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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.   
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Švenčiausiajai Mergelei Marijai priskiriamas Bažnyčios Motinos titulas, nes ji pagimdė 
Kristų, Bažnyčios Galvą, ir, prieš jos Sūnui ant kryžiaus atiduodant dvasią, tapo visų 
atpirktųjų Motina. Palaimintasis popiežius Paulius VI šį titulą iškilmingai patvirtino 1964 
m. lapkričio 21 d. sakydamas kalbą Vatikano II Susirinkimo tėvams ir nustatė, kad „dabar 
jau visa krikščionių tauta šiuo labai mielu vardu teiktų dar didesnę pagarbą Dievo 
Gimdytojai negu iki tol“.  
 
Iš Bendrųjų tekstų Švč. Mergelei Marijai, „Valandų liturgija“ III, išskyrus:  
 

Aušrinė 
 
ANTRASIS SKAITINYS  
 
Iš palaimintojo popiežiaus Pauliaus VI kalbos užbaigiant Vatikano II Susirinkimo trečiąją 
sesiją  

(1964 m. lapkričio 21 d.: AAS 56 [1964], 1015-1016) 
 

Marija – Bažnyčios Motina 
 

Įvertindami artimus ryšius, kuriais tarpusavyje yra susietos Marija ir Bažnyčia, 
Palaimintosios Mergelės garbei ir mūsų paguodai skelbiame Švenčiausiąją Mariją 
Bažnyčios Motina, tai yra visos krikščionių tautos – tiek tikinčiųjų, tiek ir ganytojų, kurie 
ją vadina meilingąja Motina. Taip pat nutariame, kad dabar jau visa krikščionių tauta šiuo 
labai mielu vardu teiktų dar didesnę pagarbą Dievo Gimdytojai negu iki tol ir į ją kreiptų 
savo maldavimus.  

Tai titulas, kuris, garbingieji broliai, krikščionių pamaldumui nėra neįprastas – juk 
Kristaus tikintieji ir visa Bažnyčia ypač mėgsta kreiptis į Mariją vadindami ją Motina. Šis 
vardas išties yra tikrojo pamaldumo Marijai išraiška, nes tvirtai remiasi tuo pačiu kilnumu, 
kuriuo yra apdovanota Marija kaip Įsikūnijusio Dievo Žodžio Motina.   

Taigi, kaip dieviškoji Motinystė yra visiškai savito Marijos santykio su Kristumi ir 
jos dalyvavimo Jėzaus Kristaus atliktame žmonijos išgelbėjimo darbe priežastis, lygiai taip 
pat labiausiai iš jos dieviškosios Motinystės kyla Marijos santykis su  Bažnyčia. Juk Marija 
yra Motina Kristaus, kuris jos mergeliškose įsčiose iškart prisiėmė žmogiškąją prigimtį ir 
su savimi, kaip Galva, sujungė savo mistinį Kūną, kuris yra Bažnyčia. Taigi Marija, 
būdama Kristaus Motina, turi būti laikoma ir visų tikinčiųjų bei ganytojų – Bažnyčios – 
Motina.  

Dėl šios priežasties mes, nors ir neverti, nors ir silpni, vis dėlto su pasitikėjimu ir 
karšta sūniška meile keliame į ją akis. Ta, kuri kitados mums dovanojo Jėzų, aukštybių 
malonės šaltinį, negali nesuteikti savo motiniškos pagalbos Bažnyčiai, ypač šiuo laiku, kai 
Kristaus Sužadėtinė trokšta dar uoliau vykdyti savo išganingąją misiją.  



Šis glaudus mūsų dangiškosios Motinos ir žmonijos ryšys skatina mus nuolat ugdyti 
ir stiprinti tokį pasitikėjimą. Kad taptų verta Įsikūnijusio Žodžio Motina, Marija buvo 
Dievo apdovanota nuostabiomis bei didžiomis malonėmis. Vis dėlto ji yra mums artima. Ji, 
kaip ir mes, yra Adomo dukra, taigi mūsų sesuo dėl bendros žmogiškos prigimties; ji dėl 
būsimųjų Kristaus nuopelnų buvo nesutepta gimtosios nuodėmės, tačiau prie dieviškai 
gautų dovanų ji prijungė savo pačios tobulo tikėjimo pavyzdį, taip pelnydama evangelinį 
pašlovinimą: „Laiminga įtikėjusi.“  

Marija šiame žemiškame gyvenime buvo tobulas Kristaus mokinio pavyzdys, visų 
dorybių veidrodis, savo elgesiu ji visiškai įgyvendino Jėzaus Kristaus skelbtuosius 
palaiminimus. Tad visa Bažnyčia įvairiose savo gyvenimo srityse ir aktyvioje veikloje 
teima iš Mergelės Dievo Gimdytojos pavyzdį, kaip reikia tobulai sekti Kristumi.  

 
ATLIEPAS                    Plg. Lk 1, 35 
 
K. Šventoji Dvasia nužengė ant Marijos, A. Aukščiausiojo galybė ją pridengė savo 
šešėliu.  
K. Su Sūnumi kenčiančią vėl ją pripildė, kaip atpirktųjų Motiną. A. Aukščiausiojo 
galybė ją pridengė savo šešėliu.  
 
Malda kaip Rytmetinės.  
 

Rytmetinė 
 

Zacharijo giesmės prieg.  
Kartu su Jėzaus motina Marija  
jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai.  
 
MALDA  
 
Dieve, gailestingasis Tėve, ant kryžiaus prikaltas tavo Sūnus savo Gimdytoją, 
Švenčiausiąją Mergelę Mariją, paskyrė mūsų dvasine Motina; suteik malonę, kad 
jos meilės stiprinama Bažnyčios šeimyna diena iš dienos būtų vis gausesnė ir 
šventesnė ir visas tautas patrauktų į savo prieglobstį. Prašome per mūsų Viešpatį 
Jėzų Kristų.  
 
 

Vakarinė 
 

Marijos giesmės prieg.  
Viešpats tarė savo motinai: „Moterie, štai tavo sūnus.“  
Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina.“  
 
Malda kaip Rytmetinės.  
 


