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Pirmasis skaitinys (1 Jn 1, 5–2, 2) 

    Mylimieji! 

    Tai yra žinia, kurią esame išgirdę iš jo ir skelbiame jums, kad Dievas 

yra šviesa ir jame nėra jokios tamsybės. Jei sakytume, kad bendraujame 

su juo, o vaikščiotume tamsoje, meluotume ir nevykdytume tiesos. O jei 

vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su 

kitais, ir jo Sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. 

    Jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintume patys save, ir 

nebūtų mumyse tiesos. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir 

teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų 

nedorybių. Jei sakytume, kad nesame nusidėję, mes jį darytume 

melagiu, ir nebūtų mumyse jo žodžio. 

    Mano vaikeliai, aš jums tai rašau, kad nenusidėtumėte. O jei kuris 

nusidėtų, tai mes turime Užtarėją pas Tėvą, teisųjį Jėzų Kristų. Jis yra 

permaldavimas už mūsų nuodėmes, ir ne tik už mūsų, bet ir už viso 

pasaulio.   Dėkojame Dievui. 

 

Atliepiamoji psalmė (Ps 123, 2–8) 

P. Esam ištrūkę tarsi paukštelis iš paukštininko žabangų. 

Jeigu ne Viešpats, kas būtų buvę, 

kai priešai užpuolė?! 

Būtų mus gyvus suėdę, 

jie siuto ant mūsų. – P. 



Vandenys būtų mus paskandinę, 

srovės būtų užpylę. 

Būtų ant mūsų užgriuvę 

šėlstančios bangos. – P. 

Pinklės sutraukytos, 

mes išvaduoti! 

Mums padeda Viešpats, 

dangaus ir žemės Kūrėjas! – P. 

 

Posmelis prieš evangeliją 

P. Aleliuja. – Tave, Dieve garbinam, tave, Viešpatie, išpažįstam. 

                   tave spindinčios kankinių gretos šlovina. – P. Aleliuja. 

 

Evangelija (Mt 2, 13–18) 

    Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodė Juozapui sapne Viešpaties 

angelas ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik 

ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį 

nužudyti“. 

    Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į 

Egiptą. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties. Tuo būdu išsipildė Viešpaties 

žodžiai, pasakyti pranašo lūpomis: „Iš Egipto pašaukiau savo sūnų“. 

    Erodas, pamatęs, kad jį išminčiai apgavo, baisiai įniršo ir, pasiuntęs 

kareivius, išžudė Betliejuje ir jo apylinkėje visus berniukus, dvejų metų 

ir jaunesnius, pagal laiką, kurį buvo patyręs iš išminčių. 

    Tuomet išsipildė pranašo Jeremijo žodžiai: „Pasigirdo šauksmas 

Ramoje, garsios dejonės ir aimanos: tai Rachelė rauda savo vaikų: ir 

niekas jau jos nepaguos, nes jų nebėra“.  Šlovė Tau Kristau! 
 

Kviečiame apsilankyti parapijos svetainėjė adresu: http://fredrikstad.katolsk.no  

http://fredrikstad.katolsk.no/

