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Velykos – tat mūsų Viešpaties Jėzaus kančia, mirtis ir prisikėlimas. Velykos švenčiamos nuo Didžiojo 
ketvirtadienio iki Sekmadienio ryto. Velykiniame šventime tikintieji kviečiami apmąstyti Jėzaus įvykį, suprasti, 
priimti Jo kančią ir mirtį, ir kartu triumfuojančiai, džiaugsmingai švęsti Prisikėlimą.

DIDYSIS KETVIRTADIENIS (Paskutinė vakarienė; Eucharistija) 
Minimas Eucharistijos įsteigimas ir Jėzaus įsakymas vieniems kitus mylėti. 
Šią dieną yra prisimenama Paskutinė vakarienė, kuri įvykusi Jėzaus ir mokinių rate, 

šiandien visų mūsų yra lygiai tokiu pat būdu surengiama ir švenčiama. Šią dieną į ją esa-
me pakviesti visi. Eucharistijoje Kristus mums kiekvienam save atiduoda, paaukoja per 
duoną ir vyną. Taip mes pastebime Kristaus troškimą būti su mumis kiekvieną dieną, kad 
būtume Jo draugai, bendrabroliai, Jo skelbėjai. 

Kunigystė. Taip pat šią dieną visi prisimename, jog esame kunigiškoji tauta – ne-
šanti Viešpačiui save, savo gyvenimo auką, atnašą Jo garbei. Kunigais esame tapę Krikšte, 
kada Viešpats mus pakvietė būti Jo nariais, Kūnu ir Krauju pasauliui. Šią dieną esame 
kviečiami nešti ant altoriaus savo atnašas, savo gyvenimo duoną, ir ją laužyti. 

Nutyla varpai. Jie neskambės iki  Velyknakčio. Tai mums  primena paklusnumą ir  
nusižeminimą. Varpų skambesys – tai Gerosios Naujienos skambėjimas. Varpų nutylime 
galime įsiklausyti kaip mūsų gyvenime skamba Geroji Naujiena.

DIDYSIS PENKTADIENIS (Jėzaus kančios ir mirties diena; Kryžiaus diena) 
Mišių nėra. Šią dieną nešvenčiamos Mišios, nesidžiaugiama Kristaus buvimu su 

mumis, nes Jis kenčia ir miršta. Jo nėra! Švenčiama tik žodžio liturgija. Komunijai duona 
nekonsekruojama; dalinamasi nuo vakar likusia. 

Kunigas gulasi prieš altorių. Tai reiškia nusižeminimą ir atgailą. Tai visos bendruo-
menės vidinės savijautos išraiška. Kunigas, kaip visos bendruomenės atstovas, gulasi 
prieš Viešpatį tiesiog save nužemindamas, sulygindamas save su žemėmis. Lygiai taip 
pasijunta ir visa bendruomenė. Žodžio liturgija užbaigiama ilga Visuotine malda, kurioje 
meldžiamasi už visą Bažnyčią, už kitatikius ir netikinčius, už valstybių vadovus, už varg-
šus kenčiančius vargą. Kryžiaus akivaizdoje prisimename visus, už kuriuos miršta mūsą 
Viešpats Jėzus Kristus, prašydami Kryžiaus teikiamą malonių bei atleidimo.

 Kovo 7 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis: 18 val. Sudėtinės šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų inten-
            cijomis.
 Kovo 10d. – 19 val.  Šeimos centras ir Mažasis kino klubas kviečia visus į parapijos salę, kur vyks filmo 

   „Atsparus ugniai“ peržiūra. 
 Kovo 11 d. – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena:  12 val. Šv. Mišiose melsimės už Lietuvą.
 Kovo 11, 12 ir 13 d. – Gavėnios rekolekcijos.  Šeštadienį (12d.) Šv. Mišios sekmadienio tvarka (9, 12 ir 

18 val.). Rinkliava skirta kunigų seminarijų, studijuojančių kunigų ir jaunimo organizacijų išlaikymui.
 Kovo 19 d. – Šv. Juozapas, Švč. M. Marijos sužadėtinis. Šv. Kryžiaus bažnyčioje atlaidai.
            8 ir 18 val. Katedroje Šv. Mišios į Šv. Juozapą aukojusiųjų intencijomis.
           12 val. Šv. Kryžiaus bažnyčioje Šv. Mišios į Šv. Juozapą aukojusiųjų intencijomis.
 Kovo 20 d. – Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis:  Šv. Mišiose šventinamos verbos.
           12 val. Šv. Mišiose po iškilmingo verbų pašventinimo eisime Verbų procesiją.
 Kovo 21, 22 ir 23 d. – Didysis Pirmadienis, Antradienis ir Trečiadienis:  pamaldos įprastu laiku (8 ir 

18val.).
 Kovo 24 d. – Didysis Ketvirtadienis:  ryte (8 val.) šv. Mišių nebus.  12 val. Krizmos Šv. Mišios. Vyskupas 

su vyskupijos kunigais aukos Šv. Mišias, kurių metu bus šventinami  ligonių patepimo, katechumenų ir   
Šv. Krizmos aliejai. Bus atnaujinami kunigystės šventimų pasiryžimai.

            18 val. Paskutinės vakarienės (Eucharistijos įsteigimo) Šv. Mišios, kurių metu po Garbės himno „už
              sigavi“  (nutyla) varpai ir vargonai iki Didžiojo Šeštadienio „Gliorijos“. Po pamokslo Celebrantas Kristaus 
            pavyzdžiu   mazgos kojas dvylikai vyrų.
           Visuotiniai atlaidai už himno „Prieš taip Didįjį“ giedojimą prieš įstatytą Švč. Sakramentą. 
           Bažnyčia kviečia visus tikinčiuosius ilgiau pabudėti prie išstatyto Švč. Sakramento. Adoracija vyks iki 
            24 val.
 Kovo 25 d. – Didysis Penktadienis – Kristaus kančios diena:   Šv. Mišios neaukojamos. 
            9 val. Kryžiaus kelio apmąstymas adoruojant Švč. Sakramentą. Adoracija tęsis iki vakaro pamaldų.
            Visą dieną klausykloje budės kunigas. Švęskime Susitaikymo sakramentą, atlikime išpažintį, kad Velykas  
            švęstume bendrystėje su Dievu.
          18 val. Kristaus kančios pamaldos. Visuotiniai atlaidai pelnomi už Kryžiaus pagerbimą. Pamaldas už-       
            baigsime  procesija į Kristaus kapo altorių (mažąją bažnyčią).Šią dieną aukos surinktos prie pagerbiamo   
           Kryžiaus skiriamos Šventosios Žemės šventovių išlaikymui.
 Kovo 26 d. – Didysis Šeštadienis – Bažnyčia budi prie Kristaus kapo apmąstydama Jo kančią ir mirtį:
             9 val. Graudūs verksmai.  Visą dieną adoruojame Švč. Sakramentą Šv. Kryžiaus bažnyčioje.
            18 val. Velyknakčio pamaldos su žiburių, žodžio, krikšto liturgijomis ir Šv. Mišiomis. Visuotiniai atlaidai  
             už krikšto pažadų atnaujinimą. 

Žiburių liturgijai ir krikšto pažadų atnaujinimui atsineškite žvakę.
Po Velyknakčio Šv. Mišių bus šventinami Velykų stalo valgiai. 

 Kovo 27 d. – Šv. Velykos – Viešpaties prisikėlimo iškilmė:
8 val. Prisikėlimo pamaldos šv. Kryžiaus bažnyčioje ir procesija į Katedrą Prisikėlimo Šv. Mišioms.
Kitos Šv. Mišios įprastu laiku (12 ir 18 val.).

 Kovo 28 d. – Velykų antroji diena:  Šv. Mišios Katedroje sekmadienio tvarka (9, 12 ir 18 val.).

DIDŽIOJO TRIDIENIO – VELYKŲ SLĖPINIO PRASMĖS, 
SIMBOLIKOS TRUMPA APŽVALGA



KOVO MĖNESIO SKELBIMAI: 

 Kovo 1 d. – Pirmasis mėnesio antradienis. 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į šv. Antaną aukojusiųjų inten-           
            cijomis.
 Kovo 2 d. – 18 val. Šv. Mišiose melsimės už a.a., prieš mėnesį mirusį kun. Antaną Kereišį.
 Kovo 3 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:  nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
            8 ir 18 val. Sudėtinės Šv. Mišios už sergančius. 
 Kovo 4 d. – Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, iškilmė ir pirmasis mėnesio penktadienis:

8 ir 18 val. Sudėtinės Šv. Mišios į šv. Kazimierą aukojusiųjų intencijomis.
8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
15 val. Gailestingumo vainikėlis ir Šv. Mišios su maldininkais iš Bartninkų.

 Kovo 5 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis.  18 val. šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
 Kovo 6 d. – IV Gavėnios ir pirmasis mėnesio sekmadienis. 12 val. Šv. Mišiose melsimės už parapiją ir pašau- 
              kimus.

himnas, skambinama varpais.
Krikšto liturgijos simbolika ir prasmė.
Krikšto liturgijoje prisimename tai, kad iš mirties esame perėję į gyvenimą, kuomet Jėzaus 

vardu buvome nuplauti Krikšto vandeniu, panardinti jo mirtyje ir drauge su Juo prikelti amži-
najam gyvenimui. Todėl bus šventinamas vanduo skirtas krikštui ir apsišlakstę juo atnaujinsime 
krikšto pažadus su degančiomis žvakelėmis rankose simbolizuojančiomis prisikėlusio Kristaus 
šviesą, kuri spindi mumyse – Dievo vaikuose, Kristaus broliuose.

Krikščionio krikštas – tai dvasinė mirtis su Kristumi, kad vėl iš naujo su juo prisikeltume ir 
atnaujintume savo gyvenimą. 

Vanduo nuplauna ir atgaivina. Krikšto vandeniu pasinėrę į vandenį – Kristų esame tapę 
švarūs, nuplauti nuo nuodėmės purvo ir pakviesti į amžinojo gyvenimo džiaugsmą. Nuplauti 
vandeniu Krikšte esame patepami Krizma – aliejumi, kuris giliausia prasme yra pats Kristus, Jo 
įsigėrimas į mus, Jo kvapas. 

Eucharistijos liturgijos prasme Velyknaktyje.
Eucharistijos liturgija yra Velykų vigilijos viršūnė. Joje mes jau iš anksto gėrimės amži-

nosiomis Velykomis, jau dalyvaujame dieviškame pokylyje, dangaus puotoje laužydami duoną, 
dalindamiesi Kristaus Kūnu ir Krauju ir taip tapdami dieviškojo gyvenimo dalininkais. Čia kaip 
Emauso mokiniai atpažįstame Kristų mūsų tarpe, laužydami duoną, ja maitindamiesi, kuri yra 
pats Prisikėlusysis. Valgome, sotinamės Tuo, kuris, kaip praėjusiomis dienomis matėme ir su-
pratome, buvo kankinamas ir miręs. Tačiau prisimindami Jo paliepimą – laužyti duoną ir gerti 
taurę, darant Jo atminimui, – mes džiaugsmo kupini švenčiame Jėzaus Kristaus mūsų Viešpaties 
prisikėlimo slėpinį, bendrystę visų kartu.

Prasmingai švenčiamų Jums Velykų! Lai Kristaus prisikėlimo šviesa pripildo Jūsų gyveni-
mus skaidrių, ramių išgyvenimų bei drąsos būti tikrais krikščionimis!

Juk dėl to Kristus prisikėlė...

Šventojo Kryžiaus pagerbimas. Iki Didžiojo penktadienio kryžius buvo pridengtas viole-
tiniu veliumu, tuo tarsi išreiškiant nežinojimą, nepastebėjimą kryžiaus, kančios, kas mums taps 
atpirkimo kaina. Kristaus dievystė ant kryžiaus buvo tarsi pridengta kančios. Kunigui triskart 
užgiedant "štai kryžiaus medis", — išreiškia atsiskleidžiantį mums begalinės Dievo meilės – Jė-
zaus įvykio slėpinį; kančios vertę, kuri trykšta iš mylinčio Dievo per Sūnų visai žmonijai. Žmonės 
pagerbia Kryžių jį pabučiuodami.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS (Velykų vigilija; Kristaus Prisikėlimo šventimas) 
Velykų šventė skelbia Kristaus mirties ir prisikėlimo paslaptį, gelbstinčią galią, išganomąją 

jėgą. Velykų naktis tapo liturgijos centru ir sekmadienio pradžia, kuriame šlovinamas Viešpaties 
prisikėlimas. 

Šio vakaro, nakties apeigos yra kupinos džiaugsmo, nepaliaujamo gėrėjimosi Prisikėlusiuo-
ju Jėzumi Kristumi, kuris mūsų bendruomenėje bus pastebimas per šio šventimo keturias dalis: 
Žiburių liturgiją, Žodžio liturgiją, Krikšto liturgiją, Eucharistijos liturgiją. 

Žiburių liturgijos prasmė ir joje esantys simboliai.
Žiburių liturgijoje, vykstančioje jau sutemus, renkamės prie laužo. Pašventinama ugnis (ne 

anglys, medis, degtukai, bet ugnis, besiplaikstanti ugnis!), uždegama Velykų žvakė, simbolizuo-
janti Kristų, kuris savo mirtimi ir prisikėlimu nušvietė mūsą, gyvenimo kelią. Žvakė, naikinanti 
save, atiduoda šviesą ir šilumą, o tai išreiškia prisikėlusį Kristų. 

Žvakės šviesa mums primena Kristaus šviesą, o nuo jos prisidegę savo žvakutes mes suvo-
kiame, kad esame tapę panašūs į Jį ir nebe savo šviesą skleidžiame. Tada su degančiomis žvaku-
tėmis sueiname į tamsią bažnyčią vedini velykinės žvakės kaip ugnies stulpo vedusio izraelitus 
naktyje iš vergovės į laisvę. Tada visiems susirinkus giedamas velykinis šlovinimas „Exsultet" 
("Tedžiūgauja"), kuriame poetiškai nusakomas visas Velykų slėpinys išganymo plane.

Ugnis išsklaido tamsą ir nušviečia naktį. Kristus kaip Šviesa ir šiluma išsklaido mūsų tikė-
jimo sutemas ir nuodėmės tamsą.

Velykinėje žvakėje, jos šviesoje suspindi Kristus, kuris jau yra prisikėlęs, ir šviečia mums 
naujojo gyvenimo šviesa, sklaidančia mirties tamsą. Tai prisikėlusio Kristaus šviesa.

Žodžio liturgijos prasmė.
Žodis atskleidžia tiesą, dovanoja supratimą. Kristus kaip vienintelis Dievo Žodis atskleidžia 

mums tiesą apie Dievą ir apie mus pačius – kad esame mylimieji Jo vaikai, dėl kurių Jis yra pasi-
ruošęs net apiplėšti save, net apriboti savo dievystę ir mirti ant kryžiaus.

Šioje vigilijoje yra pateikiami keturi skaitiniai: trys iš Senojo Testamento ir vienas iš Naujo-
jo Testamento. Per šiuos skaitinius mes randame, pastebime Dievą, kuris per visą žmonijos isto-
riją yra žmogų, visą pasaulį kuriantis, vedantis, kaip Tėvas savo vaikus auklėjantis ir prižiūrintis. 
Naujajame Testamente išgirstame džiūgavimo šūksnius „Aleliuja", taip mes pradžiungame sutikę 
prisikėlusį ir esantį kartu mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Prisikėlęs Kristus mums kalba per Šv. Raštus 
žodžių pagalba, teikdamas mums nemirtingumo žodžius, kuriais turime tikėti.

Žodžio liturgijoje skaitomi skaitiniai ir Evangelija ir apmąstomas Dievo nuostabus veiki-
mas vedant savo tautą į laisvę. Prisimenami svarbiausi išganymo istorijos įvykiai, žvelgiam į tai, 
ką Dievas nuveikė mūsų išganymui. Tarp Senojo ir Naujojo Testamento skaitinių įsiterpia Garbės 


