui“.
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Tikiu į Dievą Tėvą visagalį,
dangaus ir žemės Sutvėrėją;

UO

ir į Jėzų Kristų,

TI

Apaštalų tikėjimo išpažinimas

vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį,

(nusilenkiame) kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios,

gimė iš Mergelės Marijos, (atsitiesiame)

PIJ

kentėjo prie Poncijaus Piloto,
buvo prikaltas prie kryžiaus,
numiręs ir palaidotas;
nužengė į pragarus;

KO

trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių;
įžengė į dangų,

sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje,
iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.

NE

Tikiu į Šventąją Dvasią,

šventąją visuotinę Bažnyčią,
šventųjų bendravimą,
nuodėmių atleidimą,
kūno iš numirusių prisikėlimą
ir amžinąjį gyvenimą.
Amen.
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Nikėjos – Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas

PIJ

(Visi nusilenkia).

UO

TI

Tikiu (į) vieną Dievą, visagalį Tėvą,
dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją.
Tikiu (į) vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų,
prieš visus amžius gimusį iš Tėvo:
Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo;
gimusį, bet ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu.
Per jį visa yra padaryta.
Jis dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus.

NE

KO

Šventosios Dvasios veikimu
priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi (atsitiesia).
Valdant Poncijui Pilotui,
jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus,
nukankintas ir palaidotas.
Kaip Šventajame Rašte išpranašauta,
trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių.
Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje.
Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti
ir viešpataus per amžius.
Tikiu (į) Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją,
kylančią iš Tėvo ir Sūnaus,
su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą,
kalbėjusią per pranašus.
Tikiu vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią.
Pripažįstu vieną Krikštą nuodėmėms atleisti.
Laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo.
Amen.
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Jėzaus
ir Kraujas
ir vyno pavidalais
tobuliauKūnas
mus sujungia
suduonos
Bažnyčia

suteikia septynias Šventosios Dvasios dovanas

atleidžia po Krikšto padarytas nuodėmes

SAKRAMENTAI
GYDYMOGYDYMO
SAKRAMENTAI

tvirčiau suvienija mus su Jėzumi Kristumi

padeda darbais liudyti, kad esame Jėzaus mokiniai

sustiprina mūsų tikėjimą

tampame Kristaus Bažnyčios nariais

sustiprina mus ligoje

jei tokia Dievo valia, sugrąžina kūno sveikatą

Jėzus aplanko ligonį

padeda susitaikyti su savimi

sutaiko mus su Dievu ir Bažnyčia

TI

teikia galią perkeisti duoną ir vyną
į Švenčiausiąjį Sakramentą
sakramentą

skatina sutuoktinius padėti vienas kitam
siekti šventumo šeimoje

suteikia galią gerai atlikti kunigo pareigas

Dievas palaimina naują šeimą

per šventimus pats Kristus pasiima asmenį ir
veda jį į Bažnyčios tarnybą

suteikia malonę sutuoktiniams mylėti vienas kitą

UO

TARNAVIMO
TIKINČIŲJŲ
TARNAVIMO
TIKINČIŲJŲ
BENDRUOMENEI
SAKRAMENTAI
BENDRUOMENEI
SAKRAMENTAI

PIJ

KO

maitina mūsų sielą ir dovanoja jai nemirtingumą

tampame Dievo vaikais

nuplauna gimtąją nuodėmę

Į KRIKŠČIONYBĘ ĮVEDANTYS
SAKRAMENTAI

NE

13 tema. Per sakramentus gaunamų malonių lipdukai
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PIJ

UO

TI

13 tema. Sakramentų simbolių lipdukai

KO

22 tema. Bažnyčios įsakymų lipdukai

NE

Sekmadieniais ir kitomis
įsakytų švenčių dienomis
dalyvauk šventosiose
Mišiose ir susilaikyk
nuo sunkių darbų.
Bent kartą per metus
atlik išpažintį.

Laikykis Bažnyčios
nustatytų pasninkų.

Paremk savo Bažnyčią.

Bent apie Velykas priimk
Švenčiausiąjį Sakramentą.
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NE

KO

PIJ

UO

TI

SVARBI INFORMACIJA!
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NE

KO

PIJ

UO

TI

NAMŲ DARBAI
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