Præfatio Communis

BENDROJI PREFACIJA

Proprium Missæ

Vere dignum et iustum est, æquum et
salutáre, nos tibi semper et ubíque
grátias agere: Dómine sancte, Pater
omnípotens, ætérne Deus: per
Christum, Dóminum nostrum. Per quem
maiestátem tuam laudant Angeli,
adórant
Dominatiónes,
tremunt
Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes
ac beáta Séraphim sócia exsultatióne
concélebrant. Cum quibus et nostras
voces ut admitti iubeas, deprecámur,
súpplici confessione dicéntes: Sanctus.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir
išganinga, mums visada ir visur Tau
dėkoti, Viešpatie, šventasis Tėve, visagali
amžinasis Dieve, per Kristų mūsų
Viešpatį. Per Jį Tavo didybę šlovina
angelai, garbina Viešpatystės, dreba
Galybės. Dangūs ir dangiškosios
kariaunos, taip pat ir palaimintieji
serafimai vieningu džiūgavimu drauge
aukština. Prašome, liepk, kad į jų tarpą
būtų priimti ir mūsų balsai, su nuolankiu
išpažinimu tariantys: Šventas.
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Communio

KOMUNIJA

Sacérdos magnus, qui in vita sua
suffúlsit domum, et in diébus suis
corroborávit templum, quasi ignis
effúlgens et thus ardens in igne. (Eccli
50:1; 50:9)

Didis yra kunigas, kuris per savo
gyvenimą sustiprino namus ir per savo
dienas sutvirtino šventyklą, kuris yra kaip
įsižiebusi ugnis ir smilkalai, liepsnojantys
ugnyje. (Sir 50:1; 50:9)

Postcommunio

POSTKOMUNIJA

Deus, qui beátum Alfónsum Maríam
Confessórem tuum atque Pontíficem
fidelem divíni mystérii dispensatórem
et præcónem effecísti: eius méritis
precibúsque concéde; ut fidéles tui et
frequénter percípiant, et percipiéndo
sine fine colláudent.

Dieve, kuris šv. Alfonsą Mariją, Tavo
išpažinėją, o taip pat ir vyskupą, pavertei
ištikimu dieviškojo slėpinio tvarkytoju ir
šaukliu, per jo nuopelnus ir maldas
suteik, kad tavo tikintieji šį slėpinį dažnai
priimtų ir priimdami nepaliaujamai
šlovintų.

SCHOLA CANTORUM KAUNENSIS, ANNO 2014

www.grigaliskasgiedojimas.lt

ŠV. ALFONSAS MARIJA LIGUORIS, VYSKUPAS,
IŠPAŽINĖJAS, IR BAŽNYČIOS MOKYTOJAS
(redemptoristų kongregacijos įkūrėjas)

Introitus

INTROITAS

Spíritus Dómini super me: propter quod
unxit me: evangelizáre paupéribus misit
me, sanáre contrítos corde.
Ps. Atténdite, pópule meus, legem
meam: inclináte aurem vestram in
verba oris mei. (Luc 4:18, Ps 77:1)

Viešpaties Dvasia yra virš manes, dėl to
jis patepė mane; pasiuntė mane skelbti
evangelijos vargšams ir išgydyti turinčius
sugrudusią širdį.
Ps. Įsidėmėk, mano tauta, manąjį
įstatymą, palenk savąją ausį į mano
burnos žodžius. (Lk 4:18, Ps 77:1)

Collecta

KOLEKTA

Deus, qui per beátum Alfónsum Maríam
Confessórem tuum atque Pontíficem,
animárum zelo succénsum, Ecclésiam
tuam
nova
prole
foecundásti:
quaesumus; ut, eius salutáribus mónitis
edócti et exémplis roboráti, ad te
perveníre felíciter valeámus.

Dieve, kuris per Tavo šv. Alfonsą Mariją,
išpažinėją ir vyskupą, užsidegusį įkarščiu
atversti sielas, savo Bažnyčią naujais
palikuonimis praturtinai, prašome, kad jo
išganingų paraginimų išmokyti ir jo
pavyzdžiu sutvirtinti, būtume verti pas
Tave laimingai atvykti.

Epistola

EPISTOLĖ

Léctio Epistolæ beáti Pauli Apóstoli ad ad
Timótheum (2 Tim 2:1-7)
Caríssime: Confortáre in grátia, quæ est
in Christo Iesu: et quæ audísti a me per
multos testes, hæc comménda fidálibus
homínibus, qui idónei erunt et alios
docére. Labóra sicut bonus miles Christi
Iesu. Nemo mílitans Deo ímplicat se
negótiis sæculáribus: ut ei pláceat, cui
se probávit. Nam et qui certat in agóne,
non coronátur, nisi legítime certáverit.
Laborántem agrícolam opórtet primum
de frúctibus percípere. Intéllege quæ
dico: dabit enim tibi Dóminus in
ómnibus intelléctum.

Skaitinys iš šv. Apaštalo Pauliaus laiško
Timotiejui (2 Tim 2:1-7)
Mylimieji, stiprėkite Kristaus Jėzaus
malone ir, ką esate iš manęs girdėję prie
daugelio
liudytojų,
perduokite
patikimiems žmonėms, kurie sugebės ir
kitus mokyti. Kęskite vargus kartu su
manimi kaip geras Kristaus Jėzaus
karys. Kareivis neužsiima pragyvenimo
reikalais, norėdamas patikti karo vadui. Ir
kas stoja į rungtynes, negaus vainiko, jei
nebus
grūmęsis
pagal
taisykles. Triūsiančiam žemdirbiui dera
pirmam pasiimti vaisių. Suprask, ką
sakau: Viešpats tau duos išmanymą apie
visus dalykus.

Graduale

GRADUALAS

Memor fui iudiciórum tuórum a
saeculo, Dómine, et consolátus sum:
deféctio ténuit me pro peccatóribus
derelinquéntibus legem tuam.
V. Iustítiam tuam non abscóndi in corde
meo: veritátem tuam et salutáre tuum
dixi. (Ps 118:52-53, Ps 39:11)

Prisiminiau tavo amžinuosius įstatus,
Viešpatie, ir tapau paguostas; silpnumas
apėmė mane dėl tavo įstatymą
pažeidusių nusidėjėlių.
V. Tavo teisingumo nepaslėpiau savo
širdyje ir bylojau Tavo tiesą ir Tavo
išganymą. (Ps 118:52-53, Ps 39:11)

Alleluia

ALELIUJA

Alleluia, alleluia.
V. Ipse est diréctus divínitus in
poeniténtiam
gentis,
et
tulit
abominatiónes
impietátis:
et
gubernávit ad Dóminum cor ipsíus: et in
diébus
peccatórum
corroborávit
pietátem. Allelúia. (Ps 49:3-4)

Aleliuja, aleliuja.
V. Jis yra Dievo paskirtasis, kad priverstų
tautas
atgailauti
ir
panaikintų
bedievystės šlykštybes, ir jis nukreipė į
Viešpatį savo širdį, ir nuodėmingose
dienose sutvirtino pamaldumą. Aleliuja.
(Ps 49:3-4)

Evangelium

EVANGELIJA

Sequéntia sancti Evangélii secundum
Lucam (Luc 10:1-9)
In illo témpore: Designávit Dóminus et
alios septuagínta duos: et misit illos

Šventosios Evangelijos pagal Luką
tęsinys (Lk 10:1-9)
Anuo metu Viešpats paskyrė dar kitus
septyniasdešimt du mokinius ir išsiuntė

binos ante fáciem suam in omnem
civitátem et locum, quo erat ipse
ventúrus. Et dicébat illis: Messis quidem
multa, operárii autem pauci. Rogáte
ergo Dóminum messis, ut mittat
operários in messem suam. Ite: ecce,
ego mitto vos sicut agnos inter lupos.
Nolíte portáre saeculum neque peram
neque calceaménta; et néminem per
viam salutavéritis. In quamcúmque
domum intravéritis, primum dícite: Pax
huic dómui: et si ibi fúerit fílius pacis,
requiéscet super illum pax vestra: sin
autem, ad vos revertátur. In eádem
autem domo manéte, edéntes et
bibéntes quæ apud illos sunt: dignus est
enim operárius mercéde sua. Nolíte
transíre de domo in domum. Et in
quamcúmque civitátem intravéritis, et
suscéperint vos, manducáte quæ
apponúntur vobis: et curáte infírmos,
qui in illa sunt, et dícite illis:
Appropinquávit in vos regnum Dei.

juos po du, kad eitų pirma jo į visus
miestus bei vietoves, kur jis pats ketino
vykti. Jis sakė jiems: „Pjūtis didelė, o
darbininkų maža. Melskite pjūties
šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į
savo pjūtį. Keliaukite! Štai aš siunčiu jus
lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite
piniginės nei krepšio, nei autuvo ir
nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik
namus užeisite, pirmiausia tarkite:
'Ramybė šiems namams!' Ir jei ten
gyvens ramybės sūnus, jūsų ramybė
nužengs ant jo, o jei ne, – sugrįš pas
jus. Pasilikite tuose namuose, valgykite
ir gerkite, kas duodama, nes
darbininkas vertas savo užmokesčio.
Nesikilnokite iš namų į namus. Jei
nueisite į kurį nors miestą ir jus priims,
valgykite,
kas
bus
jums
padėta. Gydykite to miesto ligonius ir
sakykite visiems: 'Jums čia pat Dievo
karalystė!'

Offertorium

OFERTORIUMAS

Hónora Dóminum de tua substántia, et
de primítiis ómnium frugum tuárum da
ei. Noli prohibére benefácere eum, qui
potest: si vales, et ipse bénefac. (Prov
3:9; 3:27)

Šlovink Viešpatį savo turtu ir teik jam visų
savo derliaus vaisių pirmienas. Nedrausk
daryti gera tam, kuris gali, o jei gali, tai ir
pats būk geradaris. (Pat 3:9; 3:27)

Secreta

SEKRETA

Coelésti, Dómine Iesu Christe, sacrifícii
igne corda nostra in odórem suavitátis
exúre: qui beáto Alfónso Maríæ tribuísti
et hæc mystéria celebráre, et per
éadem hóstiam tibi sanctam seípsum
exhibére.

Viešpatie
Jėzau
Kristau,
uždek
dangiškosios aukos ugnimi mūsų širdis,
kad maloniai kvepėtų, Tu, kuris šv.
Alfonsui Marijai davei šiuos šiuos
slėpinius švęsti ir per tą pačią šventą
auką Tau save patį pateikti.

