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Pirmasis skaitinys (Mal 3, 19–20a. 4, 1–2a)
„Ateis štai diena, karšta tartum krosnis; visi didžiuokliai ir nedorėliai pavirs
tada į šiaudus, ir diena, kuri ateis, juos sudegins,– sako kareivijų Viešpats. – Nei
šaknies, nei šakos nepaliks jiems. O jums, kurie bijotės manojo vardo, užtekės
teisingumo saulė“. Dėkojame Dievui.

Atliepiamoji psalmė (Ps 97, 5–9)
P. Viešpats ateina teisingai tvarkyti pasaulio.
Viešpačiui skambinkit arfom,
giedokit, pritariant kankliams.
Trimitų ir rago balsai tegu aidi,
Valdovą Viešpatį girkit audringai. – P.
Tekrykštauja jūra ir visa, kas jūroj, visas pasaulis ir kas jame gyva.
Delnais plokit, upės, upeliai, jūs, kalnai, linksmai jiems pritarkit
prieš Viešpatį Dievą, kai jis ateina,
kai jis ateina tvarkyti pasaulio. – P.
Jis tvarko pasaulį teisingai,
žmoniją valdo, kaip dera. – P.

Antrasis skaitinys (2 Tes 3, 7–12)
Broliai!
Jūs patys žinote, kaip reikia sekti mumis. Mes gi netinginiavome jūsų tarpe ir
nevalgėme veltui kieno nors duonos, bet su triūsu ir prakaitu darbavomės dieną ir
naktį, kad tik neapsunkintume nė vieno iš jūsų; ir ne todėl, kad neturime teisės

taip daryti, bet norėdami duoti jums pavyzdį, kad galėtumėte mumis sekti.
Dar būdami pas jus, mes skelbėme: „Kas nenori dirbti, tenevalgo!“ Mat mes
girdime, jog kai kurie jūsiškiai tinginiauja, nieko neveikia, tik smalsauja.
Tokiems žmonėms mes įsakome ir juos raginame Viešpatyje Jėzuje Kristuje
ramiai dirbti ir valgyti pačių pelnytą duoną. Dėkojame Dievui.

Posmelis prieš evangeliją (Lk 21, 28)
P. Aleliuja. – Atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti.
– P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 21, 5–19)
Kai kuriems bekalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais akmenimis bei
dovanomis, Jėzus prabilo: „Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant
akmens“.
Jie paklausė: „Mokytojau, kada šitai įvyks? Ir koks bus ženklas, kada tai
prasidės?“
Jėzus pasakė: „Žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis,
prisidengę mano vardu, ir sakys: 'Tai aš!' ir 'Atėjo metas!' Jūs neikite paskui juos!
O kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigąskite. Visa tai turi pirmiau įvykti,
bet dar negreit galas“.
Ir dar sakė: „Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Šen ir ten bus
didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių. Bus baisenybių ir didelių ženklų iš
dangaus.
Visų pirma žmonės pakels prieš jus rankas ir ims jus persekioti. Dėl mano
vardo tąsys jus po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus.
Tada jums bus proga liudyti.
Taigi įsidėkite sau į širdis ir iš anksto negalvokite, kaip ginsitės; aš jums
duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti
visi jūsų priešininkai.
Jus išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai; kai kuriuos netgi žudys. Visi
jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto nė vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris.
Savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę“. Šlovė Tau Kristau!
Kviečiame apsilankyti parapijos svetainėjė adresu: http://fredrikstad.katolsk.no

