Communio
Ego sum pastor bonus, allelúia: et
cognósco oves meas, et cognóscunt
me meæ, allelúia, allelúia. (Ioann
10:14)
1. Dóminus pascit me, et nihil mihi
déerit: in páscuis viréntibus me
collocávit.
2. Super aquas quiétis edúxit me,
ánimam meam refécit.
3. Dedúxit me super sémitas justítiæ
propter nomen suum. Nam et si
ambulávero in valle umbræ mortis,
non timébo mala, quóniam tu
mecum es.
4. Virga tua et báculus tuus, ipsa me
consoláta sunt.

KOMUNIJA
Aš esu gerasis ganytojas ir pažįstu
savąsias avis, ir pažįsta mane
manosios, aleliuja, aleliuja. (Jn
10:14)
1. Viešpats yra mano Ganytojas ir
man nieko netrūksta: žaliose
pievose mane paguldo.
2. Prie ramių tvenkinių mane gano,
atgaivina mano sielą.
3. Veda mane teisumo takais, kaip
dera jo vardui. Nors einu per
tamsiausią slėnį, nebijau jokio
pavojaus, nes tu su manimi.
4. Tavo ganytojo lazda ir vėzdas –
jie mane apgins.

POSTKOMUNIJA
Præsta
nobis,
quaesumus, Prašome, visagali Dieve, suteik, kad
omnípotens Deus: ut, vivificatiónis mes, Tavosios atgaivos malonę
tuæ grátiam consequéntes, in tuo įgiję, Tavo dovanos garbėje
visuomet būtume.
semper múnere gloriémur.

Postcommunio

Proprium Missæ

DOMINICA II POST PASCHA
II SEKMADIENIS PO VELYKŲ

Introitus
Misericórdia Dómini plena est terra,
allelúia: verbo Dómini coeli firmáti
sunt, allelúia, allelúia.
Ps. Exsultáte, iusti, in Dómino: rectos
decet collaudátio. (Ps 32:5-6; Ps
32:1)

Collecta
Deus, qui in Filii tui humilitate
iacéntem mundum erexísti: fidelibus
tuis perpétuam concéde lætítiam;
ut, quos perpétuæ mortis eripuísti
casibus, gaudiis fácias perfrui
sempitérnis.

Epistola
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Léctio Epístolæ beáti Petri Apóstoli (1
Petri 2:21-25)
Caríssimi: Christus passus est pro
nobis, vobis relínquens exémplum,
ut sequámini vestígia eius. Qui

INTROITAS
Viešpaties gailestingumo pilna yra
žemė, aleliuja; Dievo žodžiu yra
sutvirtinti dangūs, aleliuja, aleliuja.
Ps. Teisieji, džiūgaukite Viešpatyje;
tiesiesiems dera [Dievą] drauge
šlovinti. (Ps 32:5-6; Ps 32:1)
KOLEKTA
Dieve,
kuris
savo
Sūnaus
nusižeminimu puolantį pasaulį
pakėlei, suteik savo tikintiesiems
amžinąjį džiaugsmą, kad tuos,
kuriuos išplėšei iš kritimų į amžinąją
mirtį, įgalintum gėrėtis amžinaisiais
džiaugsmais.
EPISTOLĖ
Skaitinys iš šv. Apaštalo Petro laiško
(1 Pt 2:21-25)
Brangiausieji, Kristus kentėjo už jus,
palikdamas jums pavyzdį, kad
eitumėte jo pėdomis. Jis nepadarė

peccátum non fecit, nec invéntus est
dolus in ore eius: qui cum male
dicerétur, non maledicébat: cum
paterétur, non comminabátur:
tradébat autem iudicánti se iniúste:
qui peccáta nostra ipse pértulit in
córpore suo super lignum: ut,
peccátis mórtui, iustítiæ vivámus:
cuius livóre sanáti estis. Erátis enim
sicut oves errántes, sed convérsi
estis nunc ad pastórem et
epíscopum animárum vestrárum.

nuodėmės, ir jo lūpose nerasta
klastos.
Šmeižiamas
jis
neatsikirtinėjo,
kentėdamas
negrasino, bet visa pavedė
teisingajam Teisėjui. Jis pats savo
kūne užnešė mūsų nuodėmes ant
kryžiaus, kad, numirę nuodėmėms,
gyventume teisumui. Jūs esate
pagydyti jo žaizdomis. Jūs buvote
tarsi paklydusios avys, o dabar
sugrįžote pas savo sielų ganytoją ir
sargą.

Alleluia

ALELIUJA
Aleliuja, aleliuja
V. Pažino mokiniai Viešpatį Jėzų iš
duonos laužymo. Aleliuja.
V. Aš esu gerasis ganytojas ir
pažįstu savąsias avis, ir pažįsta
mane manosios. Aleliuja. (Lk 24:35,
Jn 10:14)

Alleluia, alleluia
V. Cognovérunt discípuli Dóminum
Iesum in fractióne panis. Allelúia
V. Ego sum pastor bonus: ei
cognósco oves meas, et cognóscunt
me meæ. Allelúia. (Luc 24:35, Ioann
10:14)

Evangelium
Sequéntia sancti Evangélii secundum
Ioánnem (Ioann 10:11-16)
In illo témpore: Dixit Iesus pharisaeis:
Ego sum pastor bonus. Bonus pastor
ánimam suam dat pro óvibus suis.
Mercennárius autem et qui non est
pastor, cuius non sunt oves própriæ,
videt lupum veniéntem, et dimíttit
oves et fugit: et lupus rapit et dispérgit
oves: mercennárius autem fugit, quia
mercennárius est et non pértinet ad
eum de óvibus. Ego sum pastor bonus:
et cognósco meas et cognóscunt me

EVANGELIJA
Šventosios Evangelijos pagal Joną
tęsinys (Jn 20:19-31)
Anuo
metu,
Jėzus
pasakė
fariziejams: „Aš – gerasis ganytojas.
Geras ganytojas už avis guldo
gyvybę. Samdinys, ne ganytojas,
kuriam avys ne savos, pamatęs
sėlinantį vilką, palieka avis ir
pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko.
Samdinys pabėga, nes jis samdinys,
jam avys nerūpi. Aš – gerasis
ganytojas: aš pažįstu savąsias, ir
manosios pažįsta mane, kaip mane

meæ. Sicut novit me Pater, et ego
agnósco Patrem, et ánimam meam
pono pro óvibus meis. Et alias oves
hábeo, quæ non sunt ex hoc ovili: et
illas opórtet me addúcere, et vocem
meam áudient, et fiet unum ovíle et
unus pastor.

pažįsta Tėvas ir aš pažįstu Tėvą. Už
avis aš guldau savo gyvybę. Ir kitų
avių dar turiu, kurios ne iš šios
avidės; ir jas man reikia atvesti; jos
klausys mano balso, ir bus viena
kaimenė, vienas ganytojas“.

OFERTORIUMAS
Deus, Deus meus, ad te de luce Dieve, mano Dieve, nuo pat aušros
vígilo: et in nómine tuo levábo būdrauju, į Tave stiebdamasis; ir
manus meas, allelúia. (Ps 62:2; 62:5) Tavo vardu iškelsiu savo rankas,
aleliuja. (Ps 62:2; 62:5)

Offertorium

SEKRETA
Benedictiónem nobis, Dómine, Viešpatie, tegu šventoji atnaša
cónferat salutárem sacra semper visada išganingą palaiminimą
oblátio: ut, quod agit mystério, mums suteikia, kad tai, ką ji dabar
per slėpinį vykdo, dorybe išbaigtų.
virtúte perfíciat.

Secreta

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
Dominatiónibus cumque omni
milítia coeléstis exércitus hymnum
glóriæ tuæ cánimus, sine fine
dicéntes: Sanctus.

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

