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II VELYKŲ SEKMADIENIS – ATVELYKIS  
(DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS) 
Balandžio 19 d. 
 
Pirmasis skaitinys (Apd 2, 42–47)  
    Broliai ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir 
bendravimo, duonos laužymo ir maldų.  
    Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. 
Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visa bendra.     Nuosavybę bei turtą jie 
parduodavo ir, ką gavę, padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo.  
    Jie kasdien sutartinai buvodavo šventykloje, o savo namuose tai vienur, 
tai kitur laužydavo duoną, su džiugia ir tauria širdimi drauge vaišindavosi, 
garbindami Dievą, ir buvo visos liaudies mylimi. O Viešpats kasdien 
gausino jų būrį tais, kurie ėjo į išganymą. 
  
Atliepiamoji psalmė (Ps 117, 2–4. 13–15. 22–24)  
 
P.  Dėkokime Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius.  
A r b a: Aleliuja.  
 
Antrasis skaitinys (1 Pt 1, 3–9)  
    Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo 
didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs 
mus gyvai vilčiai, kad gausite nenykstantį, nesuteptą ir nevystantį palikimą, 
skirtą jums danguje. Dievo galybė jus saugo tikėjimu išganymui, kuris 
parengtas apsireikšti paskutiniu metu.  
    Tuomet jūs džiaugsitės, nors dabar ir reikia truputį paliūdėti įvairiuose 
išmėginimuose. Taip jūsų nuoširdus tikėjimas, brangesnis už pragaištantį 
auksą, kuris ugnimi ištiriamas, bus pripažintas vertas pagyrimo, šlovės bei 
pagarbos, kai apsireikš     Jėzus Kristus. Jūs mylite jį, nors ir nesate jo 
matę; tikėdami jį, nors ir neregėdami, džiūgaujate neišsakomu ir 
šlovingiausiu džiaugsmu, nes žinote gausią tikėjimo siekinį – sielų 
išganymą.  
 

Evangelija (Jn 20, 19–31)  
    Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, 
dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: 
„Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai 
nudžiugo, išvydę Viešpatį.  
    O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus 
siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam 
atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite,– sulaikytos“.  
Vieno iš dvylikos,– Tomo, vadinamo Dvyniu,– nebuvo jų tarpe, kai Jėzus 
buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“  
    O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir 
neįdėsiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – netikėsiu“.  
    Po aštuonių dienų mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus 
atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė 
jums!“ Paskui kreipėsi į Tomą: „Pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. 
Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“.  
    Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas!“  
    Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“  
    Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų stebuklų, kurie 
nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra 
Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami vardan jo turėtumėte gyvenimą.  
 
GIESMĖS 
 
PRADŽIA 

Misericordias Domini in aeternum cantabo:  
in generationem et generationem annuntiabo veritatem tuam in ore meo.    
Misericordias Domini in aeternum cantabo: 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, 
Misericordias Domini in aeternum cantabo: 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen 
Misericordias Domini in aeternum cantabo: 
 
 
 
 

http://www.ciklonas.lt/
http://www.riso.com/


Atspausdinta su skaitmeniniu risografu RISO SF-5350. Tiražas 150 vnt. www.ciklonas.lt arba www.riso.com 
 

AUKOJIMO 

Misericordes sicut Pater! 
 
1. Dėkokime Tėvui, nes jis geras, in aeternum misericordia 
eius. [plg. Ps136] 
Jis sukūrė pasaulį išmintingai, in aeternum misericordia eius. 
Jis savo tautą per gyvenimą veda, in aeternum misericordia eius. 
Savo vaikams jis atleidžia ir priima juos, in aeternum misericordia 
eius. [plg.Lk 15] 
2. Dėkokime Sūnui, tautų šviesai, in aeternum misericordia eius. 
Kuris pamilo mus jautria širdimi, in aeternum misericordia 
eius. [plg.Jn15,12] 
Iš Jo viską gavę, Jam visa aukokime, in aeternum misericordia eius. 
Teatsiveria širdys visiems, kurie alksta ir trokšta, in aeternum misericordia 
eius. [plg. Mt 25, 31 t.t.] 
3. Melskime Šventąją Dvasią septynių dovanų, in aeternum misericordia 
eius. 
Ji – visokio gėrio šaltinis ir švelni paguoda, in aeternum misericordia eius. 
Jos sustiprinti, ir kitus paguoskime – in aeternum misericordia 
eius. [plg.Jn15, 26–27] 
Nes meilė viskuo viliasi ir visa ištveria, in aeternum misericordia eius.  
[plg.1 Kor 13, 7] 
4. Melskime Ramybės Dievo suteikti taiką; in aeternum misericordia eius. 
Visa žemė laukia Jo Karalystės Evangelijos, in aeternum misericordia 
eius. [plg. Mt 24, 14] 
Džiaugsmas ir malonė širdyse mažutėlių, in aeternum misericordia eius. 
Dangus ir žemė bus atnaujinti, in aeternum misericordia eius.  
[plg. Apr 21, 1] 
 
KOMUNIJOS: 

Tau lenkiuos, o Dieve, mums neregimas, *Ostijos paveiksle tikrai esamas. 
Tau aš savo širdį duodu visiškai, *Nes gali ją tenkint, Dieve, Tu tiktai. 
 
Nei akis, nei skonis, nei lytėjimas, *Liudyt čia tegali vien tikėjimas. 
Tavo žodžiu, Dieve, aš tikiu tvirtai, *Nes tiesos tikresnės nerasiu tikrai. 

 
Savąją Dievystę kančioje dengei, *O čia ir žmogystę lygiai paslėpei. 
Tai tikiu, o Dieve, giliai melsdamas, *To, ko prašė latras atgailaudamas. 
 
Aš žaizdų, kaip Tomas, Tavo neregiu, 
Kad tu mano Dievas draug su juo skebiu.  
Duoki man, o Jėzau, dar tikėt labiau, *Viltimi gyventi, meile degti Tau. 
 
Brangus atminime Viešpaties mirties, *Tu gyvoji duona, versme gyvasties. 
Mano sielai leiski peną Tavy rast, *Tavąjį gerumą arti savęs jaust. 
 
Pelikane Jėzau, Viešpatie meilus, *Savo krauju plauki man širdies purvus. 
Tavo kraujo lašas gal tai padaryt: *Nuodėmes pasaulio viso panaikint. 
 
Jėzau mūs brangiausias, kurs dabar slepies, 
Duok, kad tai įvyktų, ko prašau išties: 
Kad Tave regėčiau danguj atvirai, 
Iš Tavęs ten semčiau laimę amžinai. - Amen.   
 
PABAIGOS 
 
Regina caeli, laetare, alleluia; 
Quia quem meruisti portare, 
alleluia, 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia: 

Ora pro nobis Deum, alleluia. 

Vertimas 

DANGAUS KARALIENE, džiūgauki, aleliuja, 
nes Tas, Kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja, 
prisikėlė, kaip buvo sakęs, aleliuja. 
Melski už mus Dievą, aleliuja!   

 

 
SKELBIMAI 
Balandžio 20-27 savaitės pamaldų tvarka: 
Pirmadienį - penktadienį šv. Mišios aukojamos 18:30val 
Šeštadienį – 11:30val 
Sekmadienį – 10val lenkų kalba, 12 val lietuvių kalba. 
Transliacija - http://www.joanitai.org/live-streaming-baznycia-altorius  
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