
tribúeret esse partícipes. Et ídeo cum 

Angelis et Archángelis, cum Thronis et 

Dominatiónibus cumque omni milítia 

coeléstis exércitus hymnum glóriæ 

tuæ cánimus, sine fine dicéntes: 

Sanctus. 

dalininkais. Todėl ir mes su Angelais ir 
Arkangelais, su Kunigaikštystėmis ir 
Viešpatystėmis ir su visa dangiškąja 
kariauna garbės himną tau giedame, 
be paliovos tardami: Šventas. 

  

Communio 
Lætábitur iustus in Dómino, et 

sperábit in eo: et laudabúntur omnes 

recti corde, allelúia, allelúia. (Ps 
63:11) 

KOMUNIJA 

Teisusis linksminasi Viešpatyje ir 
pasitiki juo, ir visi tiesios širdies 
džiaugiasi, aleliuja, aleliuja. (Ps 63:11) 

  

Postcommunio 
Hæc nos commúnio, Dómine, purget 

a crímine: et, intercedénte beáto 

Stanisláo Mártyre tuo atque 

Pontifice, coeléstis remédii fáciat 

esse consórtes. 

POSTKOMUNIJA 

Ši komunija, Viešpatie, tenuplauna 
mūsų kaltes ir, užtariant šv. 
Stanislovui, tavo kankiniui ir vyskupui, 
tepadaro mus dangiškųjų vaisių vaistų 
dalininkais. 
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Introitus 
Protexísti me, Deus, a convéntu 

malignántium, allelúia: a multitúdine 

operántium iniquitátem, allelúia, 

allelúia. 

Ps. Exáudi, Deus, oratiónem meam, 

cum déprecor: a timóre inimíci éripe 

ánimam meam. (Ps 63:3, Ps 63:2) 

INTROITAS 

Tu apginsi mane, Dieve, nuo piktadarių 
susirinkimo, aleliuja, nuo daugybės 
darančiųjų neteisybę, aleliuja. 
Ps. Išklausyk, Dieve, mano prašymą, 
kai aš meldžiuos; gelbėk mano sielą 
nuo priešo baisumo. (Ps 63:3, Ps 63:2) 

  

Collecta 
Deus, pro cuius honóre gloriósus 

Póntifex Stanisláus gládiis impiórum 

occúbuit: præsta, quaesumus; ut 

omnes, qui eius implórant auxílium, 

petitiónis suæ salutárem 

consequántur efféctum. 

KOLEKTA 

Dieve, dėl kurio garbės kilnusis 
vyskupas Stanislovas buvo nužudytas 
piktadarių kardais, meldžiame, kad visi 
kurie, prašo jo pagalbos, per jo 
užtarimą būtų išgelbėti. 

  



Lectio 
Léctio libri Sapiéntiæ (Sap 5:1-5) 
Stabunt iusti in magna constántia 

advérsus eos, qui se angustiavérunt 

et qui abstulérunt labóres eórum. 

Vidéntes turbabúntur timore 

horríbili, et mirabúntur in subitatióne 

insperátæ salútis, dicéntes intra se, 

poeniténtiam agéntes, et præ 

angústia spíritus geméntes: Hi sunt, 

quos habúimus aliquándo in derísum 

et in similitúdinem impropérii. Nos 

insensáti vitam illórum æstimabámus 

insániam, et finem illórum sine 

honóre: ecce, quómodo computáti 

sunt inter fílios Dei, et inter Sanctos 

sors illórum est. 

LEKCIJA 

Skaitinys iš Išminties knygos (Išm 5:1-5) 
Tuomet teisusis iškelta galva stosis 
priešais savo engėjus ir tuos, kurie 
niekais laikė jo darbus. Tai matydami, 
jie drebės baisiai išsigandę ir bus 
apstulbinti dėl netikėto teisiojo 
išgelbėjimo. Pilni sąžinės graužimo, jie 
kalbės tarp savųjų ir, dejuodami iš 
dvasios skausmo, sakys: „Tai žmogus, 
kurį mes kadaise išjuokėme ir laikėme 
patyčių priežodžiu. Kokie neišmanėliai 
buvome! Jo gyvenimą laikėme 
pamišimu, o jo mirtį – negarbe. Kaip jis 
galėjo būti įskaičiuotas į Dievo vaikus? 
Kodėl turi jis dalį tarp šventųjų? 

  

Alleluia    
Alleluia, alleluia. 

V. Confitebúntur coeli mirabília tua, 

Dómine: étenim veritátem tuam in 

ecclésia sanctórum. Allelúia.  
V. Posuísti, Dómine, super caput eius 

corónam de lápide pretióso. Allelúia. 

(Ps 88:6, Ps 20:4) 

ALELIUJA 

Aleliuja, aleliuja. 
V. Viešpatie, dangus skelbia tavo 
stebuklus ir tavo ištikimybę šventųjų 
susirinkime. Aleliuja. 
V. Uždėjai jam, Viešpatie, ant galvos 
vainiką iš brangakmenių. Aleliuja. (Ps 
88:6, Ps 20:4) 

  

Evangelium 
Sequéntia sancti Evangélii secundum 
Ioánnem (Ioann 15:1-7) 
In illo témpore: Dixit Iesus discípulis 

suis: Ego sum vitis vera: et Pater meus 

agrícola est. Omnem pálmitem in me 

non feréntem fructum, tollet eum: et 

omnem, qui fert fructum, purgábit 

eum, ut fructum plus áfferat. Iam vos 

mundi estis propter sermónem, 

quem locútus sum vobis. Mane te in 

EVANGELIJA 

Šventosios Evangelijos pagal Joną 
tęsinys (Jn 15:1-7) 
Anuo metu Jėzus kalbėjo savo 
mokiniams: „Aš esu tikrasis vynmedis, 
o mano Tėvas – vynininkas. Kiekvieną 
mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis 
išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę 
apvalo, kad ji duotų dar daugiau 
vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, 
kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, 

me: et ego in vobis. Sicut palmes non 

potest ferre fructum a semetípso, nisi 

mánserit in vite: sic nec vos, nisi in me 

manséritis. Ego sum vitis, vos 

pálmites: qui manet in me, et ego in 

eo, hic fert fructum multum: quia sine 

me nihil potéstis fácere. Si quis in me 

non mánserit, mittétur foras sicut 

palmes, et aréscet, et cólligent eum, 

et in ignem mittent, et ardet. Si 

manséritis in me, et verba mea in 

vobis mánserint: quodcúmque 

voluéritis, petétis, et fiet vobis. 

tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė 
negali duoti vaisiaus pati iš savęs, 
nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs 
bevaisiai, nepasilikdami manyje. Aš 
esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas 
pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda 
daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs 
negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks 
manyje, bus išmestas laukan ir sudžius 
kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, 
įmes į ugnį, ir jos sudegs. Jei pasiliksite 
manyje ir mano žodžiai pasiliks 
jumyse, – jūs prašysite, ko tik norėsite, 
ir bus jums suteikta 

  

Offertorium 

Confitebúntur coeli mirabília tua, 

Dómine: et veritátem tuam in 

ecclésia sanctórum, allelúia, allelúia. 

(Ps 88:6) 

OFERTORIUMAS 

Viešpatie, dangus skelbia tavo 
stebuklus ir tavo ištikimybę šventųjų 
susirinkime, aleliuja, aleliuja. (Ps 88:6) 

  

Secreta 
Múnera tibi, Dómine, dicáta 

sanctífica: et, intercedénte beáto 

Stanisláo Mártyre tuo atque 

Pontífice, per eadem nos placátus 

inténde. 

SEKRETA 

Pašvęsk, Viešpatie, tau atneštąsias 
dovanas ir, užtariant šv. Stanislovui, 
tavo kankiniui ir vyskupui, pažvelk dėl 
jų į mus maloningai. 

  

Præfatio de Ascensione Domini 
Vere dignum et iustum est, æquum et 

salutáre, nos tibi semper et ubíque 

grátias ágere: Dómine sancte, Pater 

omnípotens, ætérne Deus: per 

Christum, Dóminum nostrum. Qui 

post resurrectiónem suam ómnibus 

discípulis suis maniféstus appáruit et, 

ipsis cernéntibus, est elevátus in 

coelum, ut nos divinitátis suæ 

DANGUN ŽENGIMO PREFACIJA 

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir 
išganinga, mums visada ir visur tau 
dėkoti, Viešpatie, šventasis Tėve, 
visagali amžinasis Dieve per Kristų 
mūsų Viešpatį. Kuris po savo 
prisikėlimo saviesiems mokiniams 
regimu pavidalu pasirodė ir jiems 
matant buvo paimtas į dangų, kad 
mums suteiktų būti savojo dieviškumo 


