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Skamba varpas

Procesija su kryžiumi iki altoriaus. Jos metu vaikai pradeda pirmąją giesmę

STOVINT. 1 Giesmė Roželė pražydėjo (Krikščioniškos giesmės 34)

T.: Trier, 1587/8; V.: K. Lekšas (1872–1941); M.: Michael Praetorius, 1609

1 posmelis: Vaikai + Adoremus + smuikas + violončelė; 2 – 4 posmeliai: Visa parapija

   VAIKAI:
1. Roželė pražydėjo
Iš nuostabios šaknies,
Kaip sentėviai kalbėjo –
Iš Jesės giminės.
Sukrovė žiedą ji
Mums baltą šaltą žiemą
Naktužės vidury.

   TOLIAU – VISA PARAPIJA:

3. Gėlelė ta skaisčioji
Grožiu mus džiugina,
Šviesybė jos kilnioji
Tamsybę šalina.
Žmogau ir Viešpatie,
Apsaugoki nuo pikto,
Išgelbėk iš mirties!

2. Tą skaisčiąją Roželę,
Kaip skelbta pranašų,
Jau Marija Mergelė
Mums atnešė laiku.
Iš Dievo valios ji
Pagimdė Kūdikėlį,
Vaikelį šventąjį.

4. O Jėzau, kai paliksim
Jau vargo daubą šią,
Tada tikrai patirsim
Mes džiaugsmą amžiną,
Nes į dangaus namus,
Kur Tavo šlovę girsim,
Tikrai nuvesi mus!

STOVINT

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

STOVINT

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir Šventosios
Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais! (pgl. 2 Kor 13,13)

STOVINT

Vyskupo Mindaugo Sabučio sveikinimo žodis

STOVINT

Malda (Giesmynas Krikščioniškos giesmės, 2007)

     Brangus Išganytojau, Tu mums gimei vargšu kūdikiu; iš širdies gelmių dėko-
jame Tau už meilę ir didį pasiaukojimą.
     Mes negalime suprasti Tavo malonės stebuklo ir neturime kitos dovanos, kuria
galėtume Tau atsidėkoti, kaip tik savo silpną nuodėmingą širdį. O, priimk ją ir mus
visiškai atnaujink!
     Užgimk iš naujo mūsų širdyse, suteik mums savo dangiškąją ramybę. Atsiųsk
savo dievišką ramybę į mūsų sielas, kad mes, palaiminti Dievo vaikai,
vaikščiotume Tavo Žodžio šviesoje per visą amžių. Amen.



ATSIKLAUPUS. Visa parapija:

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!
Tesie šventas Tavo vardas.
Teateinie Tavo karalystė.
Tesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien.
Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto,
nes Tavo yra karalystė ir galybė, ir garbė per amžius.
Amen.

SĖDINT. 2 Giesmė O, kaip galiu vertingai (Krikščioniškos giesmės 1,1.3.5-6)

T.: Paul Gerhardt (1607–1676); V.: Adomas Fridrichas Šimelpenigis (1699–1763); M.: Johann Crüger, 1653

Adoremus a cappella

1. O, kaip galiu vertingai
Priimti aš Tave,
Tave, kurio širdingai
Seniai jau laukiame?
O, Jėzau, duok malonę,
Išmokyki tikrai,
Kaip man Tave, Valdove,
Priimti pagarbiai.

3. (5.) Žinau, tik meilė Dievo
Iš aukštojo dangaus
Tave, ak, Jėzau mielas,
Čion siuntė dėl žmogaus.
Pasaulį šį vargingą,
Beverkiantį karčiai,
Kaip kūdikį meilingą
Glėby savam laikai.

2. (3.) Davei Tu man linksmybę,
Paguodą man teikei,
Kai aš kenčiau sunkybę,
Mane Tu gaivinai.
Išganymo nustojus,
Tu, Jėzau, atėjai,
Ramybę, laimę rojaus
Man vėl sugrąžinai.

4. (6.) Tai tu, žmogau vargingas,
Sau įsidėk širdin,
Jei negandas baisingas
Atūžiančias girdi –
Nėra ko nusiminti,
Pagalba netoli:
Kas gali mus gaivinti,
Jau beldžia į duris.

SĖDINT. 1 SKAITINYS: Pr 3,8-15.17-19

Iš Pradžios knygos trečio skyriaus: nuo aštuntos iki penkioliktos ir nuo septy-
nioliktos iki devynioliktos eilutės

Išgirdę VIEŠPATĮ Dievą vaikščiojantį sode pavakario vėjeliui dvelkiant, žmogus ir
jo žmona pasislėpė nuo VIEŠPATIES Dievo veido tarp sodo medžių. 9 Bet
VIEŠPATS Dievas pašaukė žmogų ir paklausė: „Kur tu?“ 10 Jis atsiliepė: „Išgirdau
Tave vaikščiojantį sode ir nusigandau, nes buvau nuogas; todėl pasislėpiau.“
11 [Dievas] jo klausė: „Kas gi tau pasakė, kad tu nuogas? Gal valgei vaisių nuo
medžio, kurio vaisių buvau tau įsakęs nevalgyti?“ 12 Žmogus atsakė: „Moteris,
kurią man davei būti su manimi, davė man vaisių nuo to medžio, aš ir valgiau.“
13 VIEŠPATS Dievas kreipėsi į moterį: „Kodėl taip padarei?“ Moteris atsakė:
„Žaltys mane apgavo, aš ir valgiau.“
14 VIEŠPATS Dievas tarė žalčiui: „Kadangi tu tai padarei, esi prakeiktas tarp visų
gyvulių ir tarp visų žvėrių. Ant pilvo šliaužiosi ir dulkes ėsi visas savo gyvenimo
dienas.
15 Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo ainijos ir jos ainijos; ji tru-
pins tau galvą, o tu kirsi jai į kulną.“



17 O žmogui Jis tarė: „Kadangi tu paklausei savo žmonos balso ir valgei nuo
medžio, apie kurį buvau tau įsakęs: ‘Nuo jo nevalgysi!’ –  tebūna už tai prakeikta
žemė; triūsu maitinsies iš jos visas savo gyvenimo dienas. 18 Erškėčius ir usnis ji
tau želdins, maitinsiesi laukų augalais. 19 Savo veido prakaitu valgysi duoną, kol
sugrįši žemėn, nes iš jos buvai paimtas. Juk dulkė esi ir į dulkę sugrįši!“
Dėkojame Dievui.

SĖDINT. 3 Giesmė Tu, Jėzau, man saulelė (Krikščioniškos giesmės 298,1-3.6)

T.: Ludwig Andreas Gotter (1661–1795); V.: Adomas Fridrichas Šimelpenigis (1699–1763); M.: XV a. Erfurt, 1524

Parapija + vargonai + smuikas

1. Tu, Jėzau, man saulelė,
Gyvenimo šviesa,
Duok manajai širdelei,
Kuri kalčių pilna,
Ko mokai Tu, pažinti,
Jai liepk naujai atgimti,
Išgirski maldą šią!

3. Marink many kas dieną
Adomą senąjį
Ir leiski Tave vieną
Vertai man garbinti.
Tau noriu pasiduoti
Ir širdį Tau aukoti
Gyvenimo kely.

2. Atleiski man kaltybes,
Daugiau jų neminėk,
Parodyk malonybę
Ir meiliai man padėk!
Tu atgailą priimki
Ir širdį atgaivinki,
Manęs pasigailėk!

4. (6.) Įlieki meilę savo
Į širdį manąją,
Nes ji juk išvadavo
Iš nuodėmių mane,
Kad, vengdamas kaltybės,
Tikru keliu teisybės
Vien sekčiau tik Tave.

SĖDINT. 2 SKAITINYS: Pr 22,15-18

Iš Pradžios knygos dvidešimt antro skyriaus: nuo penkioliktos iki
aštuonioliktos eilutės

VIEŠPATIES angelas pašaukė Abraomą iš dangaus antrąkart 16 ir tarė: „Prisiekiau
pačiu savimi, – tai VIEŠPATIES žodis, – kadangi tu tai padarei, neatsisakei ati-
duoti savo vienturčio sūnaus, 17 aš tikrai laiminsiu tave ir padarysiu tavo palikuo-
nis tokius gausingus kaip dangaus žvaigždės ir pajūrio smiltys. Tavo palikuonys
užims savo priešų vartus, ir 18 visos tautos žemėje gaus palaiminimą per tavo pali-
kuonis, nes tu buvai klusnus mano balsui“. Dėkojame Dievui.

SĖDINT. 4 Giesmė Atplaukia laivas pilnas (Advento giesmės 4)

T.: Johannes Tauler OP (c. 1300-1361); V.: Edmundas Meškauskas, 1990; M.: XIV a. Köln, 1608

Adoremus a cappella

1. Atplaukia laivas pilnas
Lig bortų jo aukštų,
Malonę neša, viltį
Ir Žodį iš dausų.

2. Ramybe spinduliuoja

Brangiausioji našta.
Laive bures vairuoja
Švenčiausioji Dvasia.

3. Jau inkaras ant kranto,

Kelionė jau baigta.
Jau Žodis kūnu tampa
Aukščiausiojo valia.



SĖDINT. 3 SKAITINYS: Iz 9,1.5-6

Iš Izaijo knygos devinto skyriaus: pirma, penkta ir šešta eilutės

Tauta, gyvenusi tamsumoje, / pamatė didžią šviesą;
gyvenusiems nevilties šalyje / užtekėjo šviesybė.
5 Juk Kūdikis mums gimė! / Sūnus mums duotas!
Jis bus mūsų valdovas. / Jo vardas bus
‘Nuostabusis Patarėjas, / Galingasis Dievas,
Amžinasis Tėvas, / Ramybės Kunigaikštis’.
6 Jo viešpatavimas beribis, / o taika begalinė.
Jis viešpataus Dovydo soste / ir valdys jo karalystę,
tvirtins ir palaikys ją / teismu ir teisumu / dabar ir per amžius.
Galybių VIEŠPATIES narsa tai įvykdys!
Dėkojame Dievui.

SĖDINT. 5 Giesmė Tai ta naktis, kurioj tekėjo (Krikščioniškos giesmės 41,1.3.5)

T.: Kaspar Friedrich Nachtenhöfer, 1684; V.: Fridrichas Kuršaitis (1806 –1884);  M.: Johann Balthasar König, 1738

Parapija + vargonai + smuikas

1. Tai ta naktis, kurioj tekėjo
Skaistumas Dievo dangiškas:
Vaikelis iš dangaus atėjo
Ir apšvietė nakties tamsas.
Tos žemės bei dangaus šviesos
Gausybė saulių neatstos.

2. (3.) Iš to spindėjimo tu semki
Šviesybę ir išganymą,
Jei saulė, mėnuo, žvaigždės temti
Pradės tau šiandien ar kada,
Tada šviesa tau toji bus
Išgelbėjimas ir dangus.

3. (5.) Ak Jėzau, Saule Tu gražioji,
Kalėdų spinduliu apšviesk!
Tespindi meilė man Tavoji,
Su ja gyventi mus pakviesk.
Kalėdų teveda šviesa
Ten, kur dangaus šlovė visa!

SĖDINT. 4 SKAITINYS: Iz 11,1-3a.4a.6-9

Iš Izaijo knygos vienuolikto skyriaus: nuo pirmos iki ketvirtos ir nuo šeštos iki
devintos eilutės

Iš Jesės kelmo išaugs atžala, / iš jo šaknies pražys pumpuras.
2 Ant Jo ilsėsis VIEŠPATIES dvasia:
išminties ir įžvalgos dvasia, / patarimo ir narsumo dvasia,
pažinimo ir VIEŠPATIES baimės dvasia;
3 Jo džiugesys bus VIEŠPATIES baimė.
4 Pagal teisumą Jis teis vargšus,
nešališkai spręs krašto vargdienių bylas.
6 Tada vilkas viešės pas avinėlį, / leopardas guls greta ožiuko.
Veršis ir liūtukas maitinsis kartu: / juos prižiūrės mažas vaikas.
7 Karvė ir lokė ganysis šalia, / kartu gulės jų jaunikliai.
Liūtas ės šiaudus kaip jautis.



8 Kūdikis žais prie angies landynės, / mažylis kiš ranką į gyvatės urvą.
9 Visame mano šventajame kalne
nebus vietos jokiai skriaudai / nė jokiai niekšybei,
nes žemė bus kupina VIEŠPATIES pažinimo, / kaip jūra kupina vandenų.
Dėkojame Dievui.

SĖDINT. 6 Giesmė Tau giedame, Svety skaistus (Krikščioniškos giesmės 31,1.3.7-8)

T.: Paul Gerhardt, 1653; M.: Nikolaus Herman, 1560

Parapija + vargonai + smuikas

1. Tau giedame, Svety skaistus,
Emanueli prakilnus,
Dangaus gėle, aušros žvaigžde,
Sūnau Mergelės, Viešpatie.
Aleliuja!

3. (7.) Žmogus aš silpnas Tau tariu
Ir savo širdį atveriu:
Atrodo, myliu aš Tave,
Bet kaip reikėtų, vis dar ne.
Aleliuja!

2. (3.) Seniai, dar nuo pradžių pradžios,
Geidavo širdys tikinčios,
Tavęs jau laukė nuoširdžiai
Ir sentėviai, ir pranašai.
Aleliuja!

4. (8.) Giedosiu visada čionai
Tau „Aleliuja“ aš linksmai,
O kai jau būsiu danguje –
Šventųjų angelų pulke.
Aleliuja!

STOVINT. 5 SKAITINYS: Lk 1,26-35.38

Iš Evangelijos pagal Luką pirmo skyriaus: nuo dvidešimt šeštos iki trisdešimt
penktos eilutės bei trisdešimt aštunta

Šeštą mėnesį angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris va-
dinasi Nazaretas, 27 pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo na-
mų; o mergelės vardas buvo Marija. 28 Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonė-
mis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“  29 Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir gal-
vojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. 30 O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu ra-
dai malonę pas Dievą!
31 Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų,
kurį pavadinsi Jėzumi.
32 Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus.
Viešpats Dievas duos Jam Jo tėvo Dovydo sostą;
33 Jis karaliaus Jokūbo namuose per amžius,
ir Jo karaliavimui nebus galo.“
34 Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“ 35 Angelas jai
atsakė:
„Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs,
ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu;
todėl ir tavo kūdikis bus šventas
ir vadinamas Dievo Sūnumi“.
38 Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei.“ Ir
angelas pasitraukė.
Dėkojame Dievui.



STOVINT. 7 Giesmė Mergelės vardas buvo Marija (Yra Mergelė man brangi 1)

T.: Sabine Baring-Gould, 1892 V.: © Vilma Sabutienė, 2017 M.: Baskų kalėdinė giesmė, c. 18 a. H.: Edgar Pettman, 1892

Adoremus a cappella

1. Mergelės vardas buvo Marija. 
Aplankė angelas Gabrielius ją: 
„Sveika, malonėmis apdovanotoji, 
Palaiminta labiausiai!“
Gloria! (in excelsis Deo)

3. „Štai Viešpaties tarnaitė aš esu, 
Dvasia manoji džiaugiasi Dievu. 
Magnificat! Jo vardas šventas! TEBŪNIE!..“ 
Palaiminta labiausiai… 
Gloria!

2. „Tu pagimdysi Sūnų – nebijok! – 
Išpranašautą Kūdikį. Žinok, 
Pats Viešpats su tavim!
Visi tave vadins 
Palaiminta labiausiai.“ 
Gloria!

4. Emanuelis – Dievas su mumis, 
Betliejuj gimė Kristus Kūdikis! 
Visi krikščionys 
Dievo Žodį prisimins: 
Palaiminta labiausiai. 
Gloria!

STOVINT. 6 SKAITINYS: (Lk 2,1.3-7)

Iš Evangelijos pagal Luką antro skyriaus: pirma ir nuo trečios iki septintos
eilutės

Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gy-
ventojus. 3 Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. 4 Taip pat ir Juo-
zapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betlie-
jumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. 5 Jis turėjo užsirašyti kartu su sa-
vo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. 6 Jiems tenai esant, prisiartino metas gim-
dyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, 7 suvystė Jį vystyklais ir paguldė ėdžiose,
nes jiems nebuvo vietos užeigoje.
Dėkojame Dievui.

SĖDINT. 8 Giesmė Ateikit, vaikeliai (Krikščioniškos giesmės 21,1.3.5-6)

T.: Christoph von Schmid, (1798) 1811; V: Kristupas Lekšas (1872– 941); M.: Johann Abraham Peter Schulz, 1794

1 posmelis: Vaikai + pianinas; 2 – 4 posmeliai: Parapija + vargonai.

   VAIKAI:
1. Ateikit, vaikeliai, ateikit visi,
Į prakartą žvelkit Betliejuj linksmi!
Džiaugsmu tesipildo širdis kiekviena,
Nes dangiško Tėvo mums meilė skirta.

   TOLIAU – VISA PARAPIJA:

3. (5.) Ką galime duoti mes Tau dovanų,
Tu mielas Vaikeli, gražiausias visų?
Pasaulio linksmybė ir turtai – niekai,
Tyra tik širdis Tau patinka labai.

2. (3.) Ten guli Vaikelis, kur šienas, šiaudai;
Marijos ir Juozapo skaistūs veidai.
Jau piemenys meldžias suklaupę visi,
Aukštai angelėliai ten gieda linksmi.

4. (6.) Priimki kaip auką Tu širdis visų,
Tikėjime duodam jas Tau su džiaugsmu.
Tu jas išganyki, daryki šventas
Ir dieviška meile suvienyk visas.



STOVINT. 7 SKAITINYS: Lk 2,8-16

Iš Evangelijos pagal Luką antro skyriaus: nuo aštuntos iki šešioliktos eilutės

Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo
bandą. 9 Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės
šviesa. Jie labai išsigando, 10 bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu
jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. 11 Šiandien Dovydo mieste jums gimė
Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. 12 Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą
vystyklais ir paguldytą ėdžiose.“ 13 Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus karei-
vija. Ji garbino Dievą, giedodama: 14 „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė
Jo mylimiems žmonėms!“ 15 Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo
vieni kitiems: „Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums pas-
kelbė.“ 16 Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir Kūdikį, paguldytą ėdžiose.
Dėkojame Dievui.

SĖDINT. 9 Giesmė Skamba varpai (Shchedryk / Ring, Christmas Bells)

T.: Minna Louise Hohman, 1947 + Ps 84,2-5 (parafr.); V.: Vilma Sabutienė, 2022; M.: Mykola Leontovičius, 1916

Adoremus a cappella

1. Skamba varpai, skambai linksmai:
Jėzus yra Viešpats tikrai!
   Naujieną šią skelbkit visi:
   Jėzus jau čia, sveikinkit Jį!
Skamba varpai, aidi toli:
Karalius mums gimė nakty!
   Praneškite didiems, mažiems,
   Visom kalbom skelbkit visiems!
Skamba varpai, skamba linksmai:
Jėzus yra Viešpats tikrai!
   Žmonės, ateikit, drauge giedokit,
  Paskelbtą žinią visiems kartokit!
Jau Kalėdos –
Gimė Jėzus!
   Skamba varpai, aidi toli,
   Guodžia visus žinia džiugi.

2. Skamba varpai, skambai linksmai:
Jėzus yra Viešpats tikrai!
   Naujieną šią skelbkit visi:
   Jėzus jau čia, sveikinkit Jį!
Skamba varpai, aidi toli:
Karalius mums gimė nakty!
   Praneškite didiems, mažiems,
   Visom kalbom skelbkit visiems!
Skamba varpai, skamba linksmai:
Jėzus yra Viešpats tikrai!
   Žmonės, ateikit, drauge giedokit,
   Paskelbtą žinią visiems kartokit!
*Tarsi kregždė
Džiaugias siela
   Tavo namuos,* (Ps 84,2-5) Jėzau brangus,
   Ačiū, kad Tu užgimei mums!

    Skamba varpai visai šalia,
           Guodžia visus
           Džiugi žinia.

STOVINT. 8 SKAITINYS: Mt 2,1-12

Iš Evangelijos pagal Matą antro skyriaus: nuo pirmos iki dvyliktos eilutės

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę
išminčiai iš Rytų šalies 2 ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes ma-
tėme užtekant Jo žvaigždę ir atvykome Jo pagarbinti.“ 3 Tai išgirdęs, karalius Ero-
das sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. 4 Jis susikvietė visus tautos aukštuosius ku-
nigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. 5 Tie jam atsakė:
„Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs:
6 Ir tu, Judo žemės Betliejau,
anaiptol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo miestų,
nes iš tavęs išeis vadas,
kuris ganys mano tautą – Izraelį.“



7 Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie
žvaigždės pasirodymo metą 8 ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir viską
sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs Jį pagarbinčiau.“
9 Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę
užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. 10 Išvydę
žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. 11 Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija
ir, parpuolę ant   žemės, Jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes
ir davė Jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros. 12 Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą,
kitu keliu pasuko į savo kraštą.
Dėkojame Dievui.

SĖDINT. 10 Giesmė Aušros žvaigždė jau patekėjo (Krikščioniškos giesmės 55)

T.: XV a. (1 posm.); Daniel Rumpius, 1587 (2-4 posm.); V.: Edmundas Meškauskas, 1990; M.: XV a. Pgl. Daniel Rumpius, 1587

Adoremus a cappella

1. Aušros žvaigždė jau patekėjo,
Jau valanda šviesi atėjo.
Virš slėnių ir aukštų kalnų
Džiaugsmingai gieda pulkas angelų.

2. Pabuski, Dievo kūrinija,
Tau angelai jau skelbia žinią:
„Atėjo džiaugsmo laikas jau –
Sutikim Atpirkėją kuo gražiau“.

3. (4.) Tavim, o žvaigžde, pasikliaujam,
Kur tu vedi, linksmai keliaujam –
Šviesk iš arti ir iš toli,
Kad nepaklystume sunkiam kely.

STOVINT. 9 SKAITINYS: Jn 1,1-14

Iš Evangelijos pagal Joną pirmo skyriaus: nuo pirmos iki keturioliktos eilutės

1 Pradžiojè buvo Žodis.
Tas Žodis buvo pas Dievą,
ir Žodis buvo Dievas.
2 Jis pradžiojè buvo pas Dievą.
3 Visa per Jį atsirado,
ir be Jo neatsirado nieko,
kas tik yra atsiradę.
4 Jame buvo gyvybė,
ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa.
5 Šviesa spindi tamsoje,
ir tamsa Jos neužgožė.
6 Buvo Dievo siųstas žmogus,
vardu Jonas.
7 Jis atėjo kaip liudytojas,
kad paliudytų šviesą
ir kad visi per jį įtikėtų.
8 Jis pats nebuvo šviesa,
bet turėjo liudyti apie šviesą.



9 Buvo tikroji šviesa,
kuri apšviečia kiekvieną žmogų,
ir Ji atėjo į šį pasaulį.
10 Jis buvo pasaulyje,
ir pasaulis per Jį atsiradęs,
bet pasaulis Jo nepažino.
11 Pas savuosius atėjo,
o savieji Jo nepriėmė.
12 Visiems, kurie Jį priėmė,
Jis davė galią tapti Dievo vaikais –
tiems, kurie tiki Jo vardą,
13 kurie ne iš kraujo
ir ne iš kūno norų,
ir ne iš vyro norų,
bet iš Dievo užgimę.
14 Tas Žodis tapo kūnu
ir gyveno tarp mūsų;
mes regėjome Jo šlovę –
šlovę Tėvo viengimio Sūnaus,
pilno malonės ir tiesos.
Dėkojame Dievui.

STOVINT. 11 Giesmė Išganytojau tautų (Krikščioniškos giesmės 5)

T.: Martin Luther (1483–1546), pgl. Šv. Ambrozijaus „Veni Redemptor gentium“, 368 m.
V.: Vysk. Jonas Kalvanas (1948-2003); M.: pgl. 12 a. melodiją

Parapija + vargonai

1. Išganytojau tautų,
Dieve, tapęs vaikeliu,
Nuostabiu užgimimu
Pasirodei tarp žmonių.

4. Prakartėlė naktyje
Skleidžia šviesą tamsoje.
Jau tamsos aš nebijau,
Nes tikėjimą gavau.

2. Ne iš valios vyriškos,
Bet iš Dvasios Šventosios
Žodis tapo žmogumi,
Kad gyventume vilty.

5. Tu nuo Tėvo atėjai
Ir pas Tėvą sugrįžai.
Nugalėjęs pragare
Vėl esi Tu danguje.

3. Sostą palikai dangaus,
Menę grožio nuostabaus,
Dieve, gimęs žmogumi,
Atpirkai mus mirtimi.

6. Tėvui danguje – garbė,
Sūnui – amžina šlovė,
Taip ir Dvasią Šventąją
Šlovinsime visada.

STOVINT

Viešpats tesie su jumis!
Ir su tavo dvasia.



STOVINT

Malda (Giesmynas Krikščioniškos giesmės, 2007)

    Visagali Dieve, mūsų dangiškasis Tėve, iš visos širdies dėkojame Tau už
malonę, jog atsiuntei pasauliui savo viengimį Sūnų gelbėti mus iš nuodėmės bei
mirties ir vesti į savo dangiškąją karalystę.
     Meilės Tėve, pripildyk mūsų širdis Šventosios Dvasios dovanomis, kad mes
Tau dėkingi tarnautume gyvu tikėjimu šviesoje bei tiesoje ir atneštume Tau
tinkančių vaisių kantrumu ir gerais darbais. Išlaikyk mums ir mūsų vaikams
išganingą savo žodį.
     Apšviesk savo tiesa visus, kurie nepažįsta Viešpaties Jėzaus Kristaus, atvesk vi-
sas tautas į išganymo kelią, kad visi su tikėjimo džiaugsmu giedotų Tavo malonei:
Garbė Dievui aukštybėje, o žemėje ramybė Jo mylimiems žmonėms! Aleliuja!
     Amen.  

STOVINT

Palaiminimas (Sk 6,24-26)

    VIEŠPATS Dievas telaimina tave ir tesaugoja tave! 
     VIEŠPATS Dievas teapšviečia tave savo veidu
ir tesie tau malonus! 
    VIEŠPATS Dievas tepakelia savo veidą į tave
ir tesuteikia tau ramybę!
     Amen.

STOVINT. 12 Giesmė Tyli naktis, šventa naktis (Giesmių ir maldų knygelė 17 / Krikščioniškos giesmės 23)

T.: J. Mohr, (1818) 1838; V.: Vydūnas (1868-1953); M.: F. X. Gruber, (1818) 1838

Parapija + Adoremus + smuikas + violončelė

1. Tyli naktis, šventa naktis!

Gimęs štai Kūdikis.
Miegant visam pasauliui giliai,
Budi vien tiktai patys tėvai.
Jam kaip danguj ramu,
Jam kaip danguj ramu.

2. Tyli naktis, šventa naktis!
Klausėsi piemenys,
Angelams giedant: „Aleliuja!“
Didį džiaugsmą jie jiems praneša:
„Išvaduotojas čia!
Išvaduotojas čia!“

3. Tyli naktis, šventa naktis!
O, Sūnus Dievo Jis!..
Maloniai šypsosi Jo burna.
Muša išganymo valanda:
Kristau, Tu užgimei!
Kristau, Tu užgimei!

Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų;
mes regėjome Jo šlovę. 

                                 (Jn 1,14)

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKE1999_Sk_6
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