
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 sempiternaeque Deitatis, et in 
personis 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. 

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

  

Communio 
Benedícite, omnes Angeli Dómini, 
Dóminum: hymnum dícite et 
superexaltáte eum in sǽcula. (Dan 3:58) 
1. Benedícite,  ómnia  ópera Dómini, 
Dómino; laudáte  et superexaltáte  eum   
in sæcula. 
2. Benedícite, aquæ  omnes quæ super 
cælos sunt, Dómino; benedícat omnis 
virtus Dómino. 
3. Benedícite, sol  et luna, Dómino;    
benedícite stellæ cæli, Dómino.  
 

KOMUNIJA 

Šlovinkite Viešpatį visi Viešpaties 
angelai, giedokite himnus ir didžiai 
aukštinkite jį per amžius. (Dan 3:58) 
1. Šlovinkite Viešpatį jūs, visi Viešpaties 
kūriniai, garbinkite ir didžiai aukštinkite 
jį per amžius. 
2. Šlovinkite Viešpatį jūs, visi vandenys, 
esantys viršum dangaus skliauto; 
šlovinkite Viešpatį, visos galybės. 
3. Šlovinkite Viešpatį, saule ir mėnuli; 
šlovinkite Viešpatį, dangaus žvaigždės. 

  

Postcommunio 
Beáti Archángeli tui Michælis 
intercessióne suffúlti: súpplices te, 
Dómine, deprecámur; ut, quod ore 
prosequimur, contingamus et mente. 

POSTKOMUNIJA 

Per šv. Arkangelo Mykolo užtarimą, 
nuolankiai tave, Viešpatie, maldaujame, 
kad dvasia įgytume tai, ką burna 
priėmėme. 
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Introitus 
Benedícite Dóminum, omnes Angeli eius: 
poténtes virtúte, qui fácitis verbum eius, 
ad audiéndam vocem sermónum eius. 
Ps. Benedic, ánima mea. Dómino: et 
ómnia, quæ intra me sunt, nómini sancto 
eius. (Ps 102:20, Ps 102:1) 

INTROITAS 

Šlovinkite Viešpatį, visi jo angelai, –
galingieji, vykdantys jo įsakymą, 
paklusnūs jo tartam žodžiui. 
Ps. Mano siela, šlovink Viešpatį, ir visa, 
kas manyje, tešlovina jo šventąjį vardą! 
(Ps 102:20, Ps 102:1) 

  

Collecta 
Deus, qui, miro órdine, Angelórum 
ministéria hominúmque dispénsas: 
concéde propítius; ut, a quibus tibi 
ministrántibus in coelo semper assístitur, 
ab his in terra vita nostra muniátur. 

KOLEKTA 

Dieve, tu nuostabiai skiri užduotis 
angelams ir žmonėms. Meldžiame: 
tesaugo tarnaujantys tavo didybei 
danguje angelai mūsų gyvenimą 
žemėje. 

  

Epistola 
Léctio libri Apocalýpsis beáti Ioánnis 
Apóstoli (Apoc 1:1-5) 
In diébus illis: Significávit Deus, quæ 
opórtet fíeri cito, mittens per Angelum 
suum servo suo Ioánni, qui testimónium 
perhíbuit verbo Dei, et testimónium Iesu 
Christi, quæcúmque vidit. Beátus, qui 
legit et audit verba prophetíæ huius: et 

EPISTOLĖ 

Skaitinys iš Apreiškimo šv. Apaštalui 
Jonui (Apr 1:1-5) 
Tomis dienomis,  Dievas apreiškė, kas 
turi greitai įvykti. Per savo pasiųstą 
angelą jis padarė šį apreiškimą žinomą 
savajam tarnui Jonui. Šis paliudijo Dievo 
žodį bei Jėzaus Kristaus liudijimą – visa, 
ką buvo matęs. Palaiminti pranašystės 



servat ea, quæ in ea scripta sunt: tempus 
enim prope est. Ioánnes septem 
ecclésiis, quæ sunt in Asia. Grátia vobis et 
pax ab eo, qui est et qui erat et qui 
ventúrus est: et a septem spirítibus, qui 
in conspéctu throni eius sunt: et a Iesu 
Christo, qui est testis fidélis, 
primogénitus mortuórum et princeps 
regum terræ, qui diléxit nos et lavit nos a 
peccátis nostris in sánguine suo. 

žodžių skaitytojas ir klausytojai, ir tie, 
kurie laikosi, kas joje parašyta, nes 
laikas yra arti. Jonas septynioms Azijos 
bendrijoms: malonė ir ramybė jums nuo 
to, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, ir 
nuo septynių dvasių, esančių prieš jo 
sostą, ir nuo Jėzaus Kristaus, ištikimojo 
liudytojo, mirusiųjų pirmgimio, žemės 
karalių valdovo, kuris mus myli ir 
nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes. 

  

Graduale 
Benedícite Dóminum, omnes Angeli eius: 
poténtes virtúte, qui fácitis verbum eius. 
V. Benedic, ánima mea, Dóminum, et 
ómnia interióra mea, nomen sanctum 
eius. (Ps 102:20, 102:1) 

GRADUALAS 
Šlovinkite Viešpatį, visi jo angelai, –
galingieji, vykdantys jo įsakymą, 
paklusnūs jo tartam žodžiui. 
V. Mano siela, šlovink Viešpatį, ir visa, 
kas manyje, tešlovina jo šventąjį vardą! 
(Ps 102:20, 102:1) 

  

Alleluia 
Alleluia, alleluia. 
V. Sancte Míchaël Archángele, defénde 
nos in proelio: ut non pereámus in 
treméndo iudício. Allelúia  

ALELIUJA 
Aleliuja, aleliuja. 
V. Šventasis Mykolai Arkangele, gink 
mus kovoje, kad nepražūtume 
baisiajame teisme. Aleliuja. 

  

Evangelium 
Sequéntia sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (Matt 18:1-10) 
In illo témpore: Accessérunt discípuli ad 
Iesum, dicéntes: Quis, putas, maior est in 
regno coelórum? Et ádvocans Iesus 
parvulum, statuit eum in médio eórum et 
dixit: Amen, dico vobis, nisi convérsi 
fuéritis et efficiámini sicut párvuli, non 
intrábitis in regnum cælorum. 
Quicúmque ergo humiliáverit se sicut 
párvulus iste, hic est maior in regno 
coelórum. Et qui suscéperit unum 
párvulum talem in nómine meo, me 
súscipit. Qui autem scandalizáverit unum 

EVANGELIJA 
Šventosios Evangelijos pagal Matą 
tęsinys (Mt 18:1-10) 
Anuo metu prie Jėzaus prisiartino 
mokiniai ir paklausė: „Kas gi didžiausias 
dangaus karalystėje?“ Pasišaukęs 
vaikutį, Jėzus pastatė tarp jų ir tarė: „Iš 
tiesų sakau jums: jeigu neatsiversite ir 
nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į 
dangaus karalystę. Taigi kas pasidarys 
mažas, kaip šis vaikelis, tas bus 
didžiausias dangaus karalystėje“. „Kas 
priima tokį vaikelį dėl manęs, tas mane 
priima. O kas papiktintų vieną iš šitų 
mažutėlių, kurie mane tiki, tam būtų 

de pusíllis istis, qui in me credunt, 
expédit ei, ut suspendátur mola asinária 
in collo eius, et demergátur in 
profúndum maris. Væ mundo a 
scándalis! Necésse est enim, ut véniant 
scándala: verúmtamen væ hómini illi, per 
quem scándalum venit! Si autem manus 
tua vel pes tuus scandalízat te, abscíde 
eum et próiice abs te: bonum tibi est ad 
vitam íngredi débilem vel cláudum, 
quam duas manus vel duos pedes 
habéntem mitti in ignem ætérnum. Et si 
óculus tuus scandalízat te, érue eum et 
próiice abs te: bonum tibi est cum uno 
óculo in vitam intráre, quam duos óculos 
habéntem mitti in gehénnam ignis. 
Vidéte, ne contemnátis unum ex his 
pusíllis: dico enim vobis, quia Angeli 
eórum in coelis semper vident fáciem 
Patris mei, qui in coelis est. 

geriau, kad asilo sukamų girnų akmuo 
būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų 
paskandintas jūros gelmėje. Vargas 
pasauliui dėl papiktinimų! Papiktinimai 
neišvengiami, bet vargas tam žmogui, 
per kurį papiktinimas ateina. Jei tavo 
ranka ar koja gundo tave nusidėti, 
nukirsk ją ir mesk šalin. Geriau tau 
sužalotam ar raišam įeiti į gyvenimą, 
negu su abiem rankom ar abiem kojom 
būti įmestam į amžiną ugnį. Ir jeigu tavo 
akis gundo tave nusidėti, išlupk ją ir 
mesk šalin. Tau geriau vienakiui įeiti į 
gyvenimą, negu su abiem akim būti 
įmestam į pragaro ugnį. Žiūrėkite, kad 
nepaniekintumėte nė vieno iš šitų 
mažutėlių, nes, sakau jums, jų angelai 
danguje visuomet regi mano dangiškojo 
Tėvo veidą“. 

  

Offertorium 
Stetit Angelus iuxta aram templi, habens 
thuríbulum áureum in manu sua, et data 
sunt ei incénsa multa: et ascéndit fumus 
aromátum in conspéctu Dei, allelúia. 
(Apoc 8:3; 8:4) 

OFERTORIUMAS 

Šventovėje prie aukuro stovėjo angelas, 
laikydamas rankoje aukso smilkytuvą. 
Jam buvo duota daug smilkalų. Ir pakilo 
smilkalų dūmai į Dievo akivaizdą, 
aleliuja. (Apr 8:3; 8:4) 

  

Secreta 
Hóstias tibi, Dómine, laudis offérimus, 
supplíciter deprecántes: ut easdem, 
angélico pro nobis interveniénte 
suffrágio, et placátus accípias, et ad 
salútem nostram proveníre concédas. 

SEKRETA 

Tau, Viešpatie, aukojame garbinimo 
aukas, nuolankiai melsdami, kad jas 
angelų užtarimu maloningai priimtum ir 
skirtum mūsų išganymui. 

  

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 

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 


