Communio
Dóminus dabit benignitátem: et terra
nostra dabit fructum suum. (Ps 84:13)
1. Complacuísti tibi, Dómine, in terra
tua, convertísti captivitátem Jacob.
2. Remisísti iniquitátem plebis tuæ,
operuísti omnia peccáta eórum.
3. Contraxísti omnem iram tuam,
revertísti a furóre indignatiónis tuæ.

Viešpats suteiks maloningumą, ir
mūsų žemė duos savąjį vaisių. (Ps
84:13)
1. Tu esi gailestingas, Viešpatie,
savo kraštui; namo parvedi Jokūbo
belaisvius.
2. Tu atleidi savo tautos kaltę,
sunaikini visas jų nuodėmes.
3. Tu sutramdai visą savo pyktį,
malšini savo degantį įniršį.

Postcommunio

POSTKOMUNIJA

Suscipiámus, Dómine, misericórdiam
tuam in médio templi tui: ut
reparatiónis nostræ ventúra sollémnia
cóngruis honóribus præcedámus.

Proprium Missæ

KOMUNIJA

Viešpatie, tegu priimsime tavąjį
gailestingumą tavosios šventovės
viduryje, kad su derama garbe
pasitiktumėme būsimąją mūsų
atkūrimo šventę.
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Sabbato infra Hebdomadam i adventuS
I ADVENTO SAVAITĖS ŠEŠTADIENIS

Introitus

INTROITAS

Ad te levávi ánimam meam: Deus
meus, in te confíde, non erubéscam:
neque irrídeant me inimíci mei: étenim
univérsi, qui te exspéctant, non
confundéntur.
Ps. Vias tuas, Dómine, demónstra mihi:
et sémitas tuas édoce me. (Ps 24:1-3, Ps
24:4)

Į Tave pakėliau savo sielą; mano
Dieve, Tavimi pasitikiu, nerausiu iš
gėdos; ir tegu neišjuokia manęs
manieji priešai; juk visi, kurie Tavęs
laukia, nebus sužlugdyti.
Ps. Kelius tavuosius, Viešpatie, man
parodyk ir takais tavaisiais mane
žengti išmokyk. (Ps 24:1-3, Ps 24:4)

Collecta

KOLEKTA

Excita,
quaesumus,
Dómine,
poténtiam tuam, et veni: ut ab
imminéntibus peccatórum nostrórum
perículis, te mereámur protegénte
éripi, te liberánte salvári.

Prašome, Viešpatie, sužadink savąją
galią ir ateik, kad, tau globojant,
būtumėme verti išvadavimo iš
gręsiančių mūsų nuodėmių pavojų,
o Tau išlaisvinant, būtumėme verti
išganymo.

Epistola

EPISTOLĖ

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad
Romános (Rom 13:11-14)
Fatres: Scientes, quia hora est iam nos
de somno súrgere. Nunc enim própior
est nostra salus, quam cum credídimus.
Nox
præcéssit,
dies
autem
appropinquávit. Abiiciámus ergo ópera
tenebrárum, et induámur arma lucis.
Sicut in die honéste ambulémus: non in
comessatiónibus et ebrietátibus, non

Skaitinys iš šv. Apaštalo Pauliaus
laiško Romiečiams (Rom 13:11-14)
Broliai, supraskite, koks dabar
laikas. Išmušė valanda jums pabusti
iš miego. Dabar išganymas arčiau
negu tuomet, kai įtikėjome. Naktis
nuslinko, diena prisiartino. Tad
nusimeskime
tamsos
darbus,
apsiginkluokime šviesos ginklais!
Kaip dieną, elkimės padoriai,

in cubílibus et impudicítiis, non in saugodamiesi apsirijimo, girtavimo,
contentióne et æmulatióne: sed palaidumo,
neskaistumo,
induímini Dóminum Iesum Christum.
nesantaikos ir pavyduliavimo. Bet
apsivilkite
Viešpačiu
Jėzumi
Kristumi.

Graduale

Univérsi, qui te exspéctant, non
confundéntur, Dómine.
V. Vias tuas, Dómine, notas fac mihi: et
sémitas tuas édoce me. Allelúia,
allelúia. (Ps 24:3; 24:4)

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secundum
Lucam (Luc 21:25-33)
In illo témpore: Dixit Iesus discípulis
suis: Erunt signa in sole et luna et
stellis, et in terris pressúra géntium
præ confusióne sónitus maris et
flúctuum: arescéntibus homínibus præ
timóre
et
exspectatióne, quæ
supervénient univérso orbi: nam
virtútes coelórum movebúntur. Et tunc
vidébunt Fílium hóminis veniéntem in
nube cum potestáte magna et
maiestáte.
His
autem
fíeri
incipiéntibus, respícite et leváte cápita
vestra:
quóniam
appropínquat
redémptio vestra. Et dixit illis
similitúdinem: Vidéte ficúlneam et
omnes árbores: cum prodúcunt iam ex
se fructum, scitis, quóniam prope est
æstas. Ita et vos, cum vidéritis hæc
fíeri, scitóte, quóniam prope est

GRADUALAS
Visi, kurie tavęs laukia, nežus,
Viešpatie.
V. Viešpatie, kelius tavuosius
padaryk man žinomus, išmokyk
mane žengti tavaisiais takais.
Aleliuja, aleliuja. (Ps 24:3; 24:4)

EVANGELIJA
Šventosios Evangelijos pagal Luką
tęsinys (Lk 21:25-33)
Anuo metu Jėzus kalbėjo savo
mokiniams: Bus ženklų saulėje,
mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje
tautos
blaškysis,
gąsdinamos
baisaus audringos jūros šniokštimo.
Žmonės džius iš baimės, laukdami
to, kas turės ištikti pasaulį, nes
dangaus galybės bus sukrėstos.
Tuomet žmonės išvys Žmogaus
Sūnų, ateinantį debesyje su didžia
galybe ir garbe. Kai visa tai prasidės,
atsitieskite ir pakelkite galvas, nes
jūsų išvadavimas arti“. Ir jis jiems
pasakė palyginimą: „Stebėkite
figmedį bei kitus medžius. Kai jie
ima sprogti, jūs žinote arti esant
vasarą. Taip pat pamatę tai
dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti. Iš tiesų sakau jums:

regnum Dei. Amen, dico vobis, quia nepraeis nė ši karta, iki visa tai įvyks.
non præteríbit generátio hæc, donec Dangus ir žemė praeis, o mano
ómnia fiant. Coelum et terra žodžiai nepraeis.
transíbunt: verba autem mea non
transíbunt.

Offertorium

OFERTORIUMAS

Ad te levávi ánimam meam: Deus
meus, in te confído, non erubéscam:
neque irrídeant me inimíci mei: étenim
univérsi, qui te exspéctant, non
confundéntur. (Ps 24:1-3)

Į Tave, Viešpatie, pakėliau savąją
sielą; mano Dieve, Tavimi pasitikiu,
nerausiu iš gėdos; ir tegu neišjuokia
manęs manieji priešai; juk visi, kurie
Tavęs laukia, nežus. (Ps 24:1-3)

Secreta

SEKRETA

Præfatio Communis

BENDROJI PREFACIJA

Hæc sacra nos, Dómine, poténti virtúte Viešpatie, tegu šios šventosios
mundátos ad suum fáciant purióres paslaptys mus, galinga jėga
nuvalytus, įgalina ateiti švaresnius
veníre princípium.
prie tų paslapčių esmės.

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

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

