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VAIKO PASITIKIMAS
Krikšto apeigas gali atlikti kunigas arba diakonas. Krikštijamą
berniuką laiko Krikšto t÷vas, mergaitę – Krikšto motina, t÷vai
stovi šalia. Pasitinkant vaiką, visi apeigų dalyviai stovi.
Kunigas (sako visiems): Vardan Dievo – T÷vo ir Sūnaus, ir
Šventosios Dvasios.
Visi (atsako): Amen.
Kunigas (sako visiems): Garb÷ J÷zui Kristui.
Visi (atsako): Per amžius. Amen.
Arba:
Kunigas (sako visiems): Malon÷ Jums ir ramyb÷ nuo Dievo T÷vo
ir Viešpaties J÷zaus Kristaus.
Visi (atsako): Amen.
Kunigas (kreipiasi į visus): Nuoširdžiai sveikinu Jus visus, ypač
t÷vus. Jūs šį vaiką gavote kaip brangią dovaną iš gyvyb÷s
Kūr÷jo – Dievo. Krikštas jam suteiks dievišką gyvybę. Linkiu,
kad Jūs gal÷tum÷te juo visada džiaugtis.
Arba:
Kunigas (kreipiasi į visus): Mieli t÷vai, priimkite šį vaiką kaip
Dievo kūr÷jo dovaną, nes Jis yra visokios gyvyb÷s pradžia ir
šaltinis. Kiekvienam vaikui Dievas nori gausiai suteikti dvasinio
gyvenimo.
Kunigas (klausia t÷vus): Kokį vardą išrinkote savo vaikui?
T÷vai (atsako): N. (sakomas vaiko vardas ir jo šventojo glob÷jo
vardas).
Kunigas (klausia t÷vus): Ko prašote savo vaikui iš Dievo
Bažnyčios?
T÷vai (atsako): Krikšto (arba: „Tik÷jimo malon÷s“ ir t.t.).
Kunigas (kreipiasi į t÷vus): Ar Jūs, gerbiamieji t÷vai, žinote, jog,
prašydami vaikui Krikšto, prisiimate ir pareigą išaukl÷ti jį
tikintį, kad visada laikytųsi Dievo įsakymų, myl÷tų Dievą ir
žmones, kaip liepia Kristus?
T÷vai (atsako): Žinome.
Kunigas (kreipiasi į krikštat÷vius): Ar Jūs, gerbiamieji
krikštat÷viai, esate pasirengę šį vaiką globoti ir pad÷ti t÷vams jį
tikintį išaukl÷ti?
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Krikšto t÷vai (atsako): Taip.
Kunigas (pamin÷jęs vaiko vardą, sako): Su džiaugsmu Bažnyčia
priima tave į savo narių eiles. Jos vardu aš ženklinu tave
kryžiaus ženklu. Ir tavo t÷vai bei krikštat÷viai paženklins tave
tuo pačiu ženklu.
Arba:
Kunigas (pamin÷jęs vaiko vardą, sako): Šiandien krikščionių
bendruomen÷ su džiaugsmu sutinka tave. Jos vardu žymiu tave
kryžiaus ženklu, kad tapęs (-usi) krikščioniu (-e), niekada šio
ženklo nepaniekintum. Netrukus t÷vai ir krikštat÷viai pažym÷s
tave tuo pačiu ženklu.
Tada kunigas, po jo – t÷vai, Krikšto t÷vai ir visi norintieji nieko
nesakydami dešin÷s rankos nykščiu daro kryžiaus ženklą ant
vaiko kaktos.
Kunigas (sako): Dabar visi pasiklausykime Šventojo Rašto
žodžiais kalbančio Viešpaties ir nuoširdžiai pasimelskime,
prašydami Dievo malon÷s šiam vaikui ir jo artmiesiems.

--------------------------------------ŽODŽIO LITURGIJA
Žodžio liturgijoje pagal t÷vų, Krikšto t÷vų ir t.t. nuožiūrą gali būti
pasirenkama skaityti:
a) tik Evangeliją (skaito kunigas arba diakonas),
b) vieną skaitinį (gali skaityti pasirinktas skaitovas), psalmę
(gali skaityti (giedoti) pasirinktas skaitovas (psalmininkas) ir
Evangeliją (skaito Kunigas),
c) du skaitinius – pirmąjį ir antrąjį – (gali skaityti pasirinkti
skaitovai), tarp jų – psalmę (gali skaityti (giedoti) pasirinktas
skaitovas (psalmininkas)), po viso to – Evangeliją (skaito
Kunigas).
Kai skaitomos dvi Šv.Rašto ištraukos, pirmoji (t.y., pirmasis
skaitinys) imama iš Senojo Testamento arba iš Apaštalų laiškų,
antroji (t.y., antrasis skaitinys) iš Naujojo Testamento, tarp
min÷tų Šv.Rašto ištraukų įterpiama psalm÷.
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Kai numatoma pasirinkti vieną Šv.Rašto ištrauką, skaitomas
vienas skaitinys (nesvarbu pasirinktas iš pirmųjų ar antrųjų
skaitinių), po to psalm÷ ir Evangelija.
Kunigas paragina visus atsis÷sti ir kviečia skaitovą skaityti
pirmąjį skaitinį.

PIRMASIS SKAITINYS
T÷vai (Krikšto t÷vai, gimin÷s ir t.t.) gali pasirinkti vieną pirmąjį
skaitinį iš kelių pateiktų variantų. Skaityti gali t÷vų (Krikšto t÷vų,
giminių ir t.t.) parinktas skaitovas

1
Skaitovas ar patarnautojas (skaito):
Skaitinys iš Iš÷jimo knygos.
(Iš 17,3-7)
Iš Egipto išvesta tauta troško be vandens ir murm÷jo prieš
Mozę, sakydami: „Nejau išvedei iš Egipto troškuliu nužudyti
mus ir mūsų vaikus, ir mūsų galvijus?“ Moz÷ šauk÷si
VIEŠPATIES ir sak÷: „Ką aš turiu daryti su šia tauta? Dar
truputį, ir jie ims mane akmenimis mušti“. O VIEŠPATS tar÷
Mozei: „Eik ir atsistok prieš žmones. Pasiimk su savimi keletą
Izraelio seniūnų, laikyk rankoje lazdą, kuria sudavei į Nilą, ir
eik. Tik÷k manimi, aš stov÷siu ten prieš tave ant uolos prie
Horebo. Suduok į uolą, ir ištek÷s iš jos vanduo žmon÷ms
atsigerti“. Moz÷ Izraelio seniūnų akivaizdoje taip ir padar÷. Jis
pavadino tą vietą Masa ir Meriba d÷l to, kad izraeliečiai bar÷si ir
m÷gino VIEŠPATĮ, sakydami: „Ar yra VIEŠPATS tarp mūsų, ar
ne?“
Tai – Dievo žodis.
Visi (atsako): D÷kojame Dievui.

2
Skaitovas ar patarnautojas (skaito):
Skaitinys iš Ezechielio knygos.
(Ez 36,24-28)
Štai ką sako Viešpats: „Atimsiu jus iš tautų, surinksiu jus iš
visų kraštų ir parvesiu jus į jūsų žemę. Nuplausiu jus tyru
vandeniu, bus nuvalyti visi jūsų nešvarumai, – visi jūsų stabai
bus pašalinti. Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jus nauja
dvasia. Išimsiu iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums jautrią
širdį. Duosiu jums savo dvasią ir padarysiu, kad gyventum÷te
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pagal
mano
įstatus, laikytum÷t÷s mano įsakų ir
juos vykdytum÷te. Tuomet jūs gyvensite krašte, kurį daviau
jūsų prot÷viams, – jūs būsite mano tauta ir aš būsiu jūsų
Dievas“.
Tai – Dievo žodis.
Visi (atsako): D÷kojame Dievui.
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Skaitovas ar patarnautojas (skaito):
Skaitinys iš Ezechielio knygos.
(Ez 47,1-9.12)
Kartą angelas nuved÷ mane v÷l prie į÷jimo į Šventyklą. Žiūriu,
vanduo teka iš po Šventyklos slenksčio rytų link, nes
Šventyklos priekis buvo į rytų pusę. Vanduo tek÷jo žemyn iš
pietinio Šventyklos šono galo, į pietus nuo aukuro. Jis išved÷
mane pro šiaurinius vartus ir ved÷ aplinkui lauko puse prie
išorinių vartų, pro kuriuos einama į rytus. Žiūriu, vanduo liejasi
pietiniame šone.
Vyras, eidamas rytų kryptimi su virve rankoje, atmatavo
tūkstantį uolekčių ir perved÷ mane per vandenį, – vandens buvo
lig kulkšnių. V÷l atmatavo tūkstantį ir perved÷ mane per
vandenį, – vandens buvo lig kelių. V÷l atmatavo tūkstantį
uolekčių ir perved÷ mane per vandenį, – vandens buvo lig
juosmens. V÷l atmatavo tūkstantį, jau buvo up÷, kurios
nebegal÷jau pereiti, nes vanduo buvo taip patvinęs, jog reik÷jo
plaukti, – up÷ buvo neperbrendama. Jis paklaus÷ mane:
„Marusis, ar tu matei?“
Tuomet jis parved÷ atgal prie up÷s kranto. Eidamas atgal,
mačiau ant up÷s kranto daugybę medžių vienoje ir kitoje
pus÷je. Jis man paaiškino: „Šis vanduo teka į rytų pusę ir
nutek÷s į Arabą, o kai įtek÷s į jūrą – dvokiančio vandens jūrą,
jos vanduo pasidarys sveikas. Kur tik ta up÷ nutek÷s, visa, kas
gyva ir kruta, gaus iš jos gyvybę. Vandeniui ten nutek÷jus, joje
knibžd÷te knibžd÷s žuvų, nes jis taps sveikas, – visa gyvuos,
kur tik up÷ tek÷s. Ant krantų, abiejose up÷s pus÷se, augs
visokiausi vaismedžiai. Jų lapai nenubyr÷s ir jiems vaisių
nepristigs, – kas m÷nesį jie neš naujus vaisius, nes jiems
vanduo atitek÷s iš šventov÷s. Jų vaisiai bus maistui, o jų lapai
bus vaistas sergantiems“.
Tai – Dievo žodis.
Visi (atsako): D÷kojame Dievui.
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Po pirmojo skaitinio kunigas kviečia
galimyb÷ – pagiedoti) psalmę.

paskaityti

(jei

yra

PSALMö
T÷vai (Krikšto t÷vai, gimin÷s ir t.t.) gali pasirinkti vieną psalmę iš
kelių pateiktų variantų. Skaito (jei gali – gieda) t÷vų (Krikšto t÷vų,
giminių ir t.t.) parinktas psalmininkas, skaitovas, jeigu reikia –
patarnautojas.

1
Ps 22,1-6

Psalmininkas, skaitovas ar patarnautojas (gieda ar skaito):
Priegiesmis: Mane Viešpats gano, man nieko nestinga.
Visi (atkartoja): Mane Viešpats gano, man nieko nestinga.
Skaitovas ar patarnautojas (skaito ar gieda):
Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.
Jis mane veda, kur vešlios ganyklos žaliuoja,
leidžia man atils÷ti paversmy;
manąją sielą gaivina, veda mane teisingais takais savo garbei.
Visi (atsako): Mane Viešpats gano, man nieko nestinga.
Psalmininkas, skaitovas ar patarnautojas (gieda ar skaito):
N÷ keliaudamas sl÷niu tamsiausiu,
aš nebijosiu, nes Tu drauge būsi.
Tavo lazda – v÷zdas galingas,
drąsą man duoda.
Visi (atsako): Mane Viešpats gano, man nieko nestinga.
Psalmininkas, skaitovas ar patarnautojas (gieda ar skaito):
Tu man keli vaišes,
o priešai sug÷dinti žiūri.
Kvepalais man patepi galvą,
pili man sklidiną taurę.
Visi (atsako): Mane Viešpats gano, man nieko nestinga.
Psalmininkas, skaitovas ar patarnautojas (gieda ar skaito):
Tavoji malon÷ ir meil÷ palydi
kiekvieną mano gyvenimo dieną.
Aš Viešpaties būste gyvensiu
per amžius ilgiausius.
Visi (atsako): Mane Viešpats gano, man nieko nestinga.
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2
Ps 26,1.4.8b-9abc.13-14

Psalmininkas, skaitovas ar patarnautojas (gieda ar skaito):
Priegiesmis: Viešpats – mano šviesa, gelb÷tojas mano.
Visi (atkartoja): Viešpats – mano šviesa, gelb÷tojas mano.
Psalmininkas, skaitovas ar patarnautojas (gieda ar skaito):
Viešpats – mano šviesa, gelb÷tojas mano: ko man bijotis?
Viešpats gina mano gyvybę: ko man dreb÷ti?
Visi (atsako): Viešpats – mano šviesa, gelb÷tojas mano.
Psalmininkas, skaitovas ar patarnautojas (gieda ar skaito):
Labiausiai aš Viešpaties trokštu, to vieno prašau, –
kad Viešpaties būste gyvenčiau visas savo būvio dienas,
kad patirčiau Viešpaties palankumą,
kad jo šventovę lankyčiau.
Visi (atsako): Viešpats – mano šviesa, gelb÷tojas mano.
Psalmininkas, skaitovas ar patarnautojas (gieda ar skaito):
Tavo, Viešpatie, veido aš ieškau.
Nuo manęs savo veido nesl÷pki,
savojo tarno rūsčiai šalin nevaryki.
Tu mano pagalba – manęs neatmeski.
Visi (atsako): Viešpats – mano šviesa, gelb÷tojas mano.
Psalmininkas, skaitovas ar patarnautojas (gieda ar skaito):
Tikiuosi pamatyti Viešpaties g÷rį toje šalyje, kur gyvyb÷.
Tu Viešpaties lauki ir vyriškai elkis,
tur÷k tvirtą širdį, Viešpačiu remkis.
Visi (atsako): Viešpats – mano šviesa, gelb÷tojas mano.

3
Ps 33, 2-3.6-7.8-9.14-15.16-17.18-19

Psalmininkas, skaitovas ar patarnautojas (gieda ar skaito):
Priegiesmis: Patyrin÷kit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.
Visi (atkartoja): Patyrin÷kit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.
Psalmininkas, skaitovas ar patarnautojas (gieda ar skaito):
Aš visuomet Viešpatį gerbsiu, mano burna šlovins jį nuolat.
Juo mano siela didžiuojas.
Tegu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias.
Visi (atsako): Patyrin÷kit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.
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Psalmininkas, skaitovas ar patarnautojas (gieda ar skaito):
Žvelkit į jį, ir jums nušvis veidas, nebeteks rausti iš g÷dos.
Štai vargšas šauk÷s, ir Viešpats išgirdo,
iš visų b÷dų išvadavo.
Visi (atsako): Patyrin÷kit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.
Psalmininkas, skaitovas ar patarnautojas (gieda ar skaito):
Viešpaties angelas pylimu apjuosia dievobaimingus žmones,
juos iš nelaim÷s vaduoja.
Patyrin÷kit ir pamatysit, koksai Viešpats geras,
laim÷ tam žmogui, kuris jo parama tiki.
Visi (atsako): Patyrin÷kit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.
Psalmininkas, skaitovas ar patarnautojas (gieda ar skaito):
Saugok savo liežuvį nuo pikta, lūpas nuo žodžių vylingų.
Venk nedoryb÷s, gera daryki, sieki taikos ir josios laikykis.
Visi (atsako): Patyrin÷kit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.
Psalmininkas, skaitovas ar patarnautojas (gieda ar skaito):
Į teisuolius Viešpats žvelgia maloniai,
ausys jo girdi jų šauksmą.
Nuo piktavalių nusigręš Viešpaties veidas,
ir nieks nebemin÷s žem÷j jų vardo.
Visi (atsako): Patyrin÷kit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.
Psalmininkas, skaitovas ar patarnautojas (gieda ar skaito):
Šaukias teisieji – juos Viešpats išgirsta,
iš visų visų nelaimių juos gelbi.
Artimas Viešpats sugrudusiai širdžiai,
išvargintas sielas pagirdo.
Visi (atsako): Patyrin÷kit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.
Po psalm÷s kunigas gali kviesti paskaityti antrąjį skaitinį (jei taip
numatyta)
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ANTRASIS SKAITINYS
T÷vai (Krikšto t÷vai, gimin÷s ir t.t.) gali pasirinkti vieną antrąjį
skaitinį iš kelių pateiktų variantų. Skaityti gali t÷vų (Krikšto t÷vų,
giminių ir t.t.) parinktas skaitovas

1
Skaitovas ar patarnautojas (skaito):
Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams.
(Rom 6,3-3)

Argi nežinote, jog mes visi, pakrikštytieji Kristuje J÷zuje, esame
pakrikštyti jo mirtyje? Taigi krikštu mes esame kartu su juo
palaidoti mirtyje, kad kaip J÷zus buvo prikeltas iš numirusių
T÷vo šlovinga galia, taip ir mes prad÷tume gyventi atnaujintą
gyvenimą.
Jei esame suaugę su jo mirties paveikslu, būsime suaugę ir su
prisik÷limo.
Tai Dievo žodis.
Visi (atsako): D÷kojame Dievui.

2
Skaitovas ar patarnautojas (skaito):
Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams.
(Rom 8,28-32)

Be to, žinome, kad viskas išeina į gera mylintiems Dievą, būtent
jo valia pašauktiesiems. O kuriuos jis iš anksto numat÷, tuos iš
anksto ir paskyr÷ tapti panašius į jo Sūnaus pavidalą, kad šis
būtų pirmgimis iš daugelio brolių. Kuriuos jis iš anksto
paskyr÷, tuos ir pašauk÷; kuriuos pašauk÷, tuos ir nuteisino;
kuriuos nuteisino, tuos ir išaukštino.
Tai ką d÷l viso šito pasakysime? Jei Dievas už mus, tai kas gi
prieš mus?! Jeigu jis nepagail÷jo n÷ savo Sūnaus, bet atidav÷ jį
už mus visus, – kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo?!
Tai Dievo žodis.
Visi (atsako): D÷kojame Dievui.

3
Skaitovas ar patarnautojas (skaito):
Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
korintiečiams.

pirmojo

laiško

(1 Kor 12,12-13)
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Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant
daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Mes visi buvome
pakrikštyti vienoje Dvasioje, kad sudarytume vieną kūną, visi –
žydai ir graikai, vergai ir laisvieji; ir visi buvome pagirdyti viena
Dvasia.
Tai Dievo žodis.
Visi (atsako): D÷kojame Dievui.

4
Skaitovas ar patarnautojas (skaito):
Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško galatams. (Gal 3,26-28)
Juk jūs visi tik÷jimu esate Dievo vaikai Kristuje J÷zuje. Ir visi,
kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi. Neb÷ra nei
žydo, nei graiko; neb÷ra nei vergo, nei laisvojo; neb÷ra nei vyro,
nei moters: visi jūs esate viena Kristuje J÷zuje!
Tai Dievo žodis.
Visi (atsako): D÷kojame Dievui.

5
Skaitovas ar patarnautojas (skaito):
Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško efeziečiams. (Ef 4,1-6)
Taigi aš, kalinys Viešpatyje, raginu jus elgtis, kaip dera jūsų
pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Su visu nuolankumu bei
meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę, uoliai
serg÷kite Dvasios vienybę taikos ryšiais. Vienas kūnas ir viena
Dvasia, kaip ir esate pašaukti į vieną savo pašaukimo viltį.
Vienas Viešpats, vienas tik÷jimas, vienas krikštas. Vienas
Dievas ir visų T÷vas, kuris virš visų, per visus ir visuose.
Tai Dievo žodis.
Visi (atsako): D÷kojame Dievui.

6
Skaitovas ar patarnautojas (skaito):
Skaitinys iš šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško.
(1 Pt 2,4-10)
Ženkite prie jo, gyvojo akmens, tiesa, žmonių atmesto, bet Dievo
išrinkto, brangaus. Ir jūs patys, kaip gyvieji akmenys,
statydinkit÷s į dvasinius namus, kad būtum÷te šventa
kunigyst÷ ir atnašautum÷te dvasines aukas, priimtinas Dievui
per J÷zų Kristų.
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O jūs esate išrinktoji gimin÷, karališkoji kunigyst÷, šventoji
tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to,
kuris pašauk÷ jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Seniau
ne tauta, dabar Dievo tauta, seniau neradę gailestingumo, dabar
jį suradę.
Tai Dievo žodis.
Visi (atsako): D÷kojame Dievui.

POSMELIAI PRIEŠ EVANGELIJĄ
Prieš skaitant vieną iš posmelių, kunigas paragina visus atsistoti.
Perskaitęs posmelį ir prieš skaitydamas Evangeliją, jis ant savo
kaktos, lūpų ir širdies dešin÷s rankos nykščiu daro po Kryžiaus
ženklą. Tą patį sau padaro ir visi apeigų dalyviai.
„Aleliuja“ neskaitomas (negiedamas) Gav÷nios metu (t.y., prieš
Velykas) laukiant Kristaus prisik÷limo. Tada gali būti skaitoma
(giedama): „Garb÷ Tau, Kristau, amžinasis Žodi!“

1
Jn 3,16

Kunigas, skaitovas ar psalmininkas (skaito ar gieda): Aleliuja.
Visi (atsako): Aleliuja.
Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidav÷ savo viengimį Sūnų kad
kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet tur÷tų amžinąjį
gyvenimą. Aleliuja.
Visi (atsako): Aleliuja.

2
Jn 8,12

Kunigas, skaitovas ar psalmininkas (skaito ar gieda): Aleliuja.
Visi (atsako): Aleliuja.
Aš – pasaulio šviesa, – sako Viešpats. – Kas seka manimi,
nebevaikščios tamsyb÷se, bet tur÷s gyvenimo šviesą“. Aleliuja.
Visi (atsako): Aleliuja.

3
Jn 14,6

Kunigas, skaitovas ar psalmininkas (skaito ar gieda): Aleliuja.
Visi (atsako): Aleliuja.
J÷zus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas
nenueina pas T÷vą kitaip, kaip tik per mane“. Aleliuja.
Visi (atsako): Aleliuja.
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4
Ef 4,5-6

Kunigas, skaitovas ar psalmininkas (skaito ar gieda): Aleliuja.
Visi (atsako): Aleliuja.
Vienas Viešpats, vienas tik÷jimas, vienas krikštas. Vienas
Dievas ir visų T÷vas, kuris virš visų, per visus ir visuose.
Aleliuja.
Visi (atsako): Aleliuja.

5
2 Tim 1,10b

Kunigas, skaitovas ar psalmininkas (skaito ar gieda): Aleliuja.
Visi (atsako): Aleliuja.
Mūsų Išganytojas J÷zus Kristus sunaikino mirtį ir nušviet÷
gyvenimą bei nemirtingumą savo Evangelija;
Aleliuja.
Visi (atsako): Aleliuja.

6
1 Pt 2,9

Kunigas, skaitovas ar psalmininkas (skaito ar gieda): Aleliuja.
Visi (atsako): Aleliuja.
Jūs esate išrinktoji gimin÷, karališkoji kunigyst÷, šventoji tauta,
įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris
pašauk÷ jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą.
Visi (atsako): Aleliuja.

EVANGELIJOS
T÷vai (Krikšto t÷vai, gimin÷s ir t.t.) gali pasirinkti vieną
Evangelijos skaitinį iš kelių pateiktų variantų. Skaityti gali tik
kunigas (arba diakonas)

1
Kunigas (skaito): Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal
Matą.
Mt 22,35-40
Visi (atsako): Garb÷ Tau, Viešpatie.
Kunigas (skaito): Vienas Įstatymo mokytojas paklaus÷ J÷zų:
„Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“ J÷zus
jam atsak÷: „Myl÷k Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela
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ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis –
panašus į jį: Myl÷k savo artimą kaip save patį. Šitais dviem
įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai“.
Gird÷jote Viešpaties žodį.
Visi (atsako): Šlov÷ Tau, Kristau.

2
Kunigas (skaito): Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal
Mt 28,18-20
Matą.
Visi (atsako): Garb÷ Tau, Viešpatie.
Kunigas (skaito): J÷zus prabilo: „Man duota visa valdžia
danguje ir žem÷je. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų
tautų žmones, krikštydami juos vardan T÷vo, ir Sūnaus, ir
Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums
įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio
pabaigos“.
Gird÷jote Viešpaties žodį.
Visi (atsako): Šlov÷ Tau, Kristau.

3
Kunigas (skaito): Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal
Mk 1,9-11
Morkų.
Visi (atsako): Garb÷ Tau, Viešpatie.
Kunigas (skaito): Tomis dienomis at÷jo J÷zus iš Galil÷jos
Nazareto, ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš
vandens, J÷zus pamat÷ prasiveriantį dangų ir Dvasią, tarsi
balandį, nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas:
„Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš g÷riuosi“.
Gird÷jote Viešpaties žodį.
Visi (atsako): Šlov÷ Tau, Kristau.

4
Kunigas (skaito): Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal
Morkų.
Mk 10,13-16
Visi (atsako): Garb÷ Tau, Viešpatie.
Kunigas (skaito): Žmon÷s neš÷ J÷zui vaikučius, kad juos
palyt÷tų, bet mokiniai jiems draud÷. Tai pamatęs, J÷zus
užsirūstino ir tar÷ jiems: „Leiskite mažut÷liams ateiti pas mane
ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalyst÷. Iš tiesų sakau
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jums: kas nepriima Dievo karalyst÷s kaip kūdikis, –
neįeis į ją“. Ir jis laimino juos, apkabindamas ir d÷damas ant jų
rankas.
Gird÷jote Viešpaties žodį.
Visi (atsako): Šlov÷ Tau, Kristau.

5
Kunigas (skaito): Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal
Mk 12,28b-34
Morkų.
Visi (atsako): Garb÷ Tau, Viešpatie.
Kunigas (skaito): Vienas iš Rašto aiškintojų paklaus÷ J÷zų:
„Koks yra visų pirmasis įsakymas?“ J÷zus jam atsak÷: „Pirmasis
yra šis: Klausyk, Izraeli, – Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis
Viešpats; tad myl÷k Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela,
visu protu ir visomis j÷gomis. Antrasis: Myl÷k savo artimą kaip
save patį. N÷ra įsakymo, didesnio už šiuodu“. Tuomet Rašto
aiškintojas jam atsak÷: „Gerai, Mokytojau, tu teisybę pasakei:
Dievas yra vienintelis ir n÷ra kito šalia jo; o myl÷ti jį visa širdimi,
visu protu ir visomis j÷gomis bei myl÷ti artimą kaip save patį
svarbiau už visas deginamąsias atnašas ir kitokias aukas“.
Matydamas, kaip išmintingai jis atsak÷, J÷zus jam tar÷: „Tu
netoli nuo Dievo karalyst÷s!“ Ir niekas daugiau nebedrįso jo
klausin÷ti.
Gird÷jote Viešpaties žodį.
Visi (atsako): Šlov÷ Tau, Kristau.

6
Kunigas (skaito): Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal
Joną.
Jn 3,1-6
Visi (atsako): Garb÷ Tau, Viešpatie.
Kunigas (skaito): Buvo vienas fariziejus, vardu Nikodemas, žydų
didžiūnas. Jis at÷jo nakčia ir kreip÷si į J÷zų: „Rabi, mes
suprantame, kad esi at÷jęs nuo Dievo kaip mokytojas, nes
niekas negal÷tų padaryti tokių ženklų, kokius tu darai, jeigu
Dievas nebūtų su juo“. J÷zus atsak÷: „Iš tiesų, iš tiesų sakau
tau: jei kas neatgims iš aukštyb÷s, negal÷s reg÷ti Dievo
karalyst÷s“. Nikodemas paklaus÷: „Bet kaip gali gimti žmogus,
būdamas nebejaunas? Argi jis gali antrą kartą įeiti į savo
motinos įsčias ir v÷l užgimti?“ J÷zus atsak÷: „Iš tiesų, iš tiesų
sakau tau: kas negims iš vandens ir Dvasios, neįeis į Dievo
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karalystę. Kas gim÷ iš kūno, yra
Dvasios, yra dvasia.
Gird÷jote Viešpaties žodį.
Visi (atsako): Šlov÷ Tau, Kristau.

kūnas,

o

kas

gim÷

iš

7
Kunigas (skaito): Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal
Joną.
Jn 4,5-14
Visi (atsako): Garb÷ Tau, Viešpatie.
Kunigas (skaito): Kartą J÷zus užsuko į Samarijos miestą,
vadinamą Sicharu, netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs
savo sūnui Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš
kelion÷s, J÷zus pris÷do palei šulinį. Buvo apie šeštą valandą.
Viena samariet÷ moteris at÷jo semtis vandens. J÷zus ją papraš÷:
„Duok man gerti“. (Tuo tarpu mokiniai buvo nu÷ję į miestą
nusipirkti maisto). Samariet÷ atsak÷: „Kaipgi tu, būdamas
žydas, prašai mane, samarietę, gerti?“ (Mat žydai nebendrauja
su samariečiais.) J÷zus jai tar÷: „Jei tu pažintum Dievo dovaną
ir kas yra tas, kuris tave prašo: 'Duok man gerti', rasi pati
būtum jį prašiusi, ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs!“ Moteris
atsiliep÷: „Viešpatie, bet juk tu neturi kuo pasemti, o šulinys
gilus. Iš kur tu imsi gyvojo vandens? Argi tu didesnis už mūsų
t÷vą Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo g÷r÷, ir jo
vaikai, ir gyvuliai?!“ J÷zus atsak÷: „Kiekvienas, kas geria šitą
vandenį, ir v÷l trokš. O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas
nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame
versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“.
Gird÷jote Viešpaties žodį.
Visi (atsako): Šlov÷ Tau, Kristau.

8
Kunigas (skaito): Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal
Joną.
Jn 6,44-47
Visi (atsako): Garb÷ Tau, Viešpatie.
Kunigas (skaito): Kartą J÷zus pasak÷: „Niekas negali ateiti pas
mane, jei paskutiniąją dieną. Pranašų parašyta: Ir bus visi
mokomi Dievo. Kas išgirdo iš T÷vo ir pasimok÷, ateina pas mane.
Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų T÷vą reg÷jęs; tiktai kuris iš
Dievo yra, tas jį reg÷jo. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas tiki,
tas turi amžinąjį gyvenimą“.
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Gird÷jote Viešpaties žodį.
Visi (atsako): Šlov÷ Tau, Kristau.

9
Kunigas (skaito): Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal
Jn 7,37b-39a
Joną.
Visi (atsako): Garb÷ Tau, Viešpatie.
Kunigas (skaito): Palapinių švent÷s dieną J÷zus stov÷jo
Jeruzal÷s šventykloje ir šauk÷: „Jei kas trokšta, teateina pas
mane ir tegu geria. Kas mane tiki, – kaip Raštas sako, – iš jo
vidaus plūs gyvojo vandens srov÷s“. Jis kalb÷jo apie Dvasią,
kurią tur÷s gauti įtik÷jusieji.
Gird÷jote Viešpaties žodį.
Visi (atsako): Šlov÷ Tau, Kristau.

10
Kunigas (skaito): Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal
Joną.
Jn 9,1-7
Visi (atsako): Garb÷ Tau, Viešpatie.
Kunigas (skaito): Eidamas pro šalį, J÷zus pamat÷ žmogų, aklą
gimusį. Jo mokiniai paklaus÷: „Rabi, kas nusid÷jo, – jis pats ar
jo t÷vai, – kad gim÷ neregys?“ J÷zus atsak÷: „Nei jis nenusid÷jo,
nei jo t÷vai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai. Man reikia
dirbti darbus to, kuris mane siunt÷, kolei diena. Ateina naktis,
kada niekas negali darbuotis. Kol esu pasaulyje, esu pasaulio
šviesa!“ Tai taręs, jis spjov÷ žem÷n, padar÷ purvo iš seilių,
patep÷ juo neregio akis 7 ir tar÷ jam: „Eik ir nusiplauk Siloamo
tvenkinyje“. (Išvertus „Siloamas“ reiškia: „Siųstasis“.) Tasai
nu÷jo, nusiplov÷ ir sugrįžo regintis.
Gird÷jote Viešpaties žodį.
Visi (atsako): Šlov÷ Tau, Kristau.

11
Kunigas (skaito): Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal
Joną.
Jn 15,1-11
Visi (atsako): Garb÷ Tau, Viešpatie.
Kunigas (skaito): J÷zus savo mokiniams pasak÷: „Aš esu
tikrasis vynmedis, o mano T÷vas – vynininkas. Kiekvieną mano
šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą
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šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate
švarūs d÷l žodžio, kurį jums kalb÷jau. Pasilikite manyje, tai ir
aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakel÷ negali duoti vaisiaus pati iš
savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai,
nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakel÷s. Kas
pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs
atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje,
bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakel÷. Paskui surinks
šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir
mano žodžiai pasiliks jumyse, – jūs prašysite, ko tik nor÷site, ir
bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano T÷vas, kad jūs
duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Kaip mane T÷vas
myl÷jo, taip ir aš jus myl÷jau. Pasilikite mano meil÷je! Jei
laikysit÷s mano įsakymų, pasiliksite mano meil÷je, kaip aš kad
vykdau savo T÷vo įsakymus ir pasilieku jo meil÷je. Aš jums tai
kalb÷jau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų
džiaugsmui nieko netrūktų.
Gird÷jote Viešpaties žodį.
Visi (atsako): Šlov÷ Tau, Kristau.

12
Kunigas (skaito): Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal
Joną.
Jn 19,31-35
Visi (atsako): Garb÷ Tau, Viešpatie.
Kunigas (skaito): Kai J÷zus mir÷, buvo Prisirengimo diena ir
žydai nenor÷jo, kad kūnai liktų ant kryžiaus per šabą, – nes tas
šabas buvo didel÷s švent÷s diena, – jie praš÷ Pilotą, kad
nukryžiuotiesiems būtų sulaužyti blauzdikauliai ir kūnai
nuimti. Tad at÷jo kareiviai ir sulauž÷ blauzdas vienam ir
antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Pri÷ję prie J÷zaus ir
pamatę, kad jis jau miręs, jie nebelauž÷ jam blauzdų, tik vienas
kareivis ietimi perdūr÷ jam šoną, ir tuojau ištek÷jo kraujo ir
vandens. Reg÷jusis tai paliudijo, ir jo liudijimas teisingas; jis
žino sakąs tiesą, kad ir jūs tik÷tum÷te.
Gird÷jote Viešpaties žodį.
Visi (atsako): Šlov÷ Tau, Kristau.
Po Evangelijos kunigas gali paragintia visus atsis÷sti
pasiklausyti pamokslo (jeigu taip numatyta).
Po to seka visuotin÷ malda. Kunigas paragina visus atsistoti.

ir

18

VISUOTINö MALDA
T÷vai (Krikšto t÷vai, gimin÷s ir t.t.) gali pasirinkti vieną visuotinę
maldą iš kelių pateiktų variantų. Kunigas padaro įžangą,
visuotinę maldą skaityti gali kunigas (arba diakonas), parinktas
skaitovas ar patarnautojas

1
Kunigas (skaito): Dabar melskime Dievą gailestingumo malon÷s
šiam vaikui, jo t÷vams, Krikšto t÷vams ir visiems krikščionims.
Į maldos kreipinius atsiliepsime: „Prašom tave, Viešpatie!“
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Šį vaiką Krikštu
atgimgyti ir į savo šventąją Bažnyčią priimti teikis.
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Tegu Krikštu ir
Sutvirtinimu šis vaikas tampa ištikimu Kristaus mokiniu ir jo
Evangelijos liudytoju.
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Tegu savo
gyvenimo šventumu jis būna vertas dangaus karalyst÷s
džiaugsmo.
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Tegu jo t÷vai ir
Krikšto t÷vai bbūna jam krikščioniškojo gyvenimo pavyzdžiais.
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Tegu visų čia
esančiųjų šeimos išlieka Tavo meil÷je.
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Teatsinaujina
visuose mumyse Krikšto malon÷
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie!

2
Kunigas (skaito): Brangieji, mes visi Krikštu esame Viešpaties
pašaukti būti karališkosios kunigyst÷s ir Šventosios Tautos
nariais. Nuoširdžiai prašykime visagalį Dievą gailestingumo
šiam vaikui, jo t÷vams ir Krikšto t÷vams bei visiems
krikščionims.
Į maldos kreipinius atsiliepsime: „Prašom tave, Viešpatie!“

19

Kunigas
(skaitovas
ar patarnautojas)
(skaito):
Krikštu šis vaikas tebūna priimtas į Kristaus Bažnyčią.
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Kryžiumi
paženklintas, tegu jis visą gyvenimą drąsiai išpažįsta Dievo
Sūnų J÷zų Kristų.
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Krikštu miręs
nuod÷mei, tegul jis tampa J÷zaus risik÷limo dalininku.
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Savo t÷vų bei
Krikšto t÷vų žodžių ir pavyzdžių skatinamas, teužauga jis gyvu
Bažnyčios nariu.
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Tegu šios
apeigos atgaivina krikšto malonę visuose čia susirinkusiuose.
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Tegu visus
Kristaus mokinius, Krikštu susijusius į vieną šeimą, visada
vienija tik÷jimas ir meil÷.

3
Kunigas (skaito): Brangieji, nuoširdžiai melskime mūsų visų
Viešpatį J÷zų Kristų malonių šiam vaikui, jo t÷vams ir Krikšto
t÷vams ir visiems krikščionims.
Į maldos kreipinius atsiliepsime „Kristau, išgirsk mus, Kristau,
išklausyk mus“.
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Viešpatie J÷zau,
Krikštas šį vaiką tepadaro Dievo vaiku.
Visi (atsako): Kristau, išgirsk mus, Kristau, išklausyk mus.
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Viešpatie J÷zau,
pad÷k šiam vaikui tapti geru Tavo mokiniu.
Visi (atsako): Kristau, išgirsk mus, Kristau, išklausyk mus.
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Viešpatie J÷zau,
tegu jis visada Tave myl÷s, laikysis Tavo mokslo ir drąsiai skelbs
Tavo Evangeliją.
Visi (atsako): Kristau, išgirsk mus, Kristau, išklausyk mus.
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Viešpatie J÷zau,
Tavo malon÷ tepadeda jiems pasiekti Amžinąją T÷vynę.
Visi (atsako): Kristau, išgirsk mus, Kristau, išklausyk mus.

20

Kunigas
(skaitovas
ar patarnautojas)
(skaito):
Viešpatie J÷zau, pad÷k šio vaiko t÷vams ir Krikšto t÷vams, kai
jie mokys šį vaiką, Dievą tik÷ti ir myl÷ti.
Visi (atsako): Kristau, išgirsk mus, Kristau, išklausyk mus.
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Viešpatie J÷zau,
Tavo malon÷ tepadeda ir mums visiems būti gerais
krikščionimis.

4
Kunigas (skaito): Brangieji, mes visi esame Krikštu Viešpaties
pašaukti į Karališkąją Kunigystę iš Šventąją Tautą. Nuoširdžiai
prašykime visagalį Dievą gausių malonių šiam šiam vaikui, jo
t÷vams, Krikšto t÷vams bei visiems krikščionims.
Į maldos kreipinius atsiliepsime: „Išklausyk mus, Viešpatie!“
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Prašome
Viešpatį, kad Krikštu šis vaikas taptų visada Dievu pasitikinčiu
jo vaiku.
Visi (atsako): Išklausyk mus, Viešpatie!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Prašome
Viešpatį, kad, atgimęs iš vandens ir Šventosios Dvasios, jis
nuolat gyventų vienyb÷je su ja ir būtų žmonijai naujo gyvenimo
pavyzdžiu.
Visi (atsako): Išklausyk mus, Viešpatie!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Prašome
Viešpatį pagalbos, kad šis vaikas paj÷gtų nugal÷ti piktosios
dvasios pinkles ir atsispirtų blogio vilion÷ms.
Visi (atsako): Išklausyk mus, Viešpatie!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Prašome
Viešpatį, kad jis myl÷tų Dievą visa širdimi, visa siela, visu
protu, visomis j÷gomis, o kiekvieną žmogų – kaip save patį.
Visi (atsako): Išklausyk mus, Viešpatie!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Prašome
Viešpatį, kad mes visi šiam vaikui mok÷tume rodyti gerą
tik÷jimo pavyzdį.
Visi (atsako): Išklausyk mus, Viešpatie!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Prašome
Viešpatį, kad per Krikštą gautas Kryžiaus ženklas visada ir
visur atsispind÷tų krikščionių gyvenime.
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5
Kunigas (skaito): Melskime Viešpatį J÷zų Kristų malon÷s šiam
vaikui,
jo
t÷vams
ir
Krikšto
t÷vams
bei
visiems
pakrikštytiesiems.
Į maldos kreipinius atsiliepsime: „Kristau, išklausyk mus!“
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Viešpatie, tegu
šis vaikas vandens nuplovimu ir Šventosios Dvasios galia
atgimsta amžinajam gyvenimui.
Visi (atsako): Kristau, išklausyk mus!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Tegu jis tampa
gyvu Bažnyčios nariu.
Visi (atsako): Kristau, išklausyk mus!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Tegu jis gerai
pažįsta Tavo Evangeliją, jos laikosi ir savo gyvenimu skelbia
kitiems.
Visi (atsako): Kristau, išklausyk mus!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Tegu jis
nuoširdžiai dalyvauja šventose Mišiose ir noriai ateina prie
Dievo stalo.
Visi (atsako): Kristau, išklausyk mus!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Tegu jis visada
myli Dievą ir savo artimą, kaip Viešpaties liepta.
Visi (atsako): Kristau, išklausyk mus!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Tegu jis
krikščionių žodžių ir pavyzdžių skatinamas auga ištvermingi ir
išgyventi.
Visi (atsako): Kristau, išklausyk mus!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Tegu visus
pakrikštytuosius visada jungia tik÷jimo ir meil÷s ryšys.
Visi (atsako): Kristau, išklausyk mus!

KREIPIMASIS Į VISUS ŠVENTUOSIUS
Kunigas (skaito): Dabar kreipkim÷s visi į šventuosius, ypač šio
vaiko glob÷ją bei mūsų užtar÷jus danguje, nes Krikštas įveda
mus į jų šeimą. Į kreipinius kviečiu atsakyti „Melski už mus“
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Šventoji Marija,
Dievo Motina,
Visi (atsako): Melski už mus!
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Kunigas
(skaitovas
ar patarnautojas)
(skaito):
Šventasis Juozapai,
Visi (atsako): Melski už mus!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Šventieji
apaštalai Petrai ir Pauliau,
Visi (atsako): Melskite už mus!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Šventasis
Kazimierai,
Visi (atsako): Melski už mus!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Šventasis šio
vaiko glob÷jau,
Visi (atsako): Melski už mus!
Kunigas (skaitovas ar patarnautojas) (skaito): Šventasis Jonai
Krikštytojau ir šventasis Jonai apaštale ir evangeliste,
Visi (atsako): Melskite už mus!
Kunigas gali pasirinkti pamin÷ti ir kitų šventųjų vardus.

EGZORCIZMAS IR VAIKO
PATEPIMAS KATECHUMENŲ ALIEJUMI
Kunigas (meldžiasi skaitydamas): Visagali amžinasis Dieve, Tu
atsiuntei į pasaulį savo Sūnų, kad sunaikintų mumyse
piktosios dvasios galybę ir iš tamsyb÷s išvaduotus žmones
nuvestų į Tavo nuostabiąją šviesos karalystę. Išvaduok šį vaiką
iš gimtosios nuod÷m÷s pančių ir padaryk jį savo didyb÷s
šventove, kad jame gyventų Šventoji Dvasia. Nuolankiai
prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Visi (atsako): Amen.
Arba:
Kunigas (meldžiasi skaitydamas): Viešpatie, visagali Dieve, Tu
atsiuntei savo vienatinį Sūnų, kad į nuod÷m÷s vergiją patekusį
žmogų apdovanotum Tavo vaikų laisve. Tu žinai, kad ir šiam
vaikeliui teks patirti pasaulio viliones ir nugal÷ti piktosios
dvasios daromas kliūtis. Tod÷l nuolankiai Tave prašome: savo
Sūnaus kančia ir prisik÷limu išvaduok dabar jį iš gimtosios
nuod÷m÷s ir, Kristaus malon÷mis stiprinamą, be paliovos
serg÷k gyvenimo kelyje. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Visi (atsako): Amen.
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Kunigas
(sako
vaikui): Tesustiprina
tave
mūsų
Išganytojas J÷zus Kristus, kurio vardu tave patepu išganymo
aliejumi ir kuris gyvena ir viešpatauja per amžius.
Tada prasagstomi vaiko marškin÷liai ir kunigas patepa jo krūtinę
katechumenų aliejumi.

--------------------------------------KRIKŠTO APEIGOS
Kunigas (sako): Melskim÷s, broliai ir seserys, kad visagalis
Viešpats Dievas vandens nuplovimu ir šventosios Dvasios galia
suteiktų šiam vaikui naują – dieviškąją – gyvybę.
Arba:
Kunigas (sako): Žinote, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas
Krikštu suteikia mums dievišką gyvybę. Tod÷l visi savo mintis
kreipkime į jį ir melskime, kad krikštijamajam šis vanduo būtų
Dievo malonių šaltinis.

NUODöMIŲ ATSIŽADöJIMAS
IR TIKöJIMO IŠPAŽINIMAS
Kunigas (kreipiasi į t÷vus ir Krikšto t÷vus): Brangūs t÷vai ir
Krikšto t÷vai, Jūsų atneštas (atvestas) vaikas Krikšto vandens
nuplovimu ir Šventosios Dvasios veikimu iš mus mylinčiojo
dangaus T÷vo gaus naują, dievišką gyvybę. Tod÷l jūsų pareiga šį
vaiką aukl÷ti tikintį, kad ta dieviškoji gyvyb÷ jame nebūtų
nuod÷mių žalojama, o nuolat augtų ir stipr÷tų. Taigi, pasiryžę
atlikti šią garbingą pareigą ir prisimindami savo Krikštą,
atsižad÷kite visokio blogio ir išpažinkite J÷zaus Kristaus
tik÷jimą, kurį skelbia Bažnyčia ir kurį gauna krikštijamasis.
Kunigas (klausia visus susirinkusiuosius): Tod÷l kiekvieną jūsų
klausiu: Ar atsižadate piktosios dvasios?
Visi (atsako): Atsižadu.
Kunigas (klausia visus susirinkusiuosius): Ar atsižadate visų jos
darbų?
Visi (atsako): Atsižadu.
Kunigas (klausia visus susirinkusiuosius): Ar atsižadate visų jos
vilionių?
Visi (atsako): Atsižadu.
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Kunigas
(klausia
visus susirinkusiuosius): Ar tikite į
visagalį Dievą T÷vą, dangaus ir žem÷s Sutv÷r÷ją?
Visi (atsako): Tikiu.
Kunigas (klausia visus susirinkusiuosius): Ar tikite į J÷zų
Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris gim÷ iš Mergel÷s
Marijos, buvo nukankintas ir palaidotas, prisik÷l÷ iš numirusių
ir s÷di T÷vo dešin÷je?
Visi (atsako): Tikiu.
Kunigas (klausia visus susirinkusiuosius): Ar tikite į Šventąją
Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą,
nuod÷mių atleidimą, kūno iš numirusių prisik÷limą ir amžinąjį
gyvenimą?
Visi (atsako): Tikiu.
Kunigas (sako visiems susirinkusiems): Taip tiki Katalikų
Bažnyčia, taip mes visi tikime ir garbiname mūsų Viešpatį J÷zų
Kristų.
Visi (atsako): Amen.

KRIKŠTAS
Krikšto t÷vui laikant berniuką (Krikšto motinai – mergaitę),
kunigas klausia t÷vus ir Krikšto t÷vus.
Kunigas (klausia t÷vus ir Krikšto t÷vus): Ar norite, kad šis
vaikas būtų pakrikštytas tuo Bažnyčios tik÷jimu, kurį ką tik
išpažinote?
T÷vai ir Krikšto t÷vai (atsako): Norime.
Tada kunigas krikštija vaiką ant jo galvos tris kartus užpildamas
šventinto vandens.
Kunigas (sako pirmą kartą užpildamas šventinto vandens ant
vaiko galvos): AŠ TAVE KRIKŠTIJU VARDAN DIEVO – TöVO,
Kunigas (sako antrą kartą užpildamas šventinto vandens ant
vaiko galvos): IR SŪNAUS,
Kunigas (sako trečią kartą užpildamas šventinto vandens ant
vaiko galvos): IR ŠVENTOSIOS DVASIOS.

PATEPIMAS
KRIZMOS (IŠGANYMO) ALIEJUMI
Kunigas (kreipiasi į vaiką): Visagalis Dievas, mūsų Viešpaties
J÷zaus Kristaus T÷vas, vandens nuplovimu ir Šventosios
Dvasios galia išvadavo tave iš gimtosios nuod÷m÷s ir atgimd÷
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naujajam
–
malon÷s
– gyvenimu. Tegu Jis dabar tave
patepa išganymo aliejumi, kad, įsijungęs į Jo Tautą,
dalyvautum Kristaus kunigyst÷je, liudytum Jį pasauliui,
pl÷stum Jo karalystę ir užsitarnautum amžinąjį gyvenimą.
Visi (atsako): Amen.
Kunigas tyloje patepa vaiko kaktą Krizmos (išganymo) aliejumi.

APVILKIMAS BALTU DRABUŽIU
Kunigas (kreipiasi į vaiką): Krikštu tapai nauju Dievo kūriniu,
panašiu į Kristų. Šis baltas drabužis tebus ženklas tavo
nepaprasto išaukštinimo ir nekaltumo. Tavo artimieji temoko
tave žodžiu, teskatina geru pavyzdžiu, kad nekaltas ir šventas
laim÷tum amžinąjį gyvenimą.
Visi (atsako): Amen.
Kunigas, jei reikia t÷vams ir Krikšto t÷vams padedant, tyloje
„apvelka“ vaiką baltu drabužiu.

DEGANČIOS ŽVAKöS ĮTEIKIMAS
Kunigas paragina Krikšto t÷vus (ar vieną jų) uždegti atsineštą
žvakę nuo paschalo (didel÷s velykin÷s žvak÷s). Žvakę nuo
paschalo gali uždegti ir pats kunigas.
Kunigas (kreipiasi į vaiką): Deganti žvak÷ tegu primena tau
Kristų – mūsų šviesą.
Kunigas (kreipiasi į t÷vus ir Krikšto t÷vus): Jums, t÷vai ir Krikšto
t÷vai, pavedu globoti tik÷jimo šviesą šiame vaike. Rūpinkit÷s,
kad jis, dabar Kristaus tik÷jimo apšviestas, nuolat gyventų kaip
šviesos vaikas ir tvirtai tik÷damas taptų vertas amžinojo
džiaugsmo Dievo ir šventųjų draugyst÷je.

-------------------------------------APEIGŲ PABAIGA
VAIKO ĮTEIKIMAS TöVAMS
Kunigas (kreipiasi į t÷vus): Gerbiamieji t÷vai, jūs čia atneš÷te
(atved÷te) savo brangų vaiką ir praš÷te jį pakrikštyti. Krikštas jį
padar÷ Dievo vaiku ir dangaus paveld÷toju. Jūsų pareiga jį
išaukl÷ti. Tad klausiu, ar prisižadate vaiką taip aukl÷ti, kad jis
myl÷tų Dievą ir žmones?
T÷vai (atsako): Pasižadame.
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Kunigas (kreipiasi į t÷vus): Imkite savo vaiką – dabar jau
Dievo vaiką. Užauginkite jį tokį gerą, kad jis būtų ir Dievui
garb÷, ir žmon÷ms džiaugsmas.
Tu, t÷ve, imk savo vaiką ir nepamiršk, kad jam reik÷s ne tik
duonos, bet ir Tavo meil÷s, ir gražaus gyvenimo pavyzdžio.
Tu, motina, imk žvakę, kurią savo vaikui įteiksi Pirmosios
komunijos dieną.

VIEŠPATIES MALDA
Kunigas (kreipiasi į visus): Broliai ir seserys Kristuje, šis vaikas
per Krikštą tapo nauju žmogumi – tikru Dievo vaiku. V÷liau,
paaugęs, jis Dievą vadins savo T÷vu, dalyvaus Kristaus Aukos
puotoje – priims patį Kristų į savo širdį, o Sutvirtinimu gaus
Šventosios Dvasios dovanų gausą. Dabar prašykime šiam vaikui
Dievo palaimos ir visi melskim÷s, kaip Viešpats J÷zus išmok÷:
Visi (meldžiasi): T÷ve mūsų, kuris esi danguje. Teesie šventas
Tavo vardas, teateinie Tavo karalyst÷, teesie Tavo valia kaip
danguje, taip ir žem÷je. Kasdien÷s mūsų duonos duok mums
šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame
savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelb÷k mus
nuo pikto.

PALAIMINIMAI
Kunigas (laimina motiną): Visagali Viešpatie Dieve, Tu per savo
Sūnų, gimusį iš Mergel÷s Marijos, duodi krikščion÷ms
motinoms džiugią viltį reg÷ti savo vaikus amžinai laimingus.
Palaimink šią Tavo duotu vaiku besidžiaugiančią motiną ir
suteik malonę, kad su visais savo vaikais visuomet Tau d÷kotų
per J÷zų Kristų, mūsų Viešpatį.
Visi (atsako): Amen.
Kunigas (laimina t÷vą): Visagali Viešpatie Dieve, iš Tavo rankų
mes gauname savo žemiškąją būtį ir dangaus gyvenimą.
Palaimink, prašome per Kristų, mūsų Viešpatį, vaiko t÷vą, kad
vien su šio vaiko motina žodžiu ir elgesiu rodytų jam gražų
tik÷jimo pavyzdį.
Visi (atsako): Amen.
Kunigas (laimina visus susirinkusiuosius): Visagali Viešpatie
Dieve, Krikšto sakramentu Tu mums davei dievišką gyvenimą ir
pašaukei
į
amžinąją
laimę.
Gausiai
palaimink
čia
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susirinkusiuosius, kad jie būtų gyvi Tavo Tatos nariai, atrama
šiam vaikui ir džiaugtųsi ramybe per Kristų, mūsų Viešpatį.
Visi (atsako): Amen.
Kunigas (atsisveikindamas su visais, daro kryžias ženklą):
Tepalaimina Jus visagalis Dievas – T÷vas, ir Sūnus, ir Šventoji
Dvasia.
Visi (atsako): Amen.

