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          VASARIS
Pelenų diena

Pasirinkime 
vieną tikslą – 
mylėti Dievą ir 
savo artimą. 

Ps 51, 3–13

  Misija 
įmanoma

Jėzus buvo pa-
valdus mirčiai 
ir kančiai, bet 
Tėvas prikelia 
visus ištikimuo-
sius.  

Lk  9, 22–25

     Susivaldyk
Pasninkas nėra 
tik susivaldy-
mas valgant 
ir geriant. Tai 
nenoro mylėti 
artimą suval-
dymas.

Iz 58, 1–9

      Visada su   
    jais 

Nusidėjėliai 
valgo ir geria su 
Jėzumi, nes tik 
Jis gali patenkinti 
pačius didžiau-
sius jų poreikius. 

Lk 5, 27–32

    Vienintelis 
    dalykas

Mylėdami savo 
artimuosius 
kaip save, to-
bulai vykdome 
Dievo įsaky-
mus. 

Mt 5, 43–48

 Siauri 
  vartai

Užuot pasi-
davęs gundy-
mams, būk 
dosnus kitiems.
 

Mt 5, 20–26

  Mūsų 
priebėga ir 

tvirtybė
Kai jums reikia 
tikros pagal-
bos, kreipkitės 
į Teikiantįjį 
džiaugsmą. 

Mt 7, 7–12

    Šv. Kazi-
mieras

Niekas negali 
prilygti Kristaus 
meilei, svar-
biausia – Juo 
sekti.

Fil 3, 8–14

    Tikra, kaip 
   lietus

Tegu Dievo 
valia įvyksta 
šiandien žemė-
je taip, kaip ji 
visada vykdo-
ma danguje. 

Iz 55, 10–11

    Mėgaukis
Įsileisk pas save 
Dievo meilę. 
Tai daug geriau 
už šokoladą ar 
skanų maistą. 

Ps 19, 8–10. 15

    KOVAS
  Nuopuolis

Žmonija para-
gavo nuodėmės 
vaisiaus. Jėzuje 
mes įveikiame 
gundymus savo 
dykumose. 

Mk 1, 12–15

    Išganytojas
Visi Dievo 
vaikai bus 
perkeisti per 
Jėzų Kristų, 
mylimąjį Dievo 
Sūnų. 

Mk 9, 2–10

  Padėka
Mes džiūgauja-
me ne dėl savo 
darbų, o dėl 
Dievo atlaidu-
mo. 

Ps 79, 8–13

   Geriausia
Dievui patinka 
geri žodžiai, 
bet Jį tikrai 
pašloviname 
darbais. 

Mt 23, 1–12

    Nebijokite
Tikintieji bus 
saugūs net 
priešų tarpe. 

Ps 31, 5–6. 
14–16

     Išdžiuvome? 
Užuojauta ir 
solidarumas yra 
tas stebuklingas 
eliksyras, nelei-
džiantis mūsų 
širdims mirti 
nuo sausros. 

Lk 16, 19–31

Mažieji
Išlaisvink mus, 
Viešpatie, iš go-
dumo. Mokyk 
eiti pas netur-
tinguosius ir 
atstumtuosius. 

Mt 21, 33–46

Dievo 
džiaugsmas

Jėzus visada 
džiaugiasi savo 
brolių ir seserų 
sugrįžimu į 
Tėvo karalystę. 

Lk 15, 1–3. 
11–32

Tsss!
Dievo karalys-
tės akivaizdoje 
belieka nutilti. 

Mk 12, 28–34

    Šv. Juozapas
Jėzau, suteik 
mums malo-
nę būti Tavo 
šeimos nariais 
su Juozapu ir 
Marija. 

Lk 2, 41–51

    Įpėdiniai
Mes prisime-
name Dievo 
darbus per 
pasakojimus, 
perduodamus 
iš kartos į 
kartą.

 Įst 4, 1. 5–9

   Mokyk
   mane

Viešpats yra 
patikimas vado-
vas, kreipiantis 
savo sekėjus 
tiesos ir teisin-
gumo keliu. 

Ps 25, 4–9

   Pranašai
savo namuose
Dievo stebuk-
lingas veikimas 
galimas pačiose 
kasdieniškiau-
siose aplinky-
bėse. 

2 Kar 5, 1–15

Dievo 
išmintis

Žmogui sunku 
suvokti Dievo 
sumanymus, 
bet Jis visada 
veda į išgelbė-
jimą. 
1 Kor 1, 22–25

   Prisipažink
Nusižemink, 
pripažink savo 
nuodėmę ir 
tada kreipkis į 
Dievą su savo 
prašymais. 

Lk 18, 9–14

Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis

AntradienisPirmadienisSekmadienis

2009

Dieve, gailestingumo ir 
gerumo šaltini, 

gydyk sužeistas sielas, 
maloniai pažvelk į mus, 

išpažįstančius savo kaltumą, 
ir nuimk naštas, 

kurios slegia mūsų sąžines. 
Tegul metinė Gavėnios 
atgaila atskleidžia mūsų 
protui Kristaus išminties 

bei meilės gelmes 
ir padeda mums savo 

elgesiu sekti jo darbais.
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242322   Atsimerk! 
Žvelk į Dievo 
darbus ir įtikėk 
pasaulin atėju-
sią šviesą. 

Jn 3, 14–21

    Naujas 
   sukūrimas

Dievo aki-
vaizdoje visa 
įgauna gyveni-
mo pilnatvę. 

Iz 65, 17–21

   Apvalytas
Krikšto van-
denyje Dievas 
kiekvienam iš 
mūsų parengė 
išgydymą ir 
išganymą. 

Jn 5, 1–16

    Viešpaties 
   Apreiškimas
Viešpatie, mo-
kyk mus visada 
klausyti Tavo 
žodžio ir pagal 
jį gyventi.
 

Lk 1, 26–38

  Tikri 
   liudijimai

Visa Dievo 
kūrinija garsiai 
šaukia apie Jo 
Sūnaus dieviš-
kumą. 

Jn 5, 31–47

Vėl
Net jei teks 
kentėti ir pa-
tirti persekioji-
mus, mes galų 
gale būsime 
išgelbėti. 

Ps 34, 17–21. 23

Jis yra
Žmonės Jį įvai-
riai vadina, bet 
Viešpats, Die-
vo Sūnus, yra 
Jėzus Kristus. 

Jn 7, 40–53

  Pažadas
Viešpats mums 
padarys didžių 
dalykų, bet 
tam reikia 
tikėjimo. 

Ez 37, 21–28

   Buvimo 
   įrodymas

Talentai ir geri 
darbai yra 
Dievo buvimo 
ir meilės įrody-
mas. 

Jn 10, 31–42

   Kalbėk, 
  Viešpatie

Klausyk Dievo 
balso, nes Jis 
taria amžino-
jo gyvenimo 
žodžius. 

Pr 17, 3–9

    BALANDIS
Niekada 

nesame vieni
Nors nusidėję 
Dievo vaikai Jo 
nemato, Dievas 
visada yra šalia. 

Jn 8, 31–42

 Spindinti  
  žvaigždė

Atsidūręs nuo-
dėmės nelaisvė-
je, žvelk į Jėzų, 
nes Jis buvo 
prikeltas tam, 
kad tu įtikėtum. 

Jn 8, 21–30

Meilė
Dievas neno-
ri pasmerkti 
nusidėjėlių, Jis 
kviečia juos 
atgailauti ir 
gyventi tiesoje. 

Jn 8, 1–11

    Nebus 
  pabaigos

Tie, kurie mirš-
ta su Jėzumi, 
niekada nebus 
atskirti nuo 
Dievo meilės. 

Jn 12, 20–33

   Nugalėtieji
Jėzus yra nuo-
lankus mūsų 
Valdovas. 

Mk 11, 1–10

   Būk kantrus
Gali nematyti 
Velykų šviesos, 
bet jos atėjimas 
toks pats tikras, 
kaip tai, kad 
išauš diena. 

Ps 27, 1–3. 
13–14

   Ištikimas 
   brolis

Pasitikėk 
Viešpačiu, Jis 
niekada neiš-
duoda Tėvo 
vaikų. 

Jn 13, 21–33. 
36–38

 Mūsų 
  artimieji

Šalia tavęs išsi-
gandę, nuliūdę 
žmonės? Nešk 
jiems Dievo 
žodį. 

Iz 50, 4–9

Atmink
Kas kartą susi-
rinkę melstis, 
atminkime 
savo Išganymo 
dieną.  

Iš 12, 1–8. 
11–14

    Apvertimas
Jei norime būti 
išaukštinti, 
turime tapti 
nuolankūs iki 
mirties.  

Iz 52,13 – 53,12

     Tikroji galia
Viešpats palie-
čia mus gailes-
tingumo galia, į 
Jį atsigręžusiems 
suteikdamas 
naują gyvenimą. 

Ps 118, 1–2. 
16–23
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Kasdieniai Šventojo Rašto skaitiniai 
Velykos visada kalba apie naują pradžią. Gavėnia 

mums suteikia laiko pasirengti šiai Gerajai Naujienai. 
Mirties šešėlis tvyro virš viso mūsų gyvenimo. Mirtis 

nutraukia viską – santykius, ateities planus. Kuo stipres-
nė meilė, tuo didesnis skausmas išsiskyrus; kuo artimes-
nis žmogus, tuo skaudesnė tragedija jo netekus. 

Naktis visuomet sukelia baimę: kas manęs laukia, 
koks bus mano galas?.. Visi žmonės turi mirti. Mirtis 
neišvengiama, nes žmonija atsiskyrė nuo Dievo. 

Tačiau pirmosios Velykos pakeitė tai, kas atrodė ne-
bepakeičiama. Kristus prisikėlė, parodydamas, kad mes 
rūpime Dievui ir kad gyvenimas gali prasidėti iš naujo. 
Žmonija nebestovi mirties nežinomybės akivaizdoje. 
Kristaus Prisikėlimas rodo, kad net mirtis reiškia naują 
pradžią.

Dievas leidžia pradėti iš naujo ne tik per mirtį, bet ir 
įvairiausiose gyvenimo situacijose. Aklavietėje atsidūrę 
santykiai gali atgyti per atleidimą. Mums daug atleista, 
todėl ir mes galime atleisti, jau dabar patirdami, koks 
geras yra Dievas. 

Šventojo Rašto skaitiniai Gavėnioje yra žinia, mokan-
ti iš gyvenimo gauti daugiau, pradėti iš naujo. Tai žinia 
nuo To, kuris mirties tašką gali paversti kableliu...

Tradicinės Gavėnios praktikos
Pasninkas ir susilaikymas.  14 metų ir vyresni katali-

kai Pelenų dieną, Didįjį Penktadienį ir visus Gavėnios 
penktadienius susilaiko nuo mėsos. Katalikai nuo 18 
iki 60 metų pasninkauja Pelenų trečiadienį ir Didįjį 
Penktadienį, tas dienas pavalgydami tik vieną kartą bei 
lengvai užkąsdami kitus du kartus. 

Malda.  Katalikai raginami per Gavėnią daugiau 
melstis, ypač su Šventuoju Raštu. Gavėnia yra tinkamas 
laikas priimti Susitaikymo sakramentą, kuriuo pasiruo-
šiame Kristaus kančios, mirties ir Prisikėlimo šventimui.

Išmalda.  Krikščionys, sekdami pasiaukojančia 
Kristaus meile, derina išmaldą ir pasninką, skirdami 
stokojantiems lėšas, kurias sutaupo pasninkaudami, 
susilaikydami nuo pramogų ir mažiau pirkdami.


