
MALDOS TRIDIENIS  
2009 RUGSĖJO 25-27 DIENOMIS  

 
Tai jau trečiasis tridienis 2009 metais. Įvykę tridieniai: kovo 27-29 ir birželio 
26-28. 
 
Grupelių „Motinos maldoje“ dalyviai kviečiami jungtis su viso pasaulio 
motinomis užtarimo maldai (kas negali dalyvauti bendruomeninėje maldoje, 
gali jungti vienumoje, bet vienybėje su visais mumis). Viešpats veda mus, kad 
mes melstumėmės tridienio malda.  
Jis ragina mus būti šviesa tamsiame pasaulyje, kad melstumėmės, kaip 
vienetas. 

RUGSĖJO 25 PENKTADIENIS  
Prašome Dievo atleisti mums, mūsų vaikams ir šeimoms. 
Kviečiame Šventąją Dvasią, kad mus vestų ir vadovautų mūsų šeimose, 
gyvenimuose, pasirinkimuose... 
 
HIMNAS ŠVENTAJAI DVASIAI (VENI, CREATOR SPIRITUS) 
O DVASIA, VIEŠPATIE, NUŽENK, * savųjų sielose gyvenk,  
pripilk malonių iš dangaus * krūtinę tikinčio žmogaus. 
Šventos ramybės sklidina, * Aukščiausio Dievo dovana,  
šaltinis meilės Tu esi * ir žygiams dvasią įkvepi. 
Septyniomis dovanomis * sujungi Tėvą su mumis.  
Sūnaus žadėta atėjai, * kalbų daugybe prabilai. 
Galingai protą mūs apšviesk * ir širdis meile Tu paliesk. 
Kad nepalūžtų mūs valia, * ją stiprink amžina galia. 
Tu blogį sielose naikink, * vienybę, taiką vis gaivink,  
vesk mus tvirtai tiesos keliu, * padėk išvengt skaudžių klaidų. 
Mums Dievą Tėvą leisk pažint, * jo Sūnų amžiną pamilt.  
Dvasia Tu meilės jų bendros, – * Tave tikėsim visados. 
Mes Dievą Tėvą šlovinsim * ir Sūnų prisikėlusį,  
ir Dvasiai Šventajai garbė * per amžių amžius vis skambės. Amen. 
 
arba 
 
Šventosios Dvasios litanija (sukurta Stasio Šalkauskio) 
Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! 
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! 
Tėve, Dangaus Dieve,                                      pasigailėk mūsų!  
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, 
Šventoji Dvasia, Dieve, 
Šventoji Trejybe, vienas Dieve , 
Šventoji Dvasia, Tėvo ir Sūnaus meile,                   apšviesk mus!  
Šventoji Dvasia, iš Tėvo ir Sūnaus amžinai kylanti, 
Šventoji Dvasia, drauge su Tėvu ir Sūnumi vienas Dievas esanti, 
Šventoji Dvasia, visą pasaulį gaivinanti,                apšviesk mus! 
Šventoji Dvasia, per įkvėptuosius Dievo žmones bylojanti, 



Šventoji Dvasia, Jėzaus Kristaus gimimą parengusi, 
Šventoji Dvasia, balandžio pavidalu ant Jėzaus nužengusi, 
Šventoji Dvasia, per Sekmines viršum apaštalų ugnies liežuvių pavidalu 
pasirodžiusi, 
Šventoji Dvasia, neklaidinga Bažnyčios mokytoja ir vadovė pastoviai esanti, 
Šventoji Dvasia, mums Dievo vaikais atgimti padėjusi, 
Šventoji Dvasia, mums šventaisiais sakramentais stiprinanti ir pašventinanti, 
Šventoji Dvasia, mūsų širdis Dievo meile pripildanti , 
Šventoji Dvasia, mumyse gyvenant ir visa, kas gera, vykdanti, 
Šventoji Dvasia, mūsų silpnumui pagelbėti ateinanti, 
Šventoji Dvasia, mumyse neišreikštais atodūsiais meldžianti, 
Šventoji Dvasia, pranašų įkvėpėja, 
Šventoji Dvasia, apaštalų skatintoja, 
Šventoji Dvasia, išpažinėjų ištverme, 
Šventoji Dvasia, išrinktųjų džiaugsme, 
Šventoji Dvasia, nuliūdusiųjų guodėja, 
Šventoji Dvasia, vargšų motina, 
Šventoji Dvasia, žmonių širdžių tyrėja, 
Šventoji Dvasia, dangiškų dovanų tiekėja, 
Šventoji Dvasia, vienybės jungtie ir laisvės inde, 
Šventoji Dvasia, antgamtinio gyvenimo versme, 
Šventoji Dvasia, malonių dalytoja ir atgailos žadintoja, 
Šventoji Dvasia, gerų sumanymų įkvėpėja, 
Šventoji Dvasia, sąžinės šviesa, 
Šventoji Dvasia, grožio prade, 
Šventoji Dvasia, krikščioniškosios veiklos siela, 
Šventoji išmanos ir išminties Dvasia, 
Šventoji patarimo ir tvirtybės Dvasia, 
Šventoji žinojimo ir maldingumo Dvasia, 
Šventoji dievobaimingumo Dvasia, 
Šventoji tikėjimo, vilties ir meilės Dvasia, 
Šventoji nuolankumo ir romumo Dvasia, 
Šventoji kantrybės ir ištvermės Dvasia, 
Šventoji gerumo ir gailestingumo Dvasia, 
Šventoji skaistybės ir santūrumo Dvasia, 
Šventoji ištikimybės ir tiesumo Dvasia, 
Šventoji teisybės ir šventumo Dvasia, 
Šventoji taikos ir džiaugsmo Dvasia, 
Būki mums maloni, atleisk mums, Šventoji Dvasia! 
Būk mums maloni, išklausyk mus, Šventoji Dvasia! 
Nuo viso pikto                               gelbėk mus, Šventoji Dvasia! 
Nuo vilties netekimo ir abejojimo Dievo malone, 
Nuo per didelio pasitikėjimo savimi, 
Nuo prieštaravimo pažintai tiesai     gelbėk mus, Šventoji Dvasia! 
Nuo pavydėjimo artimui Dievo malonės 
Nuo užkietėjimo nuodėmės 
Nuo atgailos atidėliojimo 
Nuo kurtumo išganingiems įspėjimams 



Nuo abejingumo, vangumo kovoje už tikėjimą 
Nuo piktosios dvasios vylių ir pinklių 
Nuo šio pasaulio dvasios 
Nuo puikybės ir tuštybės dvasios 
Nuo melo ir veidmainystės dvasios 
Nuo paklydimo ir netikėjimo dvasios 
Nuo nesusivaldymo ir nevalyvumo dvasios 
Nuo nepaslankumo ir neryžtingumo dvasios 
Nuo piktžodžiavimo dvasios 
Savo veikme žmonėms išganyti ir pašventinti 
Mes nusidėjėliai                          meldžiam Tave, išklausyk mus!  
Katalikų Bažnyčią išaukštinti, jos ganytojus apšviesti ir jos narius pašventinti 
teikis, 
Visas klaidas išnaikinti teikis, 
Visas žemės tautas į tikėjimo vienybę suvesti teikis, 
Jas visas prie vieno Tavo pastatyto Ganytojo sutelkti teikis, 
Visiems Tavo tikintiesiems vieną širdį ir vieną sielą sukurti teikis, 
Tavo apreiškimų paisyti ir Tavo įteigimais sekti mums duoti teikis, 
Dvasia gyventi ir kūno užgaidų neklausyti mus išmokyti teikis, 
Mūsų kūnui, kaip Tavo šventovei, pagarbos įkvėpti mums teikis, 
Patvaros malonę mums dovanoti teikis, 
Visas mūsų mintis, žodžius ir darbus į Tave atkreipti ir pašventinti teikis, 
Gyvą dvasią ir kilnią širdį mumyse sukurti teikis, 
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! 
Atsiųsk savo Dvasią, ir visa bus naujai sukurta. 
Ir atnaujinsi žemės veidą. 
Skaisčią širdį duok mums, Viešpatie! 
Ir gaivink mumyse tiesią dvasią. 
Melskimės. Dieve, Tu tikinčiųjų širdis apšvieti Šventosios Dvasios šviesa ; leisk 
mums tos Dvasios dėka visa, kas gera, mylėti, ir jos paguoda visada džiaugtis. 
Dieve, Tu esi visų šventų troškimų, gerų sumanymų ir dorų darbų šaltinis! 
Sukurk mūsų širdyse Šventosios Dvasios ugnį, kad su džiaugsmu ir dosnia 
ryžtimi imtume juos vykdyti Tavo garbei ir visų žmonių gerovei. Prašome per 
Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 
 
Kas gali dalyvauja Šv. Mišiose... 

 
 
 
 
 
 



RUGSĖJO 26 D. ŠEŠTADIENIS 
Prašome Dievo atleisti mūsų tautai, pakeisti širdis jos vadovams, politikams, 
prekiautojams narkotikais, tiems, kurie užsiima pornografijos verslu, 
homoseksualizmu, kt. iškrypimais, tvirkina jaunimą, niokoja gamtą, žudo, 
eksperimentuoja su gyvybe, neigia Dievą, tarnauja šėtonui, išpažįsta įvairias 
okultines praktikas... 
 
JĖZAU, ROMUSIS IR NUOLANKIAŠIRDI,  
PADARYK MŪSŲ ŠIRDIS PANAŠIAS Į SAVO ŠIRDĮ (3k.) 
 
Skaitome ir apmąstome skaitinius: 
 
IZAIJO KNYGA 28:16-18 
16 Dėl to Viešpats DIEVAS šitaip sako: 
„Štai ant Ziono[iš] dedu aš akmenį, 
išmėgintą akmenį, brangų kertinį akmenį, 
kaip tvirtą pamatą: 
'Kas pasitiki juo, nedreba iš baimės'. 
17 Teisingumas – mano matavimo virvė, 
teisumas – man svambalas. 
Nušluos ledų kruša melo prieglaudą, 
išplaus vandenys slėptuvę“. 
18 Jūsų sandora su mirtimi bus panaikinta, 
o jūsų sutartis su Šeolu nebeturės galios. 
Kai nuožmusis tvanas[i7] atšniokš, 
jis jus nuniokos. 
 
IZAIJO KNYGA 26:15 
15 Padidinai tu savo tautą, VIEŠPATIE, 
pagausinai tautą savo paties šlovei, 
į visas puses krašto ribas praplatinai. 
 
Artėjant rugsėjo 29 dienai, kai Bažnyčia minės šventuosius arkangelus 
Gabrielių, Mykolą ir Rapolą, kviečiame kartu melsti jų užtarimo. Galima kalbėti 
„Viešpaties angelo“ maldą (ar kitas maldas): 
 
VIEŠPATIES ANGELAS apreiškė Marijai: „Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios“.  
Sveika, Marija...  
„Štai aš Viešpaties tarnaitė, teesie man pagal Tavo žodį".  
Sveika Marija... 
Ir Žodis tapo kūnu, ir gyveno tarp mūsų.  
Sveika Marija... 
 
Melski už mus, Šventoji Dievo Gimdytoja, kad taptume verti Kristaus pažadų.  
Meldžiame Tave, Viešpatie, įliek į mūsų širdis savo malonės,  
kad, Angelui apreiškus, pažinę Tavo Sūnaus įsikūnijimą,  
būtume per Jo kančią ir kryžių nuvesti į prisikėlimo garbę. 



Per Kristų, mūsų Viešpatį.  
Amen. 

RUGSĖJO 27 D. SEKMADIENIS 
Dėkojam Gerajam Dievui už Jo meilę mums, mūsų vaikams ir šeimoms. 
Dalyvavimas Šv. Mišiose  
Siūlome po Šv. Mišių skaityti 91 Psalmę, kaip didžiausią padėką Mylinčiam 
Tėvui už Jo begalinę Meilę mums, mūsų vaikams, šeimoms, tautai ir visam 
pasauliui. 
 
Psalmynas(Ps) 91 skyrius 
I 
1 Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje, pasilieka Visagalio pavėsy, 
2 sakys VIEŠPAČIUI: "Mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtove, tavimi 
pasitikiu!" 
3 Juk jis yra tas, kuris tave išgelbės nuo medžiotojo kilpos ir nuo mirtį nešančio 
maro. 
4 Savo sparnų plunksnomis jis tave uždengs, - po jo sparnais rasi prieglaudą, 
jo ištikimybė yra dengiantis skydas. 
5 Nereikės tau bijoti nakties klaiko nei strėlės, iššautos dieną, 
6 nei maro, sėlinančio tamsoje, nei rykštės, čaižančios vidudienį. 
7 Nors tūkstantis kristų tavo kairėje ir dešimt tūkstančių - dešinėje, bet tavęs 
niekas nepasieks. 
8 Tu žiūrėsi ir matysi, kokia bausmė ištinka nedorėlius. 
9 Tu pasirinkai VIEŠPATĮ savo prieglauda, Aukščiausiąjį savo užuovėja, 
10 užtat neištiks tavęs žala, nepalies tavo palapinės nelaimė. 
11 Juk jis palieps savo angelams, kad saugotų tave visur, kur tik eitumei. 
12 Savo rankomis jie neš tave, kad kojos į akmenį neužsigautum. 
13 Sumindžiosi liūtą ir gyvatę, sutrypsi liūtuką ir slibiną. 
II 
14 "Kas mane myli, tą gelbėsiu, - saugosiu jį, nes jis žino mano vardą. 
15 Kai jis manęs šauksis, jo išklausysiu, - su juo būsiu varge, jį išgelbėsiu, 
pagerbsiu. 
16 Pasotinsiu jį ilgu amžiumi, pagirdysiu jį savo išganymu". 


