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Pirmasis skaitinys     Pr 3, 9–15.20  
 
Visų gyvųjų motina  
 
Iš Pradžiõs knỹgos.  
 

[Kai žmogùs bùvo válgęs vaĩsių nuo mẽdžio,] Viẽšpats Diẽvas pàšaukė jį 
ir pakláusė: „Kur tu esì?“ Jis atsìliepė: „Išgirdaũ tàvo gars̃ą sodè ir 
nusigandaũ, nes buvaũ núogas, todėl̃ pasìslėpiau“. {Diẽvas} jo kláusė: „Kas 
gi táu pasãkė, kad tu núogas? Ar válgei vaĩsių nuo mẽdžio, kuriõ vaĩsių buvaũ 
táu įsãkęs neválgyti?“ Žmogùs atsãkė: „Móteris, kurią ̃ tu man daveĩ bū́ti su 
manimì, man dãvė vaĩsių nuo to mẽdžio, aš ir válgiau“. Viẽšpats Diẽvas 
kreĩpėsi į móterį: „Kodėl̃ tu taip padareĩ?“ Móteris atsãkė: „Žaltỹs manè 



apgãvo, aš ir válgiau“. Viẽšpats Diẽvas tãrė žálčiui: „Kadángi tu taip padareĩ, 
esì prakéiktas tarp̃ visų̃ gyvulių ir tarp visų̃ žvėrių̃. Ant pilṽo šliáužiosi ir 
dùlkes ė́si visas sàvo gyvẽnimo dienàs. Aš sukélsiu priešiškùmą tarp tavęs̃ ir 
móters, tarp tàvo palikuõnių ir jos palikuõnių; jis kirs̃ tau per gálvą, o tu kirs̃i 
jam į kulñą“. 

Žmogùs pavadìno sàvo žmóną Eva, nes ji bùvo visų̃ gyvų̃jų mótina.  
 
Tai Diẽvo žõdis.  
 
Arba:      Apd 1, 12–14 
 
Jie ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su Jėzaus motina Marija 
 
Iš Apãštalų darbų̃ .   
 

[Kai Jė́zus bùvo pàimtas į dangų̃,] apãštalai sugr�ž̃o į Jerùzalę iš 
vadìnamojo Alỹvų kálno, bùvusio netol�ese – kiek leidžiama nueĩti šãbo 
diẽną. 

Parėj̃ę jie susiriñko aukštutìniame kambaryjè, kur bùvo apsistóję. Ten 
bùvo Pẽtras ir Jõnas, Jokū̃bas ir Andriẽjus, Pilỹpas ir Tòmas, Baltramiẽjus ir 
Mãtas, Alfiejaus sūnùs Jokū̃bas, Sìmonas Uolùsis ir Jùdas, Jokū̃bo brólis. Jie 
visì ištvermìngai ir vienìngai atsidė́jo mald̃ai kartu su móterimis ir Jė́zaus 
mótina Marìja bei jo bróliais. 
 
Tai Diẽvo žõdis. 
 
Atliepiamoji psalmė  Ps 86 (87), 1–2. 3 ir 5. 6–7 (P.: 3)  

P. Klausýkis, Diẽvo mieste, nuostabių̃jų dalỹkų,  
     kuriuõs jis apie tavè bylója.  
 
1 Añt šveñtojo kálno stóvi jõ įkùrtas miẽstas;  
2 Viẽšpats Ziono vartùs labiaũ pamìlo  
negù kitàs buveinès Jokū̃bo žẽmėj. – P.  
 
3 Klausýkis, Diẽvo mieste, nuostabių̃jų dalỹkų,  
kuriuõs jis apie tavè bylója:  
5 bus kalb̃ama apie Zioną:  
„Vìsos taũtos jamè užgìmusios,  
nes pats Aukščiáusiasis jį įkū́rė“. – P. 



 
6 Viẽšpats įrašỹs tautų̃ knỹgoj:  
„Ši tautà tenaĩ gìmė“.  
7 Ir giedõs visì, šokdamì ìškilmių šõkį:  
„Tavyjè mãno šãknys“. – P. 
 
Posmelis prieš evangeliją  
 
P. Aleliuja. –  O laimìngoji Mergẽle, pagim̃džiusi Viẽšpatį;  
                        o paláimintoji Bažnýčios Mótina,  
                        sáuganti mumysè tàvo Sūnaũs Jė́zaus Krìstaus Dvãsią! –  
P. Aleliuja.  
 
Evangelija               Jn 19, 25–34 
 
Štai tavo sūnus. Štai tavo motina.  
 
+ Pasiklausýkite šventósios Evangèlijos pagal  ̃Jõną.  
 

Anuo metù prie Jė́zaus krỹžiaus stovė́jo jo mótina, jo mótinos sesuõ, 
Marìja Klopiẽnė ir Marìja Magdaliẽtė. Pamãtęs stóvinčius mótiną ir mýlimąjį 
mókinį, Jė́zus tãrė mótinai: „Móterie, štaĩ tàvo sūnùs!“ Paskuĩ tãrė mókiniui: 
„Štaĩ tàvo mótina!“ Ir nuo tos valandõs mokinỹs pasìėmė ją pas savè. 

Tadà, žinódamas, jog vìskas įvýkdyta, ir kad išsipìldytų Rãštas, Jė́zus 
tãrė: „Trókštu!“ 

Tenaĩ stovė́jo iñdas, pìlnas pérrūgusio vỹno. Jie pakė́lė ant yzopo vytẽlės 
kempìnę, pamirkýtą vynè, ir prìnešė prie jo lū́pų. Paragãvęs to vỹno, Jė́zus 
tãrė: „Àtlikta!“ Ir, nuléidęs gálvą, atìdavė dvãsią. 

Kadángi bùvo Prisirengìmo dienà ir žỹdai nenorė́jo, kad kū́nai lìktų ant 
krỹžiaus per šãbą, – nes tas šãbas bùvo didelės̃ šveñtės dienà, – jie prãšė 
Pilòtą, kad nukryžiúotiesiems bū́tų suláužyti blauzdìkauliai ir kū́nai nuimtì. 
Tad atėj̃o kareĩviai ir suláužė blauzdàs vienám ir antrám, kuriẽ bùvo su juo 
nukryžiúoti. Priėj̃ę prie Jė́zaus ir pamãtę, kad jis jau mìręs, jie nebeláužė jam 
blauzdų̃, tik v�enas kareĩvis �etimi pérdūrė jam šóną, ir tuojaũ ištekė́jo kraũjo 
ir vandeñs. 
 
Gird ė́ jote Viẽšpaties žõdį.   
 
 
 


