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pasigailk
msų!

Kýrie, eleson!
Išmintiẽs sóste,
Chrste, eleson! Kýrie, eleson!
Msų linksmýbės priežastiẽ,
Krstau, išgisk mùs!
Dvãsios iñde,
Krstau, išklausýk mùs!
Garbs iñde,
Įstabùsis maldingùmo iñde,
Tve, dangaũs Diẽve,
Paslaptngoji rõže,
Sūnaũ, pasáulio Atpirkjau,
Dóvydo bókšte,
Diẽve,
Balčiáusiasis bókšte,
Šventóji Dvãsia, Diẽve,
Áukso nama,
Šventóji Trejýbe, venas Diẽve,
Sándoros skrýnia,
Šventóji Marja,
Dangaũs vatai,
Šventóji Diẽvo Gimdýtoja,
Aušrõs žvagžde,
Šventóji Mergẽlių Mergẽle,
Ligónių sveikãta,
Mótina Krstaus,
Nusidjėlių gynja,
Mótina Bažnyčios,
Nulidusiųjų pagúoda,
Mótina Diẽvo malónės,
Krikščiónių pagálba,
Mótina tyriáusioji,
Karalene angel,
Mótina skaisčiáusioji,
Karalene patriárchų,
Mótina nepalyttoji,
Karalene pranaš,
Mótina nesuteptóji,
Karalene apãštalų,
Mótina meilngoji,
Karalene kankini,
Mótina stebuklngoji,
Karalene išpažinjų,
Mótina geróji patarja,
Karalene mergẽlių,
Mótina Sutvėrjo,
Karalene vis šventjų,
Mótina Išganýtojo,
Karalene bè gimtõsios
Mergẽle išmintngoji,
núodėmės pradtoji,
Mergẽle garbngoji,
Karalene  dañgų paimtóji,
Mergẽle šlovngoji,
Karalene šveñtojo rožinio,
Mergẽle galngoji,
Karalene šeimos,
Mergẽle malonngoji,
Karalene taikõs,
Mergẽle ištikimóji,
Teisýbės pavéiksle,
Diẽvo Avinli, kurs naikin pasáulio núodėmes, atléisk mùms, Viẽšpatie!
Diẽvo Avinli, kurs naikin pasáulio núodėmes, išklausýk mùs, Viẽšpatie!
Diẽvo Avinli, kurs naikin pasáulio núodėmes, pasigailk msų!
TÀVO APGYNÌMO šaũkiamės, šventóji Diẽvo Gimdýtoja! Msų mald neatmèski
msų reikaluosè, bèt nuõ visókių pavõjų mùs visadõs gélbėk. Mergẽle garbngoji i
paláimintoji, msų Valdõve, msų Tárpininke, msų Užtarja, sù sàvo Sūnum mùs
sutáikink, sàvo Snui mùs pavèski, sàvo Snui mùs atidúoki!
Meski ùž mùs šventóji Diẽvo Gimdýtoja!
Kàd tàptume vert Krstaus žadjimų!
Meskimės. Medžiame Tavè, Viẽšpatie Diẽve, Švenčiáusiajai Mergẽlei
Marjai ùžtariant, léisk mùms, sàvo žmonms, išsigélbėti š dabartnių
selvartų, visadõs džiaũgtis selos be kno sveikatà ir gėrtis amžinja palaima.
Prãšome pe Krstų, msų Viẽšpatį. Ãmen.
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Šv. Bernardo malda
ATSIMIÑK, malonngoji Mergẽle Marja, jóg ámžiais nėrà girdta, kàd apléistum
beñt veną, kàs bga priẽ Tavs, šaũkiasi Tàvo pagálbos i prãšosi ùžtariamas. Štokio
pasitikjimo kupin, i mẽs skùbame priẽ Tavs, Mergẽlių Mergẽle i Mótina! Mẽs
ename pàs Tavè i būdam nusidjėliai sù galesčiu púolame priẽ Tàvo kójų. Tù,
įsikūnijusio Žõdžio Mótina, nepaniẽkink msų žõdžių, bèt malonngai išgisk i išklausýk.
Pasiaukojimo Nekaltajai Švč. M. Marijos Širdžiai aktas
(Kalbamas Nekalt. Švč. M. Marijos Širdies dieną — trečiąjį šeštadienį po Sekminių — ir pirmaisiais mėnesių šeštadieniais)

MARÌJA, GALÌNGOJI MERGẼLE, gailestngoji Mótina, dangaũs Karalene i
nusidjėlių Gynja, mẽs aukójamės Tàvo Nekatajai Šrdžiai.
Aukójame Táu savè i sàvo gyvẽnimą: vsa, k tùrime, k mýlime i kàs ẽsame. Táu
tebna skrtos msų kno jgos, širds i sela, Táu msų nam židinia, šemos i
Tėvýnė. Vsa, kàs yrà mumysè i apliñk mùs, tepriklaũso Táu i tesinaudója Tàvo
mótiniška globà.
Kàd šs msų pasiaukójimas btų tvrtas i nepaliáujamas, šiañdien mẽs priẽ Tàvo kójų
atnaũjiname Krkšto žadus i Pirmõsios šventõsios Komùnijos pasiryžimùs.
Pasžadame visuomèt drsiai išpažnti šveñtąjį tikjimą, visuomèt, kap dẽra tikrems
katalkams, klausýti pópiežiaus be jõ skrtų vyskup.
Pasžadame strõpiai laikýtis Diẽvo i Bažnýčios įsãkymų, sąžinngai švsti sekmãdienį i
įsakýtomis dienoms uõliai dalyváuti šventõsiose Mišiosè.
Rýžtamės kap gãlima dažniaũ naudótis dvãsią stprinančiomis relginėmis
premonėmis, ýpač išpažintim i šventja Komùnija.
Galngoji Diẽvo Mótina, meilngoji msų Globja, pasžadame š visõs širdiẽs šventa
darbúotis, kàd išplstų Tàvo Nekaltõsios Širdiẽs viešpatãvimas i túo būdù msų i vis
žmoni selose, msų Tėvýnėje i visamè pasáulyje kuõ greičiaũ i kuõ tvirčiaũ įsikùrtų
garbngojo Tàvo Sūnaũs Jzaus Krstaus karalýstė. Ãmen.
Giesmė gegužės mėnesiui

Sveika, Marija, Motina Dievo,
Dangaus mums duota naujoji Ieva!
Atmint mus teikis savo Širdyje,
Melsk už mus Dievą, - sveika, Marija!
2. Skaisti, Mergele, nesuteptoji,
Kančioj mus guodi, ligoj globoji,
O kvepenčioji dangaus lelija,
Duok sveiką orą, - sveika, Marija!
3. Tu žemei Jėzų gimdei, penėjai,
Dangaus Valdovą, mūs Atpirkėją;
Laukus palaimink mūsų šalyje,
Gink mus nuo bado, - sveika, Marija!
4. Tu mirtį savo Sūnaus regėjai,
Ašaras graudžias po kryžium liejai;
Kančia savąja ir kalvarija
Kantrybės mokyk, - sveika, Marija!

5. Šventa Mergele, pilna malonės,
Vienybę platink, sutaikink žmones,
Naikink rūstybę visų širdyje,
Suteik ramybę, - sveika, Marija!
6. Motina šventa ir nekalčiausia,
Duok nekaltybės dorą brangiausią,
Naikink širdyse pikto vergiją,
Duok Dievo meilę, - sveika, Marija!
7. O Karaliene visų šventųjų,
Išgirsk meldimą žmonių kaltųjų,
Neleisk mums žūti baisioj ugnyje,
Nuvesk į dangų, - sveika, Marija!

