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Dievo tautos liturginės valandos 

Naktinė



 

 

 

 

 

 

Mano Tėve, 

atsiduodu tau, 

daryk su manimi, kas tau patinka. 

Kad ir ką bedarytum, 

aš tau dėkosiu. 

Esu pasiruošęs viskam, 

priimu viską, 

kad tik tavo valia įvyktų manyje 

ir visuose tavo kūriniuose; 

netrokštu nieko kito, mano Dieve. 

Į tavo rankas atiduodu savo sielą. 

Tau ją dovanoju, mano Dieve, 

su visa savo širdies meile, 

nes myliu tave; 

ir dėl to, kad man yra būtina 

iš meilės dovanoti save, 

atsiduoti į tavo rankas besąlygiškai, 

su begaliniu pasitikėjimu, 

nes tu esi mano Tėvas. 

 

 
Pal. Šarlis de Fuko 

  



NAKTINĖ MALDA : PRISTATYMAS 

 

 

 

 
Paskutinė dienos malda – tai naktinė malda. Tu gali ją melstis 

prieš eidamas miegoti arba kiekvieną vakarą skirti konkrečią valandą 

šiai maldai, kad trumpam stabteltum ir išgyventum maldos bendrystę 

su visa Bažnyčia.  

Psalmės mus moko, kad malda – tai pirmiausia priimti Dievo 

žodį tam, kad jis mus ugdytų ir taptų mūsų malda. Psalmės buvo 
giedamos jau Jėzaus laikais, per piligrimines keliones į Jeruzalę, 

Šventyklos liturgijoje. Evangelijos mums dažniausiai rodo Jėzų, 

besiremiantį psalmėmis, kad nušviestų savo misiją. Pats Dievas jas 

įkvėpė savo bičiuliams prieš dvidešimt penkis amžius, kad visa, kas 

gyva, giedotų šlovę Viešpačiui.  
Štai šios maldos struktūra:  

Himnas 

Psalmės 

Atleidimo malda 

 Palaiminkite mane, šventieji broliai ir seserys, 

 Ir atleiskite man nusidėjėliui(-lei). 
  Visi: 
  Te Dievas tau atleidžia, šventasis broli (šventoji sese). 
(Latviškai) 
 Svētījiet mani, mani svētie brāļi un māsas, 

un piedodiet man grēciniekam(-cei). 
  Visi: 
  Lai Dievs tev piedod, svētais(-ā) brāli (māsa). 

Šventasis Benediktas mus kviečia susitaikyti dar prieš saulei 

nusileidžiant. Šią senovinę maldą brolis Morkus išgirdo viename 

Belgijos vienuolyne, esančiame netoli Tiberiados ir ją pritaikė mūsų 

bendruomenei. 

Esi vadinamas šventuoju broliu ar šventąja seserimi, nes jau 

esi šventa(s) Kristuje. Per krikštą tu tapai nauju kūriniu. Jau esi 

Kristaus išlaisvintas iš nuodėmės ir kviečiamas toliau žengti 

atsivertimo keliu. Štai kodėl prašai savo brolių ir seserų atleidimo, 

nuolankiai pripažindamas savo nuodėmes. 

Dievo žodis 

Maldavimai ir dėkojimai 



 

Simeono Giesmė 

Simeono giesmė nebuvo atsitiktinai įtraukta į naktinę maldą. 

Naktis ženklina pabaigą: tik dar ne mūsų žemiškosios kelionės 

pabaigą, bet šios dienos. Mes trokštame į Dievo rankas atiduoti šią 
dieną su visais jos džiaugsmais ir skausmais. Ramybė yra nieko 

nekainuojanti Šventosios Dvasios dovana (Gal 5, 22), bet taip pat ji 

yra atkaklaus ir uolaus laukimo vaisius. Šitaip Simeono giesmė gali 

tau padėti būti atidesniu Dievo veikimui tavo gyvenime. 

  
(Latviškai) 

 Nomodā mūs, Kungs, pasargā 
 un miegā, Kungs, neatstāj mūs, 
 Lai sirds ir nomodā ar Kristu 
 Un miesa atdusas mierā (aleluja). 
 
Kungs, saskaņā ar Taviem vārdiem,* 
atlaid savu kalpu mierā. 
 

Jo manas acis redzējušas Tavu pestīšanu,* 

Ko Tu esi sataisījis visu ļaužu vaiga priekšā: 
 
Gaismu pagānu apgaismošanai* 
un Tavas Izraēļa tautas godu. 
 
Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam... 

 
 Nomodā mūs, Kungs, pasargā 
 un miegā, Kungs, neatstāj mūs, 
 Lai sirds ir nomodā ar Kristu 

 Un miesa atdusas mierā (aleluja). 
 

Malda 

Palaiminimas 

Malda Pjūties Šeimininkui 

Sveika Marija 

Giesmė Marijai 

 

 

 



 

GIESMYNAS
  

 

1 
AŠ UŽMIGSIU RAMUS 

Prieg.:  Aš užmigsiu ramus, 
             nes į Viešpaties rankas aš atsiduodu. 

1. Dėkoju, Dieve, už šią dieną, kad mus globojai ir vedei. 

2. Už tikėjimo silpnumą, Viešpatie, atleisk prašau. 

3. Tavo meile pasikliaus ir nurims mana širdis. 

 

 

2 
BŪKI PAŠLOVINTAS 

Būki pašlovintas už valdovę saulę, 

per ją suteiki mums dieną ir šviesybę, 

už žvaigždutes, kurios apšviečia naktį, 

už brolį vėją ir debesis aukštai,  

už tyrą šaltinėlį,   

už seserį ugnelę. 

Pašlovintas būk už seserį mūs mirtį, 

pašlovintas būk už visą kūriniją. 
 

 

3 
DAR VIENA DIENA ŠTAI BAIGIAS 

Dar viena diena štai baigias, greit naktis sparnus išties;  

Leiski, Jėzau, pasakyti Tau labanakt iš širdies. 
Mielas Jėzau, Atpirkėjau, Tau labanakt iš širdies. 

Nors daug kartų nusidėję, Tau tarnaut atšalome, 

Bet šiandieną apgailėję atleidimo prašome. 

Mielas Jėzau, Atpirkėjau, atleidimo prašome. 

Mūs šeimas palaimink, Jėzau, kilnią meilę jų brandink, 

Saugok brangią tėviškėlę, nuo pavojų ją apgink. 
Mielas Jėzau, Atpirkėjau, nuo pavojų ją apgink. 

O kai baigsis mūsų dienos ir mirtis kelionėn kvies,  

Tuomet, prašom, mielas Jėzau, būk arti prie mūs šalies. 

Mielas Jėzau, Atpirkėjau, būk arti prie mūs šalies. 



4 
DIEVE, VISATOS KŪRĖJAU    (D 2) 

Dieve, visatos Kūrėjau, 

Tu, kuris valdai visą kūriniją, 

Tu švieti dieną savo šviesa 

Ir nakčiai duodi miego ramybę. 
 

Poilsis atpalaiduos mūsų kūnus 

Ir atnaujins mūsų jėgas, 
Atgaivins mūsų protus 

Ir nuims mūsų rūpesčius. 

Dienai baigiantis 

Ir nakčiai prasidedant  

Priimk mūsų dėkojimus 

Ir ateik mums į pagalbą. 

Tegul iš mūsų širdies gilumos Tau kyla giesmė 

Ir mūsų balsas Tave tegiria. 

Tegu mūsų tyra meilė pasiekia Tave 

Ir mūsų protai Tave tegarbina. 

Ir kai nakties tamsa 
Bus nugalėjusi dieną 

Apsaugok mūsų tikėjimą nuo abejonių 

Ir teapšviečia Jis mūsų naktį. 

Neleisk, kad mūsų širdys užsnūstų. 

Tegul jos kyla į Tave. 

Tada bus lengvos ir laisvos 

Nuo Gundytojo klastos. 

Garbė Tėvui, visatos Kūrėjui, 
Garbė Sūnui, mūsų Išganytojui, 

Ir garbė Švenčiausiajai Dvasiai 

Per amžius. Amen.     

 

5 
DŽIŪGAUKIT ŠIRDYS 

1. Džiūgaukit širdys, Dievo tiesoj, Dievo globoj. 

Aleliuja, aleliuja! 

2. Eikit pasaulin Dievo erdvėn, Dievo gelmėn. 

Aleliuja, aleliuja! 
 

 

 



 

3. Jauskitės broliais Dievo šeimoj, Dievo tautoj. 

Aleliuja, aleliuja! 

4.  Neškim pasauliui Kristaus šviesos, Dievo taikos. 

Aleliuja, aleliuja! 

 

6 
ESAM DVASIOJE VIENA 

1. Esam Dvasioje viena, viena Viešpatyje,  

Esam Dvasioje viena, viena Viešpatyje,  

Ir mes meldžiame, kad vienybė būtų tarp visų. 

Prieg.: Tik iš mūsų meilės žmonės Kristų matys, 

            Tik iš mūsų meilės žmonės Jį matys. 

2. Mes kartu eisim skelbti Dievo meilę žmonėms,  

Mes kartu eisim skelbti Dievo meilę žmonėms,  

Pasakysim, kad Kristus laisvę atneša jiems. 

3. Mes kartu norim dirbti ir padėt viens kitam,  

Mes kartu norim dirbti ir padėt viens kitam,  

Skelbti vertę, orumą, Dievo duotą žmonėms. 
 

7 
O JĖZAU, VIEŠPATIE BRANGUS! 

O Jėzau, Viešpatie brangus! 

Tu – amžinoji saulė! 

Nors niaukias vakaro dangus, 

Bet mums ramu pasauly! 

Jei Tu šalia, jei Tu budi 
Ir saugai mūsų miegą, 

Pavojai traukiasi juodi, 

Ir mes nebijom nieko! 

O Dieve, garbinam Tave! 
Siuntai palaimą žemėn. 

Teplaukia nuoširdžià srove ̀ 
Šlovė Trejybei. Amen. 

 

8 
Į TAVO RANKAS 

Prieg.:  Į tavo rankas, o Jėzau, atiduodu savo dvasią. 

1. Tau atiduodu visą savo silpnybę, o Jėzau,  
    nes tik Tu esi mano uola ir ramybė. 

2. Garbė Tau Jėzau, Marijos Sūnau,  

    garbė Tau, Tėve, garbė Tau, Šventoji Dvasia, guodėja. 



 

9 
Į TAVO, DIEVE, RANKAS 

Į Tavo, Dieve, rankas atiduodu savo dvasią. 

Visas mano gyvenimas Tavo delnuos. 
Ir nieko aš nebijosiu, nes, Viešpatie, Tavim tikiu. 

Ir nieko aš nebijosiu, nes Dievo rankose esu. 

 

 

10 
JĖZAU, AŠ SEKSIU TAVE 

Gyvenimą praradęs, Kristų priimsi, 

Kristui atsidavęs, Tėvą savo rasi. 
Ir save pažinsi kaip Dievo dovaną. 

Prieg.: Jėzau, aš seksiu tave, parodyk man kelią. (Pab. 2k.) 

1. Kas myli tėvą ir motiną labiau už mane, nevertas manęs. 

2. Kas neima savo kryžiaus ir neneša jo, nevertas manęs. 

3. Kas praranda savo gyvybę dėlei manęs, išsaugos ją. 

 

 

11 
KARTU SU GĘSTANČIA DIENA 

Kartu su gęstančia diena, 

Kūrėjau, prašome tavęs: 
malonės savo veikimu 
apsaugoki ir ginki mus. 

Kai po darbų ilsėsimės, 

te širdys nepaliaus budėt, 
kai vėlei švis dangus aušra, 

tau šlovę vėl giedosime.   

Mums duoki deramai gyvent, 

kaitra mums širdis vėl uždek, 

te išsklaidys tava šviesa 

tamsybių sutemas niūrias. 

To, Tėve Visagali, mums 
suteik per Kristų Viešpatį, 

kurs su tavim ir su Dvasia 

Šventąja valdo amžinai. Amen. 
(© Liturginės valandos, I tomas.) 



12 
KELIAS JAU PRAMINTAS 

Kelias jau pramintas, nebijok, širdie, aukos. (2k). 

Tau neteks kančia didesnė už tą, kuri Golgotoj, 

Nebus kančia didesnė už tą, kuri Golgotoj. (2k.) 

  

Kelias jau pramintas, meile dek širdie! (2k.) 
Ir atnešk save kaip auką prie Viešpaties altoriaus.  

Atnešk save kaip auką prie Viešpaties altoriaus. (2k.) 

Atnešk… 

 

 

 
 

 

13 
MES NORIM NEŠTI TAVO TAIKĄ 

1. Mes norim nešti Tavo taiką, 

    kur neapykanta, leisk sėti Tavo meilę, 

    kur įžeidimas Tavo atlaidumą, 

    kur abejonė tikėjimą Tavim. 
 

Prieg.: O, Viešpatie, padėk labiau norėt 

   kitus paguost, kaip būti paguostam,  

   suprast kitus, kaip būti suprastam, 

   ir mylėt labiau, kaip būti mylimam. 
 

2. Mes norim nešti Tavo taiką, 
    kur neviltis, leisk skleisti šviesią viltį, 

    kur tamsuma Tavo meilės spindulių, 

    kur nuliūdimas tikrą džiaugsmą Tavyje. 

 
3. Mes norim nešti Tavo taiką, 

    nes kai atleidžiame, ir tu atleidi mums, 

    kai būnam dosnūs, duodi mums gausiai, 

    ir kai mirštame, gyvename amžinai. 

 

 
 
 

 
 



14 
NAKTIS – MAN POILSIS TAVY 

Naktis – man poilsis Tavy, 
Stiprybę savo man teiki, 

Aušra pražysi man nakty, 

Išsaugosi šviesos vilty. 

Kituos kraštuos jau teka saulė 

Ir miestus miegančius ji kelia. 
Paguodos Dieve šviesk pasauliui, 

Žmonėms įkvėpki savo meilę. 

Mirties tamsybes nugalėjęs, 

O Jėzau Kristau, prisikėlei. 

Nuo pikto gelbėk visus žmones 
Ir veski šioj ilgoj kelionėj. 

 

 

 

15 
NAKTUŽĖS TYLUMA 

1. Kai apgaubia naktužės tyluma, 

ir žvaigždynų maldą išgirstu,  

o gyvenime, Dievo dovana, 
dabar aiškiau tave aš suprantu. 

Prieg.: O Dieve, mano Viešpatie, 

   man atleiski, jei kartais suklydau. 

   O Dieve, dėkoju iš širdies, 

   kad pas Tave vėl kelią suradau. 

2. Kai ne kartą Meilė išduota 

užsigaus į nuodėmių uolas, 

maištaus širdis pasaulio apvilta, 

bet pas Tave ramybę vėl atras. 

3. Tarp vingiuotų gyvenimo kelių 

kilt aukštyn dangaus arų erdve 
aš pavargęs daugiau nebegaliu, 

bet kančioje tikiuos pasiekt Tave. 

 
 

 
 

 



16 
O DIEVE, TENUŠVINTA MUMS TEISINGUMO SAULĖ   (D 8) 

O Dieve, tenušvinta mums teisingumo saulė, 

Laikyk mus savo Dvasios džiaugsme. 

Leisk mums džiugiai sulaukti Tavo aušros, 

Tu, nesibaigianti diena. 

Visa kūrinija budės 

Ir giedos Tau su angelais, 
Neapleisk mūsų, o Dieve, kai sutemsta, 

Kad mūsų miegas būtų pilnas Tavęs. 

Ilgėjausi būti Tavo kryžiaus prieglobstyje, 

Ten, Viešpaties atilsy. 

Visi dangaus sparnuočiai 
Susisuko lizdus Tavo šakose. 

O, Tu, ugnie, amžinybe, 

Tu mums padengei Velykų stalą ir mums patarnavai. 

Taip, kad Tavo kūno ir kraujo sustiprinti 

Skelbiame Tavo prisikėlimo Evangeliją. Amen. 
 
 

 

 

17 
O JĖZAU, VIEŠPATIE BRANGUS 

O Jėzau, Viešpatie brangus! 
Tu – amžinoji saulė! 

Nors niaukias vakaro dangus, 
Bet mums ramu pasauly! 

 

Jei Tu šalia, jei Tu budi 
Ir saugai mūsų miegą, 

Pavojai traukiasi juodi, 

Ir mes nebijom nieko! 
 

O Dieve, garbinam Tave! 

Siuntei palaimą žemėn. 

Teplaukia nuoširdžia srove 

Šlovė Trejybei. Amen. 

 
 
 



18 
O KRISTAU, SPINDESY DIENOS 

O Kristau, spindesy dienos, 

šviesa, atėjus iš šviesos, 

nakties tamsybes išsklaidai, 
šventuosius spinduliais gaubi. 

Maldaujam, šventas Viešpatie, 
nakčia globoki miegančius, 

apgaubk tyliuoju atilsiu, 

ramybėj valandų tavų. 

Nors snaudulys akis užlies, 
širdis lai tavyje budės, 

ranka tavoji tikinčius 
lai dengia, tave mylinčius. 

Gynėjau, mūsų nepalik 

ir priešo kėslus sulaikyk 

ir vesk globodamas tarnus, 

krauju tavuoju atpirktus. 

Geriausiasis Karaliau, tau 

su Tėvu tebūnie garbė 

ir Dvasiai Atgaivintojai 

per amžius nesibaigiančius. Amen. 
(© Liturginės valandos, I tomas.) 

19 
RODYK MAN GAILESTINGUMĄ SAVO 

Prieg.: Rodyk man gailestingumą savo, o meilės Dieve, 
   aš tik nuodėmingas žmogus. 

1. Pasigailėk manęs Dieve iš savo gerumo, 
Iš savo gailestingumo sunaikink mano maištingus darbus. 

Vėl nuplauk mano kaltę, 

Mano nuodėmę valyki. 

2. Štai tu trokšti tiesos ir nuoširdumo, 

Todėl mokyk mane išminties ligi širdies gelmių . 
Apvalyk mane izopu, ir būsiu švarus, 

Nuplauk mane, ir būsiu už sniegą baltesnis. 

3. Sukurk man tyrą širdį, o Dieve 

Ir atnaujink manyje ištikimą dvasią. 
Nevyk manęs nuo savo artumo, 

Nenuimk nuo manęs savo dvasios šventosios. 



20 
SUSTOKIM, PAGARBINKIME JĮ 

Sustokim, pagarbinkime Jį, 

Nusilenkim Viešpačiui Kūrėjui, 

Nes Jis – mūsų Tėvas 

Ir uola Atpirkėjas, o mes – Jojo rankos vedami. 

 

Jei dabar girdi mane, neužkietink širdies, 
Bet atsiverk ir priimk mane, aš Tau duosiu gyvybės. (2k.) 

 

21 
ŠIRDIE TYLI, RAMI 

Širdie tyli, rami, Tu meilės ugnimi. 
Uždek visus, pašventink mus. (2k.) 

Pavojuos mus apgink ir nuosavybėn imk, 

Paslėpk savy, širdie brangi. (2k.) 

Širdin ateik, prašau, tegul jinai tik tau 

Alsuos ir plaks, vien meile degs. (2k.) 

Kada geismų ugnis mane nuveikt bandys, 

Uždek mane ugnim tyra. (2k.) 

Kai nuodėmė vilios duok sąžinei šviesos, 

Paslėpk savy, širdie brangi. (2k.) 

Kada pagunda puls ar sielvartai užguls, 

Širdin ateik, ramybę teik. (2k.) 
 

22 
TIK VIEŠPATS YRA MANO DŽIAUGSMAS 

Prieg.: Tik Viešpats yra mano džiaugsmas, pagalba. 

   Žinau, Jis saugos mano gyvastį. 

   Tik Viešpats yra mano džiaugsmas, pagalba. 

   Žinau, Jis saugos mano gyvastį.  

1. Pakeltos akys į kalnus. 
    Iš kur ateis pagalba? 

    Mums padeda tik Viešpats, mūs Dievas. 

2. Neleis suklupt tavo kojai. 

    Nesnaudžia tavo sargas. 

    Nesnaudžia, Jis nemiega, globoja.     

          
         (tęs. →) 



3. Nuo viso, kas pikta, sergi, 

   Jis seka tavo žingsnius. 

   Išeinantį ir grįžtantį saugo.   

 

 
 

23 
TU – MANO DIEVAS 

Tu – mano Dievas, aš – tvarinys, 

Tu – mano Tėvas, aš – tavo vaikas, 

Bet aš laimingas Tavim tikėdamas, aš laimingas. 

 

Tu – nuolankumas, aš – pilnas puikybės, 
Tu – man skaistumas, aš – visas dėmėtas, 

Bet aš laimingas Tavim tikėdamas, aš laimingas. 

 

Tu – mano saulė, aš – tik spindulėlis, 

Tu – okeanas, aš – jo lašelis, 
Bet aš laimingas Tavim tikėdamas, aš laimingas. 

 

Tu – amžinybė, aš – tik valandėlė, 

Tu – meilės ugnis, aš – tik kibirkštėlė, 

Ir aš laimingas Tave mylėdamas, aš laimingas. 

 
 

 

24 
VIEŠPATIE, ATEIK 

Prieg.: Viešpatie, ateik, nes nenurims širdis, 
 neradus atilsio Tavy! 

 
1. Miegu, tačiau širdis budi, girdžiu, mane Viešpats šaukia! 

2. Įsileisk, štai aš stoviu prie durų ir beldžiuos. 

3. Tik atverki man širdį, aš ateisiu ir įsikursiu. 

4. Dykumon tave išsivesiu ir prašnekinsiu širdį. 

5. Tenai tu kaip jaunystės dienomis man atsiliepsi. 

© Keur Moussa (vert. Šv. Jono Seserys) 
 

 



25 
TAVE, DIEVE, GARBINAM 

 

Tave, Dieve, garbinam, * tave, Viešpatie, išpažįstam. 
Tave, amžinąjį Tėvą, * štai garbina visa žemė. 
Tau visi angelai, * tau dangūs ir visos galybės, 

tau cherubinai ir serafinai * nepaliaujamu balsu gieda: 

 

Šventas, šventas, šventas * Viešpats, Galybių Dievas! 
Pilnas yra dangus ir žemė * tavo garbės ir didybės. 

 

Tave apaštalų * choras garbingas, 

tave pranašų * skaičius gausingas, 

tave spindinčios * kankinių gretos šlovina. 
 

Tave po visą pasaulį * šventoji Bažnyčia išpažįsta: 
Tėvą * begalinės didybės, 

Garbingą ir tikrą * vienatinį tavo Sūnų, 

Dvasią Šventąją, * ramybės Davėją. 

 
Garbės Karalius tu, Kristau. * Tu Tėvo Sūnus amžinasis. 

Tu, ateidamas žmonių išvaduoti, * 
gimei iš Mergelės Marijos. 

 

Tu, mirties galybę sutrynęs, * 

tikintiesiems Dangaus karalystę atvėrei. 
Tu sėdi Dievo dešinėje, * Tėvo garbėje. 

Tikime, kad tu * mūsų teisti ateisi. 

 

Todėl tave meldžiam savo žmonėms padėti, * 
kuriuos brangiu krauju esi atpirkęs. 

Pakvieski mus * į amžinąją garbę su šventaisiais. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 



ŠEŠTADIENIO NAKTINĖ 

26 
 

 
 
4 Psalmė. Pasitikėjimas 
„Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę!“ (Lk 12, 32) 
 
Eilinis laikas: Pasigailėk manęs, Dieve, išklausyk mano maldą. 
Advento laikas: Mes laukiam Tavęs, Mesijau, laukiam Tavęs, Karaliau. 
Kalėdų laikas: Dievo Sūnus gimė Betliejuje, džiūgauki žeme! 
Gavėnios laikas: Melskitės ir budėkite, kad nepatektumėte į pagundą. 
Velykų laikas: Aleliuja, aleliuja, aleliuja! 
Laikas iki Sekminių: Štai aš išeinu, bet netrukus sugrįšiu. 
 
Kai šaukiuosi, mane išklausyki, * 
o mano teisusis Dieve! 

Vargo prispaustam, tu man padėjai. * 
Būk maloningas, išklausyk mano maldą! 

O žmonės, kada liausitės teršę mano garbę? * 
Ko jūs vaikotės tuštybių ir griebiatės melo? 

Žinokite, kad Viešpats ištikimajam bičiulis, – * 
Viešpats mane išklauso, kai jo šaukiuosi. 

Todėl drebėkit ir nenusidėkit! * 
Guoliuose širdimi apsvarstykit nutilę! 

Ištikimai aukas atnašaukit * 
ir Viešpačiu pasikliaukit. 

Daugelis sako: † 
„O, kad geresnės dienos išauštų! * 
Viešpatie, tavo veido šviesa mums tešviečia!“ 

Tu suteiki mano širdžiai didesnį džiaugsmą, * 
nei kviečio derlius ir jauno vyno apstybė. 

Ramus aš guluosi ir tuoj užsnūstu, * 
nes tik tu, Viešpatie, leidi be rūpesčio man ilsėtis. 
 
 

 

 
 



133 psalmė. Vakaro malda šventovėje 
„Jėzus užkopė į kalną melstis. Ten Jis praleido visą naktį, melsdamasis Dievui.“ (Lk 6, 12) 
 
P. Šlovinkite Viešpatį naktį. 
 
Ateikit ir šlovinkit Viešpatį, * 

visi jo tarnai, Viešpaties Namuose budintys naktį. 

Tieskite rankas į jo šventovę * 

Ir šlovinkit Viešpatį. 

Tave telaimina Viešpats, *  

dangaus ir žemės Kūrėjas!  
 

ATLEIDIMO MALDA 

 
Palaiminkite mane, šventieji broliai ir seserys, 
Ir atleiskite man nusidėjėliui(-ei). 

 Visi: 
 Te Dievas tau atleidžia, šventasis broli (šventoji sese). 

 

DIEVO ŽODIS                              (Įst 6, 4-7) 

Resp. Į Tavo rankas, Viešpatie, 

 Atiduodu savo dvasią. 

K. Tavo tauta nenustos Tau dėkoti. 

 Atiduodu savo dvasią. 
K. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. 

 Į Tavo rankas Viešpatie, 

 Atiduodu savo dvasią. 

 

MALDAVIMAI IR DĖKOJIMAI 
 

 

 

 

Klausykis, Izraeli! Viešpats yra mūsų Dievas, vien tik Viešpats. 
Mylėsi Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis 
jėgomis. Paimk į širdį šiuos žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau. 
Įdiek juos savo vaikams. Kartok juos, kai esi namie ir kai keliauji, 
kai guliesi ir kai keliesi. 



SIMEONO GIESMĖ (Lk 2, 29-32) 

 

Sergėk mus, Viešpatie, budinčius, globok miegančius, 

kad galėtume budėti su Kristumi ir ilsėtis ramybėje (aleliuja). 

Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, * 

leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, 

nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, * 

kurį tu prirengei visų tautų akivaizdoje: 

šviesą pagonims apšviesti * 

ir tavosios Izraelio tautos garbę. 

Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai * 
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. 

Sergėk mus, Viešpatie, budinčius, globok miegančius, 

kad galėtume budėti su Kristumi ir ilsėtis ramybėje (aleliuja). 

 
MALDA 

 
Būk su mumis, Viešpatie, šią naktį, kad su tavo pagalba pakilę ateinančią 
dieną galėtume džiaugtis Kristaus prisikėlimu. Jis gyvena ir viešpatauja 

per amžius. Amen. 

Arba per iškilmes ne sekmadieniais: 

Prašome tave, Viešpatie, ateik į šiuos namus ir atitolink nuo jų visas 

piktosios dvasios pinkles; tegyvena juose tavo šventieji angelai ir tesaugo 

mus ramybėje. Mus visada telydi tavo palaima. Per Kristų, mūsų Viešpatį. 

 
PALAIMINIMAS 

 
Telaimina mus Visagalis Viešpats, tesuteikia ramią naktį ir tesaugoja 

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

 
MALDA PJŪTIES ŠEIMININKUI žiūr. nr. 33 
 

SVEIKA MARIJA žiūr. nr. 65 
 
GIESMĖ MARIJAI 
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90 psalmė. Aukščiausiojo globa 
„Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę.“ (Jn 14, 27) 

Eilinis laikas: Uždengs jis tave savo plunksnom, tavęs neišgąsdins nakties baisybės. 
Advento laikas: Mes laukiam Tavęs, Mesijau, laukiam Tavęs, Karaliau. 
Kalėdų laikas: Dievo Sūnus gimė Betliejuje, džiūgauki žeme! 
Gavėnios laikas: Melskitės ir budėkite, kad nepatektumėte į pagundą. 
Velykų laikas: Aleliuja, aleliuja, aleliuja! 
Laikas iki Sekminių: Štai aš išeinu, bet netrukus sugrįšiu. 

Kas gyvena Aukščiausiojo pastogėj, * 
kas pasilieka Visagalio pavėsy, 
sakys Viešpačiui: „Mano Dieve, * 
mano prieglauda ir tvirtove, tavimi pasikliauju!“ 

Juk tai jis, jisai tik vienas, † 
išgelbės tave nuo medžiotojo kilpos * 
ir nuo mirtį nešančio maro. 

Uždengs jis tave savo plunksnom – † 

po jo sparnais tu prieglaudą rasi, * 
jo ištikimybė – dengiantis skydas. 

Tavęs neišgąsdins nakties baisybės * 
nei strėlės, laidomos dieną, 
nei maras, sėlinantis patamsy, * 
nei vidudienį čaižančios rykštės. 

Nors tavo kairėje tūkstantis kristų, † 

o dešinėje – dešimtys tūkstančių, * 
tu nepaliestas liksi. 

Akį tik užmesi ir pamatysi, * 
kokia bausmė ištinka nedoruosius. 

Viešpatį tu pasirinkai savo priebėga, * 
Aukščiausiąjį – savo užuovėja, 
todėl tau neatsitiks nieko pikto, * 
liga nepalies tavo palapinės. 

Atsiųs jis tau savo angelus, * 
kad saugotų tave visur, kur beeitum. 
Jie neš tave ant rankų, * 
kad kojos į akmenį neužsigautum. 



Dievo tarnai regės jo veidą, ir jų kaktose bus jo vardas. Nakties 
nebebus, jiems nereikės nei žiburio, nei saulės šviesos, nes 
Viešpats Dievas jiems švies, ir jie viešpataus per amžių amžius. 

Sumindžiosi liūtą ir gyvatę, * 
slibiną ir liūtuką sutrypsi. 
„Kas myli mane, tą išvaduosiu, – * 
ginsiu jį, nes jis žino mano vardą. 

Kai šauksis manęs, aš išklausysiu, – † 

sielvartuos drauge su juo būsiu, * 
išgelbėsiu ir garbę suteiksiu. 

Pasotinsiu ilgu amžium, * 
savo išganymu jį pagirdysiu.“ 

 

ATLEIDIMO MALDA 

Palaiminkite mane, šventieji broliai ir seserys, 
Ir atleiskite man nusidėjėliui(-ei). 
 Visi: 
 Te Dievas tau atleidžia, šventasis broli (šventoji sese). 

 

DIEVO ŽODIS                                     (Apr 22, 4-5) 

 

  

 

Resp. Į Tavo rankas, Viešpatie, 

 Atiduodu savo dvasią. 

K. Tavo tauta nenustos Tau dėkoti. 
 Atiduodu savo dvasią. 

K. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. 

 Į Tavo rankas Viešpatie, 

 Atiduodu savo dvasią. 

 

MALDAVIMAI IR DĖKOJIMAI 

 

SIMEONO GIESMĖ (Lk 2, 29-32) 

 

Sergėk mus, Viešpatie, budinčius, globok miegančius, 
kad galėtume budėti su Kristumi ir ilsėtis ramybėje (aleliuja). 

Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, * 

leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, 



nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, * 

kurį tu prirengei visų tautų akivaizdoje: 

šviesą pagonims apšviesti * 

ir tavosios Izraelio tautos garbę. 

Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai * 
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. 

Sergėk mus, Viešpatie, budinčius, globok miegančius, 

kad galėtume budėti su Kristumi ir ilsėtis ramybėje (aleliuja). 

 

MALDA 

Tepasiekia tave, Dieve, nuolanki mūsų malda, kad šiandien atšventę 

Kristaus prisikėlimo slėpinį, tavo ramybėje saugūs nuo bet kokio blogio 

galėtume ilsėtis, o pakilę vėl tave džiaugsmingai šlovinti. Prašome per 

Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 

Arba per iškilmes ne sekmadieniais: 

Prašome tave, Viešpatie, ateik į šiuos namus ir atitolink nuo jų visas 

piktosios dvasios pinkles; tegyvena juose tavo šventieji angelai ir tesaugo 

mus ramybėje. Mus visada telydi tavo palaima. Per Kristų, mūsų Viešpatį. 

 

PALAIMINIMAS 

Visagalis Viešpats tesuteikia mums ramią naktį ir šventą mirtį. Vardan 

Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. 

 

MALDA PJŪTIES ŠEIMININKUI žiūr. nr. 33  
 

SVEIKA MARIJA žiūr. nr. 65 
 

GIESMĖ MARIJAI 
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85 Psalmė. Bėdžiaus malda 
„Tebūna pašlovintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris guodžia mus 
kiekviename sielvarte.“ (2 Kor 1, 3-4) 

Eilinis laikas: Viešpatie, Tu kantrus ir ištikimas. 
Advento laikas: Mes laukiam Tavęs, Mesijau, laukiam Tavęs, Karaliau. 
Kalėdų laikas: Dievo Sūnus gimė Betliejuje, džiūgauki žeme! 
Gavėnios laikas: Melskitės ir budėkite, kad nepatektumėte į pagundą. 
Velykų laikas: Aleliuja, aleliuja, aleliuja! 
Laikas iki Sekminių: Štai aš išeinu, bet netrukus sugrįšiu. 

Viešpatie, atsuk savo ausį ir mane išklausyki, * 
nes esu vargšas ir beturtis. 
Apsaugok mano gyvastį, tau aš atsidavęs; * 
gelbėk, Dieve, savo tarną, kuris tavimi pasikliauja. 

Būk, Viešpatie, man gailestingas, * 
visą dieną tavęs šaukiuosi. 
Pralinksmink savo tarną, * 
Viešpatie, tau meldžiuosi. 

Juk tu, Viešpatie, atlaidus ir geras, * 
pilnas ištikimos meilės visiems, kurie tavęs šaukias. 
Viešpatie, mano maldos paklausyki, * 
išgirsk maldavimą pasigailėti. 

Širdgėlos dieną tavęs šaukiuosi, * 
nes tu išklausai mano maldą. 
Viešpatie, nėra tarp dievų tau prilygstančio nė vieno, * 
nėra taip didingų darbų, kaip tavieji. 

Visos tavo sukurtosios tautos ateis, ir tau, Viešpatie, lenksis, – * 
jos šlovins tavąjį vardą. 
Nes didis esi ir darai nuostabiausius darbus, – * 
tu vienintelis Dievas. 

Mokyk mane, Viešpatie, savojo kelio, † 
juo ištikimai pas tave aš eisiu; * 
palenk mano širdį tavo vardo pagarbiai bijoti. 

Visa širdimi tau dėkosiu, Viešpatie, mano Dieve, * 
ir šlovinsiu tavo vardą per amžius. 
Juk didi man tavo ištikimoji meilė, * 
iš Šeolo gelmių mano gyvastį tu ištraukei. 



 

Dieve, įžūlūs žmonės prieš mane sukilo, † 

niekšų būrys mano gyvasties tyko – * 
tai žmonės, kurie tavęs negerbia. 
Bet tu, Viešpatie, esi malonus ir gailestingas, * 
visada kantrus ir ištikimas, be galo geras. 

Pažvelk į mane ir pagailėki; † 
suteik stiprybės savo tarnui, * 
gelbėk sūnų savo tarnaitės. 

Parodyk man savo gerumo ženklą, † 

tegul mano priešai susigėsta pamatę, * 
kad tu, Viešpatie, gelbsti mane ir guodi. 

 
ATLEIDIMO MALDA 
 
Palaiminkite mane, šventieji broliai ir seserys, 

Ir atleiskite man nusidėjėliui(-ei). 
 Visi: 
 Te Dievas tau atleidžia, šventasis broli (šventoji sese). 

 

 
DIEVO ŽODIS         (1 Tes 5, 9-10) 

 
Resp. Į Tavo rankas, Viešpatie, 

 Atiduodu savo dvasią. 

K. Tu mus pirmas pamilai, Gyvasis Dieve. 
 Atiduodu savo dvasią. 

K. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. 

 Į Tavo rankas Viešpatie, 

 Atiduodu savo dvasią. 

 
MALDAVIMAI IR DĖKOJIMAI 
 

Dievas paskyrė mus ne tam, kad užsitrauktume rūstybę, bet kad 
įgytume išganymą per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris numirė 
už mus, kad mes ir budėdami, ir miegodami gyventume vienybėje 
su Juo. 
 



 

SIMEONO GIESMĖ (Lk 2, 29-32) 

 

Sergėk mus, Viešpatie, budinčius, globok miegančius, 

kad galėtume budėti su Kristumi ir ilsėtis ramybėje (aleliuja). 

Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, * 

leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, 

nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, * 

kurį tu prirengei visų tautų akivaizdoje: 

šviesą pagonims apšviesti * 
ir tavosios Izraelio tautos garbę. 

Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai * 
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. 

Sergėk mus, Viešpatie, budinčius, globok miegančius, 

kad galėtume budėti su Kristumi ir ilsėtis ramybėje (aleliuja). 

 

MALDA 

Suteik mums, Viešpatie, palaimingą poilsį ir padaryk, kad mūsų 

šiandienos darbų sėklos subrandintų amžinojo gyvenimo vaisius. Prašome 

per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 
 

PALAIMINIMAS 

Teapšviečia mus Viešpats savo veidu ir tesuteikia mums malonę. Vardan 

Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. 

 

MALDA PJŪTIES ŠEIMININKUI žiūr. nr. 33 
 

SVEIKA MARIJA žiūr. nr. 65 
 

GIESMĖ MARIJAI 
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142 Psalmė (1-11). Prislėgtojo malda 
„Žmogus nuteisinamas ne įstatymo darbais, bet tik tikėjimu į Jėzų Kristų.“ (Gal 2, 16) 
 

Eilinis laikas: Neslėpk nuo manęs savo veido, aš tavimi pasikliauju. 
Advento laikas: Mes laukiam Tavęs, Mesijau, laukiam Tavęs, Karaliau. 
Kalėdų laikas: Dievo Sūnus gimė Betliejuje, džiūgauki žeme! 
Gavėnios laikas: Melskitės ir budėkite, kad nepatektumėte į pagundą. 
Velykų laikas: Aleliuja, aleliuja, aleliuja! 
Laikas iki Sekminių: Štai aš išeinu, bet netrukus sugrįšiu. 

Viešpatie, išgirsk mano maldą! † 

Atkreipk savo ausį, o Teisusis, * 
išklausyk manęs, Ištikimasis! 

Nenuteisk savojo tarno, * 
nes prieš tave nėra teisus nė vienas gyvasis. 

Persekioja mane priešas, – * 
parbloškė mane ant žemės, 
paliko sėdintį tamsybėj * 
lyg tuos, kurie seniai jau numirę. 

Baimė mane sukaustė, * 
širdis sustingo krūtinėj. 

Senąsias dienas prisiminęs, † 
apmąstau visus tavuosius darbus, * 
svarstau, ką tavo rankos sukūrė. 

Rankas į tave iškėliau, – * 
tavęs lyg išdžiūvusi žemė ilgiuosi. 
Viešpatie, skubiai man atsiliepki! * 
Neviltis mane skandina! 

Neslėpk nuo manęs savo veido, * 
kad neprilygčiau tiems, kurie žengia į Duobę. 
Auštant atskleisk man ištikimąją savo meilę, * 
nes tavimi pasikliauju. 

Parodyk man kelią, kuriuo turėčiau eiti, * 
nes į tave keliu savo širdį. 
Išgelbėk, Viešpatie, mane nuo priešų, * 
pas tave aš prieglobsčio ieškau. 



Nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad Jis išaukštintų jus, 
metui atėjus. Paveskite Jam visus savo rūpesčius, nes Jis jumis 
rūpinasi. Būkite blaivūs, budėkite! Jūsų priešas velnias kaip 
riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. 
Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu. 

 

 

Mokyk mane vykdyti tavo valią, * 
juk tu esi mano Dievas. 
Tavo dvasia maloninga * 
lygiu taku tegul mane veda! 

Viešpatie, savo vardo garbei gyvastį mano apsaugok; * 
dėl savo teisumo mane iš nelaimių išgelbėk. 

 

ATLEIDIMO MALDA 
 

Palaiminkite mane, šventieji broliai ir seserys, 

Ir atleiskite man nusidėjėliui(-ei). 
 Visi: 
 Te Dievas tau atleidžia, šventasis broli (šventoji sese). 

 
DIEVO ŽODIS     (1 Pt 5, 6-9) 

 
 

 

 

 

 

 

Resp. Į Tavo rankas, Viešpatie, 

 Atiduodu savo dvasią. 

K. Tavo šviesa man švies ir naktį. 

 Atiduodu savo dvasią. 

K. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. 
 Į Tavo rankas, Viešpatie, 

 Atiduodu savo dvasią. 
 

MALDAVIMAI IR DĖKOJIMAI 

 

SIMEONO GIESMĖ (Lk 2, 29-32) 

 

Sergėk mus, Viešpatie, budinčius, globok miegančius, 

kad galėtume budėti su Kristumi ir ilsėtis ramybėje (aleliuja). 

Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, * 
leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, 

 



 

nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, * 

kurį tu prirengei visų tautų akivaizdoje: 

šviesą pagonims apšviesti * 

ir tavosios Izraelio tautos garbę. 

Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai * 
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. 

Sergėk mus, Viešpatie, budinčius, globok miegančius, 

kad galėtume budėti su Kristumi ir ilsėtis ramybėje (aleliuja). 

 
MALDA 

 

Apšviesk, maloningasis Viešpatie, šią naktį ir padaryk, kad tavo ramybėje 

užmigę rytui auštant su tavo vardu džiaugsmingai atsikeltume. Prašome 
per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 

 

PALAIMINIMAS 

 

Teatgręžia Viešpats į mus savo veidą ir tesuteikia ramybę. Vardan Dievo 
Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. 

 

MALDA PJŪTIES ŠEIMININKUI žiūr. nr. 33 
 

SVEIKA MARIJA žiūr. nr. 65 
 

GIESMĖ MARIJAI 
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30 Psalmė (2-6). Viltingas sielvartaujančio šauksmas 
„Tėve, į Tavo rankas atiduodu savo dvasią.“ (Lk 23, 46) 
 
Eilinis laikas: Būk man Dievas globėjas ir mano tvirtovė. 
Advento laikas: Mes laukiam Tavęs, Mesijau, laukiam Tavęs, Karaliau. 
Kalėdų laikas: Dievo Sūnus gimė Betliejuje, džiūgauki žeme! 
Gavėnios laikas: Melskitės ir budėkite, kad nepatektumėte į pagundą. 
Velykų laikas: Aleliuja, aleliuja, aleliuja! 
Laikas iki Sekminių: Štai aš išeinu, bet netrukus sugrįšiu. 

Pas tave, Viešpatie, užuovėjos ieškau, * 
neleisk man niekados nusivilti! 

Tu esi teisusis, tad mane išgelbėk! * 
Išgirsk ir skubėk manęs vaduoti. 

Būk man prieglobsčio uola – mano tvirtovė, * 
galinga pilis man pasislėpti! 

Juk esi man ir uola, ir tvirtovė, – * 
vesk ir saugok mane dėl savojo vardo. 

Apsaugok nuo paspęstų pinklių, * 
tu gi esi užuovėja mano. 

Tau patikiu savo dvasią, – * 
tu mane atperki, Viešpatie, ištikimasis Dieve. 

 
129 Psalmė. Iš nuodėmių gelmės 
„Jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“ (Mt 1, 21). 
 
P. Iš nevilties gilumų tavęs šaukiuosi, Viešpatie (aleliuja). 
 
Iš nevilties gilumų tavęs šaukiuosi, Viešpatie! * 
Viešpatie, išgirsk mano balsą! 
Tegul tavo ausys atsiveria maldavimui mano; * 
išgirsk ir būk gailestingas. 

Jei tu, Viešpatie, paisytum kaltybių, – * 
Viešpatie, kas išliktų gyvas? 
Betgi turi tu galią atleisti, * 
kad garbintume tave su baime. 



Pametę melus, kiekvienas kalbėkite tiesą su savo artimu, nes 
mes esame vieni kitų nariai. Rūstaudami nenusidėkite! Tegul 
saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės! Ir nepalikite vietos velniui. 

 

Nekantriai laukiu Viešpaties pagalbos * 
ir jo žodžiu pasikliauju. 
Labiau Viešpaties laukiu, * 
negu aušros – panaktiniai. 

Labiau, negu aušros – panaktiniai, * 
Izraelis Viešpaties telaukia, 
nes Viešpats yra maloningas, * 
didi jo atpirkimo galybė.  

Tikrai jis atpirks Izraelį * 
iš visų jo kaltybių. 

 
ATLEIDIMO MALDA 

 

Palaiminkite mane, šventieji broliai ir seserys, 
Ir atleiskite man nusidėjėliui(-ei). 
 Visi: 
 Te Dievas tau atleidžia, šventasis broli (šventoji sese). 

 
DIEVO ŽODIS (Ef 4, 25-27) 

 

 
 

 
Resp. Į Tavo rankas, Viešpatie, 

 Atiduodu savo dvasią. 

K. Atpirkai mus, Viešpatie, tiesos Dieve. 

 Atiduodu savo dvasią. 

K. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. 
 Į Tavo rankas, Viešpatie, 

 Atiduodu savo dvasią. 

 
MALDAVIMAI IR DĖKOJIMAI 

 

SIMEONO GIESMĖ (Lk 2, 29-32) 

 

Sergėk mus, Viešpatie, budinčius, globok miegančius, 
kad galėtume budėti su Kristumi ir ilsėtis ramybėje (aleliuja). 

 

 



 

 

Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, * 

leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, 

nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, * 
kurį tu prirengei visų tautų akivaizdoje: 

šviesą pagonims apšviesti * 

ir tavosios Izraelio tautos garbę. 

Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai * 
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. 

Sergėk mus, Viešpatie, budinčius, globok miegančius, 

kad galėtume budėti su Kristumi ir ilsėtis ramybėje (aleliuja). 

 

MALDA 

 
Viešpatie Jėzau Kristau, romus ir nuolankios širdies, tu savo sekėjams 

uždedi saldų jungą ir lengvą naštą; priimk mūsų šios dienos darbus ir 

pastangas ir suteik ramų poilsį, kad tau dar geriau tarnautume. Tu gyveni 

ir viešpatauji per amžius. Amen. 

 

PALAIMINIMAS 
 

Telaimina mus Visagalis Dievas ir teapsaugo mus nuo blogio. 

Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. 

 

MALDA PJŪTIES ŠEIMININKUI žiūr. nr. 33 
 

SVEIKA MARIJA žiūr. nr. 65 
 

GIESMĖ MARIJAI 
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15 Psalmė. Viešpats – mano dalis 
„Einu jums vietos paruošti, …kad jūs būtumėte ten, kur ir Aš.“ (Jn 14, 2.3) 
 
Eilinis laikas: Ilsisi ramiai mano kūnas. 
Advento laikas: Mes laukiam Tavęs, Mesijau, laukiam Tavęs, Karaliau. 
Kalėdų laikas: Dievo Sūnus gimė Betliejuje, džiūgauki žeme! 
Gavėnios laikas: Melskitės ir budėkite, kad nepatektumėte į pagundą. 
Velykų laikas: Aleliuja, aleliuja, aleliuja! 
Laikas iki Sekminių: Štai aš išeinu, bet netrukus sugrįšiu. 

Apsaugok mane, o Dieve, * 

pas tave užuovėjos ieškau. 

Viešpačiui tariu: „Tu mano Viešpats. * 

Tik tu visa mano laimė.“ 

Kokie šaunūs ištikimieji Viešpaties žmonės! * 
Būti su jais man džiaugsmas didžiausias. 

Kas skuba pas dievus svetimuosius, * 

tas didina sau kančią. 

Kraujo liejamųjų atnašų aš jiems neliesiu, * 

jų vardų neištars mano lūpos. 

Viešpatie, tu esi man skirtoji dalis ir taurė manoji, * 

tavo rankoje – mano likimas! 

Man atmatuotas sklypas puikusis, – * 

iš tiesų nuostabus šis paveldas mano! 

Viešpatį šlovinsiu, nes jisai mane moko, –* 
man širdis jį primena net naktį. 

Akyse nuolat Viešpats man stovi, – * 

kol jisai mano dešinėje, aš nedrebėsiu. 

Dėl to mano širdis džiaugsminga,† 

džiūgauja visa mano gyvybė * 
ir ilsisi ramiai mano kūnas. 

Juk nepaliksi manęs Šeolui, * 

neleisi savo teisiajam Duobėj trūnyti. 

 

Tu parodysi man taką, kuris į gyvenimą veda. † 

Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, * 

tavo dešinėje – amžina palaima. 



Pats ramybės Dievas iki galo jus tepašventina ir teišlaiko tobulą 
bei nepeiktiną jūsų dvasią, sielą ir kūną mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus atėjimui. 

 
ATLEIDIMO MALDA 

Palaiminkite mane, šventieji broliai ir seserys, 

Ir atleiskite man nusidėjėliui(-ei). 
 Visi: 
 Te Dievas tau atleidžia, šventasis broli (šventoji sese). 
 

DIEVO ŽODIS (1 Tes 5, 23) 

 

 
 

 

Resp. Į Tavo rankas, Viešpatie, 

 Atiduodu savo dvasią. 

K. Mylim Tave, Viešpatie, ir nenustosim mylėję. 
 Atiduodu savo dvasią. 

K. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. 

 Į Tavo rankas, Viešpatie, 
 Atiduodu savo dvasią. 

 

MALDAVIMAI IR DĖKOJIMAI 

 

SIMEONO GIESMĖ (Lk 2, 29-32) 

 

Sergėk mus, Viešpatie, budinčius, globok miegančius, 
kad galėtume budėti su Kristumi ir ilsėtis ramybėje (aleliuja). 

Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, * 

leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, 

nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, * 

kurį tu prirengei visų tautų akivaizdoje: 

šviesą pagonims apšviesti * 

ir tavosios Izraelio tautos garbę. 

Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai * 
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. 

Sergėk mus, Viešpatie, budinčius, globok miegančius, 

kad galėtume budėti su Kristumi ir ilsėtis ramybėje (aleliuja). 



 
MALDA 

 

Viešpatie, mūsų Dieve, suteik mums ramų miegą, kad nuo dienos darbų 

atsigavę ir tavo pagalbą patyrę, tarnautume tau kūnu ir siela. Prašome per 

Kristų mūsų Viešpatį. Amen. 
 

PALAIMINIMAS 

 

Lai Dievo ramybė saugo mūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje, mūsų 

Viešpatyje. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. 
 

MALDA PJŪTIES ŠEIMININKUI žiūr. nr. 33 
 

SVEIKA MARIJA žiūr. nr. 65 
 

GIESMĖ MARIJAI
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 87 Psalmė. Sunkus bandymas 
„Atėjo jūsų valanda, tamsybių siautėjimas.“ (Lk 22, 53) 
 
Eilinis laikas: Dieną ir naktį tavęs šaukiuosi, Viešpatie. 
Advento laikas: Mes laukiam Tavęs, Mesijau, laukiam Tavęs, Karaliau. 
Kalėdų laikas: Dievo Sūnus gimė Betliejuje, džiūgauki žeme! 
Gavėnios laikas: Melskitės ir budėkite, kad nepatektumėte į pagundą. 
Velykų laikas: Aleliuja, aleliuja, aleliuja! 
Laikas iki Sekminių: Štai aš išeinu, bet netrukus sugrįšiu. 
 
Viešpatie Dieve, Gelbėtojau mano, * 
dieną ir naktį tavęs šaukiuosi. 
Išgirsk mano maldą, * 
klausykis mano pagalbos šauksmo. 

Tiek daug nelaimių mane apniko, * 
kad atsidūriau ant Šeolo slenksčio. 
Žmonės laiko mane bedaliu, kuriam lemta žengti į Duobę; * 
esu lyg žmogus bejėgis, 

tarsi paliktas tarp mirusiųjų, * 
kaip gulintys kape užmuštieji 
ar tie, kuriuos esi visai užmiršęs, * 
atskyręs nuo savo pagalbos. 

Įstūmei mane į Duobės gilybes, * 
į tamsią jos gelmenų bedugnę. 
Tavo pyktis mane baisiai slegia, * 
ant manęs virsta visos tavo mūšõs bangos. 

Mano bičiulius nuo manęs tu atstūmei, † 

privertei juos manimi bjaurėtis. * 
Įkalintas esu, nebegaliu išeiti. 

Mano akys nuo širdgėlos temsta; † 

Viešpatie, kasdien tavęs šaukiuosi * 
su malda į tave rankas iškėlęs. 

Ar darai tu stebuklus mirusiems? * 
Nejau šešėliai kelsis tavęs pašlovint? 



 

Argi kas pasakos kape apie tavo gerumą, * 
ar Abadonè apie tavo ištikimybę? 
Nejau mirties patamsiuos apsakomi tavo stebuklai, * 
o užmaršties šalyje – tavo teisumas? 

Aš gi, Viešpatie, tavęs šaukiuosi, * 
mano maldos į tave kas rytą kyla. 
O Viešpatie, kodėl mane tu atstūmei, * 
kodėl nuo manęs slepi savo veidą? 

Kenčiu nuo jaunystės, prie mirties priartėjau, – * 
tavo klaiko našta mane pribloškia. 
Tavo įniršis ant manęs krenta, * 
tavo baisybės mane naikina.   

Lyg potvynis skandina jie visą dieną, * 
iš visų pusių apstoja. 
Nutolinai nuo manęs bičiulius ir kaimynus, – * 
kur tik esu, aplink vien tamsybės. 

 

ATLEIDIMO MALDA 
 

Palaiminkite mane, šventieji broliai ir seserys, 

Ir atleiskite man nusidėjėliui(-ei). 
 Visi: 
 Te Dievas tau atleidžia, šventasis broli (šventoji sese). 

 

DIEVO ŽODIS (Jer 14, 9b) 

 
Resp. Į Tavo rankas, Viešpatie, 

 Atiduodu savo dvasią. 

K. Tu mano Dievas, ir tik Tu mano Viešpats. 

 Atiduodu savo dvasią. 

K. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. 

 Į Tavo rankas, Viešpatie, 
 Atiduodu savo dvasią. 

 

Juk tu esi tarp mūsų, Viešpatie, tavuoju vardu mes vadinami: neapleisk 

mūsų, Viešpatie, mūsų Dieve! 



MALDAVIMAI IR DĖKOJIMAI 

 

SIMEONO GIESMĖ (Lk 2, 29-32) 

 

Sergėk mus, Viešpatie, budinčius, globok miegančius, 

kad galėtume budėti su Kristumi ir ilsėtis ramybėje (aleliuja). 

Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, * 

leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, 

nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, * 
kurį tu prirengei visų tautų akivaizdoje: 

šviesą pagonims apšviesti * 

ir tavosios Izraelio tautos garbę. 

Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai * 
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. 

Sergėk mus, Viešpatie, budinčius, globok miegančius, 
kad galėtume budėti su Kristumi ir ilsėtis ramybėje (aleliuja). 

 

MALDA 

Duok mums, visagali Dieve, taip vienytis su tavo Sūnaus kančia ir mirtimi, 

kad būtume verti su Juo prisikelti naujam gyvenimui. Jis gyvena ir 
viešpatauja per amžius. Amen. 

 

PALAIMINIMAS 

Telaimina ir tesaugo mus Visagalis ir gailestingasis Dievas – Tėvas, ir 

Sūnus, ir Šventoji Dvasia. Amen. 
 

MALDA PJŪTIES ŠEIMININKUI žiūr. nr. 33 
 

SVEIKA MARIJA žiūr. nr. 65 
 

GIESMĖ MARIJAI
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MALDA PJŪTIES ŠEIMININKUI 

 

Viešpatie, visiškai Tavimi pasitikėdami, 

Mes prašome palaiminti didelį Bažnyčios pjūties lauką 

Ir mažą mūsų bendruomenės laukelį. 

Siųsk mums brolių ir seserų, 
Reikalingų šių namų ir Tavo bendruomenės gyvybei. 

Jei tokia yra Tavo valia, 

Paversk šią mažytę bendruomenę visuotine šeima, 

Kurioje broliai ir seserys būtų pilni džiaugsmo, 

Nuolankūs Šventajai Dvasiai, 
Uolūs maldoje, patyrę tikėjime. 

Laimingi visąlaik gyvendami kartu 

Ir vieningai atsakydami į mūsų laiko 

Ir mūsų Bažnyčios kvietimus, 

Skelbti Jėzų, liudyti Jį vienybe ir malda, 
Ir nuolankiu mūsų rankų darbu. 

Brolis Morkus 

 
 

LŪGŠANA PļAUJAS KUNGAM 
 

Kungs, pilnīgā paļāvībā uz Tevi 
Mēs lūdzam svētī lielo Baznīcas pļaujas lauku 
un mūsu kopienas mazo lauciņu. 

Sūti mums brāļus un māsas, 
kuri nepieciešami, lai īstenotu šo namu - Tavu kopienu. 

Ja tāda ir Tava griba, 
padari šo mazo kopienu par vispārēju ģimeni, 
kurā brāļi un māsas, prieka pilni, 
būtu atvērti Svētajam Garam, 
neatlaidīgi lūgšanā un zinoši ticībā. 

Dari, ka laimīgi dzīvojot kopā, mēs paliktu vienotībā, 
lai atbildētu mūsu laikmeta 
un Baznīcas aicinājumam: 
sludināt Jēzu un liecināt par Viņu 

Vienotībā, lūgšanā un ar pazemīgu mūsu roku darbu. 
Brālis Marks



 

34 
ALMA REDEMPTORIS MATER 

 

Alma Redemptoris Mater,  

Quae pervia caeli porta manes, et stella maris,  

Succurre cadenti, surgere qui curat populo, 
Tu quae genuisti, natura mirante, tuum sanctum Genitorem, 

Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore sumens illud Ave, 

Peccatorum miserere. 

 
Geroji Išganytojo Motina, Dangaus vartai Tu atviri, 
Žvaigždė, sužibus nuostabiai. Padėk nupuolusiems 
žmonėms. Tu Kūrėją savo pagimdei. Garbė Mergelės 
nekaltos. Gabrieliaus sveikinta «šventoji» 
kaltų žmonių pasigailėk! 

 
(nuo pirmo Advento sekmadienio iki vasario 2 d.) 

 

 

 

 

 

35 
AVE REGINA CAELORUM 

 

Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, 

Salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est orta, 

Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa. 
Vale, o valde decora, et pro nobis Christum exora. 

 
Sveika Dangaus Karaliene, sveika angelų Valdove, 
Sveika Dangaus Vartai, iš kurių šviesa pasklido. 
Džiaukis, tyra Mergele, maloni! 
Visų gražiausioji, melsk už mus Kristų. 

 
(nuo vasario 2 d. iki Didžiosios savaitės trečiadienio) 

 

 



 

36 
SALVE REGINA 

 

Salve Regina, Mater misericordiae, 

Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules filii Evae. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, Advocata nostra,  

Illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,  
Nobis post hoc exsilium ostende. 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Amen. 

SVEIKA, KARALIENE, gailestingoji Motina,  
mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika! 
Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai,  
Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. 
Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki  
ir Jėzų, garbingą mylimąjį Sūnų, mums po šios tremties parodyk.  
O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija! 

(nuo Sekminių iki pirmojo Advento sekmadienio) 
 
 

 

37 
TOTUS TUUS 

 

Totus Tuus, Marija. Gratia plena, Dominus tecum! 
Totus Tuus, Ora pro nobis, Maria, Maria. 
 

 

 

38 
SVEIKA, TAIKOS KARALIENE 

 

Sveika, taikos karaliene, 
Sveika, meilės Motina. (2k.) 
Sveika, sveika, sveika, Marija. 

Sveika, Miera Karaliene, 

Sveika Milestibas Mat! (2k.) 
Sveika, sveika, sveika, Marija. 



 

39 
MALDA Į AUŠROS VARTŲ MARIJĄ 

 

Madona Dievo gailestingumo, 

Juk tavo žvilgsnis graudus išskaito. 

Kad nepanešt mums naštos sunkumo, 
Kai taip grėsmingai dangus įkaito. 

Tu apsisiautus saule malonės,  

Žvelgi į tamsią sielos gilybę. 

Rankas ištiesę, maldauja žmonės,  

Lyg tie balandžiai dangaus mėlynėj. 

Priimk kiekvieną į džiaugsmo puotą, 
Kuris į dangų plasnot nebijo, 

Gailestingumo apvainikuota, 

Ave Maria, Ave Maria. 
 
 

 
 

 

40 
SVEIKA, O MARIJA 

 

1. Sveika, o Marija, malonės pilna, (2k.)  

      Mes tau norim paaukoti, savo darbus ir mintis, 

      Mes tau norim atiduoti, savo sielas ir širdis. 

Prieg.: Kaip gera, Marija, tyliais vakarais 

Suklupt prieš altorių, papuoštą žiedais. 

Giedoti giesmes ir siųsti maldas, 
Į Tavo rankas, į Tavo rankas. 

2. Sveika, o Marija, malonės pilna, (2k.) 
      Mes tau norim padėkoti, kad mus išklausei maldoj, 

      Kad mus užtarei pas Dievą nelygioj, tylioj kovoj. 

3. Sveika, o Marija, malonės pilna, (2k.) 

      Mes tau norim paaukoti savo rūpesčius, vargus, 

      Mes dar norim paprašyti: rodyk kelią tautai mūs. 

(2k.) 



 

41 
SVEIKA, JŪRŲ ŽVAIGŽDE 

 

Sveika, jūrų žvaigžde, mūsų laimės laide, 

Motina Mergele, šviesk į dangų kelią. 

Apreiškimą gavus, sutikimą davus, 

Grąžinai Tu Dievui, nepaklusnią Ievą. 

Tu vartus atvėrei, į Tėvynės gėrį, 
Melsk šviesos, stiprybės, keltis iš kaltybės! 

Motinišką širdį mums atskleisk, tegirdi 

Jėzus mūs meldimą, tavo užtarimą. 

Įstabi Mergele, duok ir mums tą galią 

Vis ugdyt skaistybę, sieloje ramybę. 

Jėzui duok tarnauti, saugiai nukeliauti, 
Ten, kur Jį išvydę, jausim džiaugsmą didį. 

Tau garbė, o Dieve – Ir Sūnau, ir Tėve, 

Ir Dvasia Šventoji, Trims – garbė bendroji. Amen. 

 
 

 

42 
MARIJA MOTINA TU 

 

Net kai aptemsta dangus. 
Juokas kai nebeskambus 

Marija Motina Tu šalia 
Myli, meldiesi, globoji mane 

Marija Motina čia. (2k.) 

Netgi kai vienas esu. 

Likęs apleistas visų 

Marija Motina Tu šalia… 

Kai einam mes per vargus 

Tu mus globoji visus 

Marija Motina Tu šalia… 

 



 

43 
SVEIKINAM TAVE 

 

Prieg.:  Sveikinam tave, o Motina Marija, 
Šventoji Mergele, saulės apsiausta, 

Žvaigždėm vainikuota, mėnulis tau po kojom. 

Tavy mums užtekėjo išganymo aušra. 

1. Motina, Sutvėrėjo, mūsų Viešpaties džiaugsme, 

Išganytojo Jėzaus Motina skaisti! 
Tu atvėrei mums dangų, rojaus sodo vartus 

Švieski, rytmečio Žvaigžde, lydėk mus kelyje. 

2. Tu po kryžium stovėjai, meilei ištikima, 

Mūsų viltį sustiprink, tikėjimą augink! 

Mums malonė ištryško vandeniu ir krauju 

Iš pradurto Jo Šono, Tavojo Sūnaus. 

3. Džiaugsmas Ievą užliejo, kai išvydo Tave. 

Dievo valią įvykdžiusią, kylančią dangun! 

Angelų Karaliene, regime Tavyje 

Dievo pažadą mums amžinai gyvent. 

4. Nekalčiausia Mergele, Karaliene taikos, 
Savo kūnu ir siela į dangų paimta! 

Karaliene šventųjų, mūsų laikui atėjus. 

Pasitiksi meilingai prie Dievo sosto mus! 

A. Quelle fut la joie d‘Eve lorsque tu es montée  

Plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées. 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 
De contempler en toi la promesse de vie. 

B. Marij, debesu Māte, kā gan priecājās Ieva 

Redzot tevi vēl augstāk par visiem eņģeļiem. 

Debesu Ķēniņiene godībā uzņemtā 

Kādu dienu pie Dieva tu sagaidīsi mūs. 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

44 
Į TAVO RANKAS, O MARIJA 

 

Prieg.: Į Tavo rankas, o Marija  (2k.) 

1. Atiduodu gyvenimą, kad Tu mane vestum 

Pas mano Tėvą, pas mano Tėvą. 

2. Atiduodu savo širdį, kad Tu man atsiųstum 

Meilę, meilę. 

3. Atiduodu savo kūną, kad Tu man atsiųstum 
Skaistumą, skaistumą. 

4. Atiduodu savo dvasią, kad Tu man atsiųstum 

Tiesą, tiesą. 

 

 

45 
MARIJA 

 

Marija, Marija, motina mūs. (2k.) 
Tu – kaip laukų gėlė, (3k.) 

Paprasta ir nuostabi. 

Marija, Marija, motina mūs. (2k.)  

Tu kaip lakštingalos giesmė, (3k.) 

Švelni ir tyra. 

 

 

46 
RINKIMĖS MARIJĄ MOTINĄ 

 

1. Rinkimės Mariją Motiną geriausią. 

     Vargstančią žmoniją Ji globa apsiaučia 

 Motina Mergele, angelų Valdove, 

 Vesk į meilės kelią, veski mus į šlovę. (2k.) 

2. Šviečia tavo veidas, Motina Kūrėjo 

    O tamsybė sklaidos ir dangus giedrėja. 

 Duok Tėvynei taiką, atgimimo rytą, 
 Siųsk ramybės laiką, meile iškaišytą. (2k.) 

 



47 
O MOTINA ŠVELNUMO 

 

Prieg.:  O Motina Švelnumo, Motina Dievo Sūnaus, 
Vartai žmogui žengti dangun, o žvaigžde, 
apšviečianti mus, o Marija, melsk už mus. 

1. Žmonijai vis klumpant skubėki pagalbon, 

atsitiesti jai padėk. 

2. Tu suteikei gyvybę savo Dievui nuolankiam. 

3. O, Mergele, amžiais nekaltoji, priėmusi žodį 

Iš angelo Gabrieliaus, pagailėki mūs kaltų. 
 

48 
SVEIKA, ŠVENTA MERGELE, MARIJA 

 

Prieg.:  Sveika, šventa Mergele, Marija,  
šventoji Karaliene, Motina Dievo. 

Tu – Mergele, tapusi Bažnyčia,  

išrinktoji dangiškojo Tėvo, 

Pašventinta esi kaip šventovė,  
su Tėvo mylimiausiuoju Sūnumi ir Šventąja Dvasia  

esi pripildyta malonės ir didžiausio gėrio. 

Sveika, o Dievo Rūmai,  
sveika, tabernakuli Dievo,  
sveika, Dievo namai.  
Sveika, Dievo buveine,  
sveika, Dievo tarnaite,  
sveika, Motina Dievo. 

 

49 
BOGORODITSE DIEVO 

 

Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою, 

Благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко 
Спаса родила еси душ наших. 

 
Bogoroditse Dievo, raduisia, blagodatnaia Marie, Gospod  
s toboiu; blagosloviena ty v ženah, i blagoslovien plod tchreva 

tvoiego, Iako Spasa rodila iesi duš naših. 

 
 



50 
TU PRIĖJAI PRIE KARALIŠKOJO SOSTO   (D 5) 

 

Tu priėjai prie karališkojo savo Sūnaus sosto. 
Jį išvydus tave užplūdo džiaugsmas. 
Su kilnia ir nenusakoma drąsa, 
Tu prisiglaudei prie Jo. 

Tu esi nenusakomas angelų džiaugsmas, 
Tu esi be galo pamėgta patriarchų, 
Tu esi tikrasis teisiųjų džiaugsmas, 
Nuolatinis pranašų džiugesys.  

Tu palaimini pasaulį, tu šventini visą visatą; 
Liūdesyje, tu – palengvinimas, 
Verksmuose, tu – paguoda, 
Ligoje – išgydymas. 

Audroje tu esi uostas, 
Nusidėjėliams – atleidimas, 
Sielvartaujantiems – švelni atrama, 
Tave maldaujantiems – veiksminga pagalba. Amen. 
 

 

 

 

51 
SVEIKINAM TAVE 

 

Prieg.:  Sveikinam tave, o Mergele, 
būk palaiminta, o gailestingumo motina. 

1. Tu esi mūsų viltis, mūsų gyvybė, mūsų paguoda. 
Į tave šaukiamės Ievos vaikai  

Iš savo tremties. 

2. Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klony. 
Todėl mūsų užtarėja, 

Savo gailestingas akis į mus kreipk. 

3. Ir Jėzų, mylimąjį Sūnų, mūsų tremčiai pasibaigus  

Parodyk, o geroji, o malonioji, 

O mieliausioji Mergele Marija. 

 
 



 
52 

ŠVENTOJI MERGELĖ MUS KVIEČIA   (D 5) 
 

Šventoji Mergelė mus šiandien kviečia švęsti jos garbės šventę 
Kad mūsų širdis nuskaidrėtų ir išvystų nuostabius jos darbus 
Ji yra naujasis dangus, jos įsčios nešiojo dangaus Valdovą, 
Pagimdė ir išsklaidė visatos tamsybes. 

Pagirta tarp visų, ji panaikina pasaulio prakeikimą, 
Jos dėka pasmerkimas nebeturi galios 
Ji – nusižeminimas, ji – skaidri, ji – kupina malonės, 
Kaip deramai ją išaukštinti? 

Kilusi iš vargšų ji tapo karalių Karaliaus motina, 
Vargingą pasaulį ji praturtina ir duoda gyvenimą. 
Ji yra valtis, prikrauta lobių ir gėrybių iš Tėvo rankos, 
Kuris į mūsų vargingas buveines išliejo savo turtus. 

Garbė Tėvui, išrenkančiam Mariją iš visų tautų, 
Garbė Sūnui, išėjusiam iš Jos visame šventume, 
Garbė Dvasiai, kuri apdovanojo ją visokiomis gėrybėmis, 
Per jos užtarimą, pasigailėk mūsų Šventoji Trejybe. Amen. 
 

 

53 
AUSK MARIJAI 

 

Ausk Marijai rožių giją, mano siela nerami. 

Skelbk gerumą, prakilnumą ilgesinga širdimi. 
O Mergaite, Tavo kraitis – nekaltybė nuostabi: 

Mums žavėtis ir gėrėtis leisk per amžius Tavimi. 

Susimąstę nešam naštą savo nuodėmės didžios; 

Tu, šventoji, nekaltoji, meldžiam, gelbėki iš jos! 

Vargšai gimę mes nežinom priebėgos, kaip Tu, kitos: 

Rojaus vartuose užtarki vaikus tėviškės šviesos. 

Tavo grožis mums kaip rožė, kaip lelija nekalta. 
Tavo garbei ieškom vardo, neištarto niekada. 

Ir maldaujam, nepaliaujam širdimi vis alkana: 

Leisk išvysti karalystėj meile spindinčią Tave. 

 



 
54 

STABAT MATER 
 

Prieg.:  Stabat Mater dolorosa,  

Juxta crucem lacrimosa,  

Dum pendebat Filius! 

1. Marija tu stovėjai tvirtai tikėdama,  

       Kai Jėzus, tavo Sūnus buvo kalamas prie kryžiaus.  

       Išgirdai, kaip Jis tave vadino 

       Motina visų, kuriuos Jis atpirko savo mirtimi. 

2. Kuomet Jėzui pervėrė širdį,  

      Tavoji širdis, o Motina, tarsi kalaviju buvo sužeista,  

      Kas pažino, Marija, tavo skausmą,  

      Kas matė gyvybę trykštant iš tavo širdies? 

3. Tavo rankose štai Sūnaus kūnas,  

       Nukeltas nuo kryžiaus.  

       Pažvelki, o Motina, į savo vaikus nusidėjėlius,  

       Atverki jų širdis Išganytojo Dvasiai! 
 

 

55 
O MARIJA, DIEVO MOTINA ŠVELNI 

 

Prieg.:  O Marija, Dievo Motina švelni, 

tavo ištartas „Taip“ atvėrė Rojaus vartus; 

Žodis tapo kūnu. 

1. Dievo angelas apreiškė tau, kad Kristus greitai gims, 
       iš tiesų tai Viešpats lankė savo tautą. 

       Iš aukštybių nužengė Dvasia ir palietė Tave: 

       Tau gims Sūnus, vardu Emanuelis. 

2. Tavo artuma mums teikia viltį, drąsina tikėt, 

       kad malonė Dievo įveikia silpnybes. 
       Tu pasitikėjai angelo žodžiu, kai tarė jis: 

       nėra Dievui neįmanomų dalykų. 

3. Dvasią Šventąją atsiųski, kaip esi žadėjęs mums, 

       su tavąja Motina drauge mes meldžiam. 

       Panaikinki mūsų baimę ir mes skelbsime tave,  
       kad ugnis tavoji keistų žemės veidą. 

 

 



 
56 

MARIJA NEKALTOJI, ŠVENTŲJŲ KARALIENE 
 

Prieg.:   Marija Nekaltoji,  

Tu kelrodė mūsų žvaigždė danguje, 

Šventųjų Karaliene, apsisiautusi Dievo šlove! 

1. Jei atskrieja pagundų viesulai,  

jeigu negandų banga bloškia į uolas, 

žiūrėki į žvaigždę, Mariją maldauk! 

2. Jei tikėjimo žygy pailsai,  
jeigu klaidžioji nakty, siela neramia, 

žiūrėki į žvaigždę, Mariją maldauk! 

3. Jeigu meilės ugnis nebekaitri,  

jeigu dieną iš dienos nerandi prasmės, 
žiūrėki į žvaigždę, Mariją maldauk! 

4. Jei parpuolei ir negali pakilt,  

jeigu akmenys kely žeidžia kojas tau, 

žiūrėki į žvaigždę, Mariją maldauk! 
 

 

57 
TYRA MERGELE (Agni Parthene) 

 

Prieg.: Džiūgauki Nuotaka Nesutuoktoji! 
(Priegiesmis kartojamas po kiekvienos eilutės) 

 
A: Tyra Mergele Šventoji | Skaisčiausioji Marija! 
A: Mergele, Dievo Motina, | rasotoji mūs Vilna 

B: Už dangus Tu aukštesnė | už saulę Tu šviesesnė!  

B: Mergelių chorų džiaugsme, | už angelus kilnesne! 

C: Per visą skliautą sužibai, | skaisčiausiu Dievo spinduliu 

C: Visas kariaunas dangiškas | lenki savuoju šventumu. 

 
A: Mergele liekanti visad | Visatos Karaliene! 

A: Skaisčioji Dievo Nuotaka, | Šventoji Jo Gimdytoja 

B: Marija Sužadėtine! | O, mūsų džiaugsmo priežastie! 

B: Tyriausioji Valdove | Visų šventoji Motina! 

C: Cherubinus pralenkianti | garbe, šlove ir tyrumu! 

C: Serafinus ir Sostus, - | garbe, šlove ir tyrumu! 

 



 

 

A: Cherubų daina, džiūgauki! | Angelų giesme, džiūgauki! 

A: Serafinų gyriau, džiūgauki! | Linksmybe jųjų, džiūgauki! 

B: Ramybe, Džiaugsme, džiūgauki! | Išganymo mūs uoste! 

B: Šventasis Žodžio Kambary, | Negendamumo Žiede! 
C: Rojaus saldume džiūgauki! | Saldume amžinybės! 

C: Gyvybės medi, džiūgauki! | Šaltini nemarumo! 

 
A: Užtarki, Dievo Motina, | prašau Tavęs nevertas. 

A: Meldžiu, visų Valdove, | globa sava apsaugok! 

B: Didi Mergele be dėmės, | Švenčiausioji Partene! 

B: Karštai prašau Tavęs, | tyra Šventove Dievo! 
C: Apsaugok ir išgelbėk | globoki nuo neprietelio 

C: Ir padaryk gyvenimo | palaiminto mane dalim.  
 

 (Autorius: Diak. Gintaras Jurgis Sungaila, 2019 sausio 25 d. ) 
 

 

58 
DŽIŪGAUK SKAIŠČIAUSIOJI MERGELE 

 

Prieg.: Džiūgauk skaisčiausioji Mergele, malonės pilnoji, 
Tu esi Dievo džiaugsmo versmė. 

1. Džiaukis, mūsų linksmybe, 

Džiaukis, Bažnyčios džiaugsme, 

Džiaukis, nes Tavo veidas atspindi Dievo grožį. 

2. Džiaukis, šventoji buveine, 
Džiaukis Motina apsiausta šviesos, 

Kuri pagimdei nesileidžiančią saulę. 

3. Džiaukis, tyriausioji Motina, 
Džiaukis, šaltini trykštantis 

Iš gyvojo vandens srauto. 

4. Džiaukis, naujoji Ieva, 

Džiaukis, paslaptingoji Motina, 
Kuri pagimdė naujos tautos vaikus. 

5. Džiaukis, naujoji knyga, kurioje parašytas naujas Žodis, 

Džiaukis, inde, laikantis brangiausius kvepalus. 

Džiaukis, kūriny, nešiojęs savo Kūrėją. 
P. Lemoine (vert. Tiberiados bendruomenė) 

 

https://www.blogger.com/profile/16438694015878218127
http://www.ortodoksas.lt/2019/01/tyra-mergele-agni-parthene-video.html


59 
MARIJA, MARIJA, SKAISČIAUSIA LELIJA 

 

1. Marija, Marija, skaisčiausia lelija, 
Tu švieti aukštai ant dangaus. 

Palengvink vergiją, pagelbėk žmoniją, 

išgelbėk nuo priešo baisaus. 

2. Mes, klystantys žmonės, maldaujam malonės, 
Marija, maldų neatmesk! 
Tarp verkiančių marių šių žemiškų karių 

nupuolančius stiprink ir vesk! 

3. Ir kūno silpnybė, ir žemės puikybė, 
ir pragaro juodo dvasia 

į prapultį stumia žmonijos daugumą 
ir žudo galybe tamsia. 

4. Kaip upių bėgimas, taip mūs įpratimas 
kas kartą vis traukia žemiaus. 

Vargai kasdieniniai kaip pančiai gelžiniai 

mus rišti kada bepaliaus?! 

5. Silpni, nusiminę, Tavy paskutinę 
tematome viltį tiktai. 

Tu savo malone šios žemės karionę 

palengvink, nes galią gavai. 

6. Marija, Marija, skaisčiausia lelija,  
dangaus Karaliene šviesi! 

Užstok prieš Aukščiausią Tu žmogų menkiausią, 

nes viską pas Dievą gali! 
 

 

60 
O MERGELE MARIJA 

 

O Mergele Marija, nė viena neprilygsta tau 

tarp visų mūsų žemės moterų. 
Duktė ir tarnaitė aukščiausio Karaliaus, 

dangiškojo Tėvo, 

Motina mūsų švenčiausiojo Jėzaus Kristaus, 
Šventosios Dvasios sužadėtine, 
Melski už mus kartu su Dievo angelais, 
Serafinais, Cherubinais ir visais šventaisiais, 

Su tavo mylimuoju Sūnumi, 

mūsų Valdovu ir Viešpačiu. 



61 
O, MARIJA 

 

Prieg.: O, Marija, mūsų motina, 
Tau dėkojam, nes Tu globoji mus. (2k.) 

1. Kai gyvenimo audros užgriūna, 

Kai ramybės užutekio ieškom, 
Lai Marijos globa mums būna 

Viltingas kelias link Viešpaties  

2. Kai tamsa mūsų sielą klaidina,  

Kai sunku su pagundom kovoti, 
Užtarimas Marijos gaivina  

Ir į Viešpatį kelią parodo. 

3. Išrinktoji Dvasios buveine, 

Šlovint Viešpatį Tu mus išmokei 
Ir už Tavo beribį gerumą 

Trokštam Tau nuoširdžiai padėkoti. 

 

62 
PASAULES KARALIENE 

 

Pasaules Karaliene, 
pieņem mūsu lūgšanas 
Savus bērnus uzklausi, Marija! 

Svētā Marija, lūdz par mums, 

Svētā Pestītāja Māte, lūdz par mums 

Kristus Māte, lūdz par mums,  
Debesu Vārti, lūdz par mums. 
 

63 
ESI SVEICINĀTA 

 

Esi sveicināta, maza Jūdu Meitene, 
Dieva Dēlu nesi sava miesā! 

Esi sveicināta, Tu kļuvi Dieva Māte, 
Pestītāju devi pasaulei! 

 

 

 

 

64 
DEBESS KARALIENE, LĪKSMOJIES! 

 

1. Debess Karaliene, līksmojies. (2k.) 

Piedz.: Alleluja (8k.) 

2. Tas, ko Tu kā bērnu nesi, (2k.) 
3. Augšāmcēlies ir, kā teicis! (2k.) 

4. Lūdz Dievu par mums! (2k.) 

5. Priecājies un līksmojies, / Jaunava Marija! 

6. Jo Kungs ir patiesi augšāmcēlies! (2k.) 



65 
SVEIKA MARIJA 

 

Lietuviškai 

Sveika, Marija, malonės pilnoji! Viešpats su Tavimi, 

Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus. 

Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus, nusidėjėlius, 

dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. 

Prancūziškai 

Je vous salue, Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, 

le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 

Kikongiškai 

Mbote Maria nge me fulaka ka na dienga Mfumu ikele na nge Nzambi 

me sambula nge na kati ya bakento yonso.  

Yandi me sambula mpi Mwana na nge Yezu. 

Santa Maria mama ya Nzambi. Sambila beto bansumuki ntangu yayi 
ti ntangu ya lufwa na beto. Amen. 

Olandiškai 

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U. 

Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen 

en gezegend is de vrucht van Uw lichaam Jezus. 
Heilige Maria, Moeder Gods, bidt voor ons, arme zondaars, nu en in 

het uur van onze dood. Amen. 

Latviškai 

Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. 

Tu esi svētīta starp sievietēm Un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus, 
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums, grēciniekiem 
Tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. 

Rusiškai 

Pадуйся Mария, благодати пoлная Гoспoдь с Тoбoю. 

Благоcлавeнна ты в женах и благославен плод чрева твоего Иисус. 

Свeтая Мария, Матерь Божия молись о нас грешных ныне и в час 
смерти нашей. Аминь. 



 

 

Angliškai 

Hail Mary, full of grace, the Lord is with Thee, 
blessed art Thou among women and blessed is the fruit 

of Thy womb Jesus. 

Holy Mary, mother of God, pray for us sinners, 

now and at the hour of our death. Amen. 

Lenkiškai 

Zdrowaś Mario, łaski pełna. Pan z tobą. Błogosławionaś ty między 

niewiastami i Błogosławiony owoc zywota twojego Jezus. 
Ŝwięta Mario Matko Boza mόdl się za nami grzesznymi teraz i w 

godzinę śmierci naszej. Amen. 

Vokiškai 

Gegrüβest seiest Du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir,  

du bist gebenedeit unter den Frauen 

und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bette für uns, Sünder 

jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 

Tagalogiškai 

Aba ginoong Maria, napopuno ka ng gratia, ang Panginoon ay 
sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala 

naman ang yong anak na si Hesus. 

Santa Maria, ina ng Dyos, ipanalangin mo kaming makasalanan 

ngayon at kung kamyi mamamatay. Amen. 

Itališkai 

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le 

donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gèsu. 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  

adesso e nell’ ora della nostra morte. Amen. 

Lotyniškai 

Ave Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus 

et benedictus fructus ventris tui Jezus. 

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, 

nunc et in hora mortis nostrae. Amen. 

 



 

 

Ispaniškai 

Dios te salve, Maria llena eres de gracia el Señor es contigo.  

Bendita tu eres entre todas las mujeres  

y bendito es el fruto de tu vientre Jesus. 
Santa Maria, Madre de Dios ruega por nosotros, pecadores, ahora y en 

la hora de nuestra muerte. Amen. 

 

Rumuniškai 

Bucurăta, Marie cea plină de Dar, Domnul este cu tine, binecuvĭntată 
esti tu ĭntre femei şi binecuvĭntat este rodul trupului tău, Isus. 

Sfîntă Marie, Maica lui Domnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoşii, 

acum şi în ceasul morţii noastre. Amin. 
 
Estiškai 

Ole tervitatud, Maarja, täis armu, 
Issand on Sinuga. 

Onnistatud oled Sa naiste seast 
ja onnistatud on Sinu i h u  vili Jeesus. 
Pűha Maarja, Jumala Ema, palu meie, 

patuste eest nűűd ja meie surmatunnil. Aamen. 
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