
  

Præfatio Communis 
Vere dignum et iustum est, æquum et 

salutáre, nos tibi semper et ubíque 

grátias agere: Dómine sancte, Pater 

omnípotens, ætérne Deus: per 

Christum, Dóminum nostrum. Per quem 

maiestátem tuam laudant Angeli, 

adórant Dominatiónes, tremunt 

Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes 

ac beáta Séraphim sócia exsultatióne 

concélebrant. Cum quibus et nostras 

voces ut admitti iubeas, deprecámur, 

súpplici confessione dicéntes: Sanctus. 

BENDROJI PREFACIJA 

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir 
išganinga, mums visada ir visur Tau 
dėkoti, Viešpatie, šventasis Tėve, visagali 
amžinasis Dieve, per Kristų mūsų 
Viešpatį. Per Jį Tavo didybę šlovina 
angelai, garbina Viešpatystės, dreba 
Galybės. Dangūs ir dangiškosios 
kariaunos, taip pat ir palaimintieji 
serafimai vieningu džiūgavimu drauge 
aukština. Prašome, liepk, kad į jų tarpą 
būtų priimti ir mūsų balsai, su nuolankiu 
išpažinimu tariantys: Šventas. 

  

Communio 
Fidélis servus et prudens, quem 

constítuit dóminus super famíliam 

suam: ut det illis in témpore trítici 

mensúram. (Luc 12:42) 
1. Beátus vir, qui timet Dóminum, in 

mandátis ejus cupit nimis. 

2. Potens in terra erit semen ejus, 

generátio rectórum benedicétur. 

3. Glória et divítiæ in domo ejus, et 

justítia ejus manet in sæ´culum s æ´culi. 

4. Exórtum est in ténebris lumen rectis, 

miséricors et miserátor et justus. 

KOMUNIJA 

Ištikimas ir sumanus užvaizdas, kurį 
šeimininkas paskirs vadovauti šeimynai ir 
deramu laiku ją maitinti. (Lk 12:42) 
1. Laimingas, kas Viešpaties pagarbiai 
bijo, kas nuoširdžiai vykdo jo įsakymus. 
2. Jo palikuonys bus galingi, palaiminta 
dorųjų karta. 
3. Jo namuose bus gerovė ir turtai, 
amžinai tvers jo teisumas. 
4. Jis lyg šviesa, šviečianti tamsoje 
doriesiems, švelnus, gailestingas ir 
teisus. 

  

Postcommunio 
Præsta, quaesumus, omnípotens Deus: 

ut, de percéptis munéribus grátias 

exhibéntes, intercedénte beáto Tito 

Confessóre tuo atque Pontífice, 

benefícia potióra sumámus. 

POSTKOMUNIJA 

Visagali Dieve, dėkodami už suteiktas 
mums malones, maldaujame Tave, kad 
per šv. Tito, Tavo vyskupo ir išpažinėjo,  
užtarimą, gautume dar didesnį 
palaiminimą. 
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Proprium Missæ 
S. TITI EPISCOPI ET CONFESSORIS 

ŠV. TITAS, VYSKUPAS IR IŠPAŽINĖJAS 
    

     
 

    
 

Introitus 
Státuit ei Dóminus testaméntum pacis, 

et príncipem fecit eum: ut sit illi 

sacerdótii dignitas in ætérnum. 

Ps. Meménto, Dómine, David: et omnis 

mansuetúdinis eius. (Eccli 45:30, Ps 
131:1) 

INTROITAS 

Viešpats padarė su juo taikos sandorą ir 
padarė jį kunigaikščiu, kad jam būtų 
kunigystės garbė amžiais. 
Ps. Atsimink, Viešpatie, Dovydą ir visą jo 
romumą. (Eccli 45:30, Ps 131:1) 

  

Collecta 
Deus, qui beátum Titum Confessórem 

tuum atque Pontíficem apostólicis 

virtútibus decorásti: eius méritis et 

intercessióne concéde; ut, iuste et pie 

vivéntes in hoc saeculo, ad coeléstem 

pátriam perveníre mereámur. 

KOLEKTA 

Dieve, tu šv. Titą, išpažinėją ir vyskupą, 
papuošei apaštališkomis dorybėmis. 
Padėk mums jo nuopelnais bei užtarimu 
teisingai ir pamaldžiai gyventi šioje 
žemėje, kad būtume verti pasiekti 
amžinąją tėvynę. 

 
 

 

Lectio 
Léctio libri Sapiéntiæ (Eccli 44:16-27; 45, 3-
20) 
Ecce sacérdos magnus, qui in diébus suis 

plácuit Deo, et invéntus est iustus: et in 

témpore iracúndiæ factus est reconciliátio. 

LEKCIJA 

Skaitinys iš Siracido knygos (Eccli 44:16-
27; 45, 3-20) 
Štai didis kunigas, kuris per savo dienas 
patikęs Dievui. Buvo teisus ir bausmės 
metu tapo gelbėtoju. Nerasta kito, kuris 



Non est invéntus símilis illi, qui conservávit 

legem Excélsi. Ideo iureiurándo fecit illum 

Dóminus créscere in plebem suam. 

Benedictiónem ómnium géntium dedit illi, 

et testaméntum suum confirmávit super 

caput eius. Agnóvit eum in benedictiónibus 

suis: conservávit illi misericórdiam suam: et 

invenit grátiam coram óculis Dómini. 

Magnificávit eum in conspéctu regum: et 

dedit illi corónam glóriæ. Státuit illi 

testaméntum ætérnum, et dedit illi 

sacerdótium magnum: et beatificávit illum 

in glória. Fungi sacerdótio, et habére 

laudem in nómine ipsíus, et offérre illi 

incénsum dignum in odórem suavitátis. 

taip stropiai laikytųsi Aukščiausiojo 
įstatymo. Todėl Viešpats prisiekė 
padarysiąs jį savo tautos tėvu. Jame 
palaimino visus žmones ir patvirtino savo 
sandorą. Teikė jam geros kloties ir 
nesiliovė rodęs gailestingumo. Viešpats 
buvo jam palankus, išaukštino karalių 
akivaizdoje ir vainikavo garbe. Sudarė su 
juo amžiną sandorą ir suteikė jam didžią 
kunigystės galią. Skyrė jam laimę ir garbę 
būti kunigu, šlovinti Dievo vardą ir aukoti 
Jam vertingus saldaus kvapo smilkalus. 

  

Graduale    
Ecce sacérdos magnus, qui in diébus suis 

plácuit Deo. 

V. Non est invéntus símilis illi, qui 

conserváret legem Excélsi. (Eccli 44:16, 
Eccli 44:20) 

GRADUALAS 

Didis yra kunigas, kuris per savo dienas 
patinka Dievui. 
V. Nebuvo rasta kito tokio,  kuris taip 
saugojo Aukščiausiojo mokymą! (Sir 
44:16;20) 

  

Alleluia    
Alleluia, alleluia. 

V. Tu es sacérdos in ætérnum, 

secúndum órdinem Melchísedech. 

Allelúia. (Ps 109:4) 

ALELIUJA 

Aleliuja, aleliuja. 
V. Tu esi kunigas amžinai, kaip 
Melchizedekas. Aleliuja. (Ps 109:4) 

 
Jei šv. Tito šventė išpuola po Septuagesimos sekmadienio, vietoj Aleliuja giedamas Traktas 

Tractus 

Beátus vir, qui timet Dóminum: in 

mandátis eius cupit nimis. 

V. Potens in terra erit semen eius: 

generátio rectórum benedicétur. 

V. Glória et divítiæ in domo eius: et 

iustítia eius manet in saeculum saeculi. 

(Ps 111:1-3) 

TRAKTAS 

Laimingas, kas Viešpaties pagarbiai bijo, 
kas nuoširdžiai vykdo jo įsakymus. 
V. Jo palikuonys bus galingi žemėje, 
teisiųjų giminė bus laiminama. 
V. Garbė ir turtai Jo namuose, ir Jo 
teisingumas pasilieka per amžių amžius. 
(Ps 111:1-3) 

 
 
 
 

 

Evangelium 
Sequéntia sancti Evangélii secundum 
Lucam (Luc 10:1-9) 
In illo témpore: Designávit Dóminus et 

álios septuagínta duos: et misit illos 

binos ante fáciem suam in omnem 

civitátem et locum, quo erat ipse 

ventúrus. Et dicebat illis: Messis quidem 

multa, operárii autem pauci. Rogáte 

ergo Dóminum messis, ut mittat 

operários in messem suam. Ite: ecce, 

ego mitto vos sicut agnos inter lupos. 

Nolíte portáre sácculum neque peram 

neque calceaménta; et néminem per 

viam salutavéritis. In quamcúmque 

domum intravéritis, primum dícite: Pax 

huic dómui: et si ibi fúerit fílius pacis, 

requiéscet super illum pax vestra: sin 

autem, ad vos revertátur. In eádem 

autem domo manéte, edéntes et 

bibéntes quæ apud illos sunt: dignus est 

enim operárius mercéde sua. Nolíte 

transíre de domo in domum. Et in 

quamcúmque civitátem intravéritis, et 

suscéperint vos, manducáte quæ 

apponúntur vobis: et curáte infírmos, 

qui in illa sunt, et dícite illis: 

Appropinquávit in vos regnum Dei. 

EVANGELIJA 

Šventosios Evangelijos pagal Luką tęsinys 
(Lk 10:1-9) 
Anuo metu Viešpats paskyrė dar kitus 
septyniasdešimt du mokinius ir išsiuntė 
juos po du, kad eitų pirma jo į visus 
miestus bei vietoves, kur jis pats ketino 
vykti. Jis sakė jiems: „Pjūtis didelė, o 
darbininkų maža. Melskite pjūties 
šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į 
savo pjūtį. Keliaukite! Štai aš siunčiu jus 
lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite 
piniginės nei krepšio, nei autuvo ir nieko 
kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus 
užeisite, pirmiausia tarkite: 'Ramybė 
šiems namams!' Ir jei ten gyvens 
ramybės sūnus, jūsų ramybė nužengs ant 
jo, o jei ne, – sugrįš pas jus. Pasilikite 
tuose namuose, valgykite ir gerkite, kas 
duodama, nes darbininkas vertas savo 
užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į 
namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir 
jus priims, valgykite, kas bus jums 
padėta. Gydykite to miesto ligonius ir 
sakykite visiems: 'Jums čia pat Dievo 
karalystė!' 

  

Offertorium 
Invéni David servum meum, óleo sancto 

meo unxi eum: manus enim mea 

auxiliábitur ei, et bráchium meum 

confortábit eum. (Ps 88:21-22) 

OFERTORIUMAS 

Radau Dovydą, savo tarną; patepiau jį 
savo šventuoju aliejumi; mano ranka su 
juo bus visados ir mano petys jį stiprins. 
(Ps 88:21-22) 

  

Secreta 
Sancti tui, quaesumus, Dómine, nos 

úbique lætíficant: ut, dum eórum 

mérita recólimus, patrocínia sentiámus. 

SEKRETA 

Maldaujame, Viešpatie, tegu tavo 
Šventieji džiugina mus visur: kai 
prisimename jų nuopelnus tegu jie mus 
globoja. 


