Paskutinė gavėnios savaitė nuo Verbų sekmadienio iki Velykų – Didžioji savaitė
2017 m. balandžio 9–16 d.
Kristus atpirko žmones ir tobulai pagarbino Dievą savo Velykine paslaptimi, savo mirtimi sunaikindamas
mūsų mirtį ir prisikėlimu grąžindamas mums gyvenimą. Velykinis Kristaus Kančios ir Prisikėlimo Tridienis yra
visų liturginių metų vainikas. Kaip sekmadienis savaitėje, taip Velykų iškilmė liturginiuose metuose. Velykinis
Viešpaties Kančios ir Prisikėlimo Tridienis prasideda Didžiojo ketvirtadienio šv. Mišiomis ir baigiasi
Velykų sekmadienio Vakarine. Tridienio centras – Velyknaktis. Didįjį penktadienį, jei įprasta, ir Didįjį
šeštadienį iki Velyknakčio pamaldų visur laikomasi šventojo priešvelykinio pasninko. Velykų vigilija
(Velyknaktis) – šventa naktis, kada Viešpats prisikėlė, yra visų šventųjų vigilijų motina, joje Bažnyčia budėdama
laukia Kristaus prisikėlimo ir sakramentiniu būdu jį jau švenčia.
DIDYSIS PIRMADIENIS – šv. Mišios 18 val.
DIDYSIS ANTRADIENIS - šv. Mišios 18 val.
DIDYSIS TREČIADIENIS – šv. Mišios 18 val.
DIDYSIS KETVIRTADIENIS
Bažnyčia prisimena, kaip Kristus Jeruzalėje valgė paskutinę vakarienę ir įsteigė Švč. Sakramentą
(Mišias, Komuniją) bei Kunigystę, paskui Alyvų sode meldėsi, buvo suimtas ir pradėjo savo kančią…
Nutyla vargonai ir varpai, prasideda didžiausio religinio susikaupimo tridienis, išgyvenant Kristaus kančią,
mirtį ir prisikėlimą.
Paskutinės Vakarienės šv. Mišios 18 val.
Didįjį ketvirtadienį galima laimėti visuotinius atlaidus už Švč. Sakramento pagarbinimą, už giesmės
Prieš taip didįjį… giedojimą prieš išstatytą Švč. Sakramentą. Tikinčiuosius kviečiame ilgiau pabudėti ir
adoruoti (garbinti) išstatytą Švč. Sakramentą Garbinimo altoriuje, giesmininkus – giedoti eucharistines
giesmes.
DIDYSIS PENKTADIENIS
Kristaus kančios, mirties ir palaidojimo ypatingas pagerbimas. Visiems katalikams privalomas
pasninkas. Neskambinama varpais, negrojama vargonais, neaukojamos šv. Mišios. Popietiniu laiku
bažnyčiose būna specialios pamaldos, kuriose skaitomas Kristaus kančios aprašymas Evangelijoje,
meldžiamasi už visą Bažnyčią ir žmoniją. Paskui Švč. Sakramentas išnešamas į specialų altorių, vadinamą
Kristaus Kapu. Komunija dalijama tiktai Kristaus Kančios pamaldose.
KRISTAUS KANČIOS APMĄSTYMAS – KRYŽIAUS KELIAS MIESTELIO TERITORIJOJE
17 val. Kristaus Kančios pamaldos 18 val.
Didįjį penktadienį galima laimėti visuotinius atlaidus už Kryžiaus pagarbinimą arba Kryžiaus kelio
apmąstymą. Tikinčiuosius kviečiame ilgiau pabudėti prie velykinio Kristaus Kapo.
DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
Budėjimas prie Kristaus kapo laukiant Prisikėlimo. Bažnyčioje pamaldos vyksta tik vakare:
šventinama ugnis ir Velykų žvakė, giedamas Velykinis šlovinimas, skaitomas šv. Raštas, šventinamas
vanduo, atnaujinami Krikšto pažadai, aukojamos Mišios, kuriose pradedama groti vargonais, skambinti
varpais ir giedoti Aleliuja. Po pamaldų šventinami Velykiniai valgiai.
Velyknakčio šv. Mišios 19 val.
Didįjį šeštadienį galimą laimėti visuotinius atlaidus už Krikšto pažadų atnaujinimą. Bažnyčia kviečia visą
šeštadienio dieną budėti prie Kristaus Kapo apmąstant Jo kančią ir mirtį. Galima giedoti Kalvarijos kalnus,
Graudžius verksmus ir kitas Kančios giesmes, kalbėti rožinio trečiąją dalį ir pan. Kviečiame vakare
dalyvauti pamaldose, atnaujinti Krikšto pažadus… Krikšto pažadų atnaujinimui rektų atsinešti žvakę.
Kviečiame tikinčiuosius budėti prie Kristaus Kapo šeštadienį dieną nuo 10 val. ir po vakaro pamaldų
Velyknaktyje per visą naktį iki Velykų ryto, apmąstant Kristaus kančią ir mirtį, laukiant Kristaus
Prisikėlimo.
Šv. VELYKOS
Viena didžiausių Katalikų švenčių, stiprinanti mūsų tikėjimą bei viltį ir skatinanti dvasinį prisikėlimą.
Velykų rytą šv. Mišios 8 val. ir dieną šv. Mišios 12 val.

