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Žmogaus Sūnus atėjo ne kad Jam tarnautų, bet pats tarnauti 

ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. 

                                                                                  Mt 20,28



Giesmė Didis Dieve, Tu visatą KG 163 

1. Didis Dieve, Tu visatą

Savo dešine valdai,

Taip ir manąją gyvatą

Iš malonės išlaikai.

Garbinsiu kasdien Tave

Dvasioje ir tiesoje.

2. Dėkui Tau už šventą rytą,

Jis pradžiugino mane,

Tavo garbę apsakysiu,

Šlovinsiu širdim Tave.

Kreipsiuos į Tave malda

Ir skambia giesmės gaida.

3. Kas gi gali būt kilnesnio,

Kaip pagarbinti Tave?

Kas gi gali būt brangesnio,

Kaip nurimti maldoje,

Tavo meilėj likti vis

Per dienas ir per naktis?

4. Dieve, siųski Dvasią savo,

Esam Tavo tvariniai,

Tai mes garbę vardo Tavo

Išpažinsim nuolankiai,

Kol Tave dienų gale

Šlovinsime danguje.

T.: Kaspar Neumann (1648–1715); M.: pagal Heinrich Albert, Karaliaučius, 1642



Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.     
Amen.

Mums padeda Viešpats Dievas,     
Kuris sukūrė dangų ir žemę.

Įžanginis priegiesmis

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai!
Kaip tai buvo pradžioje, taip dabar ir visados, 
Ir per amžių amžius. Amen.

Ramybėje melskime Viešpatį.    
Viešpatie, pasigailėk!

Už ramybę, ateinančią iš aukštybių, ir už mūsų išganymą melskime Viešpatį. 
Viešpatie, pasigailėk!

Už taiką visame pasaulyje, už Dievo Bažnyčios klestėjimą ir santarvę tarp visų 
žmonių melskime Viešpatį.     
Viešpatie, pasigailėk!

Už šiuos Dievo namus ir už visus, kurie juose meldžiasi bei šlovina, melskime 
Viešpatį.     
Viešpatie, pasigailėk!

Padėk, išgelbėk, pasigailėk ir apgink mus, gailestingas Viešpatie. 
Amen. 

Dievo malonės paskelbimas

Amen. 



Avinėlis paaukotasis yra vertas imti garbę ir šlovę, ir padėką amžinai!
O, Dievo Avinėli,
Kantrusis, šventas, nekaltas,
Mūs piktenybių dėlei
Ant kryžiaus medžio prikaltas.
Visų kaltes nešiojęs,
Save už mus aukojęs,
Pasigailėk mūsų Jėzau,
O Jėzau!

Viešpats tesie su jumis!     
Ir su tavo dvasia!

Malda
 

Amen, amen.

Liturginiai skaitiniai:

Pr 22,1-13
Tai Dievo žodis.     
Dėkojame Dievui.

Hbr 5,7-9
Tai Dievo žodis.     
Dėkojame Dievui.

Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad 
kiekvienas, kuris Jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Amen. (Jn 3,14-15)

Amen! Amen! Amen!

Mk 10,35-45
Tai Viešpaties žodis.
Amen.



Apaštališkasis tikėjimo išpažinimas

     Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją.
    Ir  į  Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios
Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo nukryžiuotas,
numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarą, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į
dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.     
  Tikiu  į  Šventąją  Dvasią,  šventąją  visuotinę  (krikščionių)  Bažnyčią,  šventųjų
bendravimą,  nuodėmių  atleidimą,  kūno  iš  numirusių  prisikėlimą  ir  amžinąjį
gyvenimą.
      Amen! Amen! Amen! 

Giesmė Atpirkėją aš mylėsiu KG 84

1. Atpirkėją aš mylėsiu, / Viešpatį ištikimai,

Visą amžių, kol krutėsiu, / Jo laikysiuosi tvirtai.

Žemėj laikini džiaugsmai, / Nuodėmingi geiduliai.

Jų čionai atsižadėsiu, / Atpirkėją tik mylėsiu.

2. Atpirkėją vis minėsiu! / Jis aukojos dėl manęs.

Kristaus neišsižadėsiu – / Džiaugsmo, gyvasties širdies.

Jis – man kelio švyturys / Ir dorybių pavyzdys.

Atpirkėją vis minėsiu / Ir tik vieną Jį mylėsiu.

3. Atpirkėjo aš klausysiu / Sielvartuose ir varguos,

Aš Jam garbę apsakysiu, – / Kas gi Jį man užvaduos?

Niekas jau nebegalės / Jo atskirti nuo manęs.

Atpirkėjo aš klausysiu, / Meilę savo išsakysiu.

4. Atpirkėją aš mylėsiu, / Man jau nebaisi mirtis!

Nors į dulkes subyrėsiu, / Jėzus bus mana viltis.

Jį regėsiu danguje, / Nes Jis mirė už mane.

Visą amžių, kol krutėsiu, / Atpirkėją aš mylėsiu.

T.: Ahasverus Fritsch (1629–1701); M.: liaudies, užrašė Liudvikas Fetingis, Sudargas, 1981



Pamokslas 

Bažnyčios malda 

 Tave, Dieve, garbinam! Tave, Dieve, šlovinam!

 Mus išklausyk, Dieve mielasis!

 Padėk mums, Dieve mielasis!

 Jėzau Kristau, Sūnau Dievo, Tu, Viešpatie, vesk mus gyvybėn iš mirties!

Giesmė O, Tu mano sielos meile KG 353,1-3

   1. O, Tu mano sielos meile

Ir paguoda amžina,

Tu, kuri į skausmo gelmę

Ėjusi gera valia,

Tu vardan gyvybės mano 

Didį darbą atlikai

Ir krauju šventuoju savo 

Mus, kaltuosius, atpirkai.

2. Meile Tu, kuri liūdėjai

Išdavimo naktyje,

Getsemanėje budėjai

Ir kovojai maldoje.

Tu, kuri bausmės baisybę

Prisiėmus nuolankiai,

Dievo teisiojo rūstybę

Mirtimi numalšinai.



3. Meile Tu, kuri į kančią

Už pražuvusius ėjai,

Už paklydėlį ir kaltą

Tu save atnašavai,

Nuopelnu savuoju brangiu

Mano kaltę naikinai

Ir iš piktojo žabangų

Sielą Tu išvadavai.

T.: Johannes Angelus (1542–1608); M.: Bamberg, 1732; Herrnhaag; apie 1735

Nuodėmių išpažintis

    Visagali Dieve, gailestingasis Tėve! Aš, vargingas, nuodėmingas žmogus, išpažįstu

Tau visas savo nuodėmes, kuo esu nusidėjęs mintimis, žodžiais ir darbais ir kuo esu

nusipelnęs Tavo rūstybės čia laikinai ir ten amžinai. Bet aš to širdingai gailiuosi ir

meldžiu Tavęs Tavo didžios malonės ir Tavo mielojo Sūnaus Jėzaus Kristaus, mano

Viešpaties,  sunkaus  kentėjimo  ir  mirties  dėlei:  pasigailėk  manęs,  vargingo

nusidėjėlio,  ir  atleisk  man  visas  mano  nuodėmes  bei  suteik  maloniai  Šventosios

Dvasios jėgų, kad galėčiau pasitaisyti. 

     Viešpatie, pasigailėk! Kristau, pasigailėk! Viešpatie, pasigailėk!

Klausimai ir nuodėmių atleidimas

Amen. 

Viešpaties ramybė visada telydi jus.     
Telydi ir tave.     

Palinkėkime vieni kitiems ramybės.



Viešpats tesie su jumis!     
Ir su tavo dvasia!

Pakelkite savo širdis!     
Keliame į Viešpatį!

Dėkokite Viešpačiui, mūsų Dievui!     
Tai vertinga ir teisu!

Dėkojimas

Šventas, šventas, šventas Viešpats mūs! 
Dangus ir žemė, 
Dangus ir žemė 
Yra garbės pilni. 
Osana, osana, osana aukštybėse! 
Garbė ateinančiam VIEŠPATIES vardu! 
Osana, osana, osana aukštybėse!

Eucharistijos malda

Kristaus Testamento žodžiai

Ir po duonos, ir po vyno pašventinimo:

Šventas mūsų Dievas! 
Šventas mūsų Dievas! 
Šventas mūsų Viešpats Dievas Sebaot!

Viešpaties malda Tėve mūsų

     Tėve mūsų, kuris esi danguje! Tesie šventas Tavo vardas. Teateinie Tavo karalystė.
Tesie Tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums
šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir
nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes Tavo yra karalystė ir galybė, ir
garbė per amžius. Amen.

Dievo Avinėli

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik mums ramybę!



Kada tik valgote šią duoną ir geriate iš šios taurės, jūs skelbiate Viešpaties mirtį, kol
Jis ateis. (1 Kor 11,26) 

Amen.

Komunija

Dėkokite Viešpačiui, nes Jis yra geras!
Ir Jo malonė išlieka amžinai!

Padėkos malda

Amen.

Palaiminimas

Amen! Amen! Amen!

Giesmė Mes Viešpačiui mielam KG 158

1.Mes Viešpačiui mielam / Širdingai padėkokim

Už darbus Jo visus / Jam didžią garbę duokim.

Jis mus užgimusius / Globoja nuolatos,

Aprūpina visus / Ir gelbsti visados.

     2. O, Dieve amžinas, / Suteiki maloningai

Tu džiaugsmą dangišką / Ir dovanok apstingai

Ramybę tikrąją, / Ir savo glėbyje

Apsaugok mus visus / Nelaimėje, varge.

     3. Mūs Tėvui amžinam / Ir Jo mieliausiam Sūnui,

Ir Dvasiai Šventajai / Garbė, šlovė tebūna.

Tam Dievui trivieniam – / Jis buvo be pradžios,

Toksai ir pasiliks / Per amžius visados!

T.: Martin Rin(c)kart, 1636; V.: Jonas Berentas (1667–1737); M.: Johann Crüger, 1647


