
Angelis et Archángelis, cum Thronis et 

Dominatiónibus cumque omni milítia 

coeléstis exércitus hymnum glóriæ 

tuæ cánimus, sine fine dicéntes: 

Sanctus. 

Angelais ir Arkangelais, su 
Kunigaikštystėmis ir Viešpatystėmis, 
ir su visa dangiškųjų pulkų kariauna 
garbės himną tau giedame, 
nepaliaujamai sakydami: Šventas. 

  

Communio 
Dilexísti iustítiam, et odísti 

iniquitátem: proptérea unxit te Deus, 

Deus tuus, óleo lætítiæ præ 

consórtibus tuis. Allelúia. (Ps 44:8) 
1. Eructávit cor meum verbum bonum, 

dico ego ópera me a regi. 

2. Audi, fília, et vide et inclína aurem 

tuam et oblivíscere pópulum tuum et 

domum patris tui. 

3. Et concupíscet rex spéciem tuam. 

Quóniam ipse est dóminus tuus, et 

adóra eum. 

4. Fília Tyri cum munéribus; vultum 

tuum deprecabúntur dívites plebis. 

KOMUNIJA 

Brangini, kas teisu, ir nekenti, kas 
nedora. Todėl Dievas, tavo Dievas, 
patepė tave džiaugsmo aliejumi 
labiau negu tavo bendrus. Aleliuja. 
(Ps 44:8) 
1. Širdis man tvinsta kilniais žodžiais, 
kai dedu šias eiles karaliui. 
2. Klausykis, dukra, įsiklausyk ir 
įsidėmėk – užmiršk savo tautą ir tėvo 
namus. 
3. Karalius trokš tavo grožio, nes jis 
yra tavo viešpats, – jam tad turi 
paklusti. 
4. Tyro žmonės neša tau dovanas, šalies 
turtuoliai stengsis tau įtikti visokiais 
turtais. 

  

Postcommunio 
Satiásti, Dómine, famíliam tuam 

munéribus sacris: eius, quaesumus, 

semper interventióne nos réfove, 

cuius sollémnia celebrámus. 

POSTKOMUNIJA 

Pamaitinęs savo šeimyną šventomis 
dovanomis, Viešpatie, meldžiame, 
visada paguosk mus per užtarimą tos, 
kurios šventę mes švenčiame. 
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Proprium Missæ 

S. MONICÆ VIDUÆ 

ŠV. MONIKA, NAŠLĖ (Šv. Augustino motina) 
      

        

                                              

Introitus 
Cognóvi, Dómine, quia aequitas iudícia 

tua, et in veritáte tua humiliásti me: 

confíge timóre tuo carnes meas, a 

mandátis tuis tímui. Allelúia, allelúia. 

Ps. Beáti immaculáti in via: qui 

ámbulant in lege Dómini. (Ps 118:75; 
118:120; Ps 118:1) 

INTROITAS 

Žinau, Viešpatie, kad teisūs tavo 
sprendimai, savo teisumu mane 
nubaudei. Iš tavo baimės šiurpas 
apima mano kūną, – esu kupinas 
pagarbios baimės tavo sprendimams. 
Aleliuja, aleliuja. 
Ps. Palaiminti, kurių kelias be 
priekaištų, kurie gyvena pagal 
Viešpaties Mokymą. (Ps 118:75; 
118:120; Ps 118:1) 

  

Collecta 
Deus, mæréntium consolátor et in te 

sperántium salus, qui beátæ Mónicæ 

pias lácrimas in conversióne fílii sui 

Augustíni misericórditer suscepísti: da 

nobis utriúsque intervéntu; peccáta 

nostra deploráre, et grátiæ tuæ 

indulgéntiam inveníre. 

KOLEKTA 

Dieve, nuliūdusiųjų guodėjau ir tų, 
kurie tavim tiki gelbėtojau, kuris   
tyras Šventosios Monikos ašaras už 
jos sūnaus Augustino atsivertimą 
galestingai priėmei, suteik, kad per jų 
abiejų    užtarimą apgailėtume savo 
nuodėmes ir gautume tavo atleidimo 
malonę. 

  

Epistola 
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad 
Timótheum (1 Tim 5:3-10) 
Caríssime: Víduas honóra, quæ vere 

víduæ sunt. Si qua autem vidua fílios 

EPISTOLĖ 

Skaitinys iš šv. Apaštalo Pauliaus 
laiško Timotiejui (1 Tim 5:3-10) 
Mylimieji, gerbkite našles, kurios yra 
tikros našlės. Jei kuri našlė turi vaikų 



aut nepótes habet, discat primum 

domum suam régere, et mútuam 

vicem réddere paréntibus: hoc enim 

accéptum est coram Deo. Quæ autem 

vere vidua est et desoláta, speret in 

Deum, et instet obsecratiónibus et 

oratiónibus nocte ac die. Nam quæ in 

delíciis est, vivens mórtua est. Et hoc 

praecipe, ut irreprehensíbiles sint. Si 

quis autem suórum, et máxime 

domesticórum curam non habet, 

fidem negávit, et est infidéli detérior. 

Vidua eligátur non minus sexagínta 

annórum, quæ fúerit unius viri uxor, in 

opéribus bonis testimónium habens, si 

fílios educávit, si hospítio recépit, si 

sanctórum pedes lavit, si 

tribulatiónem patiéntibus 

subministrávit, si omne opus bonum 

subsecúta est. 

ar vaikaičių, tegu pirmiausia išmoksta 
rūpintis savo namiškiais ir deramai 
atsilyginti gimdytojams, nes tai 
malonu Dievui. Tikra našlė palikusi 
viena sudėjo viltis į Dievą ir dieną 
naktį maldauja bei meldžiasi.  Bet 
našlė malonumų ieškotoja dar gyva 
būdama yra mirusi. Todėl įspėk dėl 
šito, kad jos būtų be priekaišto. Jeigu 
kas nesirūpina savaisiais, ypač 
namiškiais, tas yra užsigynęs tikėjimo 
ir blogesnis už netikintį! Į našlių 
sąrašą įtrauk tokią našlę, kuriai 
sukako bent šešiasdešimt metų, kuri 
teturėjo vieną vyrą, jeigu ji 
pasižymėjo gerais darbais, jei 
išauklėjo vaikus, jei buvo svetinga, jei 
plaudavo šventiesiems kojas, jei 
pagelbėdavo vargstantiems, jei 
stengdavosi dirbti visokį gerą darbą. 

  

Alleluia    
Alleluia, alleluia 

V. Spécie tua et pulchritúdine tua 

inténde, próspere procéde et regna. 

Allelúia. 

V. Propter veritátem et 

mansuetúdinem et iustítiam: et 

dedúcet te mirabíliter déxtera tua. 

Allelúia. (Ps 44:5) 

ALELIUJA 

Aleliuja, aleliuja 
V. Savo spindesiu ir grožiu žygiuok 
pergalingai ir valdyk. Aleliuja. 
V. Dėl teisumo, romumo ir 
teisingumo: tegu tavo dešinė išmoko 
tave nuostabių darbų. Aleliuja. (Ps 
44:5) 

  

Evangelium 
Sequéntia sancti Evangélii secundum 
Lucam (Luc 7:11-16) 
In illo témpore: Ibat Iesus in civitátem, 

quæ vocátur Naïm: et ibant cum eo 

discípuli eius et turba copiósa. Cum 

autem appropinquáret portæ civitátis, 

EVANGELIJA 

Šventosios Evangelijos pagal Luką 
tęsinys (Lk 7:11-16) 
Anuo metu Jėzus pasuko į miestą, 
vardu Najinas. Drauge keliavo jo 
mokiniai ir gausi minia. Prisiartinus 
prie miesto vartų, štai nešė numirėlį – 

ecce, defúnctus efferebátur fílius 

únicus matris suæ: et hæc vídua erat, 

et turba civitátis multa cum illa. Quam 

cum vidísset Dóminus, misericórdia 

motus super eam, dixit illi: Noli flere. 

Et accéssit et tétigit lóculum. - Hi 

autem, qui portábant, stetérunt - Et 

ait: Adoléscens, tibi dico, surge. Et 

resédit, qui erat mórtuus, et coepit 

loqui. Et dedit illum matri suæ. Accépit 

autem omnes timor: et magnificábant 

Deum, dicéntes: Quia Prophéta 

magnus surréxit in nobis: et quia Deus 

visitávit plebem suam. 

vienturtį našlės sūnų. Kartu ėjo 
nemaža miesto minia. Pamačiusiam 
motiną Viešpačiui pagailo jos, ir jis 
tarė: „Neverk!“ Priėjęs palietė 
neštuvus. Nešėjai sustojo. O jis 
prabilo: „Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“ 
Numirėlis atsisėdo ir pradėjo kalbėti. 
Jėzus atidavė jį motinai. Visus pagavo 
baimė, ir jie garbino Dievą, sakydami: 
„Didis pranašas atsirado tarp mūsų“ 
ir: „Dievas aplankė savo tautą“. 

  

Offertorium 

Diffúsa est grátia in lábiis tuis: 

proptérea benedíxit te Deus in 

ætérnum, et in saeculum saeculi, 

allelúia. Allelúia. (Ps 44:3) 

OFERTORIUMAS 

Tavo kalba sklidina malonės. Taip 
Dievas suteikė tau amžiną 
palaiminimą per amžių amžius! 
Aleliuja, aleliuja. (Ps 44:3) 

  

Secreta 
Accépta tibi sit, Dómine, sacrátæ 

plebis oblátio pro tuórum honóre 

Sanctórum: quorum se méritis de 

tribulatióne percepísse cognóscit 

auxílium. 

SEKRETA 

Viešpatie, tegu tau būna priimtinos 
pamaldžių žmonių aukos skirtos tavo 
Šventųjų garbei, per kurių nuolpelnus 
jie gavo pagalbą išbandymų metu. 

  

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 

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 


