
Antras skyrius 

VIENO KŪ D IKIO  K R IK ŠT A S

KŪDIKIO PASITIKIMAS

72. Kiek tik įmanoma, krikštyti reikėtų sekmadieniais (arba ju  
išvakarėse), nes tą  dieną Bažnyčia švenčia Velykų paslaptį. Per 
K rikštą dera aktyviai dalyvauti ne tik tėvams, krikštatėviams, bet 
ir tikintiesiems, bent giminėms, draugams, kaimynams.

73. Atsižvelgiant į vietos papročius ir galimybes, kūdikį krikštui 
atneša krikštatėviai, bet kartu ateina ir tėvai.

74. Uždegus paschalą, kunigas ar diakonas, apsivilkęs alba arba 
kamža, užsidėjęs šventišką stulą ar net apsisiautęs kapa, su patar
nautojais eina prie tėvų bei krikštatėvių su kūdikiu, susirinkusių ne
toli durų ar kitur bažnyčioje. Tikintieji tuo metu gali pagiedoti psal
mę ar giesmę.

75. Priėjęs prie susirinkusiųjų, krikštytojas pasveikina juos, ypač 
tėvus, besidžiaugiančius kūdikiu, kurio sulaukė kaip visokios gy
vybės davėjo Dievo dovanos, o dabar nori jį padaryti dieviško gy
venimo dalyviu.

K.: Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. 
Visi: Amen.
K.: Garbė Jėzui Kristui.
Visi: Per amžius. Amen.

Arba:
K.: Malonė jums ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir Viešpaties 
Jėzaus Kristaus.
Visi: Amen.

Tada kreipiasi įjuos šiais ar panašiais žodžiais:
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K.: Nuoširdžiai sveikinu jūs visus, ypač tėvus. Jus š[ kūdikį 
gavote kaip brangią dovaną iš gyvybės Kūrėjo - Dievo. 
Krikštas jam suteiks dievišką gyvybę. Linkiu, kad jus galė
tute juo visada džiaugtis.

Pastabą dėl kūdikio laikymo žr. nr. 37.

76. Pasveikinęs dalyvius, krikštytojas klausia tėvus:
K.: Kokį vardą išrinkote šiam kūdikiui?
Tėvai: N.
K.: Ko jam  prašote iš Dievo Bažnyčios?
Tėvai: Krikšto.

77. Toliau krikštytojas kreipiasi į tėvus šiais ar panašiais žodžiais: 
K.: Ar jūs, gerbiamieji tėvai, žinote, jog, prašydami kūdi
kiui Krikšto, prisiimate ir pareigą išauklėti j[ tikintį, kad 
visada laikytųsi Dievo įsakymų, mylėtų Dievą ir žmones, 
kaip liepia Kristus?

. . v- s

Tėvai: Žinome.

78. Tada kreipiasi į krikštatėvius šiais ar panašiais žodžiais:
K.: Ar jūs, gerbiamieji krikštatėviai, esate pasirengę kūdi
kį globoti ir padėti tėvams j[ tikintį išauklėti? 
Krikštatėviai: Esame.

79. Paskui krikštytojas kalba kūdikiui:
N , šiandien krikščionių bendruomenė su džiaugsmu su
tinka tave. Jos vardu žymiu tave kryžiaus ženklu ir linkiu, 
kad, tapęs (-usi) krikščionimi (-e), niekada šio ženklo ne- 
paniėkintum. Netrūkus tėvai (ir krikštatėviai) pažymės ta
ve tuo pačiu ženklu.
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Dabar krikštytojas, nieko nesakydamas, dešinės rankos nykš
čiu daro kryžiaus ženklą ant kūdikio kaktos. Paskui tą  patį daro 
tėvai (krikštatėviai bent peržegnoja).

80. Krikštytojas pakviečia visus dalyvauti Dievo žodžio liturgi- 
joje:

K.: D abar visi pasiklausysime Šventojo R ašto žodžiais 
mums kalbančio Viešpaties ir nuoširdžiai pasimelsime, pra
šydami Dievo malonės šiam kūdikiui ir jo artimiesiems.

Je igu  ligšiolinės apeigos buvo ne krikštykloje, dabar iškilmin
gai einama į Žodžio liturgijai numatytą vietą, giedant šią  psalmę 
ar k itą giesmelę:

Ps 83 (84), 3. 5,6-9.
Siela man ilgisi, alpsta 
Viešpaties kiemo atšlaimų.
Laimingi, kurie namuose tavo gyvena, 
nuolatos teikia tau, Viešpatie, šlovę.

Laimingas žmogus, kurį remia tavo pagalba, 
kuris šventąją vietą lankyti panūdo.
Eidam as per išdėgusj slėnį,
jf paversmiu padaro:
lietūs ankstyvasis palaimą jam neša.

Jis nuo tvirtovės žygiuoja tvirtovėn 
ir aukščiausiąjį Dievą šventame kalne pamato.

O dangaus kariuomenių Dieve, išgirsk mano maldą!
Tegu ją  tavo ausys pagauna, o Dieve!
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85. Dabar krikštytojas visus ragina kreiptis į šventuosius:
K.: Dabar kreipkimės [ šventuosius, ypač šio kūdikio glo
bėją bei musų užtarėjus danguje, nes Krikštas [veda mūs [ 
jų šeimą. (Jus prašysite: Melski už mūs!)
K.: Šventoji Marija, Dievo Motina!
Visi: Melski už mūs!
K.: Šventasis Juozapai! -
K.: Šventasis Petrai ir Pauliau! -
K.: Šventasis Kazimierai! -
(K.: Šventasis*, šio kūdikio globėjau! -)
(K.: Šventasis*, šios bažnyčios globėjau! -)
K.: Visi Dievo šventieji ir šventosios! -

Egzorcizmas ir patepimas katechumenų aliejumi

86. Paskui krikštytojas kalba maldą:
K.: Visagali amžinasis Dieve,
tu atsiuntei [ pasaulį savo Sūnų,
kad sunaikintų mumyse piktosios dvasios galybę
ir iš tamsybių išvaduotus žmones
nuvestų [ tavo nuostabiąją šviesos karalystę.
Išvaduok dabar š[ kūdikį 
iš gimtosios nuodėmės pančių 
ir padaryk j[ savo didybės šventove, 
kad jame gyventų Šventoji Dvasia.
Nuolankiai prašome per Kristų, musų Viešpatį.
Visi: Amen.

Vietoj šios maldos galima imti esančiąja nr. 221, p. 113.
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87. Krikštytojas tęsia:
K.: Tesustiprina tave mūsų Išganytojas Jėzus Kristus, 
kurio vardu tave patepu išganymo aliejumi 
ir kuris gyvena ir viešpatauja per amžius.
Visi: Amen.

Dabar krikštytojas patepa kūdikio krūtinę katechumenų alie
jumi.

88. Je igu  dėl kokių nors priežasčių patepti būtų labai sunku, šį 
patepim ą galima praleisti. Tada krikštytojas vietoj ankstesnės (nr. 
87) maldelės kalba šią-.

Tesustiprina tave mūsų Išganytojas Jėzus Kristus, kuris gy
vena ir viešpatauja per amžius.
Visi: Amen.

Tuojau, nieko nesakydamas, uždeda kūdikiui ant krūtinės savo 
dešinę ranką.

89. Dabar einama prie krikšto vandens.

KRIKŠTIJIM AS

90. Priėjęs prie krikšto vandens, krikštytojas šiais ar kitais žo
džiais trumpai primena nuostabų Dievo nutarim ą vandeniu pa
šventinti žmogaus kūną ir sielą:

K .: Melskimės, broliai ir seserys, kad visagalis Viešpats Die
vas vandens nuplovimu ir Šventosios Dvasios galia suteik
tų šiam kūdikiui naują - dievišką gyvybę.

Arba:
Žinote, broliai seserys, kad visagalis Dievas Krikšto sak
ramentu suteikia mums dievišką gyvybę. Todėl visi savo
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mintis kreipkime [ jf ir melskime, kad krikštijamajam 
(-ajai) N šis vanduo butų Dievo malonių šaltinis.

Vandens pašventinimas ir maldavimai

91. Ne Velykų, laiku krikštui vanduo turėtų  būti šventinam as 
kiekvieną kartą. Ypatingais atvejais galim a krikštyti ir an ks
čiau pašventintu vandeniu (žr. Bendr. įvad. nr. 21). Tuo atveju 
žr. nr. 92.

K.: Garbe tau, Viešpatie, už amžinąjį taką 
nuo žemės dulkių lig dangaus žvaigždžių!
Visi: Garbė tau, Viešpatie!
K.: Garbė už duoną kasdienę, kuri maitina, 
ir už tyrą vandenį, kuris gaivina.
Visi: Garbė tau, Viešpatie!
K.: Garbė už dieviškąjį pašaukimą 
ir Kristaus atpirkimo malones.
Visi: Garbė tau, Viešpatie!

(Ištiesia virš vandens dešinę ranką ir tęsia)
K.: Ištiesk, Viešpatie, ant šio vandens
savo laiminančią ranką
ir suteik jam tokią galią,
kad nuplautų krikštijamajam (-ajai)
paveldėtą kaltę bei jos padarinius
ir atvertų tavo vaikų amžinojo gyvenimo vartus.
Prašome per Kristų, musų Viešpatį.
Visi: Amen.

Vietoj šios maldos galima imti kitą iš nr. 223-224.
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92. Velykų, metu, kai turima pašventinto vandens, ir tada, kai 
numatyta krikštyti anksčiau pašventintu vandeniu, kad Krikšto 
apeigose nebūtų praleistas dėkojimas ir prašymas, krikštytojas kal
ba šią  m aldą (arba kitą, nr. 2 2 3 ). Dalyviai pritaria.

K.: Garbe visagaliam Dievui Tėvui, kuris mums valyti ir 
gaivinti sukūrė vandenį.
Visi: G arbė tau, Viešpatie!
K.: G arbė Dievui Sūnui Jėzui Kristui, kuris iš savo šono 
tekančiu krauju ir vandeniu parodė, kad jo  mirtimi ir 
prisikėlimu gimsta Bažnyčia. -

G arbė Dievui Šventajai Dvasiai, kuri nusileido ant 
Kristaus, pakrikštyto Jordano vandenyje, tuo parodyda
ma, kad ir mes visi būsime josios krikštijami.- 
K.: Šituo (Velyknaktį) pašventintu vandeniu nuplaunant, 
suteik, Viešpatie Dieve, dvasinį atgimimą N, kurf(-ią) 
tu [ savo Bažnyčios tikėjimą Krikštu kvieti, kad jis (ji) 
turėtų amžinąjį gyvenimą per Kristų, mūsų Viešpatį. 
Visi: Amen.

Nuodėmių atsižadėjimas ir Tikėjimo išpažinimas

93. Krikštytojas kreipiasi į tėvus ir krikštatėvius:
K.: Brangūs tėvai ir krikštatėviai! Jūsų atneštas kūdikis 
Krikšto vandens nuplovimu ir Šventosios Dvasios veiki
mu iš mūs mylinčiojo dangaus Tėvo gaus naują, dievišką 
gyvybę. Todėl jūsų pareiga šį kūdikį auklėti tikintį, kad 
ta dieviškoji gyvybė jam e nebūtų nuodėmių žalojam a, o 
nuolat augtų ir stiprėtų.
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Taigi, pasiryžę atlikti šią garbingą pareigą ir prisimindami 
savo Krikštą, atsižadėkite visokio blogio ir išpažinkite Jė 
zaus Kristaus tikėjimą, kurf skelbia Bažnyčia ir kurį gauna 
krikštijamasis.

94. Krikštytojas klausia tėvus ir krikštatėvius:
K.: Todėl kiekvieną jūsų klausiu: Ar atsižadate piktosios 
dvasios?
Tėvai ir krikštatėviai: Atsižadu!
K.: Ar atsižadate visų jos darbų?
Tėvai ir krikštatėviai: Atsižadu!
K.: Ar atsižadate visų jos vilionių?
Tėvai ir krikštatėviai: Atsižadu!

Arba:
K.: Ar esate pasiryžę niekada nepritarti nuodėmei?
Tėvai ir krikštatėviai: Taip! (Esu.)
K.: Ar esate pasiryžę visada laikytis Dievo ir Bažnyčios 
įsakymų?
Tėvai ir krikštatėviai: Taip! (Esu.)

95. Po to vėl klausia:
K.: Ar tikite [ visagalį Dievą Tėvą, dangaus ir žemės Su
tvėrėją?
Tėvai ir krikštatėviai: Tikiu!
K.: Ar tikite [ Jėzų Kristų, vienatinį jo  Sūnų, musų Viešpa
tį, kuris gimė iš Mergelės Marijos, buvo nukankintas ir pa
laidotas, prisikėlė iš numirusių ir sėdi Tėvo dešinėje?
Tėvai ir krikštatėviai: Tikiu!
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K.: Ar tikite [ Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, 
šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numi 
rusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą?
Tėvai ir krikštatėviai: Tikiu!

96. Šiam Tikėjimo išpažinimui pritaria krikštytojas ir visi dalyviai: 
Taip tiki Katalikų Bažnyčia!
Taip mes visi tikime!
Ir garbiname musų Viėšpatj Jėzų Kristų!
Visi: Amen.

(Vietoj šio pritarimo galima visiems balsiai sukalbėti ar pagie
doti "Tikiu į Dievą Tėvą".)

Krikštas

97. Laikant kūdikį vienam krikštatėvių, krikštytojas visus pa
kviečia prie Krikšto vandens ir klausia tėvus bei krikštatėvius:

K.: Ar norite, kad N butų pakrikštytas tuo Bažnyčios tikė
jimu, kurj ką tik išpažinome?
Tėvai ir krikštatėviai: Norime!

Dabar krikštytojas krikštija kūdikį, triskart užpildamas van
dens ir tardam as:

N, AŠ TAVE KRIKŠTIJU  VARDAN DIEVO TĖVO
(užpila vandens)
IR SŪNAUS (antrąkart užpila vandens)
IR ŠVENTOSIOS DVASIOS (trečiąkart užpila vandens)
Susirinkusieji gali atsiliepti:
Garbė Dievui Tėvui, ir Sunui, ir Šventajai Dvasiai!
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Patepimas krizma

98. Krikštytojas, atsigręžęs į pakrikštytąjį, kalba:
K.: N, visagalis Dievas, musų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
Tėvas, vandens nuplovimu ir Šventosios Dvasios galia iš
vadavo tave iš nuodėmės ir atgimdė naujam, malonės gy
venimui. Tegu jis dabar tave patepa išganymo aliejumi, kad, 
įsijungęs į jo Tautą, dalyvautum Kristaus kunigystėje, liu
dytum j[ pasauliui, plėstum jo karalystę ir užsitarnautum 
amžinąjį gyvenimą.
Visi: Amen.

Po to krikštytojas, nieko nesakydamas, patepa krizma kūdikio 
viršugalvį.

Balto drabužio uždėjimas

99. Krikštytojas kreipiasi į pakrikštytąjį:
N, Krikštu tapai nauju Dievo kuriniu, panašiu [ Kristų. Šis
baltas drabužis tebus ženklas tavo nepaprasto išaukštini
mo ir nekaltumo. Tavo artimieji temoko tave žodžiu, te- 
skatina geru pavyzdžiu, kad nekaltas ir šventas laimėtum 
amžinąjį gyvenimą.

Visi: Amen.
Dabar krikštytojas kūdikiui uždeda tėvų. ar krikštatėvių paruoš

tą  baltą drabužį.
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Degančios žvakės įteikimas

100. Krikštytojas pakviečia krikštatėvius nuo paschalo užsidegti 
savo žvakę [arba pats uždegęs paduoda], tardamas:

K.: Deganti žvakė tegu primena tau Kristų - musų
šviesą!

Po to kalba:
Jums, tėvai ir krikštatėviai, pavedu globoti tikėjimo šviesą 
šiame kūdikyje. Rūpinkitės, kad jis, dabar Kristaus tikėji
mo apšviestas, nuolat gyventų kaip šviesos vaikas ir tvirtai 
tikėdamas taptų vertas amžinojo džiaugsmo Dievo ir šven
tųjų draugėje.

Pastaba: Vietoj kai kur atlikinėjamų "efeta" apeigų krikštyto
jas Lietuvoje gali sukalbėti šią  maldą:

Viešpats Jėzus Kristus, kuris padaro, kad kurtieji girdi ir 
nebyliai kalba, tepadeda tau, kad nebūtum kurčias Dievo 
žodžiui ir nebylys j[ garbinti.
Visi: Amen.

APEIGŲ PABAIGA

Pakrikštytojo kūdikio įteikimas tėvams

101. Krikštytojas kreipiasi į tėvus:
K.: Gerbiamieji tėve ir motina! Jūs čia atnešėte savo bran
gų kūdikį ir prašėte pakrikštyti. Krikštas j[ padarė Dievo 
vaiku ir dangaus paveldėtoju. Jūsų pareiga j[ tokį išauklė
ti. Tad af pasižadate pakrikštytąjį taip auklėti, kad jis my
lėtų Dievą ir žmones?
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levai: Pasižadame!
K.: Imkite šj sūnų (dukterį) - dabar jau Dievo vaiką. Už
auginkite jf tokį gerą, kad jis butų ir Dievui garbe, ir žmo
nėms džiaugsmas.
[Tu, tėve, imk savo kūdikį ir nepamiršk, kad jam  reikės nė 
tik dtionos, bet ir tavo meilės, ir gražaus gyvenimo pavyz
džio.
Tu, motina, imki žvakę, kurią savo vaikui įteiksi Pirmosios 
Komunijos dieną.]

Tėvas paima vaiką, o motina žvakę.

102. Je igu  Krikšto apeigos vyko ne presbiterijoje, dabar visi pro
cesijos tvarka eina prie (didžiojo) altoriaus. Galima pagiedoti ku
rią  nors Krikštui pritaikytą giesmelę arba:

Visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje,
apsivilkote Kristumi.
Aleliuja, aleliuja! (ne Gavėnioje).

Kitos giesmelės - nr. 225-245.

Viešpaties malda

103. Krikštytojas prie altoriaus kreipiasi į apeigų dalyvius šiais 
ar panašiais žodžiais:

K.: Broliai ir seserys Kristuje! N Krikštu tapo nauju žmo
gumi - tikru Dievo vaiku. Vėliau, paaugęs, jis Dievą vadins 
savo Tėvu, dalyvaus Kristaus Aukos puotoje - priims patį 
Kristų [ savo širdį, o Sutvirtinimu gaūs Šventosios Dvasios
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dovanų gausą. Dabar prašykime šiam kūdikiui Dievo pa
laimos ir visi melskimės, kaip Viešpats Jėzus išmokė.

104. Visi kartu balsiai kalba:
Tėve mūsų, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas, 
teateiniė 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 mūs nuo pikto.

Palaiminimas

105. Krikštytojas, ištiesęs rankas, laimina stovinčius tėvus ir vi 
sus apeigų, dalyvius.

K. (motinai): Visagali Viešpatie Dieve, tu per savo Sūnų, 
gimusį iš Mergelės Marijos, duodi krikščionėms motinoms 
džiugią viltį regėti savo vaikus amžinai laimingus. Palai
mink šią tavo duotu kūdikiu besidžiaugiančią motiną ir su
teik malonę, kad su visais savo vaikais visuomet tau dėko
tų per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.
Visi: Amen.
K. (tėvui): Visagali Viešpatie Dieve, iš tavo rankų mes gau
name savo žemiškąją būtį ir dangaus gyvenimą. Palaimink, 
prašome per Kristų, mūsų Viešpatį, kūdikio tėvą, kad iš
vien su šio kūdikio motina žodžiu ir elgesiu rodytų jam 
gražų tikėjimo pavyzdį.
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Visi: Amen.
K. (visiems): Visagali Viešpatie Dieve, Krikšto sakramen
tu tu mums davei dievišką gyvenimą ir pašaukei f amžinąją 
laimę. Gausiai palaimink čia susirinkusiuosius, kad jie bū- 
tų gyvi tavo Tautos nariai, atrama pakrikštytajam ir džiaug
tųsi ramybe per Kristų, musų Viešpatį.
Visi: Amen.

*  Tepalaimina jūs visagalis Dievas - Tėvas, ir Sūnūs, ir 
Šventoji Dvasia.
Visi: Amen.

Kitos palaiminimo maldos yra nr. 247-249, p. 122-124.
Je i  nedalyvautu vienas tėvų, atitinkama maldelė praleidžiama.

106. Po palaiminimo tinka pagiedoti velykinį džiaugsm ą ir dėkin
gumą išreiškiančią giesmę arba Švč. M.Marijos "Mano siela garbi
na Viešpatį".

Kur yra paprotys pakrikštytuosius nešti prie Švč. M.Marijos al
toriaus, dera tai padaryti.

Galima sukalbėti "Sveika, Marija".




