
Dominatiónibus cumque omni milítia 

coeléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ 

cánimus, sine fine dicéntes: Sanctus. 

visa dangiškųjų pulkų kariauna garbės 
himną tau giedame, nepaliaujamai 
sakydami: Šventas. 

  

Communio 
Pascha nostrum immolátus est Christus, 

allelúia: itaque epulémur in ázymis 

sinceritátis et veritátis, allelúia, allelúia, 

allelúia. (1 Cor 5:7-8) 
1. Confitémini Dómino, quóniam bonus, 

quóniam in sæculum misericórdi a ejus. 

2. Dicat nunc Israel, quóniam bonus, 

quóniam in sæculum misericórdia ejus. 

3. De tribulatióne invocávi Dóminum, et 

exaudívit me edúcens in latitúdinem 

Dóminus. 

4. Bonum est confúgere ad Dóminum 

quam confídere in hómine. 

5. Omnes gentes circuiérunt me, et in 

nómine Dómini excídi eos. 

6. Circumdántes circumdedérunt me, et 

in nómine Dómini excídi eos. 

7. Impelléntes impulérunt me, ut 

cáderem, et Dóminus adjúvit me. 

8. Fortitúdo mea et laus mea Dóminus 

et factus est mihi in salútem. 

KOMUNIJA 

Mūsų Pascha yra paaukotas Kristus, 
aleliuja; todėl valgykime neraugintą 
nuoširdumo ir tiesos duoną, aleliuja, 
aleliuja, aleliuja. (1 Kor 5:7-8) 
1. Dėkokite Viešpačiui, nes Jis geras, per 
amžius tveria Jo gailestingumas! 
2. Tesako Izraelis: „Jis geras, per amžius 
tveria Jo gailestingumas“ 
3. Didelėje bėdoje šaukiausi Viešpaties, 
Viešpats išklausė ir mane išlaisvino. 
4. Geriau ieškoti pagalbos pas Viešpatį, 
negu pasitikėti žmonėmis. 
5. Visos tautos apgulė mane; Viešpaties 
vardu nuo jų apsigyniau! 
6. Jos apgulė mane, apsupdamos iš visų 
pusių, Viešpaties vardu nuo jų 
apsigyniau! 
7. Buvau nuožmiai puolamas ir beveik 
nugalėtas, bet Viešpats man padėjo. 
8. Mano jėga ir šlovė yra Viešpats, – jis 
mane išgelbėjo. 

  

Postcommunio 
Spíritum nobis, Dómine, tuæ caritátis 

infúnde: ut, quos sacraméntis 

paschálibus satiásti, tua fácias pietáte 

concordes. 

POSTKOMUNIJA 

Viešpatie, įliek mums savosios meilės 
Dvasią, kad tuos, kuriuos sakramentais 
pasotinai, padarytum savojo 
gailestingumo dalininkais. 
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Introitus 
Resurréxi, et adhuc tecum sum, allelúia: 

posuísti super me manum tuam, 

allelúia: mirábilis facta est sciéntia tua, 

allelúia, allelúia. 

Ps. Dómine, probásti me et cognovísti 

me: tu cognovísti sessiónem meam et 

resurrectiónem meam. (Ps. 1:38; 1:18; 
1:5-6; Ps 1:1-2) 

INTROITAS 

Prisikėliau ir ligi šiol esu su tavimi, 
aleliuja; uždėjai ant manęs savąją ranką, 
aleliuja; Tavo pažinimas tapo nuostabus, 
aleliuja. 
Ps. Viešpatie, išbandei mane ir pažinai 
mane; tu pažinai mano kritimą ir mano 
prisikėlimą. (Ps. 1:38; 1:18; 1:5-6; Ps 1:1-2) 

  

Collecta 
Deus, qui hodiérna die per Unigénitum 

tuum æternitátis nobis áditum, devícta 

morte, reserásti: vota nostra, quæ 

præveniéndo aspíras, étiam adiuvándo 

proséquere. 

KOLEKTA 

Dieve, kuris šią dieną per mirtį įveikusį 
tavo Viengimį mums vėl įėjimą 
amžinybėn atvėrei, mūsų troškimus, 
kuriuos iš anksto žinodamas įkvepi, dar ir 
pagelbėdamas išpildyk. 

  

Epistola 
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad 
Corinthios (1 Cor 5:7-8) 
Fatres: Expurgáte vetus ferméntum, ut 

sitis nova conspérsio, sicut estis ázymi. 

Etenim Pascha nostrum immolátus est 

Christus. Itaque epulémur: non in 

EPISTOLĖ 

Skaitinys iš šv. Apaštalo Pauliaus laiško 
Korintiečiams (1 Cor 5:7-8) 
Broliai, išmeskite senąjį raugą, kad 
taptumėte nauju maišymu. Jūs juk esate 
nerauginti, nes jau yra paaukotas mūsų 
velykinis Avinėlis, Kristus. Tad švęskime 



ferménto véteri, neque in ferménto 

malítiae et nequitiæ: sed in ázymis 

sinceritátis et veritátis. 

šventes ne su senu raugu, ne su blogybės 
ir nelabumo raugu, bet su nerauginta 
tyros širdies ir tiesos duona. 

  

Graduale 
Hæc dies, quam fecit Dóminus: 

exsultémus et lætémur in ea. 

V. Confitémini Dómino, quóniam bonus: 

quóniam in saeculum misericórdia eius. 

Allelúia, allelúia. (Ps. 117:24; 117:1) 

GRADUALAS 

Štai diena, kurią sutvėrė Viešpats; 
šokinėkime iš džiaugsmo ir 
linksminkimės. 
V. išpažinkime Viešpatį, nes jis yra geras, 
nes jo gailestingumas tveria per amžius. 
(Ps. 117:24; 117:1) 

  

Alleluia    
Pascha nostrum immolátus est Christus. 

(1: Cor 5:7) 

ALELIUJA 

Mūsų Pascha yra paaukotas Kristus. (1: 
Kor 5:7) 

  

Sequentia    
Víctimæ pascháli laudes ímmolent 

Christiáni. 

Agnus rédemit oves: Christus ínnocens 

Patri reconciliávit peccatóres. 

Mors et vita duéllo conflixére mirándo: 

dux vitæ mórtuus regnat vivus. 

Dic nobis, María, quid vidísti in via? 

Sepúlcrum Christi vivéntis et glóriam 

vidi resurgéntis. 

Angélicos testes, sudárium et vestes. 

Surréxit Christus, spes mea: præcédet 

vos in Galilaeam. 

Scimus Christum surrexísse a mórtuis 

vere: tu nobis, victor Rex, miserére. 

Amen. Allelúia.  

SEKVENCIJA 

Velykų aukai gyrius teaukoja krikščionys. 
Avinėlis atpirko avis; nekaltasis Kristus 
sutaikė nusidėjėlius su Tėvu. 
Mirtis ir gyvenimas susikovė 
nuostabiame mūšyje; gyvenimo valdovas 
mirė, [ir dabar jau] gyvas karaliauja. 
Pasakyk mums, Marija, ką pamatei 
kelionėje? 
Pamačiau Gyvojo Kristaus kapą ir 
prisikeliančiojo garbę liudijančius 
angelus, drobulę ir drabužius. 
Kristus, manoji viltis, prisikėlė; ankščiau 
už savuosius įžengė į Galilėją. 
Žinome, kad Kristus tikrai prisikėlė iš 
numirusiųjų – tu, Karaliau nugalėtojau, 
pasigailėk mūsų. Amen. Aleliuja. 

  

Evangelium 
Sequéntia sancti Evangélii secundum 
Marcum (Marc 16:1-7) 
In illo témpore: María Magdaléne et 

María Iacóbi et Salóme emérunt ut 

úngerent Iesum. Et valde mane una 

EVANGELIJA 

Šventosios Evangelijos pagal Morkų 
tęsinys (Mk 16:1-7) 
Anuo metu Marija Magdalietė, Marija, 
Jokūbo motina, ir Salomė nusipirko 
kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų 

sabbatórum, veniunt ad monuméntum, 

orto iam sole. Et dicébant ad ínvicem: 

Quis revólvet nobis lápidem ab óstio 

monuménti? Et respiciéntes vidérunt 

revolútum lápidem. Erat quippe 

magnus valde. Et introëúntes in 

monuméntum vidérunt iúvenem 

sedéntem in dextris, coopértum stola 

cándida, et obstupuérunt. Qui dicit illis: 

Nolíte expavéscere: Iesum quae ritis 

Nazarénum, crucifíxum: surréxit, non 

est hic, ecce locus, ubi posuérunt eum. 

Sed ite, dícite discípulis eius et Petro, 

quia præcédit vos in Galilae am: ibi eum 

vidébitis, sicut dixit vobis. 

patepti. Labai anksti, pirmąją savaitės 
dieną, jos ateina saulei tekant prie kapo. 
Jos kalbėjosi tarp savęs: „Kas mums 
nuritins akmenį nuo kapo angos?“ Bet, 
pažvelgusios iš arčiau, pamatė, kad 
akmuo nuristas. O buvo jis labai didelis. 
Įėjusios į kapo rūsį, išvydo dešinėje 
sėdintį jaunuolį baltais drabužiais ir 
nustėro. Bet jis joms tarė: 
„Nenusigąskite! Jūs ieškote 
nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis 
prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur jį 
buvo paguldę. Eikite, pasakykite jo 
mokiniams ir Petrui: jis eina pirma jūsų į 
Galilėją. Tenai jį pamatysite, kaip jis yra 
jums sakęs“. 

  

Offertorium 
Terra trémuit, et quiévit, dum 

resúrgeret in iudício Deus, allelúia. (Ps. 
75:9-10) 

OFERTORIUMAS 

Sudrebėjo žemė ir nutilo, kai Dievas 
pakilo teisti, aleliuja. (Ps. 75:9-10) 

  

Secreta 
Súscipe, quaesumus, Dómine, preces 

pópuli tui cum oblatiónibus hostiárum: 

ut, Paschálibus initiáta mystériis, ad 

æternitátis nobis medélam, te 

operánte, profíciant. 

SEKRETA 

Prašome, Viešpatie: priimk savo tautos 
maldas kartu su aukų atnašomis, kad visa 
tai, pašventinta velykiniais slėpiniais, tau 
veikiant, pasitarnautų kaip amžinybės 
vaistas. 

  

Præfatio Paschalis 
Vere dignum et iustum est, æquum et 

salutáre: Te quidem, Dómine, omni 

témpore, sed in hac potissímum 

gloriósius prædicáre, cum Pascha 

nostrum immolátus est Christus. Ipse 

enim verus est Agnus, qui ábstulit 

peccáta mundi. Qui mortem nostram 

moriéndo destrúxit et vitam resurgéndo 

reparávit. Et ídeo cum Angelis et 

Archángelis, cum Thronis et 

VELYKINĖ PREFACIJA 

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir 
išganinga būtent Tave, Viešpatie, visą 
laiką, o ypač šią dieną – dar garbingiau 
šlovinti, nes mūsų Pascha yra paaukotas 
Kristus. Jis iš tiesų yra tikrasis Avinėlis, 
kuris panaikino pasaulio nuodėmes. 
Mirdamas Jis mūsų mirtį sugriovė, ir 
prisikeldamas gyvenimą atstatė. Todėl 
mes su Angelais ir Arkangelais, su 
Kunigaikštystėmis ir Viešpatystėmis, ir su 


