
concélebrant. Cum quibus et nostras 

voces ut admitti iubeas, deprecámur, 

súpplici confessione dicéntes: 

Sanctus. 

būtų priimti ir mūsų balsai, su 
nuolankiu išpažinimu tariantys: 
Šventas. 

  

Communio 
Fidélis servus et prudens, quem 

constítuit dóminus super famíliam 

suam: ut det illis in témpore trítici 

mensúram. (Luc 12:42) 
1. Beátus vir, qui timet Dóminum, in 

mandátis ejus cupit nimis. 

2. Potens in terra erit semen ejus, 

generátio rectórum benedicétur. 

3. Glória et divítiæ in domo ejus et 

justítia ejus manet in sæ´culum 

sæ´culi. 

4. Exórtum est in ténebris lumen 

rectis, miséricors et miserátor et 

justus. 

KOMUNIJA 

Ištikimas ir sumanus tas užvaizdas, kurį 
šeimininkas paskirs vadovauti 
šeimynai ir deramu laiku ją maitinti. 
(Lk 12:42) 
1. Laimingas, kas Viešpaties pagarbiai 
bijo, kas nuoširdžiai vykdo jo įsakymus. 
2. Jo palikuonys bus galingi, palaiminta 
dorųjų karta. 
3. Jo namuose bus gerovė ir turtai, 
amžinai tvers jo teisumas. 
4. Jis yra lyg šviesa, šviečianti tamsoje 
doriesiems, visados švelnus, 
gailestingas ir teisus. 

  

Postcommunio 
Ecclésiam tuam, quaesumus, 

Dómine, grátia coeléstis amplíficet: 

quam beáti Francísci Confessóris tui 

illumináre voluísti gloriósis méritis et 

exémplis. 

POSTKOMUNIJA 

Meldžiame, Viešpatie, tepraturtina 
dangaus malonė Tavo Bažnyčią, kurią 
panorėjai apšviesti šv. Pranciškaus, 
savo Išpažinėjo, garbingais nuopelnais 
ir pavyzdžiais. 
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Proprium Missæ 
S. FRANCISCI CONFESSORIS 

ŠV. PRANCIŠKUS, IŠPAŽINĖJAS 
    

     
 

    
 

Introitus 
Mihi autem absit gloriári, nisi in Cruce 

Dómini nostri Iesu Christi: per quem 

mihi mundus crucifíxus est, et ego 

mundo. 

Ps. Voce mea ad Dóminum clamávi: 

voce mea ad Dóminum deprecátus 

sum. (Gal 6:14, Ps 141:2) 

INTROITAS 

Aš niekuo nesigirsiu, nebent mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, 
dėl kurio pasaulis man yra 
nukryžiuotas ir aš – pasauliui. 
Ps. Mano balsas šaukiasi Viešpaties, 
mano balsas meldžiasi Viešpačiui. (Gal 
6:14, Ps 141:2) 

  

Collecta 
Deus, qui Ecclésiam tuam, beáti 

Francisci méritis foetu novæ prolis 

amplíficas: tríbue nobis; ex eius 

imitatióne, terréna despícere et 

coeléstium donórum semper 

participatióne gaudére. 

KOLEKTA 

Dieve, kuris šv. Pranciškaus nuopelnais 
savo Bažnyčią pleti naujos šeimos 
vaikais, suteik mums, kad juo sekdami 
niekintume žemiškuosius dalykus ir 
džiaugtumės nuolatiniu dalyvavimu 
dangiškose gėrybėse. 

  



Epistola 
Léctio Epistolæ beáti Pauli Apóstoli ad 
Gálatas (Gal 6:14-18) 
Fratres: Mihi autem absit gloriári, nisi 

in Cruce Dómini nostri Iesu Christi: 

per quem mihi mundus crucifíxus est, 

et ego mundo. In Christo enim Iesu 

neque circumcísio áliquid valet neque 

præpútium, sed nova creatúra. Et 

quicúmque hanc régulam secúti 

fúerint, pax super illos et 

misericórdia, et super Israël Dei. De 

cetero nemo mihi moléstus sit: ego 

enim stígmata Dómini Iesu in córpore 

meo porto. Grátia Dómini nostri Iesu 

Christi cum spíritu vestro, fratres. 

Amen. 

EPISTOLĖ 

Skaitinys iš šv. Apaštalo Pauliaus laiško 
Galatams (Gal 6:14-18) 
Broliai, aš niekuo nesigirsiu, nebent 
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra 
nukryžiuotas ir aš – pasauliui. Juk 
nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei 
neapipjaustymas, bet vien tik naujas 
kūrinys. Visiems, kurie laikysis šios 
taisyklės, teateinie jiems ramybė ir 
pasigailėjimas; taip pat ir Dievo 
Izraeliui! O nuo šiol tegu niekas manęs 
nebevargina, nes savo kūne nešioju 
Jėzaus žymes. Mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus malonė tebūnie, broliai, su 
jūsų dvasia! Amen. 

  

Graduale    
Os iusti meditábitur sapiéntiam, et 

lingua eius loquétur iudícium. 

V. Lex Dei eius in corde ipsíus: et non 

supplantabúntur gressus eius. (Ps 
36:30-31) 

GRADUALAS 

Teisiojo burna skelbia išmintį ir jo 
liežuvis kalba, kas teisu. 
V. Dievo įstatymas – jo širdyje ir jo 
žingsniai nesvyruoja. (Ps 36:30-31) 

  

Alleluia    
Alleluia, alleluia. 

V. Francíscus pauper et húmilis 

coelum dives ingréditur, hymnis 

coeléstibus honorátur. Allelúia. 

ALELIUJA 

Aleliuja, aleliuja. 
V. Beturtis ir nuolankus Pranciškus 
įžengia į dangų turtingas, dangiškais 
himnais pagerbtas. Aleliuja. 

  

Evangelium 
Sequéntia sancti Evangélii secundum 
Matthaeum (Matth 11:25-30) 
In illo témpore: Respóndens Iesus, 

dixit: Confíteor tibi, Pater, Dómine 

coeli et terræ, quia abscondísti hæc a 

EVANGELIJA 

Šventosios Evangelijos pagal Matą 
tęsinys (Mt 11:25-30) 
Anuo metu Jėzus bylojo: „Aš šlovinu 
tave, Tėve, dangaus ir žemės 
Viešpatie, kad paslėpei tai nuo 

sapiéntibus et prudéntibus, et 

revelásti ea párvulis. Ita, Pater: 

quóniam sic fuit plácitum ante te. 

Omnia mihi trádita sunt a Patre meo. 

Et nemo novit Fílium nisi Pater: neque 

Patrem quis novit nisi Fílius, et cui 

volúerit Fílius reveláre. Veníte ad me, 

omnes, qui laborátis et oneráti estis, 

et ego refíciam vos. Tóllite iugum 

meum super vos, et díscite a me, quia 

mitis sum et húmilis corde: et 

inveniétis réquiem animábus vestris. 

Iugum enim meum suave est et onus 

meum leve. 

išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei 
mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip 
patiko. Viskas man yra mano Tėvo 
atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, 
tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik 
Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti. 
Ateikite pas mane visi, kurie vargstate 
ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! 
Imkite ant savo pečių mano jungą ir 
mokykitės iš manęs, nes aš romus ir 
nuolankios širdies, ir jūs rasite savo 
sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, 
mano našta lengva“. 
 

  

Offertorium 

Véritas mea et misericórdia mea cum 

ipso: et in nómine meo exaltábitur 

cornu eius. (Ps 88:25) 

OFERTORIUMAS 

Mano ištikimybė ir gailestingumas bus 
su juo ir per mano vardą jo galybė bus 
išaukštinta. (Ps 88:25) 

  

Secreta 
Múnera tibi, Dómine, dicata 

sanctífica: et, intercedénte beáto 

Francísco, ab omni nos culpárum labe 

purífica. 

SEKRETA 

Pašvęsk, Viešpatie, tau paskirtas 
dovanas ir užtariant šv. Pranciškui 
nuplauk nuo mūsų visas kalčių dėmes. 

  

Præfatio Communis 
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 

BENDROJI PREFACIJA 

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 


