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       1. Išspręsk kryžiažodį: 
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1. ... – Dievo meilės ir Jo valios atmetimas.   
2. Švenčiausiasis Sakramentas dar 
vadinamas ...   
3. Šventąjį Raštą sudaro Senasis ir 
Naujasis ...   
4. ... – žmogus priklausantis Kristui ir Jo 
Bažnyčiai.   
5. Dievo įsakymus savo tautai perdavė ...   
6. Trečiasis Švenčiausios Trejybės Asmuo.  
7. Dievas teikia savo tikintiesiems malones 
per ...   
8. Sakramentas, kurio metu susitaikome su 
Dievu, atsiprašome už padarytas 
nuodėmes.   
9. Antrasis Švenčiausios Trejybės Asmuo.   
10. Viena iš dieviškųjų dorybių. 
11. Pirmasis Švenčiausios Trejybės Asmuo.  
12. ... – Dievo pasiuntinys. 

 
2. Nuspalvink paveikslėlį ir parašyk Švenčiausios Trejybės  

Asmenis.  

                                      __________________________                            

                                      __________________________ 

                                      __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„T_d eik_te ir pad_rykite m_no mok_niais v_sų t_utų žm_nes, krikšt_dami j_os v_rdan 

T_vo, ir S_naus, ir Šv_ntosios Dv_sios“ (Mt 28, 19). 

Išmok! 
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; 
trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių įžengė į 
dangų; sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, 
iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. 

Tikiu Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę 
Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių 
atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir 
amžinąjį gyvenimą. Amen. 
 

 Ar žinai? 
 

       Kas yra Pirmoji Šventoji Komunija? 
Kaip turi būti pasiruošęs, norint priimti 
Komuniją? 
 

Aptark su tėveliais ir atsakymus užrašyk kitoje 
lapo pusėje. Tėveliai atsakymus gali pasitikrinti 
„Youcat“ 220, 221 bei psl. 127 paraštėje. 
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