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PAAIŠKINIMAI: 
Prieš Santuoką jaunieji gali: 
1. apsispręsti, ar Santuokos sakramentas jiems turėtų būti 

teikiamas šv. Mišių metu ar ne, ir 
2. pasirinkti jiems labiausiai patikusius tekstus ir nurodyti 
juos žyminčias raides ir numerius: 

 
A – įžangos priegiesmis (skaito kunigas), 

B – pradžios maldos (skaito kunigas), 
C – pirmieji skaitiniai (skaito jaunųjų pasirinkti skaitovai arba 
patarnautojas), 

D – psalmės (skaito jaunųjų pasirinkti skaitovai arba 
patarnautojas arba gieda vargonininkas), 

E – antrieji skaitiniai (skaito jaunųjų pasirinktas skaitovas 
arba patarnautojas), 
F – Evangelijos (skaito kunigas), 

G – Santuokinė priesaika (sako jaunieji, vienas kitam padavę 
rankas), 
H – žiedų šventinimas (kunigas), 

I – tikinčiųjų maldos (galima išsakyti ir savais žodžiais, skaito 
jaunųjų pasirinktas skaitovas arba patarnautojas), 

J – atnašų maldos (skaito kunigas), 
K – prefacijos (skaito kunigas), 
L – maldos už jaunavedžius (skaito kunigas), 

M – Komunijos priegiesmiai (skaito kunigas), 
N – Komunijos maldos (skaito kunigas), 

O – baigiamieji palaiminimai (skaito kunigas). 
 
 

 
 
Santuokos sakramentą teikiant ne šv. Mišių metu, reikia 

pasirinkti A, B, C, D, E, F, G, H, I, L ir O tekstus, o Santuokos 
sakramentą teikiant šv. Mišių metu – visus tekstus. 
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PRADŽIOS APEIGOS 
 
KUNIGAS PASITINKA JAUNUOSIUS IR JUOS PASVEIKINA 

ŠIAIS AR KITAIS ŽODŽIAIS: 

 

Kunigas: Garbė Jėzui Kristui! 
Visi (atsako): Per amžius. Amen. 

Kunigas: Bažnyčia džiaugiasi, kad atvykote 
Dievo ir šios bendruomenės akivaizdoje 

vienas kitam prisiekti meilės bei ištikimybės 
ir paprašyti savo kuriamos šeimos 

gyvenimui Aukščiausiojo palaimos. 
 
PASKUI IŠKILMINGAI EINAMA Į NUMATYTĄ VIETĄ. TUO 
METU GIEDAMAS ĮŽANGOS PRIEGIESMIS ARBA GIESMĖ 
„O DVASIA, VIEŠPATIE, NUŽENK“. 

ATĖJĘ PRIE ALTORIAUS VISI (T.Y. KUNIGAS, JAUNIEJI IR 
LIUDININKAI) NUSILENKIA, PARODOMA JAUNIESIEMS IR 

LIUDININKAMS SKIRTA VIETA.  
KUNIGAS (IR VISI SUSIRINKUSIEJI) PERSIŽEGNOJA, 
PASISVEIKINA IR PARAGINA AKTYVIAI DALYVAUTI 

SANTUOKOS SAKRAMENTO APEIGOSE: 

 
JAUNIESIEMS EINANT PRIE ALTORIAUS IR SKAITANT 
ĮŽANGOS PRIEGIESMĮ BEI PRADŽIOS MALDĄ, VISI 
STOVI. 

 
Kunigas: N ir N, visa Bažnyčia džiaugiasi 

kartu su Jumis ir  
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čia iškilmingai pasitinka Jus, (Jūsų tėvus) bei 

Jūsų artimuosius.  
Šiandien Jūs visokio gyvenimo Davėjo Dievo 

Tėvo akivaizdoje sudarysite sąjungą visam 
gyvenimui. Teišklauso Jus Viešpats Jūsų 

Džiaugsmo dieną! Tegu remia Jus iš 
aukštybių! Tepadeda išsipildyti Jūsų 

troškimams! Teišklauso Jūsų maldas! 
 

A 
ĮŽANGOS PRIEGIESMIAI 

 

1 
Plg. Ps 19, 3.5 

Kunigas: Tegu Dievas iš savo šventovės jums 

siunčia savo pagalbą, tegloboja jus iš savo 

aukštojo sosto. Ko trokšta jūsų širdis, jums 
teduoda, tepadeda kiekvieną gerą sumanymą 

vykdyt. 
 

2 
Plg. Ps 89, 14.17 

Kunigas: Mus atgaivini, Viešpatie, savo 
malone, ir mes džiūgausim per dienų dienas, 

kol gyvensim. Būk, Viešpatie  
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Dieve, mums geras, padaryk mūsų darbus 

sėkmingus.  
 

3 
Plg. Ps 114, 2.9 

Kunigas: Noriu kasdien tave, Viešpatie, 
šlovint, tavąjį vardą trokštu garbinti 

amžiais, nes tu visiems esi geras, savo 
kūriniams gailestingas. 

 

B 
PRADŽIOS MALDOS 

 

1 
Kunigas: Melskimės. – Dieve, šventąjį 
santuokos ryšį tu pakėlei į sakramento 

garbę, kad jis vaizduotų Kristaus ir 
Bažnyčios tyrą ir vaisingą meilę; suteik 

šiems savo tikintiesiems malonę, su tikėjimo 
dvasia į krikščioniškosios šeimos kelią 

įžengus, ištvermingai jo laikytis. – Prašome 
per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, 

kuris, būdamas Dievas, su tavimi ir 
Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per 

amžius. 
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2 
Kunigas: Melskimės. – Viešpatie Dieve, tu 
sukūrei vyrą ir moterį ir norėjai, kad jie 

susijungtų į šeimą; suvienyk ir šiuos 
sužadėtinius stipria, vaisinga ir išskirtine 

meile, kad jų gyvenime atsispindėtų tavasis 
gerumas. – Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų 

Kristų, tavo Sūnų, kuris, būdamas Dievas, su 
tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja 

per amžius. 
 

3 
Kunigas: Melskimės. – Išklausyk, Viešpatie, 

mūsų maldas ir atsiųsk malonių šiems 
sužadėtiniams N. ir N., kad, prie tavo altoriaus 

susituokę, ištikimai vienas kitą mylėtų. – 

Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo 
Sūnų, kuris, būdamas Dievas, su tavimi ir 

Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per 
amžius. 

 

4 
Kunigas: Melskimės. – Suteik, visagali Dieve, 
malonę, kad atėję Santuokos sakramento 

priimti jaunieji būtų tvirto tikėjimo žmonės ir 
praturtintų tavo Bažnyčią naujais išpažinėjais.  
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– Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, 

tavo Sūnų, kuris, būdamas Dievas, su 
tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir 

viešpatauja per amžius. 
 

5 
Kunigas: Išklausyk, Viešpatie, mūsų 

maldas ir maloniai pažvelk į šiuos savo 
žmones N. ir N., kuriančius šeimą, kad, tavo 

valia susituokę, laimingai ištesėtų. – 
Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, 

tavo Sūnų, kuris, būdamas Dievas, su 
tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir 

viešpatauja per amžius. 
 

6 
Kunigas: Dieve, tu jau savo kūrybos 
pradžioje palaiminai gimdytojus. Išklausyk 

mūsų maldas ir šiuos jaunuosius N. ir N. 
tavo didžiam darbui pašventink. Tebūna jie 

santuokinio gyvenimo kelyje vienos širdies, 
vienos minties ir tepadeda vienas kitam 

tobulėti. – Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų 
Kristų, tavo Sūnų, kuris, būdamas Dievas, 

su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir 
viešpatauja per amžius. 

6 
PO PRADŽIOS MALDOS KUNIGAS PARAGINA VISUS 
ATSISĖSTI IR KLAUSYTIS DIEVO ŽODŽIO. 

PIRMĄJĮ SKAITINĮ KVIEČIAMAS SKAITYTI JAUNŲJŲ 
PARINKTAS SKAITOVAS AR PATARNAUTOJAS 

 

C 
PIRMIEJI SKAITINIAI 

 

1 
Skaitovas ar patarnautojas (skaito): 
SKAITINYS IŠ PRADŽIOS KNYGOS 

(Pr 1, 26-28.31a) 

Dievas tarė: „Padarykime žmogų pagal mūsų 
paveikslą ir panašumą; tevaldo jie ir jūros 

žuvis, ir padangių sparnuočius, ir galvijus, ir 
visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemėje 

šliaužiojančius roplius!“ Dievas sukūrė žmogų 

pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą 
sukūrė jį; vyrą ir moterį; sukūrė juos. 

Dievas juos palaimino, tardamas: „Būkite 
vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir 

valdykite ją! Viešpataukite ir jūros žuvims, ir 
padangių paukščiams, ir visiems žemėje 

judantiems gyvūnams. 
Dievas apžvelgė visa, ką buvo padaręs, ir iš 

tikrųjų matė, kad buvo labai gera.  
TAI DIEVO ŽODIS 



7 
Visi (atsako): Dėkojame Dievui. 

 

2 
Skaitovas ar patarnautojas (skaito): 
SKAITINYS IŠ PRADŽIOS KNYGOS 

(Pr 2, 18-24) 

Viešpats Dievas tarė: „Negera žmogui būti 

vienam. Padarysiu jam tinkamą 
bendrininką“.  

Taigi VIEŠPATS Dievas padarė iš žemės 
visus laukinius gyvulius bei visus padangių 

paukščius ir atvedė juos pas žmogų 
parodyti, kaip jis juos pavadins. Kokiu 

vardu žmogus pavadins kiekvieną gyvą 
būtybę, toks turės būti jos vardas. Žmogus 

davė vardus visiems galvijams, visiems 
padangių paukščiams ir visiems laukiniams 

žvėrims, tačiau sau tinkamo bendrininko 
nesurado. 

Tuomet Viešpats Dievas užmigdė žmogų 
kietu miegu ir, jam miegant, išėmė vieną jo 

šonkaulių, o jo vietą užpildė raumenimis. O 
iš šonkaulio, kurį Viešpats Dievas buvo 

išėmęs iš žmogaus, padarė moterį ir atvedė 
ją pas žmogų.  
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Žmogus ištarė: „Ši pagaliau yra kaulas mano 

kaulų ir kūnas mano kūno. Ši bus vadinama 
Moterimi, nes iš jos Vyro ji buvo paimta“. 

Todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną, 
glaudžiasi prie savo žmonos, ir jie tampa vienu 

kūnu.  
TAI DIEVO ŽODIS 

Visi (atsako): Dėkojame Dievui. 
 

3 
Skaitovas ar patarnautojas (skaito): 

SKAITINYS IŠ PRADŽIOS KNYGOS 
(Pr 24, 48-51; 58-67) 

Abraomo tarnas tarė Labanui: „Žemai 
nusilenkiau ir pagarbinau Viešpatį, mano 

šeimininko Abraomo Dievą, atvedusį mane 
tiesiu keliu gauti mano šeimininko giminaičio 

dukters jo sūnui. O dabar, jeigu ketinate 
parodyti mano šeimininkui ištikimą gerumą, 

man sakykite, ir jeigu ne, man sakykite, idant 
galėčiau pasukti į kairę ar į dešinę“. 

Tuomet Labanas ir Betuelis atsakė: 
„Reikalas yra Viešpaties nuspręstas. Mes 

negalime nieko tau sakyti nei prieš, nei už. 
Štai Rebeka stovi prieš tave, paimk ją ir  
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keliauk. Tebūna ji tavo šeimininko 

sūnaus žmona, kaip Viešpats kalbėjo“. 
Pasišaukę Rebeką, jie klausė: „Ar nori eiti 

su šiuo vyru?“ Ji atsakė: „Eisiu“. Tuomet jie 
išleido savo seserį Rebeką kartu su žindyve, 

drauge su Abraomo tarnu ir jo vyrais. 
Laimindami Rebeką, jie sakė jai: 

„Tu, mūsų sesuo, tapk tūkstančiais 
miriadų! Tepaima tavo palikuonys savo 

priešų vartus“. 
Tuomet Rebeka ir jos tarnaitės pakilo, 

užsėdo ant kupranugarių ir sekė paskui 
vyrą. Tarnas tada paėmė Rebeką ir išvyko. 

O Izaokas buvo ką tik sugrįžęs iš Beer-
Lahai-Roi apylinkės ir apsigyvenęs Negebe. 

Vieną dieną vakarop Izaokas vaikštinėjo 
laukuose ir, pakėlęs akis, pamatė 

besiartinančius kupranugarius. Ir Rebeka 
pakėlė akis ir pamatė Izaoką. Skubiai 

nulipusi nuo kupranugario, ji klausė tarną: 
„Kas tas vyras, einantis mūsų link, ten 

lauke?“ Tarnas tarė: „Tai yra mano 
šeimininkas“. Tuomet ji, paėmusi šydą, 

apsidengė. 
Tarnas papasakojo Izaokui visa, ką jis 

buvo atlikęs. Izaokas tuomet nuvedė ją į  
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savo motinos Saros palapinę, vedė Rebeką, ir ji 

tapo jo žmona. Izaokas ją mylėjo ir rado 
paguodos po savo motinos mirties.  

TAI DIEVO ŽODIS 
Visi (atsako): Dėkojame Dievui. 

 

4 
Skaitovas ar patarnautojas (skaito): 
SKAITINYS IŠ TOBIJO KNYGOS 

(Tob 7,6-14) 

Raguelis pašoko, pabučiavo Tobijąį ir verkė 

džiaugsmo ašaromis. Paskui, atgavęs žadą, jis 
tarė: „Laiminu tave, vaikeli! Esi gero ir 

kilmingo tėvo sūnus!“ Kai išgirdo, kad Tobitas 
yra netekęs regėjimo, jį apėmė širdgėla. 

Apsiašarojęs jis tarė: „Kokia baisi nelaimė, kad 
toks doras ir geradaris žmogus neteko 

regėjimo!“ Verkdamas jis apkabino savo 
giminaitį Tobiją. Dėl Tobito verkė ir Edna, 

verkė taip pat ir jų duktė Sara. 
Paskui Raguelis papjovė iš kaimenės aviną 

ir surengė jiems labai nuoširdų priėmimą. 
Nusimaudžius, apsiplovus ir susėdus prie 

valgio, Tobijas tarė Rafaeliui: „Broli Azarijau, 
paprašyk Raguelio, kad man duotų mano 

giminaitę Sarą“. Raguelis, netyčia tai nugirdęs,  
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vaikinui tarė: „Valgyk ir gerk, būk šį vakarą 

linksmas! Juk nėra nė vieno, išskyrus tave, 
broli, kuris turi teisę vesti mano dukterį 

Sarą. Be to, aš negaliu laisvai duoti jos 
kuriam kitam vyrui, išskyrus tave, nes tu 

esi mano artimiausias giminaitis. Betgi leisk 
man paaiškinti plačiau tikrą padėtį, mano 

vaikeli. Esu išleidęs ją už septynių vyrų iš 
mūsų giminaičių, ir jie visi mirė tą naktį, kai 

tik pas ją nuėjo. Dabar gi, mano vaikeli, 
valgyk ir gerk! Esu tikras, kad Viešpats 

pasirūpins jumis“. Bet Tobijas atsakė: 
„Nieko nevalgysiu ir negersiu, kol neduosi 

man, kas man priklauso“. Raguelis tad 
atsakė: „Tai padarysiu. Ji yra tavo pagal 

Mozės knygos įsaką. Tavo vedybos su ja 
buvo nuspręstos danguje! Imk savo 

giminaitę, nuo dabar tu esi jos meilė ir ji yra 
tavo mylimoji. Ji duota tau nuo šiandien ir 

amžinai. Mano vaikeli, tegloboja Dangaus 
Viešpats judu abu šią naktį ir tesuteikia 

judviem gailestingumą ir ramybę“. Tada 
Raguelis pašaukė savo dukterį Sarą. Atėjus 

jai, paėmė ją už rankos ir padavė ją Tobijui, 
tardamas: „Imk ją savo žmona pagal 

įstatymą ir įsaką, užrašytą Mozės knygoje.  
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Imk ją ir vesk saugiai pas savo tėvą. Telydi 

Dievas jus kelionėje savo ramybe“. Pasišaukęs 
jos motiną, paprašė ją atnešti rašymo 

reikmenis. Jis surašė vedybų sutartį, 
pareikšdamas, kad jis atiduoda ją žmona pagal 

Mozės įstatymo įsaką. 
Paskui buvo pradėta valgyti ir gerti.  

TAI DIEVO ŽODIS 
Visi (atsako): Dėkojame Dievui. 

 

5 
Skaitovas ar patarnautojas (skaito): 
SKAITINYS IŠ TOBIJO KNYGOS 

(Tob 8,4-8) 

Tobijas, išlipęs iš lovos, Sarai sakė: 

„Mylimoji, kelkis. Pasimelskime ir maldaukime 
savo VIEŠPATĮ, kad būtų mums gailestingas ir 

mus apsaugotų“. Ji tad atsikėlė, ir jiedu ėmė 
melstis, maldaudami, kad būtų apsaugoti. 

Tobijas pradėjo, tardamas: 
„Pašlovintas esi tu, mūsų protėvių Dieve, 

tebūna šlovinamas tavo vardas amžinai per 
visas kartas! Tešlovina tave dangus ir visa 

Kūrinija per amžius! Tu sukūrei Adomą, jam 
sukūrei jo žmoną Evą, kad būtų jam pagalba ir 

parama. Iš jų dviejų kilo žmonija. Tu sakei:  
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'Negera žmogui būti vienam, padarysiu jam 

bendrininką kaip jį patį'. Dabar tad imu šią 
savo giminaitę ne dėl gašlumo, bet kilniam 

tikslui. Suteik, kad mudu rastume 
gailestingumo ir drauge sulauktume 

senatvės“. 
Ir jiedu abu tarė: „Amen! Amen!“  

TAI DIEVO ŽODIS 
Visi (atsako): Dėkojame Dievui. 

 

6 
Skaitovas ar patarnautojas (skaito): 
SKAITINYS IŠ PATARLIŲ KNYGOS 

(Pat 31,10-13.19-20.30-31) 

Koks retas radinys sumani žmona, 

brangesnė už perlus yra jos vertė! 
Savo širdį jai patiki jos vyras, ir turi tikrą 

lobį. 
Ji gerumu atsilygina, o ne piktumu, per 

visas savo gyvenimo dienas. 
Ji pasirūpina vilnų bei linų ir pluša 

įgudusiomis rankomis. 
Ji ima į rankas ratelį, o jos pirštai 

stveriasi verpstės. 
Ji dosniai duoda vargšui ir ištiesia ranką 

elgetai. 
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Žavumas – apgaulingas, o grožis – rūkas; 

moteris turi būti giriama už jos pagarbią 
Viešpaties baimę. 

Duokite jai atlygį už jos triūsą, – teaidi 
miesto vartai jos darbų gyriumi!  

TAI DIEVO ŽODIS 
Visi (atsako): Dėkojame Dievui. 

 

7 
Skaitovas ar patarnautojas (skaito): 
SKAITINYS IŠ GIESMIŲ GIESMĖS 

(Gg 2,8-10.14.16a; 8,6-7) 

Klausykis! Mano mylimasis! Štai jis ateina, 

šokinėdamas per kalnus, liuoksėdamas per 
kalvas. 

Mano mylimasis panašus į gazelę ar jauną 
briedį. Štai jis stovi už mūsų sienos, žvelgia 

vidun pro langus, bando įžiūrėti pro pinučius. 
Mylimasis mane kalbina! Jis man taria: 

„Kelkis, mano meile, mano gražioji, eikš! O 
mano balande uolų plyšyje, uolos 

prieglobstyje, leisk man pamatyti tavo veidą ir 
išgirsti tavo balsą, nes tavo balsas toks mielas 

ir tavo veidas gražus“.  
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Mylimasis man, aš jam; dėk mane kaip 

antspaudą ant savo širdies, kaip antspaudą 
ant savo rankos! 

Juk meilė stipri kaip mirtis, aistra 
nuožmi kaip Šeolas. 

Jos kaitra kaip ugnies kaitra, 
nenumaldoma liepsna. 

Giliausi vandenys negali užgesinti meilės 
nei potvyniai jos paskandinti. 

Jeigu žmogus siūlytų už meilę visą savo 
turtą, būtų tik paniekos vertas. 

TAI DIEVO ŽODIS 
Visi (atsako): Dėkojame Dievui. 

 

8 
Skaitovas ar patarnautojas (skaito): 
SKAITINYS IŠ SIRACIDO KNYGOS 

(Sir 26,1-4.16-21) 

Laimingas geros žmonos vyras, jo 

gyvenimo dienos bus dvigubai pailgintos. 
Sumani žmona neša džiaugsmą savo 

vyrui, ramus ir visapusiškas yra jo 
gyvenimas. 

Gera žmona yra didelė dovana, skirta 
žmogui, kuris pagarbiai bijo Viešpaties. 
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Nesvarbu koks jis būtų – turtingas ar 

vargšas – jo širdis yra pilna džiaugsmo ir jo 
veidas visados linksmas. 

Kaip graži tekanti saulė Viešpaties danguje, 
lygiai taip gera žmona tvarkingoje šeimoje. 

Kaip šviesi šventosios žvakidės šviesa, lygiai 
taip gražus veidas ant grakštaus liemens. 

Kaip auksiniai šulai ant sidabrinių 
papėdžių, taip lygiai jos gražios kojos ant tvirtų 

padų. 
Mano vaike, saugok sveiką savo jaunystės 

žydėjimą, neatiduok savo jėgų svetimiems. 
Išsirink iš viso krašto vešlų lauką ir apsėk jį 

savo sėkla, pasitikėdamas savo gera kilme. 
Taip tavo palikuonys klestės ir, pasitikėdami 

savo gera kilme, taps stiprūs. 
TAI DIEVO ŽODIS 

Visi (atsako): Dėkojame Dievui. 
 

9 
Skaitovas ar patarnautojas (skaito): 

SKAITINYS IŠ PRANAŠO JEREMIJO KNYGOS 
(Jer 31,31-32a.33-34a) 

Tikėkite manimi, ateina dienos, – tai 
Viešpaties žodis, – kada sudarysiu naują 

sandorą su Izraelio namais ir Judo namais. Ne  
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tokią sandorą, kokią buvau sudaręs su jų 

tėvais tą dieną, kada paėmęs juos už rankos 
išvedžiau iš Egipto žemės. O šitokia yra 

sandora, kurią sudarysiu su Izraelio 
namais, atėjus toms dienoms, – tai 

Viešpaties žodis, – įdiegsiu jiems savo 
įstatymą, jį įrašysiu jiems į širdį. Tada aš 

būsiu jų Dievas, ir jie bus mano tauta. Ir 
nebereikės bičiuliui raginti savo bičiulį ar 

broliui savo brolį: 'Pažinkit Viešpatį!' Visi, 
maži ir dideli, pažins mane, – tai Viešpaties 

žodis. 
TAI DIEVO ŽODIS 

Visi (atsako): Dėkojame Dievui. 
 

D 
PSALMĖS 

PSALMĘ GIEDA VARGONININKAS. JAM UŽGIEDOJUS 
PSALMĖS ATLIEPĄ, VISI JĮ ATKARTOJA. ATLIEPAS 

KARTOJAMAS PO KIEKVIENO STULPELIO 

 

1 
Ps 33,12.18.20-22 

Atliepas (A): Viešpaties malonių pilna yra 
žemė. 

Laiminga tauta, kuri savo Dievu Viešpatį 
laiko, 
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toji tauta, kuri išrinkta būti jo nuosavybe. 

Viešpaties akys žvelgia į tuos, kur jo bijo, 
kurie tikisi jojo malonės. (A) 

 
Mes jo didžiai išsiilgę,  

jis mūsų rėmėjas ir skydas. 
Džiaugias mūsų širdis, kad Viešpatį turi, 

šventu vardu jo pasikliovus. (A) 
 

Viešpatie, būk mums gailestingas,  
mes gi taip tavim tikim. (A) 

 

2 
Ps 33,2-9 

Atliepas (A): Aš visuomet Viešpatį gerbsiu. 

 
Aš visuomet Viešpatį gerbsiu, 

mano burna šlovins jį nuolat. 
Juo mano siela didžiuojas. 

Tegu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias. (A) 
 

Su manimi visi šlovinkit Viešpatį, 
aukštinkit Viešpaties vardą, kaip vienas. 

Viešpaties ieškau, jis atsiliepia 
ir išvaduoja mane iš baisybių. (A) 
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Žvelkit į jį, ir jums nušvis veidas, 

nebeteks rausti iš gėdos. 
Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išgirdo, 

iš visų bėdų išvadavo. (A) 
 

Viešpaties angelas pylimu apjuosia 
dievobaimingus žmones, 

juos iš nelaimės vaduoja. 
Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats 

geras, 
laimė tam žmogui, kuris jo parama tiki. (A) 

 

3 
Ps 102,1-2.8.13.17-18a 

Atliepas (A): Viešpats – švelnus, 

maloningas. 
 

Tegu mano siela Viešpatį šlovina, 
ir visa, kas yra manyje, tegarbina jo šventąjį 

vardą! 
Lai mano siela Viešpatį šlovina, 

lai neužmiršta, kiek jis man gero padarė. (A) 
 

Viešpats – švelnus, maloningas, 
neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo. 

Kaip tėvas gailisi vaiko, 
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taip gailisi Viešpats ištikimųjų. (A) 

 
Viešpats amžinai gailestingas 

tiems, kas jo šventai bijo. 
Ainių ainiams jis geras – 

tiems, kur jo sandoros laikos. (A) 
 

4 
Ps 111,1-2.3-4.5-7a.7bc-8.9 

Atliepas (A): Laimingas, kas Viešpaties 
įsakymus myli. 

 
Laimingas, kas Viešpaties bijo, 

kas jo įsakymus myli. 
Jo ainiai bus žemėj galingi, 

teisingųjų kartai – palaima. (A) 
 

Jo namuose – ištaiga, dideli turtai, 
jo teisumas amžiais laikysis. 

Jis nušvinta lyg Šviesa tamsybėj, 
švelnus, gailestingas, teisingas. (A) 

 
Laimingas, kas kito gailis, paskolą duoda, 

kas reikalus tvarko teisingai. 
Jam niekad netenka drebėti, 

minimas teisuolio vardas per amžius. (A) 
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Liūdna žinia jo negąsdins. 

Širdis jo drąsi, nes Viešpačiu vilias. 
Širdis jo rami, nebijanti nieko, 

atsainiai jis žvelgia į savo engėjus. (A) 
 

Jis vargšams dovanas duoda, dalija, 
jo teisumas amžiais nežūsta. 

Jo didybė skaidriai nušvinta. (A) 
 

5 
Ps 127,1-5 

Atliepas (A): Laimingas žmogus, kuris 
Viešpaties bijo! 

 
Laimingas esi, kad Dievo bijaisi, 

kad laikais jo parodyto kelio! 
Savo darbo vaisiais maitinsies, 

būsi laimingas ir pertekęs visko. (A) 
 

Tavoji žmona – kaip vyno medis derlingas –  
apie namų židinį suksis, 

vaikai – kaip jaunos alyvų šakelės –  
susės aplink stalą. (A) 

 
Matai, koks laimingas tas vyras, 

kuris Viešpaties bijo! 
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Telaimina Dievas tave nuo šventojo kalno, 

kad visą gyvenimą tu Jeruzalę klestint 
regėtum. (A) 

 

6 
Ps 144,8-10.15.17-18 

Atliepas (A): Garbinkit Viešpaties vardą. 

 
Viešpats švelnus, gailestingas,  

didžiai maloningas, rūstaut negreitas. 
Viešpats visiems yra geras,  

savo visiems kūriniams gailestingas. (A) 
 

Viešpatie, tegu visi tvariniai tau dėkoja,  
tegu tave garbina ištikimieji. 

Į tave krypsta akys kiekvieno, 
savo metu visiems duodi peno. (A) 

 
Kur Viešpats žengia – žengia teisingai, 

ką jis padaro tas šventa, 
Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukias, 

kiekvienam, kas iš tyros širdies šaukias. (A) 
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7 
Ps 148,1-4.9-13 

Atliepas (A): Garbinkit Viešpaties vardą. 

 
Garbinkit Viešpatį danguje, 

šlovinkit jį ten, aukštybėj. 
Šlovinkit jį visi angelai, 

šlovinkit Viešpatį, dangaus kareivijos. (A) 
 

Šlovinkit Viešpatį, saule, mėnuli, 
šlovinkit jį žėruojančios žvaigždės! 

Tešlovina jį dangaus skliautas, 
ir viršum jo esantys vandens! (A) 

 
Šlovinkit Viešpatį, kalnai ir kalneliai, 

vaismedžiai, kadrai aukštieji; 
šlovinkit, žvėrys, visi gyvulėliai, 

žemės šliužai ir oro paukšteliai. (A) 
 

Šlovinkit Viešpatį, žemės valdovai ir visos 
tautos, 

jūs, kunigaikščiai ir žemės teisėjai, 
jaunuoliai, mergaitės, 

seneliai su mažutėliais,  
garbinkit Viešpaties vardą, 

nes jisai vienas didingas. (A) 
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Viešpaties šlovė aidi po dangų ir žemę. 

Savo tautos jis galybę iškėlė. (A) 
 
PAGIEDOJUS PSALMĘ, ANTRĄJĮ SKAITINĮ KVIEČIAMAS 
SKAITYTI JAUNŲJŲ PARINKTAS SKAITOVAS AR 
PATARNAUTOJAS 

 

E 
ANTRIEJI SKAITINIAI 

 

1 
Skaitovas ar patarnautojas (skaito): 
SKAITINYS IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO 

PAULIAUS LAIŠKO ROMIEČIAMS 
(Rom 8, 31b-35.37-39) 

Mylimieji! Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš 
mus?! Jeigu jis nepagailėjo nė savo Sūnaus, 

bet atidavė jį už mus visus, – kaipgi jis ir visko 
nedovanotų kartu su juo?! Kas kaltins Dievo 

išrinktuosius? Juk Dievas išteisina! Tai kas 
pasmerks? Ar Kristus Jėzus, kuris numirė, bet 

buvo prikeltas, kuris sėdi Dievo dešinėje ir net 
užtaria mus?! Kas gi mus atskirs nuo Kristaus 

meilės? Ar vargas? ar priespauda? ar 
persekiojimas? ar badas? ar nuogumas? ar 

pavojus? ar kalavijas? 
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Tačiau visa mes lengvai nugalime dėlei to, 

kuris mus pamilo. Ir aš esu tikras, kad nei 
mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei 

kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei 
galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei 

jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo 
Dievo meilės, kuri yra mūsų Viešpatyje 

Kristuje Jėzuje.  
TAI DIEVO ŽODIS 

Visi (atsako): Dėkojame Dievui. 
 

2 
Skaitovas ar patarnautojas (skaito): 

SKAITINYS IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO 
PAULIAUS LAIŠKO ROMIEČIAMS 

(Rom 12,1-2.9-18) 

Dėl Dievo gailestingumo prašau jus, 

broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, 
Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį Dievo 

garbinimą. Ir nesekite šiuo pasauliu, bet 
pasikeiskite atsinaujindami dvasia, kad 

galėtumėte suvokti Dievo valią, – kas gera, 
tinkama ir tobula. 

Meilė tebūna be veidmainystės. Bodėkitės 
pikto, laikykitės gero. Nuoširdžiai mylėkite 

vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite  
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tarpusavio pagarba. Nebūkite apsileidę, bet 

uolūs, karštos dvasios, tarnaukite Viešpačiui. 
Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, 

ištvermingi maldoje. Rūpinkitės šventųjų 
reikalais, puoselėkite svetingumą. 

Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir 
nekeikite. Džiaukitės su besidžiaugiančiais, 

verkite su verkiančiais. Sutarkite tarpusavyje. 
Nesiveržkite prie aukštų dalykų, bet 

pasitenkinkite kukliais. Nelaikykite savęs 
išmintingais. Niekam neatmokėkite piktu už 

pikta, rūpinkitės tuo, kas gera visų žmonių 
akyse. Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, 

gyvenkite taikoje su visais žmonėmis.  
TAI DIEVO ŽODIS 

Visi (atsako): Dėkojame Dievui. 

 

3 
Skaitovas ar patarnautojas (skaito): 
SKAITINYS IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO 

PAULIAUS LAIŠKO ROMIEČIAMS 
(Rom 15,1b-3a.5-7.13) 

Mes, stiprieji, turime pakęsti silpnųjų 
silpnybes, ne sau pataikauti. Kiekvienas iš 

mūsų tesirūpina būti artimui malonus, jo 
labui ir pažangai. Juk ir Kristus gyveno ne  
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savo malonumui. Ištvermės ir paguodos 

Dievas teduoda jums tarpusavyje būti 
vienos minties, Kristaus Jėzaus pavyzdžiu, 

kad sutartinai vienu balsu šlovintumėte 
Dievą, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 

Tėvą. 
Priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jus 

priėmė, Dievo garbei. Taigi vilties Dievas jus, 
gyvenančius tikėjimu, tepripildo visokių 

džiaugsmų ir ramybės, kad Šventosios 
Dvasios galybe būtumėte pertekę vilties. 

TAI DIEVO ŽODIS 
Visi (atsako): Dėkojame Dievui. 

 

4 
Skaitovas ar patarnautojas (skaito): 

SKAITINYS IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO 
PAULIAUS PIRMOJO LAIŠKO 

KORINTIEČIAMS 
(1 Kor 6,13c-15a.17-20) 

Broliai, kūnas skirtas ne ištvirkavimui, bet 

Viešpačiui, o Viešpats – kūnui. Prikėlęs 
Viešpatį, Dievas ir mus prikels savo galybe. 

Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus 
nariai? Taip pat kas susijungia su 

Viešpačiu, tampa viena dvasia su juo.  
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Sergėkitės palaidumo! Jokia kita žmogaus 

daroma nuodėmė nepaliečia kūno, o ištvirkėlis 
nusikalsta savo kūnui. Ar nežinote, kad jūsų 

kūnas yra šventovė jumyse gyvenančios 
Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir 

kad jūs nebepriklausote patys sau? Iš tiesų 
esate brangiai nupirkti. Tad šlovinkite Dievą 

savo kūnu!  
TAI DIEVO ŽODIS 

Visi (atsako): Dėkojame Dievui. 
 

5 
Skaitovas ar patarnautojas (skaito): 

SKAITINYS IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO 
PAULIAUS PIRMOJO LAIŠKO KORINTIEČIAMS 

(1 Kor 12,31-13,8a) 

Broliai, siekite aukštesniųjų malonės 

dovanų. 
Aš trokštu jums nurodyti dar prakilnesnį 

kelią. 
Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet 

neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvangantis 
varis ir skambantys cimbolai. Ir jei turėčiau 

pranašystės dovaną ir pažinčiau visas 
paslaptis ir visą mokslą; jei turėčiau visą 

tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti,  
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tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. 

Ir jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu, 
jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet 

neturėčiau meilės, – nieko nelaimėčiau. 
Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; 

meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji 
nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, 

nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo 
bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu 

pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, 
viskuo viliasi ir visa ištveria. 

Meilė niekada nesibaigia. 
TAI DIEVO ŽODIS 

Visi (atsako): Dėkojame Dievui. 
 

6 
Skaitovas ar patarnautojas (skaito): 

SKAITINYS IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO 
PAULIAUS LAIŠKO EFEZIEČIAMS 

(Ef 4,1-6) 

Broliai, aš, kalinys Viešpatyje, raginu jus 

elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį 
esate pašaukti. Su visu nuolankumu bei 

meilumu, su didžia kantrybe palaikykite 
tarpusavio meilę, uoliai sergėkite Dvasios 

vienybę taikos ryšiais. Vienas kūnas ir viena  
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Dvasia, kaip ir esate pašaukti į vieną savo 

pašaukimo viltį. Vienas Viešpats, vienas 
tikėjimas, vienas krikštas. Vienas Dievas ir 

visų Tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose. 
TAI DIEVO ŽODIS 

Visi (atsako): Dėkojame Dievui. 
 

7 
Skaitovas ar patarnautojas (skaito): 

SKAITINYS IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO 
PAULIAUS LAIŠKO EFEZIEČIAMS 

(Ef 5,2a.25-32) 

Broliai, gyvenkite meile, nes ir Kristus 

pamilo jus ir atidavė už mus save . 
Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus 

mylėjo Bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją 
pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu 

ir žodžiu, kad padarytų sau garbingą Bažnyčią, 
neturinčią jokios dėmės nei raukšlės, nei nieko 

tokio, bet šventą ir nesuteptą. Taip ir vyrai turi 
mylėti savo žmonas tarytum savuosius kūnus. 

Kas myli žmoną, myli save patį. Juk niekas 
niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį 

maitina ir globoja kaip ir Kristus Bažnyčią. 
Mes gi esame jo kūno nariai. Todėl žmogus 

paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo  
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žmonos, ir du taps vienu kūnu. Šita 

paslaptis yra didelė, – aš tai sakau, 
žvelgdamas į Kristų ir Bažnyčią.  

TAI DIEVO ŽODIS 
Visi (atsako): Dėkojame Dievui. 

 

8 
Skaitovas ar patarnautojas (skaito): 
SKAITINYS IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO 

PAULIAUS LAIŠKO FILIPIEČIAMS 
(Fil 4,4-9) 

Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl 
kartoju: džiaukitės! Jūsų meilumas tebūna 

žinomas visiems. Viešpats yra arti! Niekuo 
perdaug nesirūpinkite, bet visuose 

reikaluose malda ir prašymu su padėka 
jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir 

Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, 
sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. 

Mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, 
teisu, tyra, mylėtina, giriama, – apie visa, 

kas dorybinga ir šlovinga. Darykite, ką tik iš 
manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir 

matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su 
jumis. 

TAI DIEVO ŽODIS 
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Visi (atsako): Dėkojame Dievui. 

 

9 
Skaitovas ar patarnautojas (skaito): 
SKAITINYS IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO 

PAULIAUS LAIŠKO KOLOSIEČIAMS 
(Kol 3,12-17) 

Jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir 
numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu 

gailestingumu, gerumu, nuolankumu, 
romumu ir kantrumu. Būkite vieni kitiems 

pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas 
prieš kitą turite skundą. Kaip Viešpats jums 

atleido, taip ir jūs atleiskite. Viršum viso šito 
tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis. Jūsų 

širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią 
esate pašaukti viename kūne. Būkite dėkingi! 

Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. 
Mokykite ir raginkite vieni kitus visokeriopa 

išmintimi; su dėkinga širdimi giedokite Dievui 
psalmes, himnus ir dvasines giesmes. Ir visa, 

ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visa 
darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per jį 

dėkodami Dievui Tėvui. 
TAI DIEVO ŽODIS 

Visi (atsako): Dėkojame Dievui. 
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10 
Skaitovas ar patarnautojas (skaito): 
SKAITINYS IŠ LAIŠKO ŽYDAMS 

(Žyd 13,1-4a,5-6) 

Mylimieji! Teišsilaiko brolių meilė. 

Nepamirškite svetingumo, nes per jį kai 
kurie, patys to nežinodami, buvo priėmę 

viešnagėn angelus. Prisiminkite kalinius, 
tarsi patys būtumėte kaliniai, prisiminkite 

skriaudžiamuosius, nes patys tebesate 
kūne. Tebūna visų gerbiama santuoka ir 

nesuteptas santuokos patalas. Gyvenkite be 
godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką 

turite, nes Dievas yra pasakęs: „Niekad aš 
tavęs nepamesiu ir neapleisiu“. Todėl galime 

su pasitikėjimu tarti: „Viešpats mano 
gelbėtojas – aš nebijosiu!“ 

TAI DIEVO ŽODIS 
Visi (atsako): Dėkojame Dievui. 

 

11 
Skaitovas ar patarnautojas (skaito): 
SKAITINYS IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO 

PETRO PIRMOJO LAIŠKO 
(1 Pt 3,1-9) 
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Mylimieji! Jūs, žmonos, būkite klusnios savo 

vyrams, kad tie, kurie neklauso žodžio, ir be 
žodžio būtų laimėti [tikėjimui] žmonų elgesiu, 

matydami jūsų gyvenimo dievobaimingumą ir 
skaistumą. Tegu puošia jus ne išorė – 

šukuosena, aukso gražmenos ar ištaigingi 
drabužiai, – bet žmogaus širdies slaptuma: 

nesugadinta, švelni ir taikinga dvasia, kuri 
brangi Dievo akyse. Juk kadaise taip ir 

puošdavosi šventos moterys, kurios turėjo viltį 
Dieve ir buvo klusnios savo vyrams. Taip Sara 

klausė Abraomo ir vadino jį viešpačiu. Jūs 
tapote jos dukterimis, darydamos gera ir 

nebijodamos jokių bauginimų. 
O ir jūs, vyrai, supratingai gyvendami su 

moterimis, atsižvelkite, kad jos priklauso 
silpnesnei lyčiai, pagerbkite jas, kaip turinčias 

kartu su jumis paveldėti gyvenimo malonę; 
tada jūsų maldos nebus trukdomos. 

Galiausiai visi būkite vieningi, užjaučiantys 
kitus, mylintys brolius, gailestingi, nuolankūs. 

Neatsilyginkite piktu už pikta ar keiksmu už 
keiksmą, bet, priešingai, laiminkite, nes ir 

patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo. 
TAI DIEVO ŽODIS 

Visi (atsako): Dėkojame Dievui. 
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12 
Skaitovas ar patarnautojas (skaito): 
SKAITINYS IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO JONO 

PIRMOJO LAIŠKO 
(1 Jn 3,18-24) 

Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, 
bet darbu ir tiesa. Tuo mes pažinsime, jog 

esame iš tiesos, ir jo akivaizdoje 
nuraminsime savo širdį, jei mūsų širdis 

imtų mus smerkti: Dievas didesnis už mūsų 
širdį ir viską pažįsta. 

Mylimieji, jei širdis mūsų nesmerkia, mes 
ramiai pasitikime Dievu ir gauname iš jo, ko 

prašome, nes laikomės jo įsakymų ir 
darome, kas jam patinka. O štai jo 

įsakymas: kad tikėtume jo Sūnaus Jėzaus 
Kristaus vardą ir mylėtume vieni kitus, kaip 

jo įsakyta. Kas laikosi jo įsakymų, pasilieka 
Dieve ir Dievas jame. O kad jis mumyse 

pasilieka, mes žinome iš Dvasios, kurią jis 
mums davė.  

TAI DIEVO ŽODIS 
Visi (atsako): Dėkojame Dievui. 
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13 
Skaitovas ar patarnautojas (skaito): 
SKAITINYS IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO JONO 

PIRMOJO LAIŠKO 
(1 Jn 4,7-12) 

Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė 
yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs 

iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas 
nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. O Dievo 

meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė 
į pasaulį savo viengimį Sūnų, kad mes 

gyventume per jį. Meilė – ne tai, kad mes 
pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir 

atsiuntė savo Sūnų kaip permaldavimą už 
mūsų nuodėmes. 

Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir 
mes turime mylėti vieni kitus.  

Dievo niekas niekuomet nėra matęs. Jei 
mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka, 

ir jo meilė mumyse tobula tampa. 
TAI DIEVO ŽODIS 

Visi (atsako): Dėkojame Dievui. 
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14 
Skaitovas ar patarnautojas (skaito): 
SKAITINYS IŠ APREIŠKIMO ŠVENTAJAM 

APAŠTALUI JONUI 
(Apr 19,1.5-9a) 

Aš, Jonas, girdėjau danguje skardžius 
balsus tarsi didžiulės minios, skelbiančios: 

„Aleliuja! Išganymas, šlovė ir galybė 
priklauso mūsų Dievui“. O nuo sosto 

nuskambėjo balsas: „Šlovinkite mūsų Dievą, 
visi jo tarnai, visi, kurie bijote jo: maži ir 

dideli!“ 
Vėl išgirdau gausingos minios balsą, lyg 

didelių vandenų šniokštimą ar galingų 
griaustinių dundėjimą. Jie skelbė: „Aleliuja! 

Užviešpatavo mūsų Viešpats Dievas, 
Visagalis. Džiūgaukime ir linksminkimės, ir 

duokime jam garbę! Nes prisiartino Avinėlio 
vestuvės ir jo nuotaka pasirengusi. Jai buvo 

duota apsivilkti spindinčia, tyra drobe, o ta 
drobė – tai šventųjų teisūs darbai“. 

Ir sako man angelas: „Rašyk: 'Palaiminti, 
kurie pakviesti į Avinėlio vestuvių pokylį'“.  

TAI DIEVO ŽODIS 
Visi (atsako): Dėkojame Dievui. 
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IŠKLAUSIUS ANTRĄJĮ SKAITINĮ, VISI ATSISTOJA, 
SKAITOMAS ARBA GIEDAMAS POSMELIS PRIEŠ 

EVANGELIJĄ. 
PO TO SKAITOMA EVANGELIJA. PRADĖJUS JĄ SKAITYTI, 

KIEKVIENAS DARO KRYŽIAUS ŽENKLĄ ANT SAVO KAKTOS, 
LŪPŲ IR KRŪTINĖS. 

 

F 

POSMELIAI PRIEŠ EVANGELIJĄ 
 

1 
Vargonininkas (gieda) arba kunigas (gieda ar 

skaito): 
Aleliuja! Dievas sukūrė dangų ir žemę! 

Telaimina jis tave iš savo šventojo būsto! 
Aleliuja!                                           (Plg. Ps 133,3) 

 

2 
Vargonininkas (gieda) arba kunigas (gieda ar 

skaito): 
Aleliuja! Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš 

Dievo ir pažįsta Dievą. Aleliuja!       (Plg. 1 Jn 4,7b) 
 

3 
Vargonininkas (gieda) arba kunigas (gieda ar 

skaito): 
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Aleliuja! Jei mylime vieni kitus, Dievas 

mumyse pasilieka, ir jo meilė mumyse 
tobula tampa. Aleliuja!                (Plg. 1 Jn 4,12) 

 

4 
Vargonininkas (gieda) arba kunigas (gieda 
ar skaito): 

Aleliuja! Dievas yra meilė, tai ir mes turime 
mylėti vieni kitus. Aleliuja!      (Plg. 1 Jn 4,8b.11) 

 

5 
Vargonininkas (gieda) arba kunigas (gieda 
ar skaito): 

Aleliuja! Kas pasilieka meilėje, tas pasilieka 
Dieve, ir Dievas pasilieka jame. Aleliuja! 

(Plg. 1 Jn 4,16) 
 

G 
EVANGELIJOS 

 

1 
Kunigas (sako): Viešpats su Jumis! 

Visi (atsako): Ir su Tavimi. 
Kunigas (skaito): Pasiklausykite šventosios 

Evangelijos pagal Matą. 
(Mt 5,1-12a) 
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Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir 

atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Atvėręs 
lūpas jis mokė: 

„Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra 
dangaus karalystė. 

Palaiminti liūdintys: jie bus paguosti. 
Palaiminti romieji: jie paveldės žemę. 

Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo: 
jie bus pasotinti. 

Palaiminti gailestingieji: jie susilauks 
gailestingumo. 

Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą. 
Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo 

vaikais. 
Palaiminti persekiojami dėl teisumo: jų yra 

dangaus karalystė. 
Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir 

persekioja bei meluodami visaip šmeižia. 
Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia 

gausus atlygis danguje. 
GIRDĖJOTE VIEŠPATIES ŽODĮ 

Visi (atsako): Šlovė tau, Kristau! 
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2 
Kunigas (sako): Viešpats su Jumis! 
Visi (atsako): Ir su Tavimi. 

Kunigas (skaito): Pasiklausykite šventosios 
Evangelijos pagal Matą. 

(Mt 5,13-16) 
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jūs žemės 

druska. Jei druska išsidvoktų, kuo gi ją 
reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir 

belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs 
pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti 

miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas 
nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į 

žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra 
namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa 

žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus 
jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje“. 

GIRDĖJOTE VIEŠPATIES ŽODĮ 
Visi (atsako): Šlovė tau, Kristau! 

 

3 
Kunigas (sako): Viešpats su Jumis! 
Visi (atsako): Ir su Tavimi. 

Kunigas (skaito): Pasiklausykite šventosios 
Evangelijos pagal Matą. 

(Mt 7,21.24-25) 
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Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Ne kiekvienas, 

kuris man šaukia: 'Viešpatie, Viešpatie!', įeis į 
dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo 

mano dangiškojo Tėvo valią. Kas klauso šitų 
mano žodžių ir juos vykdo, panašus į 

išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant 
uolos. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo 

vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis 
nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos“.  

GIRDĖJOTE VIEŠPATIES ŽODĮ 
Visi (atsako): Šlovė tau, Kristau! 

 

4 
Kunigas (sako): Viešpats su Jumis! 
Visi (atsako): Ir su Tavimi. 

Kunigas (skaito): Pasiklausykite šventosios 
Evangelijos pagal Matą. 

(Mt 19,3-6) 
Anuomet pas Jėzų atėjo fariziejų. Spęsdami 

pinkles, jie paklausė: „Ar galima vyrui dėl 
kokios nors priežasties atleisti žmoną?“ Jis 

atsakė: „Argi neskaitėte, jog Kūrėjas iš pradžių 
sukūrė žmones kaip vyrą ir moterį ir pasakė: 

Todėl vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie 
žmonos, ir du taps vienu kūnu. Taigi jie – jau  
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nebe du, o vienas kūnas. Ką tad Dievas 

sujungė, žmogus teneperskiria“.  
GIRDĖJOTE VIEŠPATIES ŽODĮ 

Visi (atsako): Šlovė tau, Kristau! 
 

5 
Kunigas (sako): Viešpats su Jumis! 

Visi (atsako): Ir su Tavimi. 
Kunigas (skaito): Pasiklausykite šventosios 

Evangelijos pagal Matą. 
(Mt 22,35-40) 

Vienas iš fariziejų, Įstatymo mokytojas 
paklausė Jėzų: „Mokytojau, koks įsakymas 

yra didžiausias Įstatyme?“ Jėzus jam 
atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa 

širdimi, visa siela ir visu protu. Tai 
didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis – 

panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save 
patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas 

Įstatymas ir Pranašai“. 
GIRDĖJOTE VIEŠPATIES ŽODĮ 

Visi (atsako): Šlovė tau, Kristau! 
 

6 
Kunigas (sako): Viešpats su Jumis! 

Visi (atsako): Ir su Tavimi. 
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Kunigas (skaito): Pasiklausykite šventosios 

Evangelijos pagal Morkų. 
(Mk 10,6-9) 

Jėzus pasakė: „Nuo pasaulio pradžios Dievas 

sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl 

vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie 
žmonos, ir du taps vienu kūnu.  

Taigi jie – jau nebe du, o vienas kūnas. Ką tad 
Dievas sujungė, žmogus teneperskiria!“ 

GIRDĖJOTE VIEŠPATIES ŽODĮ 
Visi (atsako): Šlovė tau, Kristau! 

 

7 
Kunigas (sako): Viešpats su Jumis! 
Visi (atsako): Ir su Tavimi. 

Kunigas (skaito): Pasiklausykite šventosios 
Evangelijos pagal Joną.  

(Jn 2,1-11) 
Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. 

Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip 
pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. 

Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie 
nebeturi vyno“. Jėzus atsakė: „O kas man ir 

tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“ Jo 
motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums 

lieps“. Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų 
apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų  



45 
talpos. Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus 

vandens“. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis 
pasakė: „Dabar semkite ir neškite stalo 

prievaizdui“. Tie nunešė. Paragavęs paversto 
vynu vandens ir nežinodamas, iš kur tai 

(nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo), 
prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: 

„Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio 
vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. 

O tu laikei gerąjį vyną iki šiolei“. Tokią 
stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos 

Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir 
mokiniai įtikėjo jį.  

GIRDĖJOTE VIEŠPATIES ŽODĮ 
Visi (atsako): Šlovė tau, Kristau! 

 

8 
Kunigas (sako): Viešpats su Jumis! 
Visi (atsako): Ir su Tavimi. 

Kunigas (skaito): Pasiklausykite šventosios 
Evangelijos pagal Joną. 

(Jn 15,9-12) 
Jėzus kalbėjo: „Kaip mane Tėvas mylėjo, 

taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano 
meilėje! Jei laikysitės mano įsakymų, 

pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad  
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vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo 

meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų 
manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui 

nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad 
vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau“. 

GIRDĖJOTE VIEŠPATIES ŽODĮ 
Visi (atsako): Šlovė tau, Kristau! 

 

9 
Kunigas (sako): Viešpats su Jumis! 
Visi (atsako): Ir su Tavimi. 

Kunigas (skaito): Pasiklausykite šventosios 
Evangelijos pagal Joną.  

(Jn 15,12-16) 
Jėzus kalbėjo: „Tai mano įsakymas, kad vienas 

kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau. Nėra 
didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus 

atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, 
ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, 

nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. 
Jus aš draugais vadinu, nes jums viską 

paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs. Ne 
jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir 

paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir 
jūsų vaisiai išliktų, – kad ko tik prašytumėte 

Tėvą mano vardu, jis visa jums duotų“. 
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GIRDĖJOTE VIEŠPATIES ŽODĮ 

Visi (atsako): Šlovė tau, Kristau! 
 

10 
Kunigas (sako): Viešpats su Jumis! 

Visi (atsako): Ir su Tavimi. 
Kunigas (skaito): Pasiklausykite šventosios 

Evangelijos pagal Joną.                    (Jn 17,20-

26) 
Pakėlęs akis į dangų, Jėzus prašė:  
„Tėve, Ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už 

tuos, kurie per jų žodį mane įtikės: tegul visi 
bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, 

tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis 
įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Ir tą šlovę, 

kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, 
kad jie būtų viena, kaip mes esame viena: 

aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų 
tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi 

mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane 
mylėjai. Tėve, aš noriu, kad tavo man 

pavestieji būtų su manim ten, kur ir aš; kad 
jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man 

suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulio 
įkūrimą. Teisingasis Tėve, pasaulis tavęs 

nepažino, o aš tave pažinau. Ir šitie pažino,  
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jog tu mane atsiuntei. Aš pagarsinau tavo 

vardą ir dar garsinsiu, kad meilė, kuria mane 
pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose“.  

GIRDĖJOTE VIEŠPATIES ŽODĮ 
Visi (atsako): Šlovė tau, Kristau! 

 
PERSKAITĘS EVANGELIJĄ, KUNIGAS PARAGINA VISUS 

ATSISĖSTI IR PASAKO PAMOKSLĄ. PO TO, VISIEMS 
ATSISĖDUS, GALI BŪTI TRUMPAS MUZIKINIS INTARPAS 
ARBA PAMĄSTYMAS TYLOJE. 

 
PO TO KUNIGAS PARAGINA VISUS ATSISTOTI, PAKVIEČIA 
JAUNUOSIUS Į NURODYTĄ VIETĄ IR PRADEDA SANTUOKOS 

APEIGAS. 
 

SANTUOKOS APEIGOS 
 

Kunigas: Brangūs jaunavedžiai, jūs atėjote 
čia, kad Bažnyčios įgalioto kunigo ir čia 

esančių liudininkų akivaizdoje jūsų meilė būtų 
šventosios liturgijos apeigomis atžymėta ir 

Viešpaties palaiminta. Krikšto sakramento 
metu Kristus suteikė jums pradinę išganymo 

malonę. O dabar šio Moterystės sakramento 
metu jis sustiprins jūsų Krikštu gautąją 

malonę ir išpuoš jus naujomis dvasinėmis 
dovanomis, kad, kol gyvi būsite, galėtumėte 

vienas kitam pasižadėtą ištikimybę tesėti ir su  
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moteryste susijusias pareigas lengviau 

išpildyti. Todėl Bažnyčios vardu jus klausiu: 
Kunigas (klausia jaunąjį): N., ar esi rimtai 

apgalvojęs, niekieno neverčiamas ir tikrai 
pasiryžęs vesti N.? 

Jaunasis (atsako): Taip (ar esu). 
Kunigas (klausia jaunąją): N., ar esi rimtai 

apgalvojusi, niekieno neverčiama ir tikrai 
pasiryžusi tekėti už N.? 

Jaunoji (atsako): Taip (ar esu). 
Kunigas (klausia abiejų jaunavedžių): Ar 

pasižadate santuokos kelyje visą gyvenimą 
vienas kitą mylėti ir gerbti? 

Jaunieji (atsako abu): Taip (pasižadame). 
 
KITĄ KLAUSIMĄ GALIMA PRALEISTI, ATSIŽVELGIANT Į 
TUOKIAMŲJŲ AMŽIŲ AR KITAS NEPATOGIAS KUNIGUI 

ŽINOMAS APLINKYBES 

 
Kunigas (klausia abiejų jaunavedžių): Ar 

sutinkate pagal Dievo valią susilaukti vaikų 
ir juos auklėti, kaip liepia Dievas ir 

Bažnyčia? 
Jaunieji (atsako abu): Taip (sutinkame). 

Kunigas: Tesuteikia jums Dievas savo 
malonės, kad tai, ką pažadate, būtų jūsų 

šeimos gyvenimo pagrindas. 
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SANTUOKINĖ PRIESAIKA 

 
Kunigas (kreipiasi į abu jaunavedžius): 

Kadangi tikrai ryžtatės sudaryti šventą vyro ir 
moters sąjungą, paduokite vienas kitam dešinę 

ranką ir Dievo bei jo Bažnyčios akivaizdoje 
vienas kitam prisiekite. 

 
PASISUKĘ VIENAS Į KITĄ, JAUNIEJI PADUODA DEŠINĘ 
RANKĄ IR KIEKVIENAS ATSKIRAI TARIA (PAGEIDAUTINA – 
MINTINAI) SANTUOKOS PRIESAIKOS ŽODŽIUS: 

 

Jaunasis (sako jaunajai): Aš, N. (sako savo 
vardą), imu tave, N (sako jaunosios vardą), 

savo žmona ir prisiekiu visada būti tau 
ištikimas: kai laimė lydės ar vargas suspaus, 

kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą 
gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda 

man Dievas! 
Jaunoji (sako jaunajam): Aš, N (sako savo 

vardą), imu tave, N (sako jaunojo vardą), savo 
vyru ir prisiekiu visada būti tau ištikima: kai 

laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata 
tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave 

mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas! 
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Kunigas (sako visiems): 

Ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria. 
Todėl jūsų santuoką aš, Katalikų Bažnyčios 

įgaliotas, tvirtinu ir laiminu vardan Dievo: 
Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. 
ARBA: 

Ši santuoka yra sudaryta Dievo akivaizdoje 

ir palaiminta Bažnyčios. Testiprina Viešpats 
jūsų priesaiką ir telaimina jūsų santuoką. 

Ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria. 
Visi (atsako): Amen. 

Kunigas (sako visiems): Jūs, kurie čia esate, 
būsite liudytojai, kad ši santuoka sudaryta 

Dievo akivaizdoje ir palaiminta Bažnyčios. 
Dabar visi pagarbinkime Dievą. 

Visi (atsako): Garbė Dievui: Tėvui ir Sūnui, 
ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, 

dabar ir visados ir per amžius! Amen. 
 

H 
ŽIEDŲ ŠVENTINIMAS 

 

1 
Kunigas: Tepalaimina Viešpats šiuos 

žiedus, kuriuos vienas kitam įteiksite kaip 
savo meilės ir ištikimybės ženklą. 
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Visi (atsako): Amen. 

 

2 
Kunigas: Palaimink, Viešpatie, šiuos žiedus, 
kuriuos laiminame tavo vardu. Tuos, kurie 

juos nešios, išlaikyk ištikimus vienas kitam 
bendro gyvenimo kelyje. Teišsilaiko jie tavo 

ramybėje bei globoje ir visada teklesti jų 
abipusė meilė. Prašome per Kristų, Mūsų 

Viešpatį. 
Visi (atsako): Amen. 

 

3 
Kunigas: Viešpatie, palaimink ir pašventink N. 
ir N. meilę vienas kitam. Šie žiedai tebūna 

jiems ištikimybės ženklas ir teprimena 

abipusės meilės būtinumą. Prašome per 
Kristų, mūsų Viešpatį. 

Visi (atsako): Amen. 
 
ŽIEDAI PAŠLAKSTOMI ŠVENTINTU VANDENIU. 
JAUNIEJI UŽMAUNA JUOS VIENAS KITAM, SAKYDAMI 
(PAGEIDAUTINA – MINTINAI):  
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Jaunasis: N (sakomas jaunosios vardas), 

imk šį žiedą mano meilės ir ištikimybės tau 
ženklą vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir 

Šventosios Dvasios. 
Jaunoji: N (sakomas jaunojo vardas), imk šį 

žiedą – mano meilės ir ištikimybės tau 
ženklą – vardan Dievo: Tėvo ir Sūnaus, ir 

Šventosios Dvasios. 
 
SANTUOKOS SAKRAMENTĄ TEIKIANT ŠV. MIŠIŲ METU, 
TOLIAU SEKA AUKOS LITURGIJA (ŠIO APEIGYNO J, K, M 
IR N DALYS), O JEIGU NE ŠV. MIŠIŲ METU,  

 
Kunigas (sako visiems): Dabar melskimės 

už jaunavedžius, kad, Dievo malonės 
padedami, vykdytų tai, ką prisiekė. 

 

I 
TIKINČIŲJŲ MALDOS 

 

1 
Kunigas: Prisimindami ypatingą Dievo 
malonės ir meilės dovaną, kuria jis teikėsi 

apvainikuoti ir pašventinti šių sutuoktinių 
meilę, paveskime juos abu Dievui.  

Į maldų kreipinius atsakysime:  
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„Prašom tave, Viešpatie“. 

Skaitovas: Gerasis Dieve Tėve, šiandien 
apdovanojęs N. ir N. Santuokos sakramento 

malonėmis, ir toliau jiems teik įvairiopą 
dvasinę palaimą ir kūno gerovę. 

Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 
Skaitovas: Kaip Galilėjos Kanos vestuvėse 

jaunavedžiai patyrė gelbstintį Kristaus gerumą, 
taip laimink ir šiuos sutuoktinius ateities 

bandymuose. 
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 

Skaitovas: Padėk šiems sutuoktiniams šventai 
ir vaisingai vienas kitą mylėti, santaikoje 

gyventi ir vienas kitam pagelbėti, kad savo 
krikščionišku gyvenimu galėtų pasauliui 

liudyti Kristų. 
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 

Skaitovas: Dieve, padėk ir visiems 
krikščionims kasdien vis labiau tobulėti, o 

gyvenimo sunkumuose gausių tavo gelbstinčių 
malonių patirti. 

Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 
Skaitovas: Šventoji Dvasia Dieve, atnaujink 

visiems čia esantiems sutuoktiniams 
Santuokos sakramentu gautąsias malones. 

Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 
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Kunigas: Maloningai išliek, Viešpatie, ant 

šių sutuoktinių savo meilės Dvasią, kad jie 
gyventų gyventų viena širdimi ir viena siela, 

kad išbandymų sunkumai jų neišskirtų ir 
tavo palaiminta jų tarpusavio meilės vienybė 

visada žydėtų. Prašome per Kristų, mūsų 
Viešpatį. 

Visi (atsako): Amen. 
 

2 
Kunigas: Meskimės už šią naują šeimą, kad 

joje stiprėtų tarpusavio meilė, kad Dievas 
gausiai laimintų visas šeimas pasaulyje.  

Į maldų kreipinius atsakysime:  
„Prašom tave, Viešpatie“. 

Skaitovas: Dieve, visada padėk šiems 
sutuoktiniams ir jų šeimai. 

Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 
Skaitovas: Saugok jaunimą, kuris rengiasi 

šeimos gyvenimui. 
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 

Skaitovas: Stiprink tuos, kurie, tavo 
įkvėpti, pasirinks Dievui pašvęsto gyvenimo 

kelią. 
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 
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Skaitovas: Padėk visoms šeimoms pasaulyje ir 

stiprink taiką bei vienybę tarp žmonių. 
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 

Skaitovas: Suteik amžinąją ramybę mūsų 
artimiesiems žemės gyvenimą baigusiems. 

Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 
Skaitovas: Dieve, laimink visą Bažnyčią – visą 

savo išrinktąją tautą – ir ugdyk visų 
krikščionių vienybę. 

Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 
Kunigas: Viešpatie Jėzau, mes tikime, kad tu 

esi čia ir visa vienijančia malone apdovanojai 
N. ir N. Priimk mūsų prašymus ir į visų širdis 

įliek Šventosios Dvasios dovanų. Prašome per 
Kristų, mūsų Viešpatį. 

Visi (atsako): Amen. 
 

3 
Kunigas: Dievas žmogų iš meilės sukūrė. 

Telydi N. ir N. vedybinio gyvenimo dienas savo 
stiprybe ir malone. 

Į maldų kreipinius atsakysime:  
„Prašom tave, Viešpatie“. 

Skaitovas: Viešpats stiprina tuos, kurie juo 
pasitiki. Savo gyvenime jaunieji teatjaučia  
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Dievo veikimą ir visada težino, kad Viešpats 

bei artimieji jais rūpinasi.  
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 

Skaitovas: Tebūna jaunųjų namai ir visos 
mūsų šeimos atviros pagalbos 

reikalingiesiems, vaišingi ir nuoširdūs.  
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 

Skaitovas: Viešpats globoja savo Bažnyčią, 
tą šeimų šeimą. Prašome, kad atsinaujinimo 

pastangos paveiktų visų tikinčiųjų širdis ir 
mes nuolat siektume tarnauti kitiems. 

Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 
Skaitovas: Viešpats suteikia savo ramybę. 

Meldžiame, kad šeimos, žmonių 
bendruomenės ir tautos siektų taikos ir 

bendravimo. 
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 

Skaitovas: Dievas ypatingu būdu yra mūsų 
tarpe. Kad, dalyvaudami šventose Mišiose, 

būtume vieningi ir maldingi Viešpaties 
akivaizdoje 

Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 
Kunigas: Dieve, meilingai pažvelk į visas 

mūsų šeimas ir padėk joms visuomet 
gyventi pagal tavo valią. Įkvėpk joms rimtą 

pareigos ir atsakomybės supratimą,  
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apdovanok jas žemiška gerove ir vesk į 

amžinąją laimę. Prašome per Kristų, mūsų 
Viešpatį. 

Visi (atsako): Amen. 
 

4 
Kunigas: Melskimės už šią naują šeimą, kad 

joje stiprėtų tarpusavio meilė, kad Dievas 
gausiai laimintų ir visas šeimas pasaulyje. 

Į maldų kreipinius atsakysime:  
„Prašom tave, Viešpatie“. 

Skaitovas: Kad meilė, kurią N. ir N. šiandien 
vienas kitam išreiškia, augtų ir bręstų į ramią 

meilingos šeimos meilę. 
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 

Skaitovas: Kad N. ir N., kurie šiandien 
prisiekia savo meilę tavo akivaizdoje, visados 

galėtų kartu melstis ir dalintis tavo meile kai 
lengva ar sunku. 

Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 
Skaitovas: Kad N. ir N. džiaugtųsi sveikata, 

kad juos laimintum vaikais ir draugais ir kad 
šeimyninis gyvenimas būtų taikingas. 

Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 
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Skaitovas: Už N. ir N. tėvus bei šeimas, kad 

jos būtų viena kitai parama ir draugiškumo 
šaltinis. 

Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 
Skaitovas: Už visus tuos, kurie padėjo N. ir 

N. pasiruošti šiai santuokai. Kad mūsų visų 
gyvenimas būtų bent dalinai pripildytas ta 

meile ir laime, kuria jiedu šiandien dalijasi. 
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 

Skaitovas: Už visus tuos, kurie išgyvena 
sunkumus savo šeimoje, kad meilės vedami 

juos spręstų. 
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 

Skaitovas: Kiekvienas savo širdyje 
pridėkime tuos linkėjimus, kuriuos 

Viešpaties akivaizdoje norime išsakyti. 
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 

Kunigas: Meldžiame tave, Viešpatie, 
maloniai pažvelk į šiuos jaunavedžius ir 

palaikyk jų šeimą, kad tavo valia susituokę 
ir tavo remiami laimingai ištesėtų, ką dabar 

prisiekė. To prašome per Kristų, mūsų 
Viešpatį. 

Visi (atsako): Amen. 
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5 
Kunigas: Melskimės už šią naują šeimą, kad 
joje stiprėtų tarpusavio meilė, kad Dievas 

gausiai laimintų ir visas šeimas pasaulyje. 
Į maldų kreipinius atsakysime:  

„Prašom tave, Viešpatie“. 
Skaitovas: Kad N. ir N. ryšys būtų šviesus ir 

stiprus per visas gyvenimo dienas. 
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 

Skaitovas: Palaimink N. ir N. tėvus, gimines, 
draugus ir pažįstamus, kaimynus ir visus, 

kurių gyvenimai su jais susiliečia. 
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 

Skaitovas: Palaimink N. ir N. gimines ir 
artimuosius, pas tave namo iškeliavusius. 

Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 
Skaitovas: Kad N. ir N. namai būtų ramūs, 

kad jų durys būtų atviros visiems, kurie juos 
myli, kad namus suptų saugus ir taikus 

pasaulis. 
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 

Skaitovas: Už vienišuosius, nuskriaustuosius, 
neturtinguosius, sergančius ir nelaimingus. 

Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 
Skaitovas: Kad šią dieną prisimindami vėl 

pajustume, jog meilė yra galingesnė už  



61 
neapykantą, pasitikėjimas už abejones, viltis 

už neviltį ir džiaugsmas už liūdesį. 
Visi (atsako): Prašom tave, Viešpatie. 

Kunigas: Meldžiame tave, Viešpatie, 
maloniai pažvelk į šiuos jaunavedžius ir 

palaikyk jų šeimą, kad tavo valia susituokę, 
tavo remiami laimingai ištesėtų, ką dabar 

prisiekė. To prašome per Kristų, mūsų 
viešpatį. 

Visi (atsako): Amen. 
 
PO ŠIŲ MALDŲ GALI BŪTI JAUNAVEDŽIŲ MALDA, KURIĄ 
JIE PATYS PASIRUOŠIA IR PASKAITO. 

 

J 
ATNAŠŲ MALDOS 

 

1 
Kunigas: Priimk, Viešpatie, atnašas už 

šventą santuokos ryšį ir, pats būdamas 
šeimos įkūrėjas, visada jai vadovauk. 

Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. 
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2 
Kunigas: Teikis, Viešpatie, maloniai priimti su 
džiaugsmu tau atnašaujamas dovanas ir 

tėviška meile globoti santuokos Sakramento  
pašventintus šeimai jaunuosius. Prašome per 

Kristų, mūsų Viešpatį. 
 

3 
Kunigas: Viešpatie, būk palankus mūsų 

maldavimams ir maloniai priimk atnašas už 
šiuos tikinčiuosius, ką tik sudariusius šventą 

santuoką; duok jiems kilnią tarpusavio meilę ir 
ištikimybę tavo valiai. Prašome per Kristų, 

mūsų Viešpatį. 
 

K 
DĖKOJIMO GIESMĖS 

 

1 
Santuokos kilnumas 

Kunigas: Viešpats su jumis. 
Visi (atsako): Ir su tavimi. 

Kunigas: Aukštyn širdis! 
Visi (atsako): Keliame į Viešpatį. 

Kunigas: Dėkojame Viešpačiui Dievui! 
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Visi (atsako): Verta ir teisinga. 

Kunigas: 
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir 

išganinga visur ir visada tau dėkoti, 
šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis 

Dieve. 
Tu iš švelnaus palankumo ir nedalomos 

vienybės supynei santuokos ryšį, kad šventa 
ir vaisinga sutuoktinių meilė nuolat 

gausintų tavo vaikų būrį. 
Tavo, Viešpatie, Apvaizda ir malonė 

nuostabiais būdais padaro, kad gausėjanti 
žmonija puošia pasaulį ir, sakramentų 

pašventinta, ugdo Bažnyčią per mūsų 
Viešpatį Jėzų Kristų. 

Per jį su angelais ir visais šventaisiais 
garbės tau himną nepaliausim giedoję: 

Šventas, šventas, šventas Viešpats galybių 
Dievas! 

Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. 
Osana aukštybėse! 

Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu! 
Osana aukštybėse! 
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2 
Santuokos sakramento didingumas 

Kunigas: Viešpats su jumis. 

Visi (atsako): Ir su tavimi. 
Kunigas: Aukštyn širdis! 

Visi (atsako): Keliame į Viešpatį. 
Kunigas: Dėkojame Viešpačiui Dievui! 

Visi (atsako): Verta ir teisinga. 
Kunigas: 

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga 
visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, 

visagali Tėve, amžinasis Dieve. 
Su savo tauta esi tu sudaręs naują sandorą ir, 

Kristaus mirtimi bei prisikėlimu atpirkęs, darai 
mus dieviškosios prigimties dalininkais ir 

dangaus džiaugsmo paveldėtojais su Kristumi. 
Tu nori, kad vyro ir moters širdžių sąjunga 

atspindėtų Kristaus dosnumą bei atsidavimą 
žmonijai ir kad ši paslaptis mums primintų 

neapsakomą tavo gerumą. 
Todėl su dangaus angelais ir šventaisiais 

garbės tau himną nepaliausim giedoję: 
Šventas, šventas, šventas Viešpats galybių 

Dievas! 
Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. 

Osana aukštybėse! 
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Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu! 

Osana aukštybėse! 
 

3 
Santuoka – Dievo meilės žmonijai atspindys 

Kunigas: Viešpats su jumis. 
Visi (atsako): Ir su tavimi. 

Kunigas: Aukštyn širdis! 
Visi (atsako): Keliame į Viešpatį. 

Kunigas: Dėkojame Viešpačiui Dievui! 
Visi (atsako): Verta ir teisinga. 

Kunigas: 
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir 

išganinga visur ir visada tau dėkoti, 
šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis 

Dieve. 
Tu savo tėvišku gerumu žmogų sukūrei ir 

taip jį išaukštinai, kad vyro ir moters širdžių 
sąjungą padarei savo meilės atspindžiu 

žmonijai. 
Iš meilės tu mus sutvėrei, meilės įsakymo 

laikytis ragini ir amžinaisiais savo meilės 
dalininkais nori mus padaryti. 

Šventoji santuokos paslaptis, būdama tavo 
gerumo mums ženklas, žmogiškąją meilę 

pašventina per Viešpatį Jėzų Kristų. 
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Per jį su dangaus angelais ir visais šventaisiais 

garbės tau himną nepaliausim giedoję: 
Šventas, šventas, šventas Viešpats galybių 

Dievas! 
Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. 

Osana aukštybėse! 
Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu! 

Osana aukštybėse! 
 

L 
MALDOS UŽ JAUNAVEDŽIUS 

 

1 
Kunigas: Broliai seserys, nuoširdžiai melskime 

Dievą už šiuos jaunavedžius, susituokusius 
Kristaus akivaizdoje, kad gausiai jiems teiktų 

savo palaimos ir sujungęs juos šventa 
priesaika, (Kristaus Kūno ir Kraujo 

sakramentu aplankydamas) vienytų kilnia 
meile. 

Kunigas: 
Dieve, tu savo galybe visa iš nieko sukūrei ir 

pasauliui išmintingus kelius nužymėjai. 
Sutvėrei ir žmogų, į save panašų, sutvėrei vyrą 

ir moterį ir paskelbei, kad jiedu jungsis į  
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neišardomą šeimą ir drauge kurs savo 

laikinąjį ir amžinąjį likimą. 
Dieve, šventąjį santuokos ryšį tu pakėlei į 

sakramento garbę, kad jis vaizduotų tyrą ir 
vaisingą Kristaus ir Bažnyčios meilę. 

Žmonijos aušroje įsteigęs vyro ir moters 
sąjungą, Dieve, ją tokia palaima 

apdovanojai, kad nė žmonių kaltės jos 
nepanaikino. 

Pažvelk dabar meiliai į šiuos jaunavedžius, 
trokštančius tavo palaimos! 

Teįžengia jie dabar į šeimos gyvenimą kupini 
tikėjimo ir skaistumo, tesuranda joje 

ramybę ir meilę, ištvermingai teseka kilnių 
vyrų ir moterų pavyzdžiais iš gyvenimo, 

istorijos ir Šventojo Rašto. 
Tegul jie visada pasitiki vienas kitu, tegerbia 

vienas kitą kaip lygiavertį žemės gyvenimo 
bendrakeleivį, pašauktą į tavo malonę ir 

šventumą, ir tegul vienas kitą taip myli, kaip 
Kristus myli Bažnyčią, o Bažnyčia – Kristų. 

Karštai meldžiame šiems sutuoktiniams, 
Viešpatie, tavo malonės, kad jie visuomet 

vienas kitam meilūs ir ištikimi pasiliktų, o 
kitiems žmonėms duotų skaistaus gyvenimo  
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pavyzdį ir, Evangelijos įkvėpti garbingai liudytų 

Kristų. 
(Leisk jiems susilaukti įpėdinių, dorai juos 

išauklėti ir džiaugtis vaikų ir vaikaičių gerove). 
Suteik jiems žemėje garbingą amžių, o danguje 

– nesibaigiančią laimę. 
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. 

Visi (atsako): Amen. 
 

2 
Kunigas: Nuoširdžiai melskime Viešpatį už 

šiuos jaunavedžius, kurie prie altoriaus atėjo 
susituokti, kad (Kristaus Kūną ir Kraują 

priėmę) vienas kitą ištvermingai mylėtų. 
Kunigas:  

Šventasis Tėve, sutvėręs žmones pagal savo 
paveikslą, padarei juos vyrais ir moterimis, 

kad, širdies ir gyvenimo ryšio suvienyti, jie 
atliktų tavo skirtą uždavinį pasaulyje. 

Norėdamas atskleisti savo meilės slaptybes, tu, 
Dieve, sutuoktinių tarpusavio meile išreiški tą 

sandorą, kurią esi sudaręs su savo tauta. 
Ištiesk savo palaimos ranką ant šių jaunųjų 

(gali būti sakomi jų vardai), kad ir jų 
santuokinis bendrumas atspindėtų tyrą ir 

vaisingą Kristaus ir Bažnyčios meilę. 
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Ištiesk, Viešpatie, savo palaimos ranką ant 

šių jaunųjų N. ir N. ir jų širdis pripildyk 
Šventosios Dvasios malonių. 

Šio sakramento suvienyti, Viešpatie, tegul 
jie dalysis tavo gerumo dovanomis, jaus tavo 

artumą, turės vieną širdį ir vieną sielą.  
Duok jiems, Viešpatie, dorybėmis išpuošti 

savo namų židinį ir Evangelijos pamokymais 
išauklėti savo vaikus vertais dangiškosios 

tavo šeimynos nariais. 
Gausia savo palaima apipilk jaunąją N., kad 

ji garbingai atlikdama žmonos ir motinos 
pareigas, puoštų savo namus meilumu, 

tyrumu ir kantrybe.  
Dangaus palaima lydėk jaunąjį N., kad jis 

būtų ištikimas vyras bei rūpestingas tėvas. 
Dieve, dangiškasis Tėve, kuris dabar kvieti 

jaunuosius prie savo stalo, pakviesk juos ir į 
džiaugsmingąjį dangaus pokylį. 

Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. 
Visi (atsako): Amen. 

 

3 
Kunigas: Broliai seserys, nuoširdžiai 
melskime šiems jaunavedžiams Dievo  
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palaimos. Atvedęs prie Santuokos sakramento, 

tegloboja juos savo malone. 
Kunigas: 

Dangiškasis Tėve, viso pasaulio Kūrėjau, tu 
sutvėrei vyrą ir moterį į savo paveikslą ir 

pažadėjai palaimą jų sąjungai.  
Meldžiam tave už šiuos jaunuosius, kurie 

šiandien sudaro sakramentinę Santuoką. 
Teapgaubia, Viešpatie, šiuos tikinčiuosius N. ir 

N. begalinė tavo palaima ir Šventoji Dvasia 
tepalaiko jų širdžių meilę, kad jų šeima būtų 

laiminga ir palikuonimis plėstų Bažnyčią. 
Kai bus jiems linksma, tegul tau dėkoja, kai 

liūdna – tau tegul guodžiasi. Su džiaugsmu 
tepatiria tavo artumą, kuris darbe stiprina ir 

varge gaivina. 
Tegul jie viena širdimi tau tarnauja, pasaulio 

akyse tave liudija, o žemės kelionę laimingai 
pabaigę, su šiais savo draugais ir artimaisiais 

nueina į dangaus viešpatiją. 
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. 

Visi (atsako): Amen. 
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M 
KOMUNIJOS PRIEGIESMIAI 

 

1 
Kunigas: Kristus mylėjo Bažnyčią ir atidavė 
už ją pats save, kad padarytų ją sau švelnią 

ir nesuteptą sužadėtinę.             (plg. Ef 5,25.27) 
 

2 
Kunigas: Aš jums duodu naują įsakymą, 

kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus 
mylėjau.                                      (plg. Jn 13,34) 

 

3 
Kunigas: Aš visuomet Viešpatį gerbsiu, 
mano burna šlovins jį nuolat. Patyrinėkit ir 

pamatysit, koksai Viešpats geras; laimė tam 
žmogui, kuris jo parama tiki.       (plg. Ps 33,1.9) 
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N 
KOMUNIJOS MALDOS 

 

1 
Kunigas: Melskimės. – Viešpatie, šios Aukos 
galybe tėviškai globok savo įsteigtą santuoką; 

sujungęs šiuos jaunavedžius į šventą bendriją, 
(ir pasotinęs juos viena Duona bei viena 

Taure), suvienyk juos gražia meile. – Prašome 
per Kristų, mūsų Viešpatį. 

Visi (atsako): Amen. 
 

2 
Kunigas: Melskimės. – Visagali Dieve, priimtų 

sakramentų vaisiai šiuose tavo žmonėse 
gražiai teatsiskleidžia, o šventosios Aukos 

malonės mus telydi visą gyvenimą. – Prašome 
per Kristų, mūsų Viešpatį. 

Visi (atsako): Amen. 
 

3 
Kunigas: Melskimės. – Pasistiprinę, Viešpatie, 

prie tavo stalo, meldžiame malonės, kad 
Santuokos sakramentą šiandien priėmusieji 

visada laikytųsi tavojo kelio ir žmonėms  
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skelbtų tavo šventąjį vardą. – Prašome per 

Kristų, mūsų Viešpatį. 
Visi (atsako): Amen. 

 

O 
BAIGIAMIEJI PALAIMINIMAI 

 

1 
Kunigas: Amžinasis Dievas Tėvas tegloboja 
jūsų vienybę ir meilę, o Kristaus ramybė 

tegyvena jumyse ir jūsų namuose. 
Visi (atsako): Amen. 

Kunigas: Telydi jus vaikų palaima, draugų 
bičiulystė ir taika su visais žmonėmis. 

Visi (atsako): Amen. 
Kunigas (iškėlęs rankas, sako visiems): 

Būkite Dievo gerumo atstovai pasaulyje, 
skubantys gelbėti sielvarto ir vargų ištiktus 

žmones, kad būtumėte meiliai priimti į 
amžinąją Dievo buveinę. 

Visi (atsako): Amen. 
Kunigas: Ir visus jus, čia esančius, 

tepalaimina visagalis Dievas – Tėvas ir 
Sūnus, ir Šventoji Dvasia. 

Visi (darydami kryžiaus ženklą, atsako): 
Amen. 
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2 
Kunigas: Visagalis Dievas Tėvas tesuteikia 
jums savo džiaugsmą ir šeimos palaimą. 

Visi (atsako): Amen. 
Kunigas: Galingasis Dievas Sūnus tebūna su 

jumis laimės ir vargo dieną. 
Visi (atsako): Amen. 

Kunigas: Dievas Šventoji Dvasia visada telieja 
į jūsų širdis savo meilę. 

Visi (atsako): Amen. 
Kunigas: Ir visus jus, čia esančius, 

tepalaimina visagalis Dievas: Tėvas ir Sūnus, ir 
Šventoji Dvasia. 

Visi (darydami kryžiaus ženklą, atsako): Amen. 
 

3 
Kunigas: Tepalaimina jus ir jūsų artimuosius 
Viešpats Jėzus, dalyvavęs Galilėjos Kanos 

vestuvėse. 
Visi (atsako): Amen. 

Kunigas: Tekursto jūsų širdyse meilės ugnį 
Kristus, be galo mylintis savo Bažnyčią. 

Visi (atsako): Amen. 
Kunigas: Tepalaiko jumyse tikėjimą 

prisikėlimu ir džiugią viltį Kristus, garbingai iš 
numirusių prisikėlęs.  
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Visi (atsako): Amen. 

Kunigas: Ir visus jus, čia esančius, 
tepalaimina visagalis Dievas – Tėvas ir 

Sūnus, ir Šventoji Dvasia. 
Visi (darydami kryžiaus ženklą, atsako): 

Amen. 
 
PO SANTUOKOS APEIGŲ SUTUOKTINIAI, LIUDYTOJAI IR 
KUNIGAS PASIRAŠO SANTUOKŲ KNYGOJE. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


