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.

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

KOMUNIJA

Quinque
prudéntes
vírgines
accepérunt óleum in vasis suis cum
lampádibus: média autem nocte
clamor factus est: Ecce, sponsus
venit: exite óbviam Christo Dómino.
(Matt 25:4; 25:6)
1. Benedícam Dóminum in omni
témpore, semper laus ejus in ore
meo.
2. In Dómino gloriábitur ánima mea,
áudiant mansuéti et læténtur.
3. Magnificáte Dóminum mecum, et
exaltémus nomen ejus in idípsum.

Penkios protingosios kartu su žibintais
pasiėmė induose ir alyvos. Vidurnaktį
pasigirdo balsai: „Štai jaunikis! Išeikite
pasitikti Kristų mūsų Viešpatį!“. (Mt
25:4; 25:6)
1. Visuomet Viešpatį garbinsiu, jo
šlovė nuolat bus man ant lūpų.
2. Aš didžiuojuosi Viešpačiu, – kuklieji
girdės ir džiaugsis.
3. Skelbkite su manimi Viešpaties
didybę, aukštinkime jo vardą drauge!

Postcommunio

POSTKOMUNIJA

Coelésti alimónia refécti, súpplices te,
Dómine, deprecámur: ut, beátæ
Angelæ précibus et exémplo ab omni
labe mundáti, et córpore tibi
placeámus et mente.

Pasotinti dangiškuoju maistu, mes
nuolankiai meldžiame, Viešpatie, kad
per šv. Angelės maldas ir pavyzdį
apvalyti nuo kūno ir sielos nuodėmių,
mes patiktume Tau.
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Introitus

INTROITAS

Dilexísti
iustítiam,
et
odísti
iniquitátem: proptérea unxit te Deus,
Deus tuus, óleo lætítiae præ
consórtibus tuis.
Ps. Eructávit cor meum verbum
bonum: dico ego ópera mea Regi. (Ps
44:8, Ps 44:2)

Tu brangini, kas teisu, ir nekenti, kas
nedora. Todėl Dievas, tavo Dievas,
patepė tave džiaugsmo aliejumi labiau
negu tavo bendrus.
Ps. Širdis man tvinsta kilniais žodžiais,
– kai dedu šias eiles karaliui. (Ps 44:8,
Ps 44:2)

Collecta

KOLEKTA

Deus, qui novum per beátam
Angelam
sacrárum
Virginum
collégium in Ecclésia tua floréscere
voluísti: da nobis, eius intercessióne,
angélicis móribus vívere; ut, terrénis
ómnibus abdicátis, gáudiis pérfrui
mereámur ætérnis.

Dieve, kuris norėjai, kad per šv. Angelę
nauja pašvęstųjų mergelių šeimyna
pražystų Tovojoje Bažnyčioje. Per jos
užtarimą padėk gyventi angelišką
gyvenimą, kad atsisakę visų žemiškų
malonumų, būtume verti džiaugtis
amžinąja laime.

Epistola

EPISTOLĖ

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad
Corínthios (2 Cor 10:17-18; 11:1-2)
Fratres: Qui gloriátur, in Dómino
gloriétur. Non enim, qui seípsum
comméndat, ille probátus est; sed

Skaitinys iš šv. Apaštalo Pauliaus
laiško Korintiečiams (2 Kor 10:17-18;
11:1-2)
Broliai, kas nori girtis, tesigiria
Viešpačiu! Ne tas priimtinas, kuris pats

quem Deus comméndat. Utinam
sustinerétis
módicum
quid
insipiéntiæ meæ, sed et supportáte
me: aemulor enim vos Dei
æmulatióne. Despóndi enim vos uni
viro vírginem castam exhibére
Christo.

save giria, bet tas, kurį Viešpats
pagiria. O, kad jūs pakęstumėte
truputėlį mano paikybės! Bet jūs ir
pakenčiate. Aš pavyduliauju dėl jūsų
Dievo pavydu. Mat aš jus sužiedavau
su vienu vyru, su Kristumi, ir turiu pas
jį nuvesti jus kaip skaisčią mergelę.

Graduale

GRADUALAS

Spécie tua et pulchritúdine tua
inténde, próspere procéde et regna.
V.
Propter
veritátem
et
mansuetúdinem et iustítiam: et
dedúcet te mirabíliter déxtera tua.
(Ps 44:5)

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

Alleluia

ALELIUJA

Alleluia, alleluia.
V. Adducántur Regi Vírgines post
eam: próximæ eius afferéntur tibi in
lætítia. Allelúia. (Ps 44:15-16)

Aleliuja, aleliuja.
V. Mergelės atvedamos pas karalių po
jos. Jos palyda atvedama tau su
džiaugsmu. Aleliuja. (Ps 44:15-16)

Evangelium

EVANGELIJA

Sequéntia sancti Evangélii secundum
Matthaeum (Matt 25:1-13)
In illo témpore: Dixit Iesus discípulis
suis parábolam hanc: Simile erit
regnum coelórum decem virgínibus:
quæ, accipiéntes lámpades suas,
exiérunt óbviam sponso et sponsæ.
Quinque autem ex eis erant fátuæ, et
quinque prudéntes: sed quinque
fátuæ, accéptis lampádibus, non
sumpsérunt óleum secum: prudéntes
vero accepérunt óleum in vasis suis
cum lampádibus. Horam autem
faciénte sponso, dormitavérunt
omnes et dormiérunt. Média autem

Šventosios Evangelijos pagal Matą
tęsinys (Mt 25:1-13)
Anuo metu Jėzus savo mokiniams
pasakojo šį palyginimą: Tada su
dangaus karalyste bus panašiai kaip su
dešimtimi
mergaičių,
kurios,
pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti
jaunikio. Penkios iš jų buvo paikos ir
penkios protingos. Taigi paikosios
pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos.
Protingosios kartu su žibintais pasiėmė
induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant,
visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį
pasigirdo balsai: „Štai jaunikis! Išeikite
pasitikti!“ Tuomet visos mergaitės

nocte clamor factus est: Ecce,
sponsus venit, exíte óbviam ei. Tunc
surrexérunt omnes vírgines illæ, et
ornavérunt lámpades suas. Fátuæ
autem sapiéntibus dixérunt: Date
nobis de óleo vestro: quia lámpades
nostræ exstinguúntur. Respondérunt
prudéntes, dicéntes: Ne forte non
suffíciat nobis et vobis, ite pótius ad
vendéntes, et émite vobis. Dum
autem irent émere, venit sponsus: et
quæ parátæ erant, intravérunt cum
eo ad núptias, et clausa est iánua.
Novíssime vero véniunt et réliquæ
vírgines, dicéntes: Dómine, Dómine,
aperi nobis. At ille respóndens, ait:
Amen, dico vobis, néscio vos. Vigiláte
ítaque, quia nescítis diem neque
horam.

atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios
sakė protingosioms: 'Duokite mums
alyvos, nes mūsų žibintai gęsta'.
Protingosios atsakė: 'Kad kartais
nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau
nueikite
pas
prekiautojus
ir
nusipirkite'. Joms beeinant pirkti,
atėjo
jaunikis.
Kurios
buvo
pasiruošusios, įėjo kartu su juo į
vestuves, ir durys buvo uždarytos.
Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė
prašytis: 'Gerbiamasis, atidaryk, čia
mes!' O jis atsakė: 'Iš tiesų sakau jums:
aš jūsų nepažįstu!' Taigi budėkite, nes
nežinote nei dienos, nei valandos“.

Offertorium

OFERTORIUMAS

Fíliæ regum in honóre tuo, ástitit
regína a dextris tuis in vestítu
deauráto, circúmdata varietate. (Ps
44:10)

Karaliaus dukterys Tavo garbėje.
Karalienė
pasipuošusi
auksiniais
drabužiais užima vietą Tavo dešinėje.
(Ps 44:10)

Secreta

SEKRETA

Hóstia, Dómine, quam tibi beátæ
Angelæ
memóriam
recoléntes
offérimus, et nostræ pravitatis
véniam implóret, et grátiæ tuæ nobis
dona concíliet.

Viešpatie tegu šventos dovanos, kurias
aukojame Tau prisimindami šv.
Angelę, užtarnauja atleidimą už mūsų
nedorybes ir laimi mums Tavo
malonės dovanas.

Præfatio Communis

BENDROJI PREFACIJA

Vere dignum et iustum est, æquum et
salutáre, nos tibi semper et ubíque
grátias agere: Dómine sancte, Pater
omnípotens, ætérne Deus: per

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir
išganinga, mums visada ir visur Tau
dėkoti, Viešpatie, šventasis Tėve,
visagali amžinasis Dieve, per Kristų

