peccáta mundi. Qui mortem nostram
moriéndo destrúxit et vitam resurgéndo
reparávit. Et ídeo cum Angelis et
Archángelis,
cum
Thronis
et
Dominatiónibus cumque omni milítia
coeléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ
cánimus, sine fine dicéntes: Sanctus.

Mirdamas Jis mūsų mirtį sugriovė, ir
prisikeldamas gyvenimą atstatė. Todėl
mes su Angelais ir Arkangelais, su
Kunigaikštystėmis ir Viešpatystėmis, ir
su visa dangiškųjų pulkų kariauna
garbės
himną
tau
giedame,
nepaliaujamai sakydami: Šventas.

Communio

KOMUNIJA

Mitte manum tuam, et cognósce loca
clavórum, allelúia: et noli esse
incrédulus, sed fidélis, allelúia, allelúia.
(Ioann 20:27)
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.

Pridėk savąją ranką ir patirk vinių vietas,
aleliuja; ir nebebūk netikintis, bet būk
tikintis, aleliuja, aleliuja. (Jn 20:27)
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.

Postcommunio

POSTKOMUNIJA

Quaesumus, Dómine, Deus noster: ut
sacrosáncta
mystéria,
quæ
pro
reparatiónis nostræ munímine contulísti;
et præsens nobis remédium esse fácias
et futúrum.

Prašome, Viešpatie mūsų Dieve, kad
švenčiausiąsias paslaptis, kurias kaip
mūsų atstatymo apsaugą įteikei,
paverstum vaistu ir mūsų dabarčiai ir
ateičiai.
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Proprium Missæ

DOMINICA IN ALBIS
BALTASIS (ATVELYKIO) SEKMADIENIS

Introitus

INTROITAS

Quasi modo géniti infántes, allelúia:
rationabiles, sine dolo lac concupíscite,
allelúia, allelúia allelúia.
Ps. Exsultáte Deo, adiutóri nostro:
iubiláte Deo Iacob. (1 Pet 2,2; Ps 80:2)

Lyg ką tik užgimę kūdikiai, aleliuja,
dvasiniai ir be klastos, trokškite dvasinio
pieno, aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Ps. Džiūgaukite dėl Dievo, mūsų
gelbėtojo; giedokite džiaugsmo giesmę
Jokūbo Dievui. (1 Pt 2,2; Ps 80:2)

Collecta

KOLEKTA

Præsta, quaesumus, omnípotens Deus: Prašome, visagali Dieve: suteik, kad
kurie
velykines
iškilmes
ut, qui paschália festa perégimus, hæc, te mes,
užbaigėme, tau dosniai dovanojant, jas
largiénte, móribus et vita teneámus.
išlaikytume įpročiuose ir gyvenime.

Epistola

EPISTOLĖ

Léctio Epístolæ beáti Ioannis Apóstoli (1 Skaitinys iš šv. Apaštalo Jono laiško (1 Jn
5:4-10)
Ioann 5:4-10)
Caríssimi: Omne, quod natum est ex Deo, Brangiausieji, o kas gi nugali pasaulį, jei
vincit mundum: et hæc est victoria, quæ ne tas, kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo
vincit mundum, fides nostra. Quis est, qui Sūnus?! Tasai yra, kuris atėjo per
vincit mundum, nisi qui credit, quóniam vandenį ir kraują: Jėzus Kristus; ne vien
Iesus est Fílius Dei? Hic est, qui venit per per vandenį, bet per vandenį ir kraują.
aquam et sánguinem, Iesus Christus: non in Ir Dvasia tai paliudija, nes Dvasia yra
aqua solum, sed in aqua et sánguine. Et
tiesa. Mat yra trys liudytojai: Dvasia,
Spíritus est, qui testificátur, quóniam
vanduo ir kraujas, ir šie trys sutaria.
Christus est véritas. Quóniam tres sunt, qui
Jeigu priimame žmonių liudijimą, tai
testimónium dant in coelo: Pater, Verbum,
et Spíritus Sanctus: et hi tres unum sunt. Et Dievo liudijimas didesnis. O Dievo

tres sunt, qui testimónium dant in terra:
Spíritus, et aqua, et sanguis: et hi tres unum
sunt. Si testimónium hóminum accípimus,
testimónium Dei maius est: quóniam hoc
est testimónium Dei, quod maius est:
quóniam testificátus est de Fílio suo. Qui
credit in Fílium Dei, habet testimónium Dei
in se.

liudijimas toksai: jis yra paliudijęs apie
savo Sūnų. Kas tiki Dievo Sūnų, tas turi
savyje tą liudijimą. Kas Dievu netiki, tas
jį melagiu laiko, nes nepatikėjo
liudijimu, kurį Dievas davė savo Sūnui.

Alleluia

ALELIUJA

Alleluia, alleluia
V. In die resurrectiónis meæ, dicit
Dóminus, præcédam vos in Galilaeam.
V. Post dies octo, iánuis clausis, stetit
Iesus in médio discipulórum suórum, et
dixit: Pax vobis. Allelúia. (Matt 28:7,
Ioann 20:26)

Aleliuja, aleliuja
V. Mano prisikėlimo dieną, sako
Viešpats, eisiu pirma jūsų į Galilėją.
V. Po aštuonių dienų, durims esant
užrakintoms, Jėzus atsistojo viduryje
savo mokinių ir tarė: „Ramybė jums“.
Aleliuja. (Mt 28:7, Jn 20:26)

Evangelium

EVANGELIJA

Sequéntia sancti Evangélii secundum
Ioánnem (Ioann 20:19-31)
In illo témpore: Cum sero esset die illo,
una sabbatórum, et fores essent clausæ,
ubi erant discípuli congregáti propter
metum Iudæórum: venit Iesus, et stetit
in médio, et dixit eis: Pax vobis. Et cum
hoc dixísset, osténdit eis manus et latus.
Gavísi sunt ergo discípuli, viso Dómino.
Dixit ergo eis íterum: Pax vobis. Sicut
misit me Pater, et ego mitto vos. Hæc
cum dixísset, insufflávit, et dixit eis:
Accípite Spíritum Sanctum: quorum
remiseritis peccáta, remittúntur eis; et
quorum retinuéritis, reténta sunt.
Thomas autem unus ex duódecim, qui
dícitur Dídymus, non erat cum eis,
quando venit Iesus. Dixérunt ergo ei alii
discípuli: Vídimus Dóminum. Ille autem
dixit eis: Nisi vídero in mánibus eius
fixúram clavórum, et mittam dígitum

Šventosios Evangelijos pagal Joną
tęsinys (Jn 20:19-31)
Anuo metu, tos pirmosios savaitės
dienos vakare, durims, kur buvo
susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės
esant užrakintoms, atėjo Jėzus,
atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė
jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems
rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo,
išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė:
„Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas,
taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis
kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją
Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems
jos bus atleistos, o kam sulaikysite, –
sulaikytos“. Vieno iš dvylikos – Tomo,
vadinamo Dvyniu, – nebuvo su jais, kai
Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam
kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“ O jis
jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo
rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į

meum in locum clavórum, et mittam
manum meam in latus eius, non credam.
Et post dies octo, íterum erant discípuli
eius intus, et Thomas cum eis. Venit
Iesus, iánuis clausis, et stetit in médio, et
dixit: Pax vobis. Deinde dicit Thomæ:
Infer dígitum tuum huc et vide manus
meas, et affer manum tuam et mitte in
latus meum: et noli esse incrédulus, sed
fidélis. Respóndit Thomas et dixit ei:
Dóminus meus et Deus meus. Dixit ei
Iesus: Quia vidísti me, Thoma, credidísti:
beáti, qui non vidérunt, et credidérunt.
Multa quidem et alia signa fecit Iesus in
conspéctu discipulórum suórum, quæ
non sunt scripta in libro hoc. Hæc autem
scripta sunt, ut credátis, quia Iesus est
Christus, Fílius Dei: et ut credéntes vitam
habeátis in nómine eius.

vinių vietą, ir
jeigu ranka nepaliesiu
jo šono – netikėsiu“. Po aštuonių dienų
jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir
Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant
užrakintoms, atsistojo viduryje ir
prabilo: „Ramybė jums!“ Paskui kreipėsi
į Tomą: „Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk
mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk
mano šoną; jau nebebūk netikintis –
būk tikintis“. Tomas sušuko: „Mano
Viešpats ir mano Dievas“! Jėzus jam ir
sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei.
Palaiminti, kurie tiki nematę!“ Savo
mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar
daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti
šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad
tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo
Sūnus,
ir
tikėdami
turėtumėte
gyvenimą per jo vardą.

Offertorium

OFERTORIUMAS

Angelus Dómini descéndit de coelo, et
dixit muliéribus: Quem quaeritis,
surréxit, sicut dixit, allelúia. (Matth 28:2;
28:5-6)

Viešpaties angelas nusileido iš dangaus
ir tarė moterims: „Tas, kurio, ieškote,
prisikėlė, kaip ir buvo sakęs“, aleliuja.
(Mt 28:2; 28:5-6)

Secreta

SEKRETA

Suscipe múnera, Dómine, quaesumus,
exsultántis Ecclésiæ: et, cui causam tanti
gáudii præstitísti, perpétuæ fructum
concéde lætítiæ.

Prašome,
Viešpatie:
priimk
džiūgaujančios Bažnyčios atnašas ir jai,
kurią tokio didžiulio džiaugsmo
priežastimi
apdovanojai,
suteik
amžinojo džiaugsmo vaisių.

Præfatio Paschalis

VELYKINĖ PREFACIJA

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

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.

