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METODINĖ MEDŽIAGA 
 

(Maldingumo ugdymo metodas) 
 

„MOKINIŲ MALDOS.LITANIJOS“  
 

Anotacija 
 

       Pateikiama metodinė ugdymo priemonė, skirta mokinių maldingumui ugdyti 
pamokų metu ir popamokinėje veikloje.  
 
          Priemonę sudaro: 
 
          I.Teorinė dalis „Maldingumo ugdymo metodo aprašas“ . 
         II. II-V klasių mokinių savarankiškai sukurtos  „Mokinių maldos. Litanijos“ 
naudojant maldingumo ugdymo metodą pamokų metu. 
 
     „Mokinių maldos. Litanijos “Priemonė naudojama, kaip pristatomasis pavyzdys 
parodant ir įsiklausant skaitant maldų tekstus, kas yra malda, mokant melstis. Tai pačių 
mokinių sukurtos „Maldos ir litanijos“. Tai yra II-V klasių mokinių savarankiški darbai 
sukurti tikybos pamokų metu. Mokinių maldų ir litanijų tekstai yra atspausdinti 
atskiruose lapuose iš mokinių maldų, rašytų pamokose išdalintuose lapeliuose, papuošti 
angelų paveikslais, kuriuos padariau su CD programine kompiuterine įranga „Perfect 
Picture software suit Epson“. Lapai yra susegti ir laminuoti knygelės pavidalu. Susegtų 
maldelių lapų viršelis yra papuoštas mokyklos emblema. Kiekvieno  mokinio maldai 
skiriamas vienas laminuotas puslapis papuoštas atspausdintu spalvingu angelu. Angelų 
atvaizdai nuteikia maldingumo ugdymui, vysto estetinį skonį. „Mokinių maldos 
.Litanijos“ padės suprasti, kas yra malda. Skatins melstis. Padės atskleisti bendravimą 
su Dievu, ugdant mokinių dvasinį gyvenimą. 
 

I. Maldingumo ugdymo metodo aprašas 
 

       Išsamus metodo aprašas, nurodant, kodėl, kokiu tikslu buvo taikomas būtent 
šis metodas, kokių uždavinių siekta, koks buvo pasirengimo procesas, atskleisti 
gauti rezultatai, su tuo susijusios išvados. Kaip tai padėjo įgyvendinti tikybos 
mokymo tikslus. 
 
     Žmogus yra sąmoninga ir laisva būtybė. Todėl vienas iš pagrindinių religinio 
ugdymo reikalavimų yra sąmoningumo ugdymas. Mokykloje mokoma suprasti, 
protauti, mąstyti, suvokti. 
     Malda yra tikėjimo į Neregimąjį išpažinimas. Krikščioniui Dievas nėra tuščias žodis, 
bet gyvas asmuo, mylintis Tėvas, su kuriuo galima bendrauti, kalbėtis. 
     Maldoje tikėjimas tampa žodžiu, žmogaus pokalbiu su Dievu. 
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     Pasireiškiantis malda žmogaus vidinis nusiteikimas yra šis: garbinimas, padėka, 
prašymas, atgailavimas. 
     Būtent šis maldingumo ugdymo metodas skiriamas užmegzti sąmoningą ryšį su 
Dievu. Išmokyti mokinius melstis. 
 
    Maldingumo ugdymo metodas buvo taikomas norint išmokyti mokinius melstis 
įvedant į dvasinį gyvenimą, puoselėjant vaikų vidinį gyvenimą ir malda juos kreipti į 
Dievą. Šiame technikos amžiuje, kai žmogų blaško iš visur sklindančios pagundos, 
brukte brukamos pramogos, malda yra dar reikalingesnė, bet ir melstis būna sunkiau. 
Trumputės maldelės, kurias vaikai mokosi šnabždėti, ir buvo pradžia meilaus pokalbio 
su slėpininguoju Dievu, į kurio Žodį jis vėliau išmoks įsiklausyti. Šis ugdymo procesas 
buvo ilgas ir vykdomas kelis metus kiekvienoje pamokoje. 

Dvasinis mokinių ugdymas 
     Norint išmokyti mokinius melstis pirmiausiai reikia gyventi pačiam mokytojui 
dvasinį gyvenimą ir rodyti savo pavyzdį mokiniams. Tik tada galima išmokyti mokinius 
maldos gyvenimo. Dvasinis ugdymas vyksta siekiant Dievą pažinti, mylėti ir garbinti. 
Vienas iš pažinimo metodų yra maldingumo ugdymo metodas. Jis prasideda jau nuo 
pirmųjų tikybos pamokų. Mokant pagal Katalikų bažnyčios ir Švietimo ministerijos 
patvirtintas programas ir siekiant eiliškumo kiekvienoje pamokoje, tai vyksta 
nepastebimai. Bet ne iš karto. Viena iš ugdymo formų yra malda .Pamokose siekiama 
mokiniams parodyti, kas yra tikroji malda ir kaip reikia melstis.  
 
    Mokinių maldingumo ugdymas vyko laipsniškai, etapais, kelerius metus. 
     Jau pirmoje klasėje vyko pirmoji mokinių pažintis su Jėzumi , Dievo Sūnumi. Dirbau 
pagal Noėlle LE DUC- mažųjų vaikų auklėtojos „Dievo paslapties atskleidimą ir 
perteikimą vaikams“(Katalikų pasaulio“ leidykla, 1995m.) , „Aš jums atsiųsiu Šventąją 
Dvasią“,(1995m.). „Pirmoji vaikų pažintis su Jėzumi, Dievo Sūnumi. Vaikų dvasinis 
gyvenimas“ (1994m.) .Kiekvienoje pamokoje naudojau didelius spalvotus siluetus 
iliustruojant Bibliją (dideles popierines lėles) pagal Noėlle LE DUC metodikos aprašus 
dirbant su Šventuoju Raštu, atliekant mąstymus apie Jėzaus gyvenimą.  
 
   „ Vaikų maldingumo ugdymas“ reiškia padėti tvirtus pagrindus vaikų tikėjimui. Tai 
dariau su papildoma knygele „Bažnyčios tektai“, kurie atskleidžiami etapais. 

 1-mas etapas: Tėvo atskleidimas vaikams 
Tai pradinė maldos dalis – 8 pašnekesiai apie Dievą. 
Po kiekvieno pašnekesio pateikiami tekstai, giesmė, psalmė. 
 2-tras etapas: Pirmoji vaikų pažintis su Jėzumi, Dievo Sūnumi 
„Jėzaus gyvenimas“, gyvai, paprastai papasakotas vaikams, laikantis 
Evangelijos teksto. 
 3-čias etapas: Pasakojimas vaikams apie Šventąją Dvasią. 
                            1 pakopa: Aš jums atsiųsiu Šventąją Dvasią 
                            2 pakopa: Šventoji Dvasia jus visko išmokys 
 
            „Kalbėkite mums apie Dievą“ 
                   Trumpa dvasinio gyvenimo apybraiža, parašyta remiantis tėvo 
Kūdikėlio Jėzaus Marijos Eugenijaus žodžiais. Knygelėje atsakoma į esminius 
klausimus apie Dievo slėpinį, dvasinį gyvenimą, maldą. 
 
           „ Meldžiuosi ir sveikinu Mariją“ 
           Marijos švenčių kalendorius. 
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             „Marija šventųjų gyvenime ir raštuose“ 
           Trumpa Šventojo biografija ir tekstai apie Mariją. 
 
(Naudojau šias knygas: „Pasakojimai apie Šventąją Dvasią - aš jums atsiųsiu 
Šventąją Dvasią“, „Dievo paslapties atskleidimas ir perteikimas vaikams“, 
Vaikų dvasinis gyvenimas. „Pirmoji vaikų pažintis su Jėzumi, Dievo Sūnumi“ 
su metodine medžiaga – kasetėmis, spalvinimo kortelėmis, dideliais spalvotais 
siluetais, iliustruojančiais Bibliją.) 
 
Vaikų dvasinis gyvenimas, tai „Pirmoji pažintis su Jėzumi, Dievo Sūnumi“ 
pagal Noėlle Le Duc - mažąją auklėtoją. Tai pokalbių forma, pritaikyta svarbių 
Jėzaus gyvenimo įvykių ir Jo mokymo aprašymas. Mokiau ne tik užmegzti ryšį 
su Jėzumi Kristumi, bet ir pajausti Jo artumą, pradedant intymų dialogą su Juo. 
Tik Jis vienas gali atverti vaikus Tėvo meilei per Dvasią ir padaryti mus 
Švenčiausios Trejybės gyvenimo dalimi.  
   Jėzus, Dievo Sūnus, Gerosios Naujienos pradžia, kurią mums skelbė 
šventieji: Matas, Morkus, Lukas, Jonas, Šventosios Dvasios įkvėpti. 
(pasakojimas apie Šventąją Dvasią vaikams „Aš jums atsiųsiu Šventąją 
Dvasią“ Noėlle Le DUC, Le Micocoulein, 1995, aprobuota A. J. Bačkio. 

 
         Atlikus mąstymus pagal šias knygeles, mokiniai jau mokėjo tarti pirmus padėkus 
žodžius Dievui. Mokėjo dėkoti, paprašyti Dievo. Jau pradėjo melstis. Mokėdami Dievui 
dėkoti ir prašyti, antroje klasėje jau galėjo daugiau ką nors pasakyti Dievui, nes suvokė, 
kad malda yra pokalbis su Dievu. Jau ėjome prie maldos etapų. Mokėjome garbinti 
Dievą, Jam dėkoti, prašyti, ko reikia ir gailėjomės dėl blogų poelgių. 
 
                                  Ką reiškia „melstis“? 
        Ištarus žodį „malda“, klausiau mokinių, kas tai yra. Pavyzdžiui: 

- Ką reiškia „melstis“? 
- Kada žmonės meldžiasi? Ar maldai skirtas tam tikras laikas? 
- Kur žmonės meldžiasi? Ar maldai skirta speciali vieta? 
- Kur meldžiasi? 
- Ar visi meldžiasi? Ar yra tokių žmonių, kurie nesimeldžia? Kodėl? 
- Kodėl žmonės meldžiasi? 
- Ar meldžiantis reikia tarti tam tikrus žodžius? Ar galima melstistylint? O 

klausantis? 
- Ar mokate kokią nors maldą? Kur ją išmokote? Namie? Vaikų darželyje? 

Atsakymai parodo, ar mokiniai jau žino, kas yra malda, ar jau meldžiasi; jie 
duoda progą pirmą kartą prabilti apie maldą taip, kaip ją supranta krikščionys. 

- Melstis – reiškia kalbėtis. Šio pokalbio vienas pašnekovas yra Dievas. 
- Todėl, kad malda yra asmeninis pokalbis, žmogus meldžiasi norėdamas 
               padėkoti, 
               pagarbinti, 
               paprašyti, 

                       prašyti atleidimo. 
- Melstis galima nebūtinai tariant žodžius, bet ir klausantis Dievo balso 

širdies tyloje, klausantis Dievo, kalbančio iš Evangelijos, kurioje surašyti Jo 
žodžiai. 

- Meldžiantis turi būti ramybė ir tyla. 
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    Kaip pavyzdį, kaip reikia melstis, skaitėme  vaikų maldeles iš knygos Ekman Gruber. 
„365 vaikų maldos“ .Šiauliai. 1993m.. Po to nutarėme, kad patys galime sukurti 
panašias maldas.  
 
          Po to drąsiausieji parodė, kad irgi gali padėkoti, prašyti ir dar ką nors pasakyti 
gražaus Dievuliui. Lentoje užrašiau maldos dalis(schemą): garbinimą, padėką, prašymą, 
atgailavimą, kaip pagalbą pokalbiui su Dievu.  
    Praėjus šiuos visus maldos etapus mokiniai gavo užduotį, kad  gal  ką nors gražaus 
pasakytų Dievui , už ką nors Dievui padėkotų, ko norėtų paprašytų ir atsiprašytų, jeigu 
pasielgė netinkamai. Mokiniai kūrė tokiu būdu savo maldeles ir užrašė lapeliuose. 
     Gražiausias maldas susirinkdavau ir laikydavau sau prisiminimui. Po to sugalvojau, 
kad reikėtų jas , kaip nors į vieną vietą sudėti ir gražiai apipavidalinti ir tada kitiems 
mokiniams būtų parodyti galima, kai reikės mokytis melstis, pamatytų, kaip gražiai 
kalbasi su Dievu jų bendraamžiai. 
 
    „Mokinių maldos . Litanijos“ surinktos iš mokinių maldelių, kurias jie sukūrė 
pamokose savarankiškai. Tai yra gražiausios mano mokinių maldos per penkis metus. Iš 
lapelių maldeles perrašiau kompiuteriu, ir, papuošus angelų paveikslais laminavau.  
 
     Mokant kurti litanijas V klasėje nagrinėjome temą: „Mesijo laukimas Senajame 
Testamente“. Svarstėme pagal V klasės vadovėlį Zitos Petraitytės „Raktas į Šventąjį 
Raštą, kokį mes įsivaizduojame Kristų. Skaitėme psalmes109-111psl.Dėkojome Dievui 
už išlaisvinimą iš nuodėmės pančių. Tylomis skaitėme Iz 52,3.  Iz 59,20. Iz 62,11. Dan 
7,13-14 pateiktus tekstus iš Senojo Testamento ir išrinkę visus Mesijo vardus 
užsirašėme į sąsiuvinius. Po to svarstėme, kokį mes įsivaizduojame Kristų. Sužinojome, 
kad Kristus turi daug vardų: Išganytojas, Teisusis, Atpirkėjas, gelbėtojas, Žmogaus 
Sūnus, Karalius. Išsiaiškinome, kad Kristus turi daug vardų: Išganytojas, Teisusis, 
Atpirkėjas, Gelbėtojas, Žmogaus Sūnus, Karalius. Po to mokiniai gavo užduotį sukurti 
savo „litaniją“ Kristui, kreipiniams parenkant vardus, rastus tekstuose, o atliepai – 
frazes „Dėkojame Tau“ arba „Garbiname Tave“. Mokiniai savarankiškai sukūrė savo 
„litaniją“ Kristui , kreipiniams parinkdami vardus, rastus tekstuose, o atliepai – frazes 
„Dėkojame Tau“ arba „Garbiname Tave“ iš pasikartojančių frazių.  
 
 
     Maldingumo ugdymui skiriamos „Mokinių maldos ir litanijos“ padėjo mokiniams 
suprasti, kas yra malda. Padėjo atskleisti bendravimą su Dievu, atsiekti pamokų tikslų 
mokant melstis ir ugdant mokinių maldingumą dvasinio gyvenimo kelyje. 
 
     Priemonė išbandyta ir naudojama pamokose. Mokinių mėgiama, nes tai yra jų 
mokyklos mokinių sukurtos maldos. Mokant galima naudoti bet kurioje klasėje ir bet 
kurioje pamokos dalyje.  
     Mokiniai noriai dirba su ja.  
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1. Biblija arba Šventasis Raštas. Lietuvos Biblijos draugija. Vilnius 2001m. 
2. Noėlle LE DUC Pirmoji vaikų pažintis su Jėzumi, Dievo Sūnumi.“Katalikų 

pasaulis“. Le Micocoulier. Vilnius, 1993 03 11. 
3.  „Dievo paslapties atskleidimas ir perteikimas vaikams“. Vaikų dvasinis 

gyvenimas. “Katalikų pasaulio leidykla“.1995m. 
4.  „Pasakojimai apie Šventąją Dvasią - aš jums atsiųsiu Šventąją Dvasią .Noėlle Le 

DUC, Le Micocoulier, 1995m. 
5. Katalikų tikybos vadovėlis V klasei „Raktas į Šventąjį Raštą“. Zita 

Petraitytė.Vilnius , 2004m. 
6. Elman Gruber  „365 vaikų maldos“.  Šiauliai. 1993m. 
7. Perfect Picture software suit Epson CD programinė įranga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. II-V klasių mokinių savarankiškai sukurtos  „Mokinių 
maldos. Litanijos“ naudojant maldingumo ugdymo metodą 
pamokose. 
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Gerasis Jėzau, 

 
  Dėkoju Tau, kad turiu mamą, tėtį, sesę, namus, kad turiu draugų, 
kad savo kelyje sutinku daug gerų mokytojų. Esu Tau dėkinga, kad 
gyvenu tokiame nuostabiame pasaulyje, pilname gamtos grožybių: 
medžių ošimo, paukštelių čiulbėjimo, rasos lašelių, švytinčio sniego 
baltumo, rudeninių lapų spalvų, saulėlydžio atšvaitų ir rausvų debesų. 
  Žinau ir jaučiu, kad Tavo meilė yra didelė gydanti ir stiprinanti jėga.  
 Atsiprašau, jeigu ką nors blogai padariau. 
 Prašau, padaryk taip, kad man gerai sektųsi mokykloje. 
 Aš Tave myliu ir gerbiu. Amen. 
 
                                                           IIIb kl. Sintija Raudonytė 
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Mielasis Jėzau, 
 

   Ačiū už visas dienas, kurias mums davei. Dėkoju, Jėzau, kad turiu 
mamą, tėtį, stogą virš galvos, senelius, dėdes, tetas ir Tave. Džiaugiuosi 
galėdama Tau giedoti Bažnyčioje giesmes. 
      Labai atsiprašau, kad kartais būnu nepaklusni ir tariu Tavo vardą 
be reikalo, atleisk.  
    Jėzau, Tu matai visą pasaulį. Duok visiems sveikatos ir stiprybės. 
Prašau, padėk ir man. Tu matai, aš sergu ir sergu. Neleisk man dar 
labiau sirgti.  
      Ačiū , Jėzau. Amen. 
     
 
                                         Tave mylinti Liveta, IIIb klasė. 
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Gerasis Jėzau, 
 
  Dėkoju Tau už šeimą, už namus. Norėčiau, kad juos palaimintum ir 
saugotum. Norėčiau, kad niekas nesipyktų ir nelaužytų X Dievo 
įsakymų. Kad nesimuštų, kad visi būtų laimingi, kad visą laiką šviestų 
saulė, nelytų lietus ir būtų šilta ir linksma. Nebūtų blogų žmonių bei 
ligų, kuriomis galėtume užsikrėsti. Kad būtų daug saldainių ir jais 
lytų. Kad visi džiaugtųsi, kad būtų daug gėlių pievose ir pienių pasaulis 
būtų spalvotas. Vaikai bėgiotų po pasaulio kraštus, po pievas, gatves.  
Žmonės vieni kitus mylėtų, gerbtų vyresnius. Kad pasaulyje būtų tyla 
ir ramybė. Tada mes gyventume taikiai bei ramiai... Mes visi būtume 
laimingi ir patenkinti, linksmi! 
  Jėzau, o kaip Tu laikais? Aš labai Tavęs pasiilgau. Norėčiau Tave 
pamatyti, nors Tave matau visą savaitę, bet manęs mintys neaplanko. 
O Tave aplanko. Paskolink ir man savo minčių. Pailsėk nuo manęs. 
  Na, tada ate. Susitiksim tikybos pamokoje. Amen. 
 
                                                            Su meile – Augustė, IIIb klasė. 
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Gerasis Jėzau, 
 

 
Ačiū už viską. Norėčiau padėkoti už laimę šeimoje. 
Tu mane turbūt pažįsti labiau, negu aš save. 
 Sveikinu su Marijos gimimo diena. Šią ypatingą dieną norėčiau 
paprašyti, kad nebūtų kančios, nelaimės, ligų, karų. 
 Aš turiu norą. Norėčiau gyventi ilgai ilgai ir laimingai. Amen. 
 
                                                             Kostas Stiklioraitis, IIIb klasė. 
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Mano Dieve, 
 
  Dėkoju, Dieve, Tau už savo tėvelius. Dėkoju už tokią gerą tikybos 
mokytoją. Dėkoju Tau už tokią gerą mokyklą. 
 Atsiprašau, Dieve, kad neklausiau tėvelių, kad buvau pikta. 
 Prašau, Dieve, kad mano šeima būtų sveika.  
 Garbinu, Tave, kad turiu tokias geras mokytojas, kad mano šeima 
sveika. Amen. 
 
                                           Aurelija Greblikaitė, IId klasė. 
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Dėkoju, Tau, 

 
 Ačiū, Tau, Jėzau! Už globą, už Tavo stulbinantį gerumą. Kad mane 
saugai.  
 Aš negaliu atsidėkoti net pačiais gražiausiais žodžiais. Galiu atsidėkoti 
tiktai savo gerais darbais ir meile Tau. Tokia meile, kaip myliu savo 
tėvus. Ar dar net stipresne už šeimą. Amen. 
 
                                                                      Inga Navickaitė, IVb klasė. 
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Dėkoju, Tau, Dieve, 

 
Dėkoju Tau už gyvybę, už šeimą, sveikatą. Dar už gerus draugus.  
 
Atsiprašau, kad kartais buvau blogas, mušiausi. 
 
Prašau, kad būčiau sveikas. 
 
Garbinu Tave , Jėzau, kad turiu šeimą. Amen. 
 
                                                                   IIa klasė, Lukas M. 
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Tau, Dieve, 
 
 
 

Dieve, Tu – mūsų Tėvas, 
Dieve, Tu – gailestingas ir suteiki mums daug jėgų. 
Dieve, Tu sukūrei mus ir mūsų pasaulį. 
Prašau Tavęs, padėk man moksle ir gyvenime. 
Aš myliu Tave. Amen. 
 
                                                   IIa klasė, Donatas. 
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Gerasis Dieve, 
 
 

Ačiū, Dieve, už mažas rankas, kad galėčiau ploti. 
Ačiū, Dieve, už mažytes kojeles, kad galėčiau bėgti. 

Ačiū, Dieve, kad sukūrei nuostabią mane. 
Ačiū, Dieve, už mamą, tėtį, brolį ir senelius. 

Ačiū už žvaigždutes auksines. 
Ačiū už saulutę ir mėnulį. 

Ačiū, Dieve, už visą gamtą ir mažus gyvūnėlius. Amen. 
 

Neringa, IId klasė. 
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Dėkojimo   litanija 
 

 
Mūsų Išganytojau, dėkojame, Tau. 
Mūsų Mylimasis, dėkojame, Tau. 
Mūsų Garbingasis, dėkojame, Tau. 
Mūsų Išgelbėtojau, dėkojame, Tau. 
Mūsų Galingasis, dėkojame, Tau. 
Mūsų Šventoji Dvasia, dėkojame, Tau. 
Mūsų Dieve, dėkojame, Tau. 
Mūsų Gerasis, dėkojame, Tau. 
Mūsų Vieninteli, dėkojame, Tau. 
Mūsų Visažinantis, dėkojame, tau. 
Mūsų Visagali, dėkojame, Tau. 
Mūsų Išmintingiausias, dėkojame, Tau. 
Mūsų Šlovingiausias, dėkojame, Tau. 
Mūsų Gynėjau,dėkojame, Tau .Amen. 
 
                         
                             Ramanda Zelionkaitė, Vd klasė. 
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Dievo litanija 
 

Dangaus Valdove, garbiname Tave! 
Mūsų Padėjėjau, šloviname Tave! 
Mūsų Širdies valdove, kreipiamės į Tave! 
Mūsų Išganytojau, šloviname Tave! 
Mūsų Teisėjau,garbiname Tave! 
Mūsų Atpirkėjau, dėkojame Tau! 
Ramybės Kunigaikšti, garbiname Tave! 
Galingasis Dieve, šloviname Tave! 
Mūsų Valdove, mylime Tave! 
Žmogaus Sūnau, šlovinam Tave! 
Mūsų Karaliau, šloviname Tave! 
Mūsų Gelbėtojau, šloviname Tave.  Amen. 

 
                                                        Justina ŽironaitĖ, Vb klasė. 
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Garbinimo litanija 
 

Nuostabusis Patarėjau,garbiname Tave, 
Išganytojau, garbiname Tave, 
Atpirkėjau, garbinameTave, 
Dievo Sūnau, garbiname Tave, 
Ramybės kunigaikšti, garbiname Tave, 
Galingasis Dieve,garbiname Tave, 
Karaliau, garbiname Tave, 
Mesijau, garbiname Tave, 
Viešpatie, garbiname Tave, 
Amžinasis, garbiname Tave, 
Teisingasis, garbiname Tave, 
Gelbėtojau, garbiname Tave, 
Kunige, garbiname Tave, 
Pranaše, garbiname Tave, 
Dieve, garbiname Tave. Amen. 

 
                                                 Roberta Kasiulytė, Va klasė. 
 
 
 
 

 
 
 
 



CD Tikybos mokytojų gerosios patirties sklaida 2013 
© Kauno arkivyskupijos katechetikos centras 
Paruošė tikybos mokytoja metodininkė Laima Pūkienė 

20 

Litanija 
 

Teisybės Kunigaikšti, 
Garbiname Tave. 
Gerasis Išganytojau, 
Garbiname Tave. 
Pasaulio Atpirkėjau, 
Garbiname Tave. 
Tėve, dangaus Dieve, 
Garbiname Tave. 
Jėzau Atpirkėjau, 
Garbiname Tave. 
Gerasis Dieve, 
Dėkojame Tau .Amen. 
                 
                    
 
 
            Gerda Macijauskaitė, Vd klasė. 
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 Dievo litanija 
 

Mūsų valdove,dėkojame Tau. 
Mūsų karaliau, garbiname Tave. 
Mūsų Atpirkėjau, dėkojame Tau. 
Mūsų Galingasis, garbiname Tave. 
Mūsų Dieve, dėkojame Tau. 
Mūsų Patarėjau, garbiname Tave. 
Mūsų teisusis, dėkojame Tau. 
MūsųIšganytojau, garbiname Tave.Amen. 
 

 
 
 
                   Aušrinė Šlėgutė, Vc klasė. 
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Dėkojame, Tau, Dieve, 

 
Mūsų Karaliau, dėkojame Tau. 
Ramybės Kunigaikšti, dėkojame Tau. 
Viešpatie Dieve, dėkojame Tau. 
Žmogaus Sūnau, dėkojame Tau. 
Gerasis Išganytojau, dėkojame Tau. 
Mūsų Gelbėtojau, dėkojame Tau. 
Mūsų Gerasis ir Teisusis, dėkojame Tau. 
Mūsų Atpirkėjau, dėkojame Tau. 
Mūsų Patarėjau, dėkojame Tau. 
Mūsų gerasis ir galingasis Dieve, dėkojame Tau. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



CD Tikybos mokytojų gerosios patirties sklaida 2013 
© Kauno arkivyskupijos katechetikos centras 
Paruošė tikybos mokytoja metodininkė Laima Pūkienė 

23 

Dėkojimo litanija 
 

Jėzau, mūsų Karaliau, dėkojame Tau. 
Už gėrį dėkojame Tau. 
Už gailestingumą dėkojame Tau. 
Už meilę dėkojame Tau. 
Už šilumą dėkojame Tau. 
Už teisingą kelią dėkojame Tau. 
Už patarimą dėkojame Tau. 
Už supratimą dėkojame Tau. 
Už teisingumą dėkojame Tau. 
Už ramybę dėkojame Tau. 
Už išganymą dėkojame Tau. 
Už žmogiškumą dėkojame Tau. Amen. 

 
Eglė Gelšvartaitė, Vc klasė. 
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Dievo litanija 
 

Mūsų Išganytojau, dėkojame Tau. 
Mūsų Meilės Karaliau, garbiname Tave. 
Mūsų Teisusis, dėkojame Tau. 
Mūsų Atpirkėjau, garbiname Tave. 
Mūsų Patarėjau, dėkojame Tau. 
Mūsų Ramybės Kunigaikšti, garbiname Tave. 
Mūsų galingasis Dieve, garbiname Tave. 
Mūsų Valdove, garbiname Tave. 
Mūsų Karaliau, dėkojame Tau. 
Mūsų Žmogaus Sūnau, garbiname Tave. 
Mūsų Gelbėtojau, dėkojame, Tau. 
Garbiname Tave. Amen. 
 
 
                                      Gabija Pikturnaitė, Vc klasė. 
 

 
 
 


