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Vyskupo aplinkraštis visiems vyskupijos parapijų Klebonams ir 

Kunigams nustatantis privalomą Velykų Tridienio tvarką visose Telšių 
vyskupijos bažnyčiose. 

 
Mieli Telšių vyskupijos parapijų Klebonai, mieli Kunigai, 
2003 metų sausio mėn. 18 dienos aplinkraščiu pernai metais eksperimento 

tvarka bandėme sutvarkyti Velykų Tridienio pamaldas su visuotinėje Bažnyčioje 
galiojančiomis normomis ir mūsų krašto vyskupijose specialiais vietiniais papročiais. 
Surinkę žinias kaip pernai vyko Velykų Tridienio pamaldos mūsų vyskupijos 
parapijose, galime drąsiai teigti, kad daugumoje parapijų viskas vyko sklandžiai ir 
tikintiesiems neatnešė skaudžių sukrėtimų (viskas vyko sklandžiai, aiškiai ir 
organizuotai). 

Buvo keletas konfliktinių situacijų ten, kur egzistuoja užsispyrusių 
„tradicionalistų” būreliai, kur kunigai mažai paaiškino iš tikrųjų labai mažų 
pakoregavimų prasmę, arba kur keletoje vietų klebonai kategoriškai lazdą perlenkė į 
kitą pusę – sekdami užsienio, Vakarų šalių, praktika visiškai atsisakė Kristaus kapo 
įruošimo bažnyčioje (o to pernai metų aplinkraštyje nebuvo ne tik įsakyta, bet nė 
nerekomenduojama). Apibendrinant pernai metų patirtį, nustatome tokias gaires 
Velykų Tridienio apeigoms: 

1. Pamaldos atliekamos pagal pernai metų aplinkraštį, sausio 18 d.  V Gavėnios 
sekmadienį bažnyčiose tikintiesiems pagal pernai metų aplinkraštį aiškiname 
Tridienio pamaldų prasmę ir tvarką. Trumpa forma tuos paaiškinimus 
pakartojame verbų sekmadienio pamaldose, bei katechetiniuose susitikimuose su 
sakramentams besiruošiančiais vaikais ir jaunimu.  

2. Paraginame tikinčiuosius didžiojo Ketvirtadienio ryte kas gali atvykti į šv. 
Chrizmos mišias Telšių Katedroje 10,00 val.  

3. Didžiojo Ketvirtadienio išstatymo altorius įrengiamas ne kaip „kalėjimas”, 
bet kaip Švč. Sakramento pagarbinimo vieta, taigi be paveikslų ir t.t. kur 
apšvietimas, gėlės, žvakės, orientuojamos į tabernakulį, kuriame garbinamas 
Jėzus, pasilikęs Švč. Sakramente. Iškilminga adoracija tęsiasi nuo Paskutinės 
Vakarienės pabaigos iki vidurnakčio. Didįjį Penktadienį adoruojama tyloje, 
individualiai meldžiantis, neiškilmingai, nes tai Viešpaties mirties minėjimo 
diena. Paskutinės Vakarienės Mišios laikomos vakare, pradedant bent 18,00 val. 

4. Didįjį Penktadienį kur tik įmanoma – miestų, miestelių, kaimų gatvėmis 
atliekame Kryžiaus kelio procesiją, kviečiant joje dalyvauti vaikus, jaunimą, 
choristus, organizacijas bei visus parapijiečius. Kryžiaus kelią baigiame 



parapijos bažnyčioje laikomomis Didžiojo Penktadienio pamaldomis. Po šių 
pamaldų Švč. Sakramentą išstatome garbinimui tradiciniame „Kristaus kape”. 
Kristaus kapą privalu įruošti kiekvienoje bažnyčioje. Adoracijos metu kviečiame 
Didžiojo Penktadienio vakarą giedoti „Kalvarijos Kalnus”. Baigus giedoti 
„Kalvarijos Kalnus”, Švč. Sakramentas išnešamas ir saugomas naktį tam 
specialiai paruoštoje vietoje (ne didžiojo altoriaus tabernakulyje, kuris nuo 
Didžiojo Penktadienio pamaldų iki Velyknakčio pamaldų lieka tuščias ir 
atidaras).  

5. Didįjį Šeštadienį – iki pietų ar tuoj po pietų susirinkus daugiau tikinčiųjų, 
“Kristaus kape” išstatomas Švč. Sakramentas ir giedami „Kalvarijos Kalnai”. 
Tuo metu vyskupas lankys parapijų bažnyčiose įrengtus „Kristaus kapus” ir prie 
jų “Kalvarijos Kalnus” giedančius tikinčiuosius. Porą valandų prieš Velyknakčio 
pamaldų pradžią Švč. Sakramentas iš „Kristaus kapo” išnešamas į saugojimo 
vietą, bažnyčia uždaroma ir puošiama bei ruošiama Velyknakčio Kristaus 
prisikėlimo šventimui. Velyknakčio pamaldas draudžiama pradėti ankščiau nei 
saulei nusileidus. Po Velyknakčio pamaldų „Kalvarijos Kalnai” ir kitos 
Gavėnios giesmės nebegiedamos. Jei kur adoruojama, giedamos Eucharistijos 
garbei giesmės, kadangi Kristaus prisikėlimas jau atšvęstas.  

6. Velykų ryto šv. Mišias kviečiame atlikti pagal kun. Jono Staškevičiaus iš 
Kanados laišku paliudytą patirtį – kaip „tuščio Kristaus kapo atradimo” 
minėjimą, būtent: „Po naktinio Kristaus prisikėlimo Mišių (pagal lotyniškąsias 
apeigas), Kristaus kapas buvo paliktas „tuščias”, su nuritintu akmeniu nuo kapo 
angos. Rytą susirinkę žmonės, rado tą tuščią kapą, o prie kapo – degančią 
Velykų žvakę: Kristus jau prisikėlęs! Kunigas atėjo jau prie tuščio kapo 
(panašiai kaip ankščiau monstrancija su Švč. Sakramentu) ir užgiedojo „Garbė 
Tau, Šventa Trejybe, Vienas Dieve”. Tada, giedant „Linksma diena mums 
nušvito”, kunigas nešė Velykų žvakę procesijoje link didžiojo altoriaus. Paskui 
viskas vyko pagal jūsų nurodymus: kunigas bučiavo altorių, užgiedojo „Gloria” 
ir mišios buvo tęsiamos įprasta tvarka. Mišių pabaigoje buvo išstatytas 
monstrancijoje Švč. Sakramentas ir vyko procesija bei palaiminimas.  

  Atrodo, kad daugumas žmonių suprato, jog šių Velykų rytą jau nebebuvo 
Kristaus „prisikėlimo” apeigų, o apeigos „Tuščio Kristaus kapo” atradimo  
ir eisena su prisikėlusio Kristaus ženklu (Velykų žvake) link didžiojo altoriaus, 
kuriame prisistato „Prisikėlęs” Kristus Mišiose ir monstrancijoje išstatytame 
Švč. Sakramente. 

7. Kai kurių kunigų buvo išsakytas neapgalvotas motyvas, kad Velykų ryto 
procesiją reikia atlikti prieš Velykų ryto mišias, kadangi daugelis žmonių nori po 
procesijos tuoj eiti namo, ir nebedalyvauti mišiose. Tai iš tikrųjų neišmintinga ir 
nelogiška dėl to daryti procesiją prieš Mišias. Tegu namo labai skubantys 
„tikintieji” turi galimybę dalyvauti šv. Mišiose ir po to eina namo, ne atvirkščiai. 
Gerb. Klebonus prašome paaiškinti nesąmoningiems tikintiesiems, kodėl elgtis 
taip, kaip jie nori, netinka. 

Visa kita raginame atlikti pagal pernai metų aplinkraštį.  
Visiems džiugių, dvasiniai pakilių Kristaus Prisikėlimo švenčių. 
 

Telšių Vyskupas       Jonas Boruta SJ 
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