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Priėjus prie klausyklos, kunigas tave palaimins kryžiaus ženklu, tuomet ir tu persižegnok:

ADVRNA  IDOVE  VĖTO  RI  ANSUSŪ  RI  SETŠN OIOVS  SVDIASO.  
                                                                                                                                                       .

Pasveikink kunigą krikščionišku pasveikinimu:

RĖGA B  UĖZJI  IR S TIKU!                                                                 ! 

Kuomet kunigas atsakys į tavo pasveikinimą, sakyk:

AŠTPEINISIŽ  NUEI  IPĄMR  RĄTAK,  EDIUIV  SNUĖIUJAD  ŠOISMI   
MOSNUĖIDĖM... 
                                                                                  ,                                                                                                  ...

Aiškiai išvardink nuodėmes...  

Einant išpažinties kitus kartus, sakome: Išpažinties buvau (nurodome kada arba prieš kiek laiko), išrišimą gavau, skirtą atgailą atlikau. 
Gerajam Dievui vėl nusikaltau (aiškiai išvardiname nuodėmes). Baigęs vardinti nuodėmes sakyk: 

AUDAUGI  ĖŲN ODMUI  EIURNISMEPN,  IGUAIOLSI  ŽU  AJS,  
DŽUA  TPAITISYAIS,  PAŠURA  GAITAOSL  RI  IRMŠIOIŠ. 
                                                                                      ,                                                 ,
                                              ,                                                                                       .

Tuomet kunigas gali užduoti tau keletą klausimų, pasakyti trumpą pamokymą ar tave padrąsinti, pasidžiaugti tavo ryžtu. Po to kunigas 
skiria tau atgailą (dažniausiai maldą),  kurią privalai atlikti,  paragina gailėtis už nuodėmes ir teikia nuodėmių išrišimą. Kuomet kunigas 
paragina gailėtis, gailestį gali išreikšti savais žodžiais, arba maldele: 

DIEVE, PASIGAILĖK MANĘS NUSIDĖJĖLIO (- ĖS).

Kunigas ištiesia rankas virš tavęs, kalba išrišimo maldą ir tardamas paskutinę frazę  tave palaimina. Tu  persižegnoji ir atsakai:

ANEM.                           .

Suteikęs nuodėmių išrišimą kunigas džiaugsmingai paskelbia, jog Dievas atleido tavo kaltes. Padėkojęs kunigui pakilk iš klausyklos, 
susirask vietą bažnyčioje, kur tyliai savo širdelėje galėtum pakalbėti su Jėzumi, padėkoti Jam už Jo meilę ir atlikti kunigo užduotą atgailą 
(jei tai buvo malda).

21. Išpažinties eiga

Ar ŽINAI?

• Kaip mes sužinome, kad pasielgėme 
gerai arba blogai?

• Kas padeda pasiruošti išpažinčiai?

• Kas yra dorybės?

• Kas yra ydos?
Aptark su tėveliais ir atsakymus užrašyk kitoje lapo pusėje.  
Tėveliai atsakymus gali pasitikrinti „Youcat“ 232, 295, 299, 318.

IŠMOK!

Išmokti išpažinties eigą.

 Tu   n_bi jok ,   
n_s   aš   

su   t_v imi !  
(Iz 43, 5).

1. Iš raidžių sudėk žodžius,  
iš jų sudaryk teisingus sakinius.


