
Giesmė 

Jėzaus Širdie Švenčiausia, dėl mūsų 

atverta, * Širdie, kuri liepsnoji mums meile 

amžina. * Tu vargstančiai žmonijai šviesi viltis 

esi, * Tu sielą nelaimingą paguodi gaivini. 

Pasaulyje tiek vargo, nėr laimės 

pastovios; * dažnai nyku ir šalta, ir daug, oi 

daug kančios! * Į Tavo Širdį, Jėzau, mus 

nuveda viltis, * kad prašymus išgirsi, 

nuskaidrinsi mintis. 

Tu supranti mūs maldą, Tu mūs kančias 

matai, * net ko Tau nepasakom, ir šitai Tu 

žinai. * Tavos Širdies Švenčiausios gerumas 

nuostabus, * gailestingumas Tavo mums daro 

stebuklus. 

Kelionėje šios žemės leisk mums mylėt 

Tave, * kai žemę šią apleisim, pašauki pas 

save; * ten su dangaus šventaisiais giedosim 

amžinai: * “Garbė Švenčiausiai Širdžiai, 

mums meile degančiai!”  

 

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES IŠKILMĖ 
Tie, kas myli Jėzaus Širdį ir mokosi iš jos 

mylėti Tėvą ir brolius, su džiaugsmu švenčia 

liturginę Švč. Jėzaus Širdies iškilmę. Jai švęsti 

Bažnyčia paskyrė penktadienį po Devintinių 

oktavos. 

Pirmajame krikščionybės tūkstantmetyje 

tikintieji daugiau garbino Jėzaus žaizdas, ypač 

Jo atverto šono žaizdą. Pradedant 

vienuoliktuoju amžiumi, vis labiau pradėta 

kreiptis į pervertą Jėzaus Širdį – Dievo Meilės 

simbolį, ramybės uostą, priebėgą, kur galima 

atsiprašyti už nuodėmes ir garbinti Dievą. Iš 

tikrųjų pirmieji Jėzaus Širdies garbintojai buvo 

Dievo Motina Marija ir apaštalas Jonas, kurie 

stovėdami ant Kalvarijos kalno, žiūrėjo su 

meile ir pagarba į atvertą Jėzaus Širdį. Pats 

Jėzus, dar tebegyvendamas žemėje, išreiškė 

norą būti atrastas ir mylimas būtent taip: 

„Mokykitės iš manęs, nes aš romus ir 

nuolankios širdies“.  

Kristaus Širdis yra Dievo meilės 

Apreiškimas. Ateidamas į žemę, Kristus savo 

žmogiškąja širdimi atskleidė mums tai, kas yra 

giliausia Dievo esmė – Jo meilę.   

Negali būti nė menkiausios abejonės, kad 

tikintieji, garbindami Švenčiausiąją Atpirkėjo 

Širdį, tuo pačiu išpildo savo svarbiausiąją 

pareigą: tarnauti Dievui ir atiduoti save savo 

Kūrėjui ir Atpirkėjui, bei geriausiai įvykdo 

Dievo įsakymą: “Mylėsi Viešpatį savo Dievą 

visa savo širdimi, visa siela, visu protu ir 

visomis jėgomis”.   

Liturginė Švč. Jėzaus Širdies iškilmė 

visoje Bažnyčioje įvesta 1856 m. popiežiaus 

Pijaus IX rūpesčiu. Popiežius Benediktas XV 

1921 m. lapkričio 9 d. tai dar kartą patvirtino 

specialiu dekretu.  

Vatikano Kunigų Kongregacijos 

patvarkymu nuo 1999 metų šią dieną kartu yra 

švenčiama Pasaulinė Kunigų Šventumo 

Diena. 

Kviečiame visus atsiliepti į Jėzaus Širdies 

kvietimą jį paguosti ir mylėti, atsiteisti ir 

atsiprašyti už savo ir kitų žmonių nuodėmes, o 

ypač melstis už Lietuvos ir viso pasaulio 

kunigus.  

 

Jėzau romusis ir nuolankiaširdi, 

padaryk mūsų širdį 

panašią į savo Širdį! 
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Širdžių Širdie, plati kaip vandenynas, 

Kuriam nuskęsta žmonės ir laivai, 

Tu visą Žemę meile apkabinus, 

Krauju ant kryžiaus sosto pasruvai. 

 

Šis Kraujas mūsų nuodėmes nuplovė 

Ir tapo mums gyvenimo jėga. 

Tu mums esi vienintelė Valdovė, 

Visų širdžių viltis ir apsauga. 

 

Tik Tau priklauso mūsų nuosavybė, 

Kančia ir meilė, protas ir valia... 

Tau plaks širdis, kol degs joje gyvybė, 

Lyg žvakė švies Tau meilės liepsnele. 



 

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES LITANIJA 
Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison! 

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! 

Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! 

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk 

mūsų! 

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų! 

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk 

mūsų! 

Jėzaus Širdie Sūnaus amžinojo Tėvo, 

pasigailėk mūsų! 

Jėzaus Širdie, Mergelėje Motinoje Šventosios 

Dvasios sutvertoji, 

Jėzaus Širdie, su Dievo Žodžiu esmingai 

sujungtoji, 

Jėzaus Širdie, begalinės didybės, 

Jėzaus Širdie, šventoji Dievo Bažnyčia, 

Jėzaus Širdie, Aukščiausiojo padangte, 

Jėzaus Širdie, Dievo namai ir Dangaus vartai, 

Jėzaus Širdie, liepsnojantis meilės židiny, 

Jėzaus Širdie, teisingumo ir meilės buveine, 

Jėzaus Širdie, gerumo ir meilės pilnoji, 

Jėzaus Širdie, visų dorybių gelme, 

Jėzaus Širdie, visokios pagarbos vertoji, 

Jėzaus Širdie, visų širdžių valdove, 

Jėzaus Širdie, išminties ir žinojimo lobyne,  

Jėzaus Širdie, dievybės pilnatve, 

Jėzaus Širdie, Tėvo mylimiausioji,  

Jėzaus Širdie, visiems malonių teikiančioji, 

Jėzaus Širdie, visos žmonijos išsiilgtoji, 

Jėzaus Širdie, kantrioji ir gailestingoji,  

Jėzaus Širdie, dosni Tavęs besišaukiantiems, 

Jėzaus Širdie, gyvybės ir šventumo šaltini, 

Jėzaus Širdie, permaldavime už mūsų 

nuodėmes, 

Jėzaus Širdie, baisiai išniekintoji, 

Jėzaus Širdie, mūsų nedorybių įskaudintoji,  

Jėzaus Širdie, ligi mirties paklusnioji, 

Jėzaus Širdie, ietimi pervertoji, 

Jėzaus Širdie, paguodos šaltini, 

Jėzaus Širdie, mūsų gyvenime ir prisikėlime, 

Jėzaus Širdie, taikos ir ramybės davėja,  

Jėzaus Širdie, nuodėmių auka,  

Jėzaus Širdie, Tavimi pasitikinčiųjų išganyme, 

Jėzaus Širdie, mirštančiųjų viltie,  

Jėzaus Širdie, visų šventųjų džiaugsme, 

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio 

nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!  

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio 

nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie! 

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio 

nuodėmes, pasigailėk mūsų! 

 

Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi, 

Padaryk mūsų širdį panašią į savo širdį! 

 

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, pažvelk 

į savo mylimojo Sūnaus Širdį ir į tai, kaip ji 

Tave pagarbino bei kuo Tau už nusidėjėlius 

atsilygino, ir, mūsų prašomas pasigailėti, 

maloniai mums atleisk vardan savo Sūnaus 

Jėzaus Kristaus, kuris su Tavimi gyvena ir 

viešpatauja per amžius. Amen.  

 

Atsilyginimo malda 
GERASIS JĖZAU! Už Tavo begalinę 

meilę žmonės labai dažnai Tau atsimoka 

didžiausiu abejingumu, užmiršimu ir net 

panieka. Todėl mes, suklaupę prieš Tavo 

altorių, norime ypatingu Tavęs garbinimu 

atsilyginti Tau už tą nelemtą atšalimą ir 

įžeidimus, kurių tiek daug patiria meilingoji 

Tavo Širdis.  

Atsimindami, kad ir mes patys kartais 

esame panašiai nedorai pasielgę, labi gailimės 

ir susigraudinę prašome, kad pirmiausia mums 

būtum gailestingas. Mes trokštame ir esame 

pasiryžę atsilyginti tiek už savo nusižengimus, 

tiek ir už kitų, kurie, toli nuklydę nuo 

išganymo kelio, arba visiškai nenori Tavęs 

pripažinti savo ganytoju ir vadu, arba, užmiršę 

Krikšto pažadus, nebeklauso maloniųjų Tavo 

įsakymų. Už visas tas smerktinas nedorybes 

mes norime atsilyginti ir kiekvieną jų atitaisyti. 

Kad atsiteistume už visus Dievo garbės 

pažeidimus ir žmonių papiktinimus, mes Tau 

skiriame tą pačią atlyginimo auką, kurią Tu 

Dievui Tėvui paaukojai, prikaltas prie 

kryžiaus, o dabar kasdien atnaujini ant mūsų 

altorių šventosiose Mišiose; prie jos jungiame 

Švenčiausiosios Mergelės Marijos, visų 

šventųjų ir visų dorų tikinčiųjų permaldavimus. 

Už savo praeities ir už kitų nuodėmes, 

už Tavo didžios meilės nepaisymą, Tavo 

malonės remiami, nuoširdžiai ryžtamės, kiek 

tik pajėgsime, atlyginti tvirtu tikėjimu, tyru 

gyvenimu, tiksliu Evangelijos įsakymų, ypač 

meilės įsakymo vykdymu. Be to, visomis 

jėgomis stengsimės neleisti, kad kas vėl Tave 

įžeidinėtų, ir rūpinsimės, kad kuo daugiau 

žmonių Tave išpažintų. 

Meldžiame Tave, maloningasis Jėzau, 

užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, 

žmonijos kalčių Atitaisytojai ir mūsų 

Tarpininkei, priimk šį laisvos valios 

atsilyginimo norą ir didžiąja ištvermės malone 

padėk mums, kad ligi pat mirties būtume Tau 

ištikimi ir pagaliau visi nueitume į Tėvynę, kur 

Tu su Dievu Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir 

viešpatauji per amžius. Amen.     

 

 


