
Rugpjūčio 2 d. 
Švč. ANGELŲ MARIJA – Porciunkulė 

 
ĮŽANGA 
 
Prieg. Švęsdami Mergelės Marijos šventę, 
garbiname Kristų, Bažnyčios Sužadėtinį. 
 
AUŠRINĖ 
HIMNAS 
Pranciškus meldžiasi dažnai 
mažutėj bažnytėlėje, 
vadinamoje Angelų, 
skirtoj Marijai Mergelei. 
 
Visam pasauly brangesnė̃s 
nėra jam priebėgos kitos: 
joj metų leidęs daug, iš čia 
išskriejo į dangaus džiaugsmus. 
 
Čionai, Mergelei padedant, 
jis įkuria tris ordinus, 
pirmuosius gauna mokinius 
ir Dievui Klarą paskiria. 
 
Po šios šventovės priedanga 
jis brolių surenka pulkus, 
iš čia kaip Kristaus kareiviùs 
juos siuntęs į šventas kovas. 
 
Marija, savo maldomis 
vaduok iš pančių núodėmės 
ir tavo šlovę giedančius 
mus veski į dangaus džiaugsmus. 
 
Garbė tebūna, Jėzau, tau, 
kurs iš Mergelės užgimei, 
su Tėvu ir Dvasia Šventa 
per amžius nesibaigiančius. Amen. 
 
Psalmės iš bendrųjų tekstų Švč. Mergelei Marijai 



1 prieg. Marija gavo Viešpaties palaiminimą, 
rado malonę pas Dievą, savo Gelbėtoją. 
 
2 prieg. Upės srovės linksmina Dievo miestą, 
Aukščiausiojo šventą buveinę. 
 
3 prieg. Nuostabių dalykų skelbiama apie tave, Mergele Marija: 
Viešpats įkūrė tavo buveinę ant šventųjų kalnų. 
 
K. Tu Jeruzalės garbė, tu Izraelio džiaugsmas. 
A. Tu esi nuostabi mūsų tautos šlovė. 
 
PIRMASIS SKAITINYS        Sir 24, 17-22. 30-34 
Iš Siracido knygos. 
„Kraunu dailius pumpurus kaip vynmedis, ir mano žiedai duoda garbingų ir 
gausių vaisių. {Gimdau kilnią meilę, pagarbą ir šventą viltį; būdama amžina, esu 
duota visiems savo vaikams – tiems, kurie yra jo paskirti.} 
Ateikite pas mane visi, kurie manęs trokštate, valgykite iki soties mano vaisių. 
Atsiminti mane yra saldžiau už medų, geriau turėti mane, negu medaus korį. Kas 
mane valgo, labiau manęs alksta, kas mane geria, labiau manęs trokšta. Kas 
manęs klauso, niekais nenueis, kas elgiasi, kaip aš liepiu, niekad nenusidės“. 
Nūnai aš kaip upelis iš jos srovės, tekinantis vandenį į sodą, sau tariau: 
„Palaistysiu savo sodą ir priliesiu savo gėlių lysves“. Nuostabu, šis mano upelis 
tapo upe, o tada ši mano srovė – jūra. Vėl siųsiu savo pamokymą kaip ryto aušrą 
ir skleisiu jo šviesą toli. Vėl išliesiu mokymą kaip pranašystę ir paliksiu jį 
ateinančioms kartoms. 
Žiūrėkite, aš netriūsiau vien tik sau, bet visiems, kurie ieško išminties. 
 
Atliepas (Sir 24, 10-12) 
K. Sione užėmiau savo vietą, mieste, kurį myli Viešpats, jis man davė poilsio vietą.  
A. Įleidau šaknis garbingoje tautoje. 
K. Viešpaties dalyje mano paveldas.  
A. Įleidau šaknis garbingoje tautoje. 
 
ANTRASIS SKAITINYS  
Iš brolio Tomo Čelaniečio raštų  
 
Dievo tarnas Pranciškus, vyras mažo ūgio, nuolankios dvasios, profesija 
„mažesnysis“, tuo laiku, kai gyveno šioje žemėje, išsirinko sau ir savo brolijai 
mažą šio pasaulio dalelę, tik dėl to, kad jam visai nebūtų buvę galima tarnauti 
Kristui, neturint nieko iš šio pasaulio. Ir tai neįvyko be Dievo apreiškimo ir 



apvaizdos, kad jau nuo seno ši vietelė, kuri turėtų būti paveldėta tų, kurie ilgėjosi 
nieko nuosavo neturėti šiame pasaulyje, buvo pavadinta „Porciunkulė“ (= dalelė). 
Šioje vietoje buvo pastatyta bažnytėlė, dedikuota Mergelei Motinai, kuri dėl savo 
išimtinio nuolankumo nusipelnė būti išaukštinta, po savo Sūnaus būti visų 
šventųjų galva. Toje vietoje prasidėjo Mažesniųjų ordinas, ir ten jis lyg ant tvirto 
pamato išaugo į daugelio narių kilnų pastatą. Šventasis (Pranciškus) šią vietą 
labiau mylėjo nei visas kitas, jis liepė broliams šiai vietai skirti ypatingą pagarbą, 
jis norėjo, kad ši vieta visada būtų palaikoma kaip aukščiausio nuolankumo ir 
neturto veidrodis, (norėjo) kad nuosavybė (-ės teisė) priklausytų kitiems, sau ir 
saviškiams tik vartoti būtų leidžiama.  
Šičia visame kame buvo išlaikyta rimčiausia disciplina, kaip tyloje ir darbe, taip ir 
visose kitose taisyklėse. Be pertraukos dieną ir naktį būdami šioje vietoje, buvo 
užsiėmę dieviškais šlovinamais ir skleisdami nuostabų (dangišką) kvapą, gyveno 
angelišką gyvenimą.  
Tad nors jis (Pranciškus) ir žinojo dangaus karalystę esant kiekviename pasaulio 
kampelyje, ir tikėjo, kad Dievo malonė jo išrinktiesiems yra teikiama visur, vis 
dėlto jis buvo patyręs, jog Švenčiausiosios Mergelės Marijos bažnyčios 
Porciunkulei vieta yra kupinesnė didelių malonių ir yra lankoma dangiškųjų 
dvasių. Todėl broliams ne kartą sakydavo: „Žiūrėkite, sūnūs, kad kartais 
neapleistumėte šios vietos. Jei būsite išvaryti iš vienos pusės, įeikite iš kitos, nes 
išties čionai yra šventa Dievo buveinė. Kai čia mūsų buvo nedaug, Aukščiausiasis 
mus padarė skaitlingus, čia savo vargšų širdis jis apšvietė išminties šviesa, čia 
mūsų krūtines uždegė savo meile. Kas šičia nuolankiai maldoje ko nors prašys – 
gaus, o kas prasikals, bus griežtai nubaustas. Todėl žiūrėkite, sūnūs, kad Dievo 
namai būtų deramai gerbiami, ir iš visos širdies džiaugsmingai skardžiu balsu 
išpažinkite ten Viešpatį“. 
 
Atliepas (Sir 15, 15-16) 
K. Dangaus vartai ir jūrų žvaigžde, Mergele Marija.  
A. Padaryk mus priimtinus savo Sūnui. 
K. Gailestingumo šaltini, malonės Motina, pasaulio viltie, išklausyk tų, kurie 
šaukiasi tavo pagalbos.  
A. Padaryk mus priimtinus savo Sūnui. 
 
Himnas Tave, Dieve, garbinam.  
 
Malda kaip Rytmetinės 
 
 
 
 



RYTMETINĖ 
HIMNAS 
Marija, niekad tau Sūnus 
negaili dovanų savų, 
globoki mus, pagerbiančius 
buveinę tavo šventąją. 
 
Prašalink vìsa, kas tiktai 
į bloga veda tarnelius, 
kad visados to vengtume, 
kas Dievo draudžiama kely. 
 
O jeigu nusidėjome, 
apverkti leiski ir nuplaut 
kaltes, atsisakyt visų 
veiksmų, kurie verti bausmės. 
 
Lai siela džiaugsis, nuolatos 
šventon maldon panirdama, 
ir sieks ne laikinų džiaugsmų, 
o atlygio nenykstančio. 
 
Ir nusivaliusi purvus 
širdis lai meile degs šventa, 
kurios juk Kristus reikalaus, 
mums atleidimą teikdamas. 
 
Garbė tebūna, Jėzau, tau, 
kurs iš Mergelės užgimei, 
su Tėvu ir Dvasia Šventa 
per amžius nesibaigiančius. Amen. 
 
Pirmosios savaitės sekmadienio psalmės 
 
1 prieg. Palaiminta tu tarp moterų 
ir palaiminta Viešpaties tabernakulyje. 
 
2 prieg. Tedžiūgauja jūsų dvasia, 
švęsdama jos gailestingumą, – 
gerbdami Mergelę nebūsite apvilti. 
 



3 prieg. Aš myliu tuos, kurie mane myli, 
ir tie, kurie manęs ieško, suras mane. 
 
SKAITINĖLIS (Sir 24 25-27) 
{Įstatymas} yra sklidinas išminties, kaip Pišonas {vandens} ir kaip Tigris pirmųjų 
vaisių metu. Jis išsilieja supratimu kaip Eufratas {vandeniu} ir kaip Jordanas 
pjūties metu.  Jis patvinsta žinojimu kaip Nilas {vandeniu} ir kaip 
Gihonas vynuogių rinkimo metu. 
 
Trumpasis atliepas 
K./A. Esu kaip vynmedis, * išleidau nuostabius ūglius. 
K. Ir savo žiedus, šlovės ir turtų vaisius.  
A. Išleidau nuostabius ūglius. 
K. Garbė Dievui. 
 
Zacharijo giesmės prieg. 
Šlovė Viešpačiui, 
nes šiandien jis taip išaukštino tavo vardą, 
kad žmonės tave gerbs per amžius. 
 
Maldavimai iš bendrųjų tekstų Švč. Mergelei Marijai 
 
MALDA 
Melskimės. Pažvelk, Viešpatie, į savo tautą, susirinkusią paminėti palaimintos 
Mergelės Marijos, Angelų karalienės. Padaryk, kad jai tarpininkaujant, galėtume 
dalyvauti tavo malonės pilnatvėje. Per mūsų Viešpatį.  
 
DIENINĖ 
 
Psalmės iš bendrųjų tekstų Švč. Mergelei Marijai 
 
Priešpiečio malda 
SKAITINĖLIS (Iz 55, 1) 
Visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens! Net jei ir pinigų neturite, ateikite, 
pirkite duonos ir valgykite! Ateikite, pirkite vyno ir pieno - be pinigų ir be kainos! 
K. Šventoji Dievo Motina buvo iškelta. 
A. Virš angelų chorų Dangaus karalystėje. 
 
 
 
 



Vidudieno malda 
SKAITINĖLIS (Iz 55, 2-3) 
Kodėl mokate pinigus už tai, kas nėra duona, ir savo uždarbiu – už tai, kas 
nepasotina? Paklausykite manęs, ir valgysite tai, kas gera, gardžiuositės 
skanėstais. Ateikite pas mane, rūpestingai klausykitės, kad turėtumėte gyvenimą. 
Aš amžinąją sandorą su jumis sudarysiu, remdamasis savo ištikima meile 
Dovydui.  
K. Sveika, Dangaus Karaliene. 
A. Sveika, Angelų Valdove. 
 
Pavakario malda 
SKAITINĖLIS (Pat 8, 34-35) 
Laimingas žmogus, kuris manęs klauso, ateidamas kasdien anksti prie mano 
vartų, budėdamas prie mano durų. Juk kas randa mane, randa gyvenimą, ir 
gauna malonę iš Viešpaties. 
K. Angelų Karaliene, melski už mus. 
A. Kad garbingai pasiektume palaimintųjų gyvenimą. 
 
 
VAKARINĖ 
HIMNAS  
Marija, mūsų prašymus 
išgirdusi, meilingoji, 
visàd ateiki gelbėti, 
maldaujam, nelaimingieji. 
 
Ateik vaduot, kai nuodėmių 
baisi grandinė veržiasi, 
išlaisvink širdis, kaustomas 
sunkių kalčių nelaisvėje. 
 
Skubėk padėti, kai tuščiu 
pasaulis traukia reginiu, 
kad siela eitų vien keliu 
tiesiu, į dangų vedančiu. 
 
Skubėk, kai kūnui gresia jau 
sunki dalia mirtìngoji, 
ramybės laiką mums suteik 
ir amžinybės spindesį. 
 



Ir būki valandoj mirties 
saviems vaikeliams apsauga, 
kad dovanas nenykstančias 
įgytume, tau padedant. 
 
Garbė tebūna, Jėzau, tau, 
kurs iš Mergelės užgimei, 
su Tėvu ir Dvasia Šventa 
per amžius nesibaigiančius. Amen. 
 
Psalmės iš bendrųjų tekstų Švč. M. Marijai 
 
1 prieg. Atkreipkite ausį ir ateikite pas mane, 
klausykite ir gyvensite. 
 
2 prieg. Dievas mus taip pamilo 
ir davė reikalingų jėgų, 
kad atstatytume jo namus. 
 
3 prieg. Viešpats atves tau daugybę  
džiūgaujančių vaikų 
malonės ir teisingumo pilnatvėje. 
 
SKAITINĖLIS (žr. Jdt 13, 19-20) 
Palaiminta tu esi savo Dievo visose Jokūbo palapinėse, nes kiekvienoje nacijoje 
(tautoje), kurios girdi tavo vardą, Izraelio vardas bus išaukštintas.  
 
Trumpasis atliepas 
K./A. Palaiminta tu * Visagalio Viešpaties. 
K. Per tave pelnėme gyvenimo vaisių. A. Visagalio Viešpaties. 
K. Garbė Dievui. 
 
Marijos giesmės priegiesmis 
Palaimintoji Mergele Marija, 
malonės Motina ir gailestingumo šaltini, 
išklausyk savo vaikus, 
kurie šiandien su pasitikėjimu kreipiasi į tave. 
 
Maldavimai iš bendrųjų tekstų Švč. Mergelei Marijai 
 
 



MALDA 
Melskimės. Pažvelk, Viešpatie, į savo tautą, susirinkusią paminėti palaimintos 
Mergelės Marijos, Angelų karalienės. Padaryk, kad jai tarpininkaujant, galėtume 
dalyvauti tavo malonės pilnatvėje. Per mūsų Viešpatį.  
 


