glória permanénte, lumen ætérnum mundo
effúdit, Iesum 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 confessióne dicéntes:
Sanctus.

išlikus mergystės garbei, išliejo pasauliui
amžinąją šviesą – Jėzų Kristų, mūsų
Viešpatį. Per jį Tavo didybę šlovina angelai,
garbina viešpatystės, nuo jos dreba jėgos,
ją kartu džiūgaudami aukština dangaus
skliautai ir jų galybės bei šventieji
serafinai. Meldžiame, kad su jais
teiktumeisi priimti ir mūsų balsus,
nuolankiai išpažindami ir sakydami:
Šventas.

Communio

KOMUNIJA

Gloriósa dicta sunt de te, María: quia fecit
tibi magna qui potens est. (Ps 86:3, Luc 1:49)
1. Magníficat ánima me a Dóminum, et
exsultávit spíritus meus in Deo salutári
meo.
2. Quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ.
Ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes
generatiónes.
3. Et misericórdia ejus a progénie in
progénies timéntibus eum.

Šlovingų dalykų sakoma apie tave, Marija,
nes didžių dalykų padarė tau Visagalis. (Ps
86:3, Lk 1:49)
1. Šlovina mano siela Viešpatį, mano
dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju.
2. Nes jis pažvelgė į nuolankią savo
tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane
vadins visos kartos.
3. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems,
kurie jo klauso.

Postcommunio

POSTKOMUNIJA

Sacraménta quæ súmpsimus, Dómine, Deus
noster: illíus in nobis culpæ vúlnera
réparent; a qua immaculátam beátæ Maríæ
Conceptiónem singuláriter præservásti.

Mūsų priimtieji sakramentai, Viešpatie,
mūsų Dieve, teatitaiso mumyse žaizdas tos
nuodėmės, nuo kurios ypatinga savo
malone apsaugojai Nekaltąjį Švč. Marijos
Prasidėjimą.
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Introitus

INTROITAS

Gaudens gaudébo in Dómino, et exsultábit
ánima mea in Deo meo: quia índuit me
vestiméntis salútis: et induménto iustítiæ
circúmdedit me, quasi sponsam ornátam
monílibus suis.
Ps. Exaltábo te, Dómine, quóniam suscepísti
me: nec delectásti inimícos meos super me.
(Is 61:10, Ps 29:2)

Džiaugte džiaugiuosi Viešpačiu, ir mano
siela džiūgauja Dievu, nes jis išgelbėjo
mane ir apsiautė teisybe, tarsi sužadėtinę,
padabintą papuošalais.
Ps. Aukštinu tave, Viešpatie, nes mane
išlaisvinai ir neleidai priešams tyčiotis iš
manęs. (Iz 61:10, Ps 29:2)

Collecta

KOLEKTA

Deus, qui per immaculátam Vírginis
Conceptiónem
dignum
Fílio
tuo
habitáculum præparásti: quǽsumus; ut, qui
ex morte eiúsdem Filii tui prævísa eam ab
omni labe præservásti, nos quoque mundos
eius intercessióne ad te perveníre
concédas.

Dieve, tu Mergelės Marijos Nekaltuoju
Prasidėjimu paruošei vertą buveinę savo
Sūnui. Numatydamas jo mirtį, apsaugojai
ją nuo gimtosios nuodėmės. Leisk mums
per jos užtarimą pasiekti tave tyra širdimi.

Lectio

Léctio libri Sapiéntiæ (Prov 8:22-35)
Dóminus possedit me in inítio viárum
suárum, ántequam quidquam fáceret a
princípio. Ab ætérno ordináta sum, et ex
antíquis, ántequam terra fíeret. Nondum
erant abýssi, et ego iam concépta eram:
necdum fontes aquárum erúperant:
necdum montes gravi mole constíterant:
ante colles ego parturiébar: adhuc terram
non fécerat et flúmina et cárdines orbis
terræ. Quando præparábat coelos, áderam:
quando certa lege et gyro vallábat abýssos:
quando æthera firmábat sursum et librábat
fontes aquárum: quando circúmdabat mari
términum suum et legem ponébat aquis, ne
transírent fines suos: quando appendébat
fundaménta terræ. Cum eo eram cuncta
compónens: et delectábar per síngulos dies,
ludens coram eo omni témpore: ludens in
orbe terrárum: et delíciæ meæ esse cum
filiis hóminum. Nunc ergo, filii, audíte me:
Beáti, qui custódiunt vias meas. Audíte
disciplínam, et estóte sapiéntes, et nolíte
abiícere eam. Beátus homo, qui audit me et
qui vígilat ad fores meas cotídie, et obsérvat
ad postes óstii mei. Qui me invénerit,
invéniet vitam et háuriet salútem a Dómino.

Graduale

Benedícta es tu. Virgo María, a Dómino, Deo
excélso, præ ómnibus muliéribus super
terram.
V. Tu glória Ierúsalem, tu lætítia Israël, tu
honorificéntia pópuli nostri. (Iudith 13:23,
Iudith 15:10)

LEKCIJA
Skaitinys iš Patarlių knygos (Pat 8:22-35)
Viešpats sukūrė mane savo kelių pradžioje,
pirmąjį iš savo seniai atliktų darbų. Prieš
amžius buvau sukurta, pačioje pradžioje,
prieš žemės pradžią. Kai dar nebuvo
gelmių, buvau pagimdyta, kai dar nebuvo
tekančių šaltinių. Prieš padedant kalnų
pamatus, prieš kalvas – aš gimiau. Žemės
ir laukų jis dar nebuvo padaręs nei pirmųjų
pasaulio molio grumstų. Aš ten buvau,
kada jis dėjo dangaus skliautą į vietą, kai jis
nubrėžė ratą ant bedugnės paviršiaus;
kada jis tvirtino aukštai dangaus skliautą,
kai jis įrengė bedugnės šaltinius; kada jis
paskyrė jūrai ribas, kad jos vandenys
niekad neperžengtų jo įsakymo, kai jis
nustatė žemės pamatus. Tuomet aš buvau
su juo kaip jo Patikėtinė. Kasdien buvau jo
džiaugsmas, visad prieš jį džiūgaudama,
džiūgaudama jo gyvenamame pasaulyje,
rasdama džiaugsmo žmonijoje. Dabar tad,
mano vaikai, klausykite manęs; laimingi
yra tie, kurie laikosi mano kelių.
Klausykitės
pamokymo
ir
būkite
išmintingi; jo neatmeskite! Laimingas
žmogus, kuris manęs klauso, ateidamas
kasdien anksti prie mano vartų,
budėdamas prie mano durų. Juk kas randa
mane, randa gyvenimą ir gauna malonę iš
Viešpaties.

GRADUALAS
Tu, Mergele Marija, esi Viešpaties,
aukščiausiojo Dievo, labiau palaiminta
negu visos kitos moterys žemėje.
V. Tu esi Jeruzalės garbė! Tu esi Izraelio
džiaugsmas! Tu esi mūsų tautos
pasididžiavimas! (Jdt 13:23, Jdt 15:10)

Alleluia

ALELIUJA

Evangelium

EVANGELIJA

Aleliuja, aleliuja.
Alleluia, alleluia.
V. Tota pulchra es, María: et mácula V. Visa tu graži, Marija, ir gimtosios
nuodėmės nėra tavyje. Aleliuja. (Gg 4:7)
originális non est in te. Allelúia. (Cant 4:7)
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam
(Luc 1:26-28)
In illo témpore: Missus est Angelus Gábriël
a Deo in civitátem Galilææ, cui nomen
Názareth, ad Vírginem desponsátam viro,
cui nomen erat Ioseph, de domo David, et
nomen Vírginis María. Et ingréssus Angelus
ad eam, dixit: Ave, grátia plena; Dóminus
tecum: benedícta tu in muliéribus.

Šventosios Evangelijos pagal Luką tęsinys
(Lk 1:26-28)
Anuo metu angelas Gabrielius buvo Dievo
pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi
Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru,
vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o
mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas
ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis
apdovanotoji! Viešpats su tavimi! Tu
labiausiai palaiminta iš visų moterų!“

Offertorium

OFERTORIUMAS

Ave, María, grátia plena; Dóminus tecum: Sveika, Marija, malonėmis apdovanotoji!
benedícta tu in muliéribus, allelúia. (Luc Viešpats su tavimi! Tu labiausiai
palaiminta iš visų moterų! aleliuja. (Lk
1:28)
1:28)

Secreta

SEKRETA

Salutárem hóstiam, quam in sollemnitáte
immaculátæ Conceptiónis beátæ Vírginis
Maríæ tibi, Dómine, offérimus, súscipe et
præsta: ut, sicut illam tua grátia
præveniénte ab omni labe immúnem
profitémur; ita eius intercessióne a culpis
ómnibus liberémur.

Priimk, Viešpatie, išganingą auką,
atnašaujamą tau palaimintosios Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventės
proga. Išpažindami ją esant laisvą nuo bet
kokios nusikaltimo dėmės, meldžiame
malonės išsivaduoti iš visų nuodėmių.

Præfatio de Beata Maria
Virgine

ŠV. MERGELĖS MARIJOS
PREFACIJA

Vere dignum et iustum est, æquum et
salutáre, nos tibi semper et ubique grátias
ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens,
ætérne Deus: Et te in Conceptióne
immaculáta beátæ Maríæ semper Vírginis
collaudáre, benedícere et prædicáre. Quæ
et Unigénitum tuum Sancti Spíritus
obumbratióne concépit: et, virginitátis

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir
išganinga, kad mes Tau visuomet ir visur
dėkotume, Viešpatie, šventasis Tėve,
visagali amžinasis Dieve, ir Tave
Švenčiausiosios
visuomet
Mergelės
Marijos
pagerbime
šlovintume,
garbintume ir skelbtume. Ji pradėjo Tavo
Vienatinį Šventosios Dvasios apgaubta ir,

