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91 . Apeigų vadovas, atsižvelgdamas į tuokiamuosius, paaiškina
skaitytą tekstą, primindamas krikščioniškosios santuokos svarbą,
sutuoktinių meilės kilnumą, Sakramento malones ir įpareigojimus.

Jungtuvių apeigos
92 . Jeigu tuoktųsi dvi ar daugiau porų, kiekviena jų turi būti at
skirai klausiama apie sutikimą tuoktis ir atskirai duoti priesaiką.
Visose kitose maldose bei palaiminimuose vartojama daugiskaita.
93 . Visiems stovint, vadovas šiais ar panašiais žodžiais kreipiasi
į jaunuosius:

Brangūs sužadėtiniai! Jus atėjote į Dievo namus, kad
Bažnyčios įgaliotinio ir čia esančių liudytojų akivaizdo
je Viešpats užantspauduotų jūsų nutarimą susituokti.
Anksčiau Kristus Krikšto sakramentu jums suteikė
pirminę ir būtiniausią išganymo malonę - jūs paskyrė
šventam gyvenimui. Šiandien Santuokos sakramentū
jūs sustiprins amžinai tarpūsavio meilei ir ištikimybei
teseti bei kitoms garbingoms susituokusiųjų pareigoms
atlikti ir praturtins naujomis dvasinėmis dovanomis.
Tad Bažnyčios vardu kiekvieną klausiu apie jūsų pa
siryžimus.
Klausimai pirm priesaikos
94 . Vadovas klausia jaunuosius, ar jie atėjo niekieno neverčiami,
gerai apsigalvoję. Klausia pirma jaunąjį, paskui jaunąją:

N, ar esi rimtai apsigalvojęs, niekieno neverčiamas ir
tikrai pasiryžęs vėsti šią savo sužadėtinę?
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Jaunasis: Esu! (Taip!)
Vadovas kreipiasi į jaunąją:

N, ar esi rimtai apsigalvojusi, niekieno neverčiama ir
tikrai pasiryžusi tekėti už šio savo sužadėtinio?
Jaunoji; Esu! (Taip!)
Vadovas klausia abu:

Ar pasižadate santuokos kelyje visą gyvenimą vienas
kitą mylėti if gefbti?
Kiekvienas atsako: Pasižadu! (Taip!)
Tolesnį klausimą galima praleisti, atsižvelgiant į tuokiamųjų am
žių ar aplinkybes.

Vad.: A f sutinkate pagal Dievo valią susilaukti vaikų
if juos auklėti, kaip liepia Dievas if Bažnyčia?
Jaunieji: Sutinkame! (Taip!)
Vad.: Tesuteikia jums Dievas savo malonės, kad tai,
ką pasižadate, butų jūsų šeimos gyvenimo pagrindas.
Santuokinė priesaika
95.

Vadovas jaunuosius pakviečia:

Kadangi tikrai ryžtatės sudaryti šventą vyro if m o
ters sąjungą, paduokite vienas kitam dešinę ranką if
Dievo bei Bažnyčios akivaizdoje vienas kitam prisiekite.
Jaunieji paduoda rankas. Kunigas gali ant jų uždėti stulą (dia
konas stulos neuždeda). Kiekvienas prisiekia atskirai.
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Jaunasis sako:

Aš, N, imu tave, N, savo žmona ir prisiekiu visada
būti tau ištikimas: kai laimė lydės ar vargas suspaus,
kai sveikata tvers ar ligos suims, - visą gyvenimą tave
mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!
Jaunoji sako:

Aš, N, imu tave, N, savo vyru ir prisiekiu visada būti
tau ištikima: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai svei
kata tvers ar ligos suims, - visą gyvenimą tave mylėsiu
ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!
97 . Jeigu dėl kokių nors priežasčių priesaiką labiau tinka priim 
ti klausiant, vadovas klausia jaunąjį:

N, ar tu imi N savo žmona ir prisieki visada būti jai
ištikimas: kai laimė lydės af vargas suspaus, kai svei
kata tvers af ligos suims, - visą gyvenimą ją mylėti ir
gerbti?
Jaunasis: Prisiekiu!
Vadovas klausia jaunąją:

N, ar tu imi N savo vyru if prisieki visada būti jam
ištikima: kai laimė lydės a f vafgas suspaus, kai sveika
ta tvefs af ligos suims, - visą gyvenimą j j mylėti if gefbti?
Jaunoji: Prisiekiu!
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Priesaikos patvirtinimas
98 .

Kunigas (diakonas), nuėmęs nuo rankų stulą, sako:

Šią jūsų priesaiką, duotą Bažnyčios akivaizdoje, te
stiprina Viešpats savo malone ir jus dosniai telaimina.
Kunigas (diakonas) sutuoktinius peržegnoja (nieko nesakyda
mas). Paskui taria:

Ką Dievas sujungė, žmogus tenepėrskiria!
Arba:

Šią jūsų priesaiką, duotą Bažnyčios akivaizdoje, A b
raomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas, pirmuo
sius žmonijos tėvus - vyrą ir moterį - rojuje sujungęs
Dievas, Kristaus malone testiprina ir tepalaimina (nie
ko nesakydamas, peržegnoja sutuoktinius). Ką Dievas
sujungė, žmogus tenepėrskiria.
99 .

Vadovas kreipiasi j liudytojus:

Jus, kurie čia esate, busite liudytojai, kad ši santuo
ka sudaryta Dievo akivaizdoje ir palaiminta Bažnyčios.
Dabar visi pagarbinkime Dievą:
Garbė Dievui Tėvui, ir Sunui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius!
Žiedų palaiminimas ir įteikimas
100 .

Vadovas laimina žiedus (ir vainikėlį):

Tepalaimina t Viešpats šiuos žiedus, kuriuos vienas
kitam įteiksite kaip meilės ir ištikimybės ženklą.
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Kitos žiedų pašventinimo maldos - nr. 229-230- Žiedus (ir vaini
kėlį) galima pašlakstyti švęstu vandeniu ir įteikti jaunavedžiams.
Šie juos užmauna vienas kitam ant dešinės rankos bevardžio pirš
to. Kiekvienas gali sakyti:
101 .

Jaunasis:

N, imk šį žiedą - mano meilės ir ištikimybės tau ženklą vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
Jaunoji:

N, imk šį žiedą - mano meilės ir ištikimybės tau ženklą vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
102 .

Galima pagiedoti tinkamą giesmelę ar himną.

Visuotinė malda
103 .

Visuotinė malda kalbama iš nr. 251-252 tokiu būdu:

a) Vadovas pirmiausia pakviečia visus pasimelsti.
b) Skaitomi maldos prašymai, kuriems pritaria visi apeigų daly
viai, kaip nurodyta maldose. Maldos kreipiniai turi būti taip pa
rinkti, kad nesikartotų tolesniame palaiminime. Labai tiktų į m al
dą įsijungti ir jauniesiems ar jungtuvių dalyviams.
c) Jeigu sutuoktiniai nepriims Švenčiausiojo, po maldos prašy
mų sukalbama “Tėve mūsų" (jeigu priims - čia nekalbama).
d) Nekalbama visuotinės maldos pabaigos malda, bet vietoj jos
visuomet teikiamas santuokinis palaiminimas.

Santuokinis palaiminimas
104 . Sutuoktiniai atsiklaupia. Vadovas sudėtomis rankomis pa
kviečia melstis:

Nuoširdžiai melskime Dievą laiminti šiuos jaunave-

