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Pamaldų eiga.  
V: Pamaldų vadovas     
B: Bendruomenė/parapijiečiai     
____________________________________________________________________ 

A. Įžanga. Šių metų ekumeninės pamaldos yra paruoštos Brazilijos nacionalinės Bažnyčių 
Tarybos (CONIC), kuri pasirinko šią ištrauką iš Evangelijos pagal Joną (Samarietė ir 
Kristus prie šulinio - Jn 4,1-42), kurioje akcentuojama „kelionė ir šulinys“. Tik Kristus 
gali pasotinti, atgaivinti ir pagirdyti ištroškusį žmogų jeigu jis į Jį kreipiasi ir pas Jį ateina. 
Kristaus duodamas vanduo trykšta į amžinąjį gyvenimą ir pagirdo žmogų, kad nebetrokš 
per amžius.  

_____________________________________________________________________ 

Įžangos giesmė. 

Šiuo metu, dvasininkai ir padedantieji asmenys gali žengti procesija prie altoriaus. Patartina 
procesijos kelyje išdėlioti žvakių ar kitaip paženklinti „kelią“ vedanti prie altoriaus. Patogioje 
vietoje netoli altoriaus patartina įrengti tuščią vazą, parengti vandens ir piltuvą. Einantieji 
procesijos būdų įvairių konfesijų krikščionių atstovai simboliškai pasemia vandens ir įpila į vazą, 
kuri simbolizuoja „šulinį“ - tokiu būdu simboliškai vaizduodami biblinę temą. 

Kvietimas maldai 

V: Visagalis Dieve, suteiki mums vienybės Dvasios, kuri pripažintų mūsų skirtingumus. 
B: Suteiki mums Viešpatie tolerantiškumo Dvasios, kuri mus padarytų vieningus ir atvirus 

priimti kitus. 
V: Uždek mus Viešpatie meilės ugnimi, kuri pagydytų kas yra sužeista, sujungtu kas yra 

atskirta. 
B: Suteiki mums Malonę, kuri nugali pyktį ir išlaisvina nuo smurto. 
V: Suteiki Viešpatie mus gyvenimą, kuris nugali mirtį.  
B: Tegul bus pagarbintas Visagalis Dievas, gailestingumo Tėvas ir Šventoji Dvasia, kuri 

padaro, kad visa būtų nauja.  

Atgaila ir Kyrie Eleison  

V: Nusižeminę, kaip tikri Dievo sūnūs ir dukterys Kristuje, prašykime Viešpaties 
pasigailėjimo ir atsiliepkime į Jo kvietimą atgailai, kuri padaro žmonių santykius naujais. 

Gailestingasis Dieve, tavoji Dvasia pleveno virš vandenų iš kurių atsirado įvairovė. 
Išpažįstame savo kaltę, kad nemokėjome toje teisėtoje įvairovėje gyventi: atleisk mums mūsų 
veiksmus, žodžius ir mintis, kurios pažeidė vienybės siekį įvairovėje.  

B: Kyrie Eleison 
V: Gailestingasis Dieve, Tu esi džiaugsmo šaltinis, Tu išklausai ir mokai, Tu įkvepi naują viltį 

ir pagydai žmogaus sielą ir kūną. Išpažįstame savo bejėgiškumą išgirsti kitaip mąstančius ir 



kalbančius, išpažįstame negebėjimą ištarti gydančius žodžius kitiems ir priimti tuos, kurie reikalingi 
mūsų pagalbos ir solidarumo. 

B: Kyrie Eleison 
V: Gailestingasis Dieve, Tu esi visos kūrinijos šaltinis, Amžinasis Dievas teikiantis gyvybę. 

Išpažįstame savo kaltę, kad neįsiklausome į kūrinijos vargus ir dejones, kurios prašosi išlaisvinimo 
ir atnaujinimo. Padėk mums eiti kartu ir išgirti kūrinijos skundą. 

B: Kyrie Eleison 
V: Visagalis Dieve, turtingas malonėmis, suteiki mums atleidimą, kad Tavoji meilė lyg gyvojo 

vandens versmė atgaivintų tavąją tautą. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. 
B: Amen. 

Giesmė Veni Sancte Spiritus 
_____________________________________________________________________ 
B. Dievo Žodis 
_____________________________________________________________________ 
Skaitoma tik Evangelija Jn 4,1-42 

Aleliuja giesmė  

Sužinojęs, kad fariziejai išgirdo jį daugiau už Joną susilaukiant mokinių ir gausiau krikštijant 
(nors pats Jėzus nekrikštydavo, tik jo mokiniai), Jėzus paliko Judėją ir vėl išėjo į Galilėją. Jam 
reikėjo eiti per Samariją. Taigi jis užsuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu, netoli nuo lauko, 
kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, 
Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo apie šeštą valandą. 

Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė: „Duok man gerti“. (Tuo tarpu 
mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto.) Samarietė atsakė: „Kaipgi tu, būdamas žydas, 
prašai mane, samarietę, gerti?“ (Mat žydai nebendrauja su samariečiais.) Jėzus jai tarė: 

„Jei tu pažintum Dievo dovaną 
ir kas yra tas, kuris tave prašo: 
'Duok man gerti', 
rasi pati būtum jį prašiusi, 
ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs!“ 
Moteris atsiliepė: „Viešpatie, bet juk tu neturi kuo pasemti, o šulinys gilus. Iš kur tu imsi 

gyvojo vandens? Argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo 
gėrė, ir jo vaikai, ir gyvuliai?!“ Jėzus atsakė: 

„Kiekvienas, kas geria šitą vandenį, 
ir vėl trokš. 
O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, 
tas nebetrokš per amžius, 
ir vanduo, kurį jam duosiu, 
taps jame versme vandens, 
trykštančio į amžinąjį gyvenimą“. 



Tuomet moteris sušuko: „Viešpatie, duok man to vandens, kad aš nebetrokščiau ir 
nebevaikščiočiau semtis čionai“. Jėzus atsiliepė: „Eik, pakviesk savo vyrą ir sugrįžk čia“. Moteris 
atsakė: „Aš neturiu vyro“. Jėzus jai tarė: „Gerai pasakei: 'Neturiu vyro', nes jau esi turėjusi penkis 
vyrus, ir dabartinis anaiptol ne tavo vyras. Čia tu tiesą pasakei“. Moteris atsiliepė: „Aš matau, 
Viešpatie, jog esi pranašas. Mūsų tėvai garbindavo Dievą ant šito kalno, o jūs tvirtinate, kad 
Jeruzalė esanti vieta, kur reikia jį garbinti“. Jėzus atsakė: 

„Moterie, tikėk manimi, 
jog ateis valanda, 
kada garbinsite Tėvą 
ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. 
Jūs garbinate, ko nepažįstate, 
o mes garbiname, ką pažįstame, 
nes išganymas ateina iš žydų. 
Bet ateis valanda, – jau dabar ji yra, – 
kai tikrieji garbintojai 
šlovins Tėvą dvasia ir tiesa. 
Ir pats Tėvas tokių garbintojų ieško. 
Dievas yra dvasia, 
ir jo garbintojai 
turi šlovinti jį dvasia ir tiesa“. 

Homilija/meditacija 

Tikėjimo išpažinimas (Nikėjos Konstantinopolio arba Apaštalų Simbolio tikėjimo 
išpažinimas). 

Giesmė 

Visuotinė malda 
V: Amžinasis gailestingumo Dieve, kaip asmenys ir kaip bendruomenės tave meldžiame 

suteiki mums savosios šviesos, kad taptume atviresni ir supratingesni kitiems. 
B: Išklausyki mus, Meilingasis Dieve, išklausyk mūsų šauksmą. 
V: Amžinasis gailestingumo Dieve, išmokyki savo vaikus, kad svetingumas, meilė, vienybė 

yra Tavo būvimo išraiškos ir Tavoji valia visai žmonijai.  
B: Išklausyki mus, Meilingasis Dieve, išklausyk mūsų šauksmą. 
V: Amžinasis gailestingumo Dieve, meldžiame suteiki mums ramybės, išmokyki mus ir veski, 

kad taptume tolerantiškesnio pasaulio kūrėjai.  
B: Išklausyki mus, Meilingasis Dieve, išklausyk mūsų šauksmą. 
V: Amžinasis gailestingumo Dieve, prabilęs mums pirmiausiai per kūriniją, paskui per 

pranašus ir galiausiai per Savo Sūnų, suteiki išminties išgirsti Tavo balsą kviečiantį vienybei 
įvairovėje. 

B: Išklausyki mus, Meilingasis Dieve, išklausyk mūsų šauksmą. 



V: Amžinasis gailestingumo Dieve, tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, kuris 
pats būdamas svetimšalis paprašė samarietės vandens atsigerti, suteiki mums vandens, trykštančio į 
amžinąjį gyvenimą.  

B: Išklausyki mus, Meilingasis Dieve, išklausyk mūsų šauksmą.  

Dovanų/atnašų aukojimas 

V: Iš Kristaus Jėzaus esame kviečiami išmokti aukoti savo gyvenimus Dievui kaip savo 
meilės išraišką. Viešpatie padaryk, kad taptume gyvąją auka, pasirengę Tavojo Žodžio ir Meilės 
tarnybai. 

Atnešamos aukos ir dovanos. Dovanas galima pagal vietos papročius atnešti prie altoriaus, 
taip pat galima rinkti rinkliavą ir pinigus padėti altoriaus papėdėje. 

V: Viešpatie, Tu esu su mumis, Tu keliauji su mumis, suteiki šiomis dienomis savo malonės 
šviesą, išlieki savosios Dvasios, kad galėtume tęsti savo misiją ir likti Tau ištikimi, kad galėtume 
išgirsti ir priimti visus, taip pat tuos, kurie yra atsiskyrę ir skirtingi. Atitolinki nuo mūsų neapykantą 
ir norą diskriminuoti kitus, taip pažeidžiant prigimtinį žmogaus orumą. Padaryki mūsų 
bendruomenes ir bažnyčias tomis vietomis, kur būtų puoselėjamas gailestingumas, meilė ir gerieji 
artimo meilės darbai. Viltis ir tikėjimas tegul būna nuolatiniai mūsų palydovai kelionėje pas Jėzų 
Kristų. 

B: Amen. 

Tėve mūsų malda 
____________________________________________________________________ 
C. Palaiminimai, ramybės palinkėjimas ir pabaiga 
_____________________________________________________________________ 

Palaiminimas ir siuntimas.  

V: Viešpats Dievas tegul jus laimina ir saugo, tegul pripildo jūsų širdis meilės ir švelnumo, 
tegul pripildo jūsų klausą muzikos ir uoslę kvepalais, jūsų burną giesmėmis. Taip bus suteiktas 
regimas pavidalas vilčiai.  

Viešpats Jėzus Kristus, Gyvasis vandens davėjas, tegul pasilieka už jūsų, kad globotų, 
priekyje jūsų, kad vestų, šalia jūsų, kad lydėtų, jumyse, kad paguostų, virš jūsų, kad laimintų. 

Šventoji Dvasia, vandens davėja, tegul įkvepia jums šventų minčių, tegul veikia jumyse 
skatindama gerus darbus, tegul veda jūsų širdis mylėti tai, kas šventa, tegul stiprina ginti tai, kas yra 
šventa.  

Viešpats tegul įsikuria jūsų širdyse savo šventovę, kad palaistytų tai, kas išdeginta, ištirpdytų 
tai, kas įšalę, įžiebtų savo meilės ugnį ir suteiktų tikrą tikėjimą, tvirtą viltį ir nuoširdžią meilę. 

B: Amen. 
V: Viešpats, kuris mus moko priimti vieni kitus ir ragina būti svetingiems, tesuteikia savo 

taikos ir ramybės idant galėtume siekti krikščionių vienybės. 



Atsisveikindami Kristuje, palinkėkime vieni kitiems ramybės.  

Baigiamoji giesmė.  


