1.! Švenčiausiojo Sakramento pagarbinimas (tai pasisveikinimas ir atsisveikinimas su Ostijoje!
Garbinkime Švenčiausiąjį Sakramentą,
gyvenančiu ir visų laukiančiu Jėzumi Kristumi)
Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties,
tikrąjį Kūną ir Kraują (3 k.),
dabar ir visados ir per amžius. Amen.
2.! Tėve mūsų (šią maldą išmokė Jėzus Kristus)
Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip
danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes
atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
3.! Sveika, Marija (ši malda yra angelo pasveikinimas Marijai)
Sveika, Marija, malonės pilnoji, Viešpats su Tavimi, Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas Tavo Sūnus – Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo Motina, Melsk už mus nusidėjėlius, Dabar ir mūsų mirties valandą. Amen
4.! Švč. Trejybės pagarbinimas. (šia malda pagerbiamas vienas Dievas Trijuose asmenyse)
Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

10.! Sakramentai(yra 7, Juos įsteigė Jėzus Kristus, tai yra regimi ženklai, per kuriuos gauname Dievo
Sakramentai – Jėzaus Kristaus įsteigti ženklai Dievo malonei įgyti. Yra šie:
malonę)
Įkrikščioninimo sakramentai:
1.! Krikštas – gauname gimtosios nuodėmės atleidimą, tampame Katalikų Bažnyčios bendruomenės
nariais
2.! Sutvirtinimas – gauname Šventosios Dvasios dovanų
3.! Švenčiausias Sakramentas – Kristaus Kūnas ir Kraujas duonos ir vyno pavidalu.
Gydymo sakramentai:
4.! Atgaila – gauname atleidimą nuo nuodėmių, padarytų po Krikšto susitaikome su Dievu, savimi,
artimais ir aplinka
5.! Ligonių patepimas – ligoniams jų sielai ir kūnui sustiprinti
Tarnavimo sakramentai:
6.! Kunigystė – suteikiama galia gerai atlikti kunigo pareigas
7.! Santuoka – jaunavedžiai gauna malonę gerai sugyventi ir gražiai auklėti vaikus
Vieną kartą priimti galime: Krikštą, Sutvirtinimą, Kunigystę.
Tu jau priėmei: Krikštą, Atgailos (išpažintis) ir Švenčiausiąjį Sakramentą (Komunija)ir ruošiesi priimti:
Sutvirtinimą.
Per Paskutinę Vakarienę buvo įsteigti sakramentai: Švč. Sakramentas ir Kunigystė
Sutvirtinimo sakramentas buvo įsteigtas per Sekmines
Atgailos sakramentas įsteigiamas, Jėzui trečią dieną prisikėlus iš numirusių apaštalams suteikiama galia šv.
Dvasios vardu atleisti nuodėmes.

5.! Tikiu (Credo) (šioje maldoje sudėta viskas, kuo tikime, maldą sudėjo apaštalai, tai visų tikėjimo tiesų
sutrumpinimas)
Tikiu Dievą Tėvą Visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją. Ir Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį, Kuris
prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, Kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie
kryžiaus, numiręs ir palaidotas; nužengė į pragarus; trečią dieną kėlėsi iš numirusiųjų; įžengė į dangų; sėdi 11.! Atgailos dalys: (žmogus nėra idealus Dievo kūrinys, jis turi laisvą valią pasirinkti, todėl klysta, dėl savo
Visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę
klaidų gali atsiprašyti žmogaus ir Dievo. Su Dievu susitaikome atlikdami atgailą = išpažintį)
Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžiną gyvenimą. Amen. Kad atgaila būtų gera, reikia:
1.! Atsiminti savo nuodėmes
6.! Malda už mirusius. (šią maldą kalbame už mirusį, dalyvaudami laidotuvėse ar įėję į kapines)
2.! Gailėtis dėl nuodėmių (svarbiausia atgailos dalis, nes be gailesčio nėra ir atleidimo. Tobulas
Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie,
gailestis – kai gailimės iš meilės, kad įžeidėme gerąjį Dievą)
Ir amžinojo šviesa jiems tešviečia (3 k.)
3.! Tvirtai pasiryžti nebenusidėti
Tegul ilsisi ramybėje. Amen.
4.! Atlikti išpažintį
5.! Atsilyginti ir taisytis
7.! Viešpaties angelas. (malda primena angelo Gabrieliaus apsilankymą pas Mariją, kad praneštų, kad
dangiškasis Tėvas išsirinko Mariją būti jo sūnaus Jėzaus Kristaus motina)
12.! Svarbiausios tikėjimo tiesos:
Viešpaties angelas apreiškė Marijai: „Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios".
1.! Yra vienas Dievas trijuose Asmenyse: Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia.
Sveika, Marija...
2.! Dievas Sūnus yra tapęs žmogumi ir numiręs dėl mūsų išganymo
„Štai aš Viešpaties tarnaitė, teesie man pagal Tavo žodį".
3.! Dievas yra teisingas, už gerą atlygina, o už blogą baudžia.
Sveika Marija...
4.! Žmogaus siela yra nemirtinga
Ir Žodis tapo kūnu, ir gyveno tarp mūsų.
Sveika Marija...
13.! Šv. Dvasios dovanos(Svarbiausia, ką gauname su Sutvirtinimo sakramentu)
Išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, žinojimas, maldingumas ir pagarbi Dievo baimė.
8.! Dekalogas (10 Dievo įsakymų) (galioja visais laikais ir visame pasaulyje, sąmoningai nesilaikius yra Visos šios dovanos yra vienodai svarbios, todėl ir teikiamos 7, o ne po vieną.
sunki nuodėmė. Viešpats įteikė Mozei ant Sinajaus kalno iškaltus ant akmens plokštės)
1. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną; 2. Netark Dievo vardo be reikalo; 3. Švęsk Sekmadienį; 4. Gerbk savo 14.! SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS — tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas
tėvą ir motiną; 5. Nežudyk; 6. Nepaleistuvauk; 7. Nevok; 8. Nekalbėk netiesos; 9. Negeisk svetimo vyro ir
pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas
svetimos moters; 10. Negeisk svetimo turto.
Šventąja Dvasia.
Didysis įsakymas: Mylėk Viešpatį Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis; mylėk kiekvieną Sutvirtinimo sakramento reikia tam, kad būtų paskatintas Krikšto malonės augimas. Jį priimantis
žmogų taip, kaip save.

žmogus labiau išgyvena Dievo vaiko pašaukimą, tvirčiau susivienija su Kristumi ir Katalikų
9.! Bažnyčios įsakymai. (Bažnyčia – tikinčiųjų bendruomenė, kur egzistuoja bendruomenė, ten turi būti ir Bažnyčia kaip tikinčiųjų bendruomene.
Svarbiausia, ką gauname su Sutvirtinimo sakramentu yra Šventosios Dvasios dovanos.
tam tikros taisyklės, kurios privalomos visiems nariams, kas jų nesilaiko žeidžia bendruomenę ir
1.! Švęsk šventes
daro nuodėmę) Šį sakramentą teikia vyskupas arba jo įgaliotas kunigas.
Sutvirtinimo sakramento simboliai
2.! Sekmadieniais ir per šventes dalyvauk šv. Mišiose
3.! Laikykis pasninko ir nesilinksmink draudžiamu metu
·
Vyskupo rankos uždėjimas
4.! Bent apie Velykas atlik išpažintį ir priimk Švenčiausiąjį Sakramentą
·
Patepimas šventąja Krizma
5.! Padėk išlaikyti savo Bažnyčią

15.! Šv. Mišios, jų dalys (kiekvienose Šv. Mišiose mes įsijungiame asmeniškai į Kristaus Gyvenimo, mirties ir
prisikėlimo paslaptį. Šv. Mišias aukoja pats Kristus tarpininkaujant Kunigui)
Šv. Mišios yra Jėzaus Kristaus kančios, mirties ant kryžiaus bei prisikėlimo prisiminimas ir sudabartinimas.
(Šv. Mišias pirmą kartą Kristus atlaikė per paskutinę vakarienę, jose dalyvavo apaštalai, kurie šių Mišių
metu buvo įšventinti į kunigus)
Šv. Mišias sudaro dvi svarbios dalys – žodžio liturgija ir aukos liturgija.
Žodžio liturgiją (klausomės Dievo ir bažnyčios pamokymų) sudaro tokios dalys: SKAITINIAI IR PSALMĖ,
EVANGELIJA, PAMOKSLAS, TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS, VISUOTINĖ MALDA.
Aukos liturgiją sudaro šios dalys: ATNAŠAVIMAS(duonos ir vyno paruošimas perkeitimui),
PERKEITIMAS(duona ir vynas tampa Jėzaus kūnu ir krauju), KOMUNIJA(per Ostiją priimame Jėzų į savo
širdį ir vienijamės su juo).
Svarbiausia Šv. Mišių dalis – PERKEITIMAS – duona ir vynas tampa Kristaus Kūnu ir Krauju.

24. Svarbiausios liturginės šventės
Kalėdos – Kristaus gimimas
Velykos – Kristaus prisikėlimas (Svarbiausia katalikų šventė)
Šeštinės – Kristaus žengimas į dangų (6 sav po Velykų)
Sekminės – Šv. Dvasios atsiuntimas ir Bažnyčios įsteigimo diena (Šventosios Dvasios atsiuntimas ir Bažnyčios
įsteigimas. Švenčiame 7 sav po Velykų. Bažnyčios gimtadienis)
Devintinės – Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė
Žolinės – Švč. Mergelės Marijos ėmimas į dangų (rugpjūčio 15)
Visi Šventieji – Lapkričio 1, Meldžiamės už visus mirusiuosius, kurie yra danguje.

25. Kas yra adventas ir gavėnia?
Adventas – susikaupimo laikotarpis, kuris trunka 4 savaites iki Kristaus gimimo – Kalėdų;
Gavėnia – susikaupimo laikotarpis, kuris trunka 40 dienų, prasideda Pelenų Trečiadienį ir tęsiasi iki Kristaus
16.! Kas yra Švč. Trejybė(Mes išpažįstame ne tris dievus, bet vieną Dievą trijuose Asmenyse. Dieviškieji prisikėlimo –Velykų. Gavėnios paskutinė savaitė yra vadinama Didžiąja savaite. Didžioji savaitė prasideda nuo
Asmenys nėra vieną dievystę pasidaliję, bet kiekvienas jų yra visas Dievas)
Verbų sekmadienio ir tęsiasi iki Velykų sekmadienio. Ji apima Didįjį Ketvirtadienį – Paskutinės vakarienės
Yra vienas Dievas trijuose asmenyse – Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia.
paminėjimo diena. Didįjį Penktadienį – Kristaus kančios ir mirties paminėjimo diena ir Didįjį Šeštadienį –
Dievas Tėvas – dangaus ir žemės sutvėrėjas
laukiama Kristaus prisikėlimo (šventinama ugnis ir vanduo, atnaujinami krikšto pažadai).
Dievas Sūnus – Jėzus Kristus yra mūsų Atpirkėjas, tapęs žmogumi ir numiręs dėl mūsų išganymo. Jis ir tikras
Per šiuos laikotarpius: laikomės pasninko, nesilinksminame ir prisimenam tris žymiuosius geruosius darbus.
Dievas ir tikras žmogus.
26. Kas yra pasninkas ir kada jo laikytis
Dievas Šv. Dvasia – Dievo Tėvo ir Dievo Sūnaus siųsta meilės dvasia per Sekmines kaip pažadas žmonėms.
Pasninkas yra savęs apribojimas atsisakant to, kas labai mėgstama (dažniausia įvardijamas atsisakymas mėsos,
Visi Švč. Trejybės asmenys yra vienodai svarbūs.
alkoholio, saldumynų, pramogų). Pasninko laikytis reikia Advento ir Gavėnios penktadieniais
(rekomenduojama kiekvieną penktadienį). Ypatingai svarbios šios dienos: Kūčios, Pelenų Trečiadienis ir
17.! Kas yra nuodėmė (sunki, lengva)
Nuodėmė yra nusižengimas Dievo ar Bažnyčios įsakymams. Nusidėti galima: MINTIMIS, ŽODŽIAIS, Didysis Penktadienis.
Eucharistinis pasninkas – kai nevalgome vieną valandą prieš Komuniją (vandenį ir vaistus gerti galima).
DARBAIS IR APSILEIDIMAIS.
Nusidedama prieš DIEVĄ, SAVE, ARTIMĄ IR APLINKĄ.
Lengva nuodėmė – kai nusikalsti padarydamas nelabai svarbų dalyką arba nusidedi to nežinodamas ar kieno 27. Nikėjos-Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas.
TIKIU Į VIENĄ DIEVĄ, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją. Tikiu į
nors priverstas.
Sunki nuodėmė – susideda iš trijų veiksmų: pažeidžiamas svarbus dalykas (Dievo ir Bažnyčios įsakymai); 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
daroma sąmoningai ir laisvai (niekam neverčiant)
padaryta. Jis dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus. Šventosios Dvasios veikimu priėmė
kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus,
18.! Septynios didžiosios nedorybės
nukankintas ir palaidotas. Kaip Šventajame Rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių. Įžengė į
1.Puikybė; 2.Gobšumas; 3.Gašlumas; 4.Rūstumas; 5.Pavydas; 6.Persivalgymas ir persigėrimas; 7.Tingumas.
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
19.! Kas yra Bažnyčia?
šlovinamą, kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią. Pripažįstu vieną Krikštą
Žodis bažnyčia turi dvi reikšmes:
nuodėmėms atleisti. Laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen.
bažnyčia – vieta kurioje garbiname Dievą, maldos namai.
Bažnyčia – pakrikštytųjų bendruomenė; tai "Gyvoji" Bažnyčia, nes ją sudaro visi pakrikštyti
28.Kultūringas elgesys bažnyčioje. Išjungiamas mobilus telefonas, be reikalo nevaikštoma, nesikalbama, jei
Bažnyčia yra: VIENA. ŠVENTA. VISUOTINĖ. APAŠTALINĖ.
yra reikalas kažkur nueiti, vaikštoma pa mažu, nebėgiojama. Įėjus ir išeinant iš bažnyčios pagarbinamas
Švenčiausiasis Sakramentas (tai pasisveikinimas ir atsisveikinimas su Ostijoje gyvenančiu ir visų laukiančiu
20.! Kaip sukalbėti vienus poterius?
Jėzumi Kristumi )būti susikaupus, melstis su visais susirinkusiais, garsiai atsakinėti, giedoti, ten kur reikia
Tėve mūsų, Sveika Marija, Švč. Trejybės garbinimas, Tikiu Dievą Tėvą. (Jei reiks sukalbėtu dvejus poterius,
atsistoti ar atsiklaupti, pereinant pro vietą, kurioje yra Ostijoje Jėzus (tabernakulyje, ten kur dega žvakutė ar
tada kalbi pirmas tris maldas po du kartus tik Tikiu Dievą Tėvą visada kalbi tik vieną kartą)
lempelė) priklaupti.
21.! Kas yra Šv. Raštas?
Šv. Raštas arba Biblija – Dievo Žodis. Jos autorius yra Dievas, o Ją parašė – Dievo įkvėpti žmonės.
Jį sudaro: Senasis Testamentas [žydų tautos istorija] ir Naujasis Testamentas (Kristaus gyvenimas, darbai,
mokymas) [keturios Evangelijos(Matą, Morkų, Luką, Joną), Apaštalų darbai, laiškai ir Apreiškimas Jonui]
Žodis Evangelija reiškia „Geroji Naujiena“. Evangelijos: Jono, Luko, Mato, Morkaus.
22. Kaip katalikas švenčia sekmadienį? Eina į Šv. Mišias, nedirba sunkių darbų ir kitų neverčia dirbti,
meldžiasi kaip ir kiekvieną dieną.
23. Trys žymieji gerieji darbai. Malda, pasninkas, išmalda

Papildomi svarbūs klausimai:
1.!Kas yra tobulas gailestis? Tai kai žmogus gailisi iš meilės, kad įžeidė gerąjį Dievą.
2.!Kada reikia eiti išpažinties? Vieną kartą per mėnesį arba kai padarai nuodėmę. Kitu atveju bent kartą per
Velykas.
3.!Kaip sukalbėti Rožinį? Persižegnojama, pabučiuojamas kryželis. 1 karoliukas – Tikiu Dievą Tėvą ir Tėve
mūsų. Toliau prie 3 karoliukų po Sveika Marija, po jų Garbė Dievui Tėvui. Po Įžangos 1 Karoliukas –
apmąstome pirmąjį slėpinį, Tėve Mūsų ir 10 kartų Sveika Marija ir taip 5 kartus. Rožinis baigiamas
malda Sveika Karaliene arba Marijos litanija.
4.!Kam gyvename žemėje? (kad vykdytume Dievo valią (tikėti, laikytis įsakymų, priimti sakramentus) ir
nueitume į dangų)
5.!Kas yra Dievas? (dangas ir žemės kūrėjas) Kur yra Dievas? (danguje, žemėje, kiekvienoje vietoje ) Kiek yra
dievų? (vienas Dievas Trijuose asmenyse)
6.!Kokią maldą reikia kalbėti įeinant ir išeinant iš bažnyčios? Švč. Sakramento garbinimą.
7.!Kas yra Eucharistinis pasninkas? Susilaikymas nuo valgio vieną valandą prieš priimant Komuniją.
8.!Šv. Dvasios simboliai: balandis, ugnis, vanduo, patepimas, debesis ir šviesa, antspaudas, pirštas, ranka.
9.!Kas yra malda ir jos rūšys? Malda – nuoširdus pokalbis su Dievu. Maldos rūšys: laiminimo, garbinimo,
prašymo, užtarimo, dėkojimo, šlovinimo.
10.! Kokius stebuklus Jėzus darė? Vestuvėse Kanoje Jėzus Kristus vandenį paverčia vynu; Neįgaliojo
išgydymas; Mergaitės iš numirusių prikėlimas; Lozoriaus iš numirusių prikėlimas; raupsuotojo
išgydymas; Jėzus vaikšto vandeniu; Duonos padauginimas ir kiti.
11.! Jėzaus gyvenimo įvykiai? Jėzaus gimimas, Bėgimas į Egiptą, Sugrįžimas į Nazaretą, Jėzaus krikštas
Jordane, Jėzaus gundymas, Judo išdavystė, Paskutinė vakarienė, Jėzus nukryžiuojamas, Jėzus miršta,
Jėzus palaidojamas, Jėzus prisikelia.
12.! Kokiai vyskupijai priklauso Klaipėda? Telšių.
13.! Kas yra vyskupas? Apaštalų įpėdinis, vyskupijos valdytojas
14.! Kas yra Telšių vyskupas? Jonas Boruta
15.! Kokiai parapijai priklausai? Šv. Juozapo Darbininko.
16.! Kas yra popiežius? Petro įpėdinis, Kristaus vietininkas žemėje. Šiuo metu Pranciškus.
17.! Kur popiežius gyvena? Romoje, Vatikane
18.! Kryžiaus kelias. Tai garbinimo pobūdžio gavėnios pamaldos, simboliškai atkartojančios Jėzaus Kristaus kančios
kelią, Jo mirtį ir palaidojimą.

19.! Kodėl Jėzus sutiko mirti ant kryžiaus? (tam, kad išgelbėtų žmones nuo pragaro).
20.! Kas yra Švenčiausias Sakramentas? (Jėzaus Kristaus tikrasis Kūnas ir Kraujas, duonos ir vyno pavidalu.
Švenčiausiąjį Sakramentą Jėzus įsteigė per paskutinę vakarienę. Švenčiausias sakramentas yra tas pats kaip ir
Komunija. Priimdami Komuniją per šv. Mišias priimame į savo širdį Jėzų Kristų)

