
 

sempiternaeque Deitatis, et in per-

sonis proprietas et in essentia 

unitas, et in majestate adoretur 

aequalitas. Quam laudant Angeli 

atque Archangeli, Cherubim 

quoque ac Seraphim: qui non 

cessant clamare quotidie una voce 

dicentes: Sanctus. 

būtų šlovinamas ir Asmenų 
skirtingumas, ir jų prigimties 
vienumas, ir jų lygus didingumas. Jį 
garbina Angelai ir Arkangelai, 
Cherubinai ir Serafimai; kasdien 
nepaliauja garsiai šlovinti, vienu 
balsu tardami: Šventas. 

  

Communio 
Amen, dico vobis, quidquid orántes 

pétitis, crédite, quia accipiétis, et 

fiet vobis. (Marc 11:24) 
1. Exáudi, Deus, deprecatiónem 

meam, inténde oratióni meæ. 

2. A fínibus terræ ad te clamávi, 

dum anxiarétur cor meum. In 

petram inaccéssam mihi deduc me! 

3. Quia factus es spes mea, turris 

fortitúdinis a fácie inimíci. 

4. Inhabitábo in tabernáculo tuo in 

sæcula, prótegar in velaménto 

alárum tuárum. 
 

KOMUNIJA 

Iš tiesų sakau jums: ko tik 
melsdamiesi prašote, tikėkite 
gausią, ir tikrai taip bus. (Mk 11:24) 
1. O Dieve, išgirsk mano šauksmą, 
klausykis mano maldos! 
2. Iš žemės pakraščių šaukiuosi 
tavęs; mano širdžiai alpstant, tu 
užkeli mane ant nepasiekiamos 
uolos. 
3. Juk tu esi mano apsauga, stiprus 
bokštas gintis nuo priešo. 
4. Leisk man gyventi amžinai tavo 
palapinėje, rasti prieglaudą tavo 
sparnų užuovėjoje! 

  

Postcommunio 
Múnera tua nos, Deus, a 

delectatiónibus terrenis expédiant: 

et coeléstibus semper instáurent 

aliméntis. 

POSTKOMUNIJA 

Tegul Tavo dovanos, Dieve, 
išlaisvina mus iš žemiškų 
malonumų troškimo ir atnaujina 
mus per Tavo dangiškąjį maistą.  
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Introitus 
Dicit Dóminus: Ego cógito 

cogitatiónes pacis, et non 

afflictiónis: invocábitis me, et ego 

exáudiam vos: et redúcam 

captivitátem vestram de cunctis 

locis 

Ps. Benedixísti, Dómine, terram 

tuam: avertísti captivitátem Iacob. 

(Ier 29:11; 29:12; 29:14, Ps 84:2) 

INTROITAS 

Viešpats sako: „aš mąstau 
ramybės, o ne skausmo mintis, 
šaukitės Manęs ir Aš jus išgirsiu ir 
sugrąžinsiu jūsų belaisvius iš visų 
vietų. 
Ps. Viešpatie, palaiminta Tavo 
žemė; namo parvedi Jokūbo 
belaisvius. (Jer 29:11; 29:12; 29:14, 
Ps 84:2) 

  

Collecta 
Deus, qui nos, in tantis perículis 

constitútos, pro humána scis 

fragilitáte non posse subsístere: da 

nobis salútem mentis et córporis; 

ut ea, quæ pro peccátis nostris 

pátimur, te adiuvánte vincámus. 

KOLEKTA 

Dieve, kuris žinai, kad mūsų 
žmogiškas silpnumas negali 
pasipriešinti mus supantiems 
pavojams, išgelbėk mūsų protą ir 
kūną, kad su Tavo pagalba mes 
galėtume nugalėti dalykus, dėl 
kurių kenčiame už savo nuodėmes.  

  

Epistola 
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli 
ad Romános (Rom 13:8-10) 
Fratres: Némini quidquam 

debeátis, nisi ut ínvicem diligátis: 

qui enim díligit próximum, legem 

implévit. Nam: Non adulterábis, 

EPISTOLĖ 

Skaitinys iš šv. Apaštalo Pauliaus 
laiško Romiečiams (Rom 13:8-10) 
Broliai, niekam nebūkite ką nors 
skolingi, išskyrus tarpusavio meilę, 
nes kas myli, tas įvykdo įstatymą. 
Juk įsakymai: Nesvetimauk, 



 

Non occídes, Non furáberis, Non 

falsum testimónium dices, Non 

concupísces: et si quod est áliud 

mandátum, in hoc verbo 

instaurátur: Díliges próximum 

tuum sicut teípsum. Diléctio 

próximi malum non operátur. 

Plenitúdo ergo legis est diléctio. 

nežudyk, nevok, negeisk ir kiti gali 
būti sutraukti į tą vieną posakį: 
Mylėk savo artimą kaip save patį. 
Meilė nedaro nieko pikta artimui. 
Taigi meilė – įstatymo pilnatvė.  

  

Graduale 
Liberásti nos, Dómine, ex 

affligéntibus nos: et eos, qui nos 

odérunt, confudísti. 

V. In Deo laudábimur tota die, et in 

nómine tuo confitébimur in 

saecula. (Ps 43:8-9) 

GRADUALAS 

Viešpatie, Tu išgelbėjai mus nuo 
priešų, sugėdinai tuos, kurie mūsų 
nekenčia. 
V. Dievu mes nuolat didžiuojamės 
ir Tavo vardą be perstojo 
šloviname. (Ps 43:8-9) 

  

Alleluia 

Allelúia, allelúia. 

De profúndis clamávi ad te, 

Dómine: Dómine, exáudi 

oratiónem meam. Allelúia. (Ps 
129:1-2) 

ALELIUJA 

Aleliuja, aleliuja. 
Iš gelmių šaukiuosi tavęs, 
Viešpatie! Viešpatie, išgirsk mano 
maldą! Aleliuja. (Ps 129:1-2) 

  

Evangelium 
Sequéntia sancti Evangélii 
secundum Matthaeum (Matt 8:23-27) 
In illo témpore: Ascendénte Iesu in 

navículam, secúti sunt eum 

discípuli eius: et ecce, motus 

magnus factus est in mari, ita ut 

navícula operirétur flúctibus, ipse 

vero dormiébat. Et accessérunt ad 

eum discípuli eius, et suscitavérunt 

eum, dicéntes: Dómine, salva nos, 

EVANGELIJA 

Šventosios Evangelijos pagal Matą 
tęsinys (Mt 8:23-27) 
Anuo metu Jėzus įlipo į valtį, ir 
mokiniai paskui jį. Ir štai ežere 
pakilo tokia smarki vėtra, kad 
bangos sėmė valtį. O jis miegojo. 
Mokiniai pripuolę ėmė jį žadinti, 
šaukdami: „Viešpatie, gelbėk, 
žūvame!“ Jis jiems tarė: „Ko jūs 
tokie bailūs, mažatikiai?“ Paskui 

 

perímus. Et dicit eis Iesus: Quid 

tímidi estis, módicæ fídei? Tunc 

surgens, imperávit ventis et mari, 

et facta est tranquíllitas magna. 

Porro hómines miráti sunt, 

dicéntes: Qualis est hic, quia venti 

et mare oboediunt ei? 

atsikėlė, sudraudė vėjus bei ežerą, 
ir pasidarė visiškai ramu. Žmonės 
stebėjosi ir kalbėjo: „Kas jis per 
vienas, kad net vėjai ir marios jo 
klauso?“ 

  

Offertorium 

De profúndis clamávi ad te, 

Dómine: Dómine, exáudi 

oratiónem meam: de profúndis 

clamávi ad te Dómine. (Ps 129:1-2) 

OFERTORIUMAS 

Iš gelmių šaukiuosi tavęs, 
Viešpatie! Viešpatie, išgirsk mano 
maldą! Iš gelmių šaukiuosi tavęs, 
Viešpatie! (Ps 129:1-2) 

  

Secreta 

Concéde, quaesumus, omnípotens 

Deus: ut huius sacrifícii munus 

oblátum fragilitátem nostram ab 

omni malo purget semper et 

múniat. 

SEKRETA 

Maldaujame Tave, visagalis 
Viešpatie, kad šios aukos aukojimas 
mus apvalytų, sustiprintų ir 
apsaugotų nuo visokio blogio. 

  

Præfatio de ss. Trinitate 
Vere dignum est, aequum et 

salutare, nos tibi semper et ubique 

gratias agere: Domine sancte, Pater 

omnipotens, aeterne Deus. Qui 

cum unigenito Filio tuo et Spiritu 

Sancto unus es Deus, unus es 

Dominus: non in unius singularitate 

personae, sed in unius Trinitate 

substantiae. Quod enim de tua 

gloria, revelante te, credimus, hoc 

de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto 

sine differentia discretionis 

sentimus. Ut in confessione verae 

ŠVČ. TREJYBĖS PREFACIJA 

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir 
išganinga, visur ir visada Tau 
dėkoti, šventas Viešpatie, visagali 
Tėve, amžinasis Dieve, kuris su 
vienatiniu tavo Sūnumi ir Šventąja 
Dvasia esi vienas Dievas ir vienas 
Viešpats – nėra tai Asmens 
vienumas, bet vienos prigimties 
Trejybė. Juk tai, ką per tavąjį 
apreiškimą apie tavo garbę tikime, 
be jokio skirtumo pripažįstame 
Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kad, 
išpažįstant tikrą ir amžiną Dievystę, 


