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PIRMASIS SKAITINYS Iz 52, 7–10  Visi žemės pakraščiai išvys mūsų Dievo 

išganymą 

S k a i t i n y s  i š  p r a n a š o  I z a i j o  k n y g o s .  

 

O kokios dailios kalnuose šauklio kojos, – to, kuris ateina su linksmąja žinia, 

skelbdamas ramybę, nešdamas gerąją naujieną, garsindamas išganymą, 

sakydamas Zionui: „Viešpatauja tavo Dievas!“ Klausykis! Tavo sargybiniai 

šaukia, džiūgauja drauge, nes jie mato savo pačių akimis Viešpatį grįžtantį į 

Zioną.  Drauge pratrūkite džiaugsmo giesme, Jeruzalės griuvėsiai, nes Viešpats 

paguodė savo tautą, atpirko Jeruzalę. Viešpats iškėlė savo šventąją ranką visų 

tautų akyse. Visi žemės pakraščiai išvys mūsų Dievo išganymą. 

Ta i  D i e v o  ž o d i s .      Dėkojame Dievui. 

 

 

Atliepiamoji psalmė (Ps 30, 3–4. 6. 8. 16–17) 

 

P. Viešpatie, į tavo rankas pavedu savo gyvybę. 

Būk man uola slėptis pavojuj, 

gelbėtis – galinga tvirtovė. 

Tikrai tu uola ir tvirtovė, 

todėl savo garbei mane vesi, ganysi. – P. 

Į tavo rankas pavedu savo gyvybę, 

mane išvaduosi, Dieve ištikimasis. 

Linksminsiuos, džiūgausiu: tu maloningas, 

tu pažvelgsi į mano skurdą. – P. 



Išgelbėk mane nuo priešo kėslų, 

nuo mano engėjų. 

Man, savo tarnui, malonųjį veidą parodyk, 

gelbėk mane: esi gailestingas! –  P. 

 

 

Posmelis prieš evangeliją (Ps 117, 26a ir 27a) 

P. Aleliuja. – Palaima tam, kurs ateina Viešpaties vardu! 

                    Dievas yra Viešpats, ir jis mums šviečia. – P. Aleliuja. 

 

Evangelija (Mt 10, 17–22) 

    Jėzus kalbėjo savo apaštalams: 

    „Sergėkitės žmonių: nes jie įskųs jus teismams ir plaks sinagogose. Jūs būsite 

dėl manęs vedžiojami pas valdovus bei karalius liudyti jiems ir pagonims. Kai jie 

jus įskųs, nesirūpinkite, kaip arba ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką 

jūs turite sakyti. 

    Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia kalbės jūsų lūpomis. Brolis 

išduos mirti brolį, ir tėvas – sūnų, o vaikai sukils prieš gimdytojus ir žudys juos. 

Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo. Bet kas ištvers iki galo, bus 

išgelbėtas“.    Ta i  Vi e š p a t i e s  ž o d i s .   Šlovė Tau Kristau! 
 

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