adoptiónis
effúdit.
Quaprópter
profúsis gáudiis totus in orbe terrárum
mundus exsúltat. Sed et supérnæ
Virtútes atque angélicæ Potestátes
hymnum glóriæ tuæ cóncinunt, sine
fine dicéntes: Sanctus.

Todėl, pasklidus džiaugsmams žemės
rutulyje, visas pasaulis džiūgauja. O ir
aukščiausiosios Kariaunos, taip pat ir
angeliškosios Galybės garbės himną
tau drauge gieda, be paliovos
tardamos: Šventas.

Communio

KOMUNIJA

Introitus

INTROITAS

Ultimo festivitátis die dicébat Iesus:
Qui in me credit, flúmina de ventre
eius fluent aquæ vivæ: hoc autem dixit
de Spíritu, quem acceptúri erant
credéntes in eum, allelúia, allelúia.
(Ioann 7:37-39)
1. Bénedic, ánima mea, Dómino.
Dómine Deus meus, magnificátus es
veheménter!
2. Emíttes spíritum tuum, et
creabúntur, et renovábis fáciem terræ.
3. Sit glória Dómini in sæculum;
lætétur Dóminus in opéribus suis.

Paskutinę, iškilmingiausiąją šventės
dieną Jėzus šaukė: „Kas mane tiki, iš
jo vidaus plūs gyvojo vandens
srovės“. Jis kalbėjo apie Dvasią, kurią
turės gauti įtikėjusieji. Aleliuja,
aleliuja. (Jn 7:37-39)
1. Šlovink Viešpatį, mano siela!
Viešpatie, mano Dieve, esi be galo
didis!
2. Tau atsiuntus savo dvasią, jie
atgyja, – tu atnaujini žemės veidą.
3. Tebūna amžina Viešpaties garbė,
tesidžiaugia Dievas savo kūriniais!

Dum sanctificátus fúero in vobis,
congregábo vos de univérsis terris: et
effúndam super vos aquam mundam,
et
mundabímini
ab
ómnibus
inquinaméntis vestris: et dabo vobis
spíritum novum, allelúia, allelúia.
Ps. Benedícam Dóminum in omni
témpore: semper laus eius in ore meo.
(Ezek 36:23; 36:24; 36:25-26; Ps 33:2)

Kai per jus apreikšiu savo šventumą,
surinksiu jus iš visų žemės kraštų ir
nuplausiu jus tyru vandeniu, ir bus
nuvalyti visi jūsų nešvarumai, ir
duosiu jums naują dvasią, aleliuja,
aleliuja.
Ps. Visuomet Viešpatį garbinsiu, jo
šlovė nuolat bus man ant lūpų. (Ez
36:23; 36:24; 36:25-26; Ps 33:2)

Collecta

KOLEKTA

Postcommunio

POSTKOMUNIJA

Præsta, quæsumus, omnípotens Deus:
ut claritatis tuæ super nos splendor
effúlgeat; et lux tuæ lucis corda
eórum, qui per grátiam tuam renáti
sunt, Sancti Spíritus illustratióne
confírmet.

Meldžiame tave, visagali Dieve, kad
Tavo šlovės šviesa šviestų mums. Ir
kad Tavo šviesa, per Šventosios
Dvasios apšvietimą sustiprintų širdis
tų, kurie atgimė per tavo malonę.

Epistola

EPISTOLĖ

Léctio Actuum Apostolorum. (Acts 19:18)
In diébus illis: Factum est, cum Apóllo
esset Corínthi, ut Paulus, peragrátis
superióribus
pártibus,
veníret
Ephesum et inveníret quosdam
discípulos: dixítque ad eos: Si Spíritum
Sanctum accepístis credéntes? At illi
dixérunt ad eum: Sed neque, si Spíritus
Sanctus est, audívimus. Ille vero ait: In

Skaitinys iš Apaštalų Darbų. (Apd
19:1-8)
Anomis dienomis Apolui būnant
Korinte, Paulius keliavo aukštumomis
ir atvyko į Efezą. Ten jis užtiko kelis
mokinius ir paklausė: „Ar, tapę
tikinčiaisiais,
gavote
Šventąją
Dvasią?“ Jie atsakė: „Mes nė girdėti
negirdėjome, kad yra Šventoji
Dvasia“. Jis klausė toliau: „Tai kokį

Sancti Spíritus, Dómine, corda nostra Viešpatie, tegu Šventosios Dvasios
mundet infúsio: et sui roris íntima išliejimas apvalo mūsų širdis, ir
padaro jas derlingas su rasa, kurią
aspersióne fecúndet.
išlieja ant jų.
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quo ergo baptizáti estis? Qui dixérunt:
In Ioannis baptísmate. Dixit autem
Paulus: Ioánnes baptizávit baptísmo
poeniténtiæ pópulum, dicens: In eum,
qui ventúrus esset post ipsum, ut
créderent, hoc est in Iesum. His
audítis, baptizáti sunt in nómine
Dómini Iesu. Et cum ímposuísset illis
manus Paulus, venit Spíritus Sanctus
super eos, et loquebántur linguis, et
prophetábant. Erant autem omnes viri
fere duódecim. Introgréssus autem
synagógam, cum fidúcia loquebátur
per tres menses, dísputans et suádens
de regno Dei.

krikštą jūs esate priėmę?“ Jie atsakė:
„Jono
krikštą“.
Tada
Paulius
paaiškino:
„Jonas
krikštijo
atsivertimo krikštu, ragindamas
žmones tikėti tą, kuris ateis po jo,
būtent Jėzų“. Tai sužinoję, jie buvo
pakrikštyti Viešpaties Jėzaus vardan.
Paskui Paulius jiems uždėjo rankas, ir
ant jų nužengė Šventoji Dvasia. Jie
ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti. Iš
viso jų buvo bene dvylika vyrų.
Paulius nuėjo į sinagogą ir ten per tris
mėnesius drąsiai įtikinėjo ir aiškino
apie Dievo karalystę.

Alleluia

ALELIUJA

Aleliuja.
Alleluia.
V. Confitémini Dómino, quóniam V. Dėkokite Viešpačiui, nes jis geras, –
bonus:
quóniam
in
saeculum jo gailestingumas amžinas. (Ps 106:1)
misericordia eius. (Ps 106:1)

Tractus

TRAKTAS

Laudáte Dóminum, omnes gentes: et
collaudáte eum, omnes pópuli.
V. Quóniam confirmáta est super nos
misericórdia eius: et véritas Dómini
manet in ætérnum. (Ps 116:1-2)

Šlovinkite Viešpatį, visos tautos!
Aukštinkite jį, visos šalys!
V.
Tikrai
didis
mums
jo
gailestingumas ir Viešpaties teisybė
amžina. (Ps 116:1-2)

Spíritum veritátis, quem mundus non
potest accípere, quia non videt eum
nec scit eum. Vos autem cognoscétis
eum: quia apud vos manébit et in
vobis erit. Non relínquam vos
órphanos: véniam ad vos. Adhuc
módicum: et mundus me iam non
videt. Vos autem vidétis me, quia ego
vivo, et vos vivétis, In illo die vos
cognoscétis, quia ego sum in Patre
meo, et vos in me, et ego in vobis. Qui
habet mandáta mea et servat ea: ille
est, qui díligit me. Qui autem díligit
me, diligétur a Patre meo: et ego
díligam eum, et manifestábo ei
meípsum.

amžius, – Tiesos Dvasią, kurios
pasaulis neįstengia priimti, nes jos
nemato ir nepažįsta. O jūs ją
pažįstate, nes ji yra pas jus ir bus
jumyse. Nepaliksiu jūsų našlaičiais –
ateisiu pas jus. Dar valandėlė, ir
pasaulis manęs nebematys. O jūs
mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs
gyvensite. Tai dienai atėjus, jūs
suprasite, kad aš esu savo Tėve, ir jūs
manyje, ir aš jumyse. Kas pripažįsta
mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai
mane myli. O kas mane myli, tą mylės
mano Tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam
apsireikšiu“.

Offertorium

OFERTORIUMAS

Emítte Spíritum tuum, et creabúntur,
et renovábis fáciem terræ: sit glória
Dómini in saecula, allelúia. (Ps 103:3031)

Tau atsiuntus savo Dvasią, jie atgyja,
– Tu atnaujini žemės veidą. Tebūna
amžina Viešpaties garbė. Aleliuja. (Ps
46:6)

Secreta

SEKRETA

Múnera, quaesumus, Dómine, obláta Pašventink, meldžiame, Viešpatie,
sanctífica: et corda nostra Sancti mūsų aukas ir apvalyk mūsų širdis
Šventosios Dvasios šviesoje.
Spíritus illustratióne emúnda.

Præfatio de Spiritu Sancto
Evangelium

EVANGELIJA

Sequéntia sancti Evangélii secundum
Ioánnem (Ioann 14:15-21)
In illo témpore: Dixit Iesus discípulis
suis: Si dilígitis me, mandáta mea
serváte. Et ego rogábo Patrem, et
alium Paráclitum dabit vobis, ut
máneat vobíscum in ætérnum,

Šventosios Evangelijos pagal Joną
tęsinys (Jn 14:15-21)
Anuo metu Jėzus kalbėjo savo
mokiniams: Jei mane mylite, – jūs
laikysitės
mano
įsakymų;
aš
paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą
Globėją, kuris liktų su jumis per

Vere dignum et iustum est, æquum et
salutáre, nos tibi semper et ubíque
grátias ágere: Dómine sancte, Pater
omnípotens, ætérne Deus: per
Christum, Dóminum nostrum. Qui,
ascéndens super omnes coelos
sedénsque ad déxteram tuam,
promíssum Spíritum Sanctum in fílios

ŠVENTOSIOS DVASIOS PREFACIJA

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir
išganinga, mums visada ir visur tau
dėkoti, Viešpatie, šventasis Tėve,
visagali amžinasis Dieve per Kristų
mūsų Viešpatį. Kuris, įžengęs
aukščiau visų dangų ir sėdėdamas
tavo dešinėje, pažadėtąją Šventąją
Dvasią šiandieną įsūniuose išliejo.

