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1. Įrašyk praleistas raides ir iš pateiktos Šventojo Rašto ištraukos sužinosi, kodėl nuodėmes išpažįstame kunigui.

„K_ip  m_n_  s_ _ntė  T_v_s,  t_ip  ir   aš  j_s  s_u_čiu“.  Tai  pa_a_ęs,  
j is  kv_pė į  j_os ir   t_rė:  „I_ki_e  Š_en_ąją  D_a_ią.  K_m  at_ei_ite  n_od_mes,  
t i_ms  j_s  b_s  at_ei_tos,  o  k_m  s_lai_ys_te,  –  su_ai_yt_s“ (Jn 20, 21–23).

2. Kas pasakė tuos žodžius?   __ __ __ __ __

3. Pabrauk tinkamą vieną atsakymą.

Kokią malonę tau Dievas suteiks per išpažintį?
• Gimtosios nuodėmės atleidimą.
• Po Krikšto padarytų nuodėmių atleidimą.
• Gimtosios ir po Krikšto padarytų nuodėmių atleidimą.

Kaip dažnai geras katalikas eina išpažinties?
• Kas mėnesį (ar dar dažniau, jei padarė sunkią nuodėmę).
• Kiekvieną kartą, kai padaro net ir lengvą nuodėmę.
• Tik prieš Pirmąją Šventąją Komuniją.

Ką Bažnyčia savo įsakymu primena apsileidusiems katalikams dėl išpažinties?
• Bent kartą per penkerius metus atlikti išpažintį.
• Tik prieš Pirmąją Komuniją atlikti išpažintį.
• Bent apie Velykas atlikti išpažintį.

4. Teisingai suvesk sakinius.

 L_ imingas ,   k_m  nus iž_ngimas  at l_ is tas ,  
k_r iam  nuod_mė  dov_n ota .  

La_mingas   žm_gus ,  
k_r io   VIEŠP_TS  nel_ iko  k_ lt u  (Ps 32, 1–2).
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22. Atgailos ir sutaikinimo sakramentas

Ar ŽINAI?

• Kas įsteigė Sutaikinimo sakramentą?

• Kas atleidžia nuodėmes? 

• Kieno vardu yra atleidžiamos nuodėmės?

Aptark su tėveliais ir atsakymus užrašyk kitoje lapo pusėje.  
ėveliai atsakymus gali pasitikrinti  „Youcat“ 227, 228, 236, 237.

PASIKARTOK!

Atgailos dalys
1. Atsiminti savo nuodėmes.
2. Gailėtis dėl nuodėmių.
3. Tvirtai pasiryžti nebenusidėti.
4. Atlikti išpažintį.
5. Atlikti atgailą, atsilyginti ir taisytis.

Išpažįstu tik dideles nuodėmes

Išpažįstu tik mažas nuodėmes

Išpažįstu dideles ir dažnai pasikartojančias  
nuodėmes 

Išpažįstu tik tas nuodėmes, kurias žino kiti

Išpažįstu tik didžiąsias nuodėmes


