
Communio 
Benedícimus Deum coeli et coram 

ómnibus vivéntibus confitébimur ei: 

quia fecit nobíscum misericórdiam 

suam. (Tob 12:6) 
1. Benedíctus Deus vivens in ævum, 

et regnum illíus quia ipse flagéllat et 

miserétur. 

2. Confitémini illi, fílii Israel, coram 

natiónibus, quia ipse dispérsit vos in 

illis. 

3. Flagellábit vos ob iniquitátes 

vestras et ómnium miserébitur 

vestrum. 

4. Et cólliget vos ab ómnibus 

natiónibus, ubicúmque dispérsi 

fuéritis. 

5. Cum convérsi fuéritis ad illum in 

toto corde vestro et in tota ánima 

vestra, ut faciátis coram illo 

veritátem. 

KOMUNIJA 

Šlovinkime dangaus Dievą ir visų 
gyvųjų akivaizdoje išpažinkime Jį, 
kadangi įvykdė mūsų labui savąjį 
gailestingumą.  (Tob 12:6) 
1. Tebūna pašlovintas Dievas, kuris 
gyvena amžinai, nes jo karalystė tveria 
per visus amžius! 
2. Izraelio vaikai, šlovinkite jį tautose, 
nes po jas jis išblaškė jus! 
3. Nors jis nuplaks jus už jūsų nedorus 
darbus, bet jis vėl bus visiems jums 
gailestingas. 
4. Jis surinks jus iš visų tautų, po kurias 
esate išblaškyti. 
5. Jūs grįšite pas jį visa savo širdimi ir 
visa savo siela, darydami, kas teisu, jo 
akivaizdoje.  

  

Postcommunio 
Profíciat nobis ad salútem córporis et 

ánimæ, Dómine, Deus noster, huius 

sacraménti suscéptio: et sempitérnæ 

sanctæ Trinitátis eiusdémque 

indivíduæ Unitátis conféssio. 

POSTKOMUNIJA 

Viešpatie mūsų Dieve, tegu mūsų sielų 
ir kūnų išganymui pasitarnauja šio 
sakramento priėmimas ir amžinosios 
Šventosios Trejybės bei Jos nedalomos 
Vienybės išpažinimas. 
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Introitus 
Benedícta sit sancta Trínitas atque 

indivísa Unitas: confitébimur ei, quia 

fecit nobíscum misericórdiam suam. 

Ps. Dómine, Dóminus noster, quam 

admirábile est nomen tuum in 

univérsa terra! (Tob 12:6, Ps 8:2) 

INTROITAS 

Tebūnie palaiminta Šventoji Trejybė, 
taip pat ir nedaloma vienybė; 
išpažinkime Ją, kadangi įvykdė mūsų 
labui savąjį gailestingumą. 
Ps. Viešpatie, mūsų Dieve, koks 
nuostabus tavasis vardas visoje 
žemėje.  (Tob 12:6, Ps 8:2) 

  

Collecta 
Omnípotens sempitérne Deus, qui 

dedísti fámulis tuis in confessióne 

veræ fídei, ætérnæ Trinitátis glóriam 

agnóscere, et in poténtia maiestátis 

adoráre Unitátem: quaesumus; ut, 

eiúsdem fídei firmitáte, ab ómnibus 

semper muniámur advérsis. 

KOLEKTA 

Visagali amžinasis Dieve, kuris davei 
saviesiems tarnams tikrojo tikėjimo 
išpažinime amžinosios Trejybės šlovę 
pažinti ir Jos didybės galybėje šlovinti 
Vienybę, prašome, kad to paties 
tikėjimo tvirtybe būtume visada 
apsaugoti nuo visų priešiškumų. 

  



Epistola 
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad 
Romános (Rom 11:33-36) 
O altitúdo divitiárum sapiéntiae et 

sciéntiæ Dei: quam 

incomprehensibília sunt iudícia eius, 

et investigábiles viæ eius! Quis enim 

cognovit sensum Dómini? Aut quis 

consiliárius eius fuit? Aut quis prior 

dedit illi, et retribuétur ei? Quóniam 

ex ipso et per ipsum et in ipso sunt 

ómnia: ipsi glória in saecula. Amen. 

EPISTOLĖ 

 Skaitinys iš šv. Apaštalo Pauliaus 
laiško Romiečiams  (Rom 11:33-36) 
O Dievo turtų, išminties ir pažinimo 
gelme! Kokie neištiriami jo sprendimai 
ir nesusekami jo keliai! Ir kas gi pažino 
Viešpaties mintį? Ir kas buvo jo 
patarėjas? Arba kas jam yra davęs 
pirmas, kad jam būtų atmokėta? Iš jo, 
per jį ir jam yra visa. Jam šlovė per 
amžius! Amen. 

  

Graduale    
Benedíctus es, Dómine, qui intuéris 

abýssos, et sedes super Chérubim. 

V. Benedíctus es, Dómine, in 

firmaménto cæli, et laudábilis in 

saecula. (Dan 3:55-56) 

GRADUALAS 

Palaimintas esi Viešpatie, kuris įžvelgi 
gelmes ir sėdi aukščiau už Cherubinus. 
V. Palaimintas esi, Viešpatie, dangaus 
skliaute ir šlovintinas per amžius. (Dan 
3:55-56) 

  

Alleluia    
Alleluia, alleluia. 

V. Benedíctus es, Dómine, Deus 

patrum nostrórum, et laudábilis in 

saecula. Allelúia. (Dan 3:52) 

ALELIUJA 

Aleliuja, aleliuja. 
V. Palaimintas esi Viešpatie, mūsų 
tėvų Dieve, ir šlovintinas per amžius.  
Aleliuja. (Dan 3:52) 

  

Evangelium 
Sequéntia sancti Evangélii secundum 
Matthaeum (Matt 28:18-20) 
In illo témpore: Dixit Iesus discípulis 

suis: Data est mihi omnis potéstas in 

coelo et in terra. Eúntes ergo docéte 

omnes gentes, baptizántes eos in 

nómine Patris, et Fílii, et Spíritus 

Sancti: docéntes eos serváre ómnia, 

quæcúmque mandávi vobis. Et ecce, 

ego vobíscum sum ómnibus diébus 

usque ad consummatiónem saeculi. 

EVANGELIJA 

Šventosios Evangelijos pagal Matą 
tęsinys (Mt 28:18-20) 
Anuo metu Jėzus tarė savo mokiniams: 
„Man duota visa valdžia danguje ir že-
mėje. Tad eikite ir padarykite mano 
mokiniais visų tautų žmones, 
krikštydami juos vardan Tėvo, ir 
Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, 
mokydami laikytis visko, ką tik esu 
jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per 
visas dienas iki pasaulio pabaigos“. 

  

Offertorium 

Benedíctus sit Deus Pater, 

unigenitúsque Dei Fílius, Sanctus 

quoque Spíritus: quia fecit nobíscum 

misericórdiam suam. (Tob 12:6) 

OFERTORIUMAS 

Tebūnie palaimintas Dievas Tėvas, ir 
viengimis Dievo Sūnus, ir Šventoji Dva-
sia, kadangi įvykdė mūsų labui savąjį 
gailestingumą. (Tob 12:6) 

  

Secreta 
Sanctífica, quaesumus, Dómine, Deus 

noster, per tui sancti nóminis 

invocatiónem, huius oblatiónis 

hóstiam: et per eam nosmetípsos tibi 

pérfice munus ætérnum. 

SEKRETA 

Prašome, Viešpatie mūsų Dieve: per 
tavo šventojo vardo šaukimąsi 
pašventink šios atnašos auką, ir per ją 
mus pačius paversk amžinąja dovana 
tau.   

  

Præfatio de ss. Trinitate 
Vere dignum et iustum est, æquum et 

salutáre, nos tibi semper et ubíque 

grátias ágere: Dómine sancte, Pater 

omnípotens, ætérne Deus: Qui cum 

unigénito Fílio tuo et Spíritu Sancto 

unus es Deus, unus es Dóminus: non 

in unius singularitáte persónæ, sed in 

uníus Trinitáte substántiæ. Quod 

enim de tua glória, revelánte te, 

crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de 

Spíritu Sancto sine differéntia 

discretiónis sentímus. Ut in 

confessióne veræ sempiternaeque 

Deitátis, et in persónis propríetas, et 

in esséntia únitas, et in maiestáte 

adorétur æquálitas. Quam laudant 

Angeli atque Archángeli, Chérubim 

quoque ac Séraphim: qui non cessant 

clamáre cotídie, una voce dicéntes: 

Sanctus. 

ŠVČ. TREJYBĖS PREFACIJA 

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir 
išganinga, visur ir visada Tau dėkoti, 
šventas Viešpatie, visagali Tėve, 
amžinasis Dieve, kuris su vienatiniu 
tavo Sūnumi ir Šventąja Dvasia esi 
vienas Dievas ir vienas Viešpats – nėra 
tai Asmens vienumas, bet vienos 
prigimties Trejybė. Juk tai, ką per tavąjį 
apreiškimą apie tavo garbę tikime, be 
jokio skirtumo pripažįstame Sūnui ir 
Šventajai Dvasiai, kad, išpažįstant tikrą 
ir amžiną Dievystę, būtų šlovinamas ir 
Asmenų skirtingumas, ir jų prigimties 
vienumas, ir jų lygus didingumas. Jį 
garbina Angelai ir Arkangelai, 
Cherubinai ir Serafimai; kasdien 
nepaliauja garsiai šlovinti, vienu balsu 
tardami:  Šventas. 

 
 
 

 


