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კალენდარში წმიდა წერილის საკითხავები მითითებუ-
ლია რომაული ლიტურგიის მიხედვით. კათოლიკური უქმე 
დღეები მითითებულია შესაბამისად, კვირის დღე მიანიშ-
ნებს, რომ ეს დღე საერო კალენდრით არაა დასვენება.  

გამოყენებულია პირობითი ნიშნები:
[I, II, III, IV] - მიუთითებს ჟამნის ფსალმუნთა კვირას; 
[ს] - ამა თუ იმ დღესასწაულის საკუთარი წესი; 
(მ) - სავალდებულო მოხსენიება.
დ - დღესასწაული.
დდ - დიდდღესასწაული.
«ა» - სამწლიანი ციკლიდან პირველი წელი

ლიტურგიული სამოსის ფერები: მწ – მწვანე; წ – წითელი; 
თ – თეთრი; ი – იასამნისფერი; ვ – ვარდისფერი

L’Amministrazione Apostolica 
per i latini del Caucaso ringrazia

“Cinque Pani d’Orzo”
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Casa di Preghiera S. Maria Assunta - Tavodo
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 www.cinquepani.it

Telefono 0465 734277  -  fgr@cinquepani.it
IBAN per eventuali offerte IT80O0807873880000033003173

ყდაზე: ანგელოზი და ქალები  
(icona, Studio iconografico S.Giovanni Battista)

განთიადისას ქალები, რომლებმაც იცოდნენ სად 
დაასვენეს იესოს სხეული, სურნელოვანი ზეთებით 
მოადგნენ სამარხს. გაკვირდნენ ფრიად, რომ ვერ 
იხილეს რასაც ელოდნენ, და კიდევ უფრო მეტად 
გაოცდნენ და ხმა ჩაუწყდათ ბრწყინვალე სამოსით 
შემოსილი ყმაწვილის ხილვით, ყველაფრით რომ 
ეტყობოდა, რომ ამა ქვეყნის მკვიდრი არ იყო.
ყურადღებით აკვირდებიან ტილოებს და გულ-
ში რაღაცას ხვდებიან კიდეც, მჯდომი ყმაწვილის 
მტკიცე ხმა კი ეუბნება მათ: „არ არის აქ ის, ვისაც 
ეძებთ. ნუ ეძებთ მას საფლავში, ის ცოცხალია. წა-
დით და აუწყეთ. დამიჯერეთ და იხილავთ მას“.
ტილოები გვეუბნება რომ მას უკვე ვეღარ შევეხე-
ბით, წარსულის ხილვა ვეღარ მოხერხდება და ეს 
წარსული ვეღარ დაიჭერს ჩვენს გულს ტყვეობაში.
იდუმალებით სავსე საიდუმლო ჩვენს თვალთა წი-
ნაშე? შიში თუ სიხარული? ორივე ერთდროულად? 
ამგვარია საიდუმლო. ვიდრე ბოლმდე არ დავყვე-
ბით რწმენას: მაშინ შიში გაქრება და დარჩება სი-
ყვარული.
ნელსაცხებელს უკვე მკვდრებისთვის კი აღარ ვიხ-
მართ, არამედ აღმდგარის ნამდვილი და ძლიერი 
ყოფნის დასამოწმებლად!  ალელუია!

საფლავში არაა. „აქ აღარაა“, ამბობს სიხარულით სახე და სამოს გაბრ-
წყინებული. „წადით და აუწყეთ“: დამიჯერეთ და იხილავთ მას! ალელუია


