BENDROJI PREFACIJA

Proprium Missæ

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.

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.

S. Francisci Xaverii Confessoris

Communio

KOMUNIJA

Præfatio Communis

Beátus servus, quem, cum vénerit
dóminus,
invénerit
vigilántem:
amen, dico vobis, super ómnia bona
sua constítuet eum. (Matt 24:46-47)

Postcommunio
Quaesumus, omnípotens Deus: ut,
qui coeléstia aliménta percépimus,
intercedénte
beáto
Francísco
Confessóre tuo, per hæc contra
ómnia advérsa muniámur.

Laimingas toksai tarnas, kurį sugrįžęs
šeimininkas ras gerai besidarbuojantį.
Iš tiesų sakau jums: jį paskirs valdyti
visų savo turtų. (Mt 24:46-47)

POSTKOMUNIJA
Meldžiame, visagali Dieve, kad priėmę
dangiškąjį maistą per šv. Pranciškaus,
Tavo Išpažinėjo, užtarimą būtume
sustiprinti visuose pavojuose.
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Introitus

INTROITAS

Loquébar de testimóniis tuis in
conspéctu
regum,
et
non
confundébar: et meditábar in
mandátis tuis, quæ diléxi nimis.
Ps. Laudáte Dóminum, omnes
gentes, laudáte eum, omnes pópuli:
quóniam confirmáta est super nos
misericórdia eius, et véritas Dómini
manet in ætérnum. (Ps 118:46-47, Ps
110:1-2)

Kalbėsiu apie tavo įsakus ir
nesigėdinsiu karalių akivaizdoje.
Mėgaujuosi tavo įsakymais, nes juos
myliu.
Ps. Šlovinkite Viešpatį visos tautos,
šlovinkite jį visos šalys, nes tikrai jo
galestingumas ir teisumas amžinas.
(Ps 118:46-47, Ps 110:1-2)

Collecta

KOLEKTA

Deus, qui Indiárum gentes beáti
Francísci prædicatióne et miráculis
Ecclésiæ tuæ aggregáre voluísti:
concéde propítius; ut, cuius gloriósa
mérita venerámur, virtútum quoque
imitémur exémpla.

Dieve, kuris norėjai surinkti Indijos
tautas į savo Bažnyčią per šv.
Pranciškaus pamokslus ir stebuklus,
maloningai suteik, kad mes, kurie
pagerbiame šlovingus jo nuopelnus,
imtume jo dorybių pavyzdį.

Epistola
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad
Romános (Rom 10: 10-18)
Fratres: Corde enim créditur ad
iustítiam: ore autem conféssio fit ad
salútem. Dicit enim Scriptúra: Omnis,
qui credit in illum, non confundétur.
Non enim est distínctio Iudaei et
Græci: nam idem Dóminus ómnium,
dives in omnes, qui ínvocant illum.
Omnis enim, quicúmque invocáverit
nomen
Dómini,
salvus
erit.
Quómodo ergo invocábunt, in quem
non credidérunt? Aut quómodo
credent ei, quem non audiérunt?
Quómodo autem áudient sine
prædicánte?
Quómodo
vero
prædicábunt, nisi mittántur? sicut
scriptum est: Quam speciósi pedes
evangelizántium
pacem,
evangelizántium bona! Sed non
omnes oboediunt Evangélio. Isaías
enim dicit: Dómine, quis crédidit
audítui nostro? Ergo fides ex audítu,
audítus autem per verbum Christi.
Sed dico: Numquid non audiérunt?
Et quidem in omnem terram exívit
sonus eórum, et in fines orbis terræ
verba eórum.

Graduale
Iustus ut palma florébit: sicut cedrus
Líbani multiplicábitur in domo
Dómini.
V.
Ad
annuntiándum
mane
misericórdiam tuam, et veritátem
tuam per noctem. (Ps 91:13-14, Ps 91:3)

EPISTOLĖ
Skaitinys iš šv. Apaštalo Pauliaus
laiško Romiečiams (Rom 10: 10-18)
Broliai, širdimi priimtas tikėjimas veda
į teisumą, o lūpomis išpažintas – į
išganymą. Raštas juk sako: Kas tik jį
tiki, neliks sugėdintas. Nėra skirtumo
tarp žydo ir graiko, nes tas pats visų
Viešpats, turįs turtų visiems, kurie jo
šaukiasi: Kiekvienas, kuris šaukiasi
Viešpaties vardo, bus išgelbėtas.
Kaipgi žmonės šauksis to, kurio
neįtikėjo?! Kaipgi jie įtikės tą, apie
kurį negirdėjo?! Kaip išgirs be
skelbėjo?! O kas gi skelbs nesiųstas?
Juk parašyta: Kokios dailios kojos
skelbiančių gerą naujieną! Bet ne visi
pakluso Gerajai Naujienai. Aure Izaijas
sako: Viešpatie, kas patikėjo mūsų
skelbimu? Taigi tikėjimas iš klausymo,
klausymas – kai skelbiamas Kristaus
žodis. Bet aš klausiu: argi jie
negirdėjo?! Kaipgi ne! Po visą žemę
pasklido jų garsas,miki pasaulio
pakraščių – jų žodžiai.

Alleluia

ALELIUJA

Alleluia, alleluia.
V.
Beátus
vir,
qui
suffert
tentatiónem:
quóniam,
cum
probátus fúerit, accípiet corónam
vitæ. Allelúia. (Iac 1:12)

Aleliuja, aleliuja.
V. Palaimintas žmogus, kuris ištveria
išmėginimą, nes kai bus ištirtas, jis
gaus gyvenimo vainiką. Aleliuja. (Jok
1:12)

Evangelium

EVANGELIJA

Sequéntia sancti Evangélii secundum
Marcum (Marc 16:15-18)
In illo témpore: Dixit Iesus discípulis
suis: Eúntes in mundum univérsum,
prædicáte
Evangélium
omni
creatúra.
Qui
crediderit,
et
baptizátus fúerit, salvus erit: qui vero
non crediderit, condemnábitur. Signa
autem eos, qui crediderint, hæc
sequántur: In nómine meo dæmónia
eiícient: linguis loquántur novis:
serpéntes tollent: et si mortíferum
quid bíberint, non eis nocébit: super
ægros manus impónent, et bene
habébunt.

Šventosios Evangelijos pagal Morkų
tęsinys (Mk 16:15-18)
Anuo metu Jėzus kalbėjo savo
mokiniams: „Eikite į visą pasaulį ir
skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas
įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o
kas netikės, bus pasmerktas. Kurie
įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu
jie išvarinės demonus, kalbės
naujomis kalbomis, ims plikomis
rankomis gyvates ir, jei išgertų
mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie
dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“.

Offertorium

OFERTORIUMAS

Secreta

SEKRETA

lydės
mano
teisumas
ir
Véritas mea et misericórdia mea cum Jį
gailestingumas;
jo
galybė
per
mano
ipso: et in nómine meo exaltábitur
vardą bus išaukštinta. (Ps 88:25)
cornu eius. (Ps 88:25)

GRADUALAS
Teisieji žaliuoja lyg palmės ir auga lyg
kedrai Libano Viešpaties namuose.
V.
Skelbsiu
kas
rytą
tavo
gailestingumą, tavo ištikimybę kas
naktį. (Ps 91:13; 91:14, Ps 91:3)

Præsta
nobis,
quaesumus,
omnípotens Deus: ut nostræ
humilitátis oblátio, et pro tuórum
tibi grata sit honóre Sanctórum, et
nos córpore páriter et mente
puríficet.

Visagalis Dieve, meldžiame, kad mūsų
nuolanki auka būtų Tau maloni dėl
Tavo šventųjų nuopelnų ir tegu ji
apvalo musų kūnus ir protus.

