
Communio 
Unde huic sapiéntia hæc et virtútes? 
Nonne hic est fabri fílius? Nonne mater 
eius dícitur María? Allelúia. (Matt 13:54-55) 

1. Bénedic, ánima mea, Dómino. Dómine 
Deus me us, magnificátus es 
veheménter! 
2. Majestátem et decórem induísti, 
amíctus lúmine sicut vestiménto. 
3. Exit homo ad opus suum et ad 
operatiónem suam usque ad vésperum. 
4. Quam multiplicáta sunt ópera tua 
Dómine! Omnia in sapiénti a fecísti, 
impléta est terra creatúra tua. 

KOMUNIJA 
Iš kur šitam tokia išmintis ir stebuklinga 
galybė? Argi jo motina nesivadina 
Marija? Aleliuja. (Mt 13:54-55) 
1. Šlovink Viešpatį, mano siela! 
Viešpatie, mano Dieve, esi be galo didis! 
2. Apsisiautęs garbe ir didybe, 
apsigaubęs šviesa lyg drabužiu. 
3. Žmogus eina prie savo darbo ir triūsia 
iki vakaro. 
4. Viešpatie, kokie įvairūs tavo kūriniai! 
Kaip išmintingai juos visus sukūrei! Tavo 
kūrinių pilna žemė. 

  

Postcommunio 
Hæc sancta quæ súmpsimus, Dómine, 
per intercessiónem beáti Ioseph; et 
operatiónem nostram cómpleant, et 
prǽmia confírment. 

POSTKOMUNIJA 
Viešpatie, ką dabar šventai priėmėme, 
šv. Juozapo užtarimu teatbaigia mūsų 
darbus ir teužtikrina amžinąjį atlygį. 
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Introitus 
Sapiéntia réddidit iustis mercédem 
labórum suórum, et dedúxit illos in via 
mirábili, et fuit illis in velaménto diéi et 
in luce stellárum per noctem, allelúia, 
allelúia. 
Ps. Nisi Dóminus ædificáverit domum, in 
vanum labórant qui ædíficant eam. (Sap 
10:17, Ps 126:1) 

INTROITAS 
Išmintis atlygino teisingiesiems už jų 
darbus, ir vedė juos nuostabiais keliais, 
dieną buvo jiems pavėsiu ir žvaigždžių 
šviesa naktį, aleliuja, aleliuja. 
Ps. Jei Viešpats nestato namo, veltui 
triūsia tie, kurie jį stato. (Išm 10:17, Ps 
126:1) 

  

Collecta 
Rerum cónditor Deus, qui legem labóris 
humáno géneri statuísti: concéde 
propítius; ut, sancti Ioseph exémplo et 
patrocínio, ópera perficiámus quæ 
præcipis, et præmia consequámur quæ 
promíttis. 

KOLEKTA 

Dieve, visų daiktų Tvėrėjau, tu žmonių 
giminei įsakei dirbti. Padėk mums šv. 
Juozapo pavyzdžiu ir globa daryti, ką 
liepi, kad gautume tavo pažadėtą 
atlyginimą. 



  

Epistola 
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad 
Colossénses (Col 3:14-15, 17, 23-24) 
Fratres: Caritátem habéte, quod est 
vínculum perfectiónis, et pax Christi 
exsúltet in córdibus vestris, in qua et 
vocáti estis in uno córpore, et grati 
estóte. Omne quodcúmque fácitis in 
verbo aut in ópere, ómnia in nómine 
Dómini Iesu Christi, grátias agéntes Deo 
et Patri per ipsum. Quodcúmque fácitis, 
ex ánimo operámini sicut Dómino, et non 
homínibus, sciéntes quod a Dómino 
accipiétis retributiónem hereditátis. 
Dómino Christo servíte. 

EPISTOLĖ 
Skaitinys iš šv. Apaštalo Pauliaus laiško 
kolosiečiams (Kol 3:14-15, 17, 23-24) 
Broliai, viršum viso šito tebūna meilė, 
kuri yra tobulumo raištis. Jūsų širdyse 
teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią 
esate pašaukti viename kūne. Būkite 
dėkingi! Ir visa, ką tik darytumėte žodžiu 
ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus 
vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui. Ką 
tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip 
Viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami, 
kad iš Viešpaties gausite paveldą kaip 
atlyginimą. Tarnaukite Viešpačiui 
Kristui! 

  

Alleluia 
Alleluia, alleluia. 
V. De quacúmque tribulatióne 
clamáverint ad me, exáudiam eos, et ero 
protéctor eórum semper. Allelúia.  
V. Fac nos innócuam, Ioseph, decúrrere 
vitam: sitque tuo semper tuta patrocínio. 
Allelúia. 

ALELIUJA 
Aleliuja, aleliuja. 
V. Kokiame tik varge jie šauksis manęs, 
aš juos išklausysiu ir nuolatos ginsiu. 
Aleliuja. 
V. Padėk mums, Juozapai, nekaltai 
gyventi. Tebūnie mūsų gyvenimas 
saugus nuolatine tavo globa. Aleliuja.  

  

Evangelium 
Sequéntia sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (Matt 13:54-58) 
In illo témpore: Véniens Iesus in pátriam 
suam, docébat eos in synagógis eórum, 
ita ut miraréntur et dícerent: Unde huic 
sapiéntia hæc et virtútes? Nonne hic est 
fabri fílius? Nonne mater eius dícitur 
María, et fratres eius Iacóbus et Ioseph et 
Simon et Iudas? Et soróres eius nonne 
omnes apud nos sunt? Unde ergo huic 
ómnia ista? Et scandalizabántur in eo. 
Iesus autem dixit eis: Non est prophéta 

EVANGELIJA 
Šventosios Evangelijos pagal Matą 
tęsinys (Mt 13:54-58) 
Anuo metu Jėzus parėjo į savo tėviškę ir 
ėmė mokyti žmones sinagogoje, o jie 
stebėjosi ir klausinėjo: „Iš kur šitam 
tokia išmintis ir stebuklinga galybė? Argi 
jis ne dailidės sūnus?! Argi jo motina 
nesivadina Marija, o Jokūbas, Juozapas, 
Simonas ir Judas argi ne jo broliai? Ir jo 
seserys – argi jos ne visos gyvena pas 
mus? Iš kur jam visa tai?“ Ir jie ėmė 
piktintis juo. O Jėzus jiems atsakė: 

sine honóre nisi in pátria sua et in domo 
sua. Et non fecit ibi virtútes multas 
propter incredulitátem illórum. 

„Niekur pranašas nebūna be pagarbos, 
nebent savo tėviškėje ir savo namuose“. 
Dėl jų netikėjimo jis ten nedarė tiek 
daug stebuklų.   

  

Offertorium 
Bónitas Dómini Dei nostri sit super nos, 
et opus mánuum nostrárum secúnda 
nobis, et opus mánuum nostrárum 
secúnda, allelúia. (Ps 89:17) 

OFERTORIUMAS 
Telydi mus Viešpaties, mūsų Dievo, 
gerumas: padaryk mums sėkmingą 
mūsų rankų darbą – padaryk sėkmingą 
mūsų rankų darbą!  aleliuja. (Ps 89:17) 

  

Secreta 
Quas tibi, Dómine, de opéribus mánuum 
nostrárum offérimus hóstias, sancti 
Ioseph interpósito suffrágio, pignus 
fácias nobis unitátis et pacis. 

SEKRETA 
Viešpatie, tau atnašaujame savo 
rankomis pagamintas aukas. Užtariant 
šv. Juozapui, padaryk jas vienybės ir 
taikos garantu. 

  

Præfatio de S. Ioseph 
Vere dignum et iustum est, æquum et 
salutáre, nos tibi semper et ubíque 
grátias ágere: Dómine sancte, Pater 
omnípotens, ætérne Deus: Et te in 
Solemnitáte beáti Ioseph débitis 
magnificáre præcóniis, benedícere et 
prædicáre. Qui et vir iustus, a te Deíparæ 
Vírgini Sponsus est datus: et fidélis 
servus ac prudens, super Famíliam tuam 
est constitútus: ut Unigénitum tuum, 
Sancti Spíritus obumbratióne 
concéptum, paterna vice custodíret, 
Iesum Christum, Dóminum nostrum. Per 
quem maiestátem tuam laudant Angeli, 
adórant Dominatiónes, tremunt 
Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac 
beáta Séraphim sócia exsultatióne 
concélebrant. Cum quibus et nostras 
voces ut admítti iúbeas, deprecámur, 
súpplici confessióne dicéntes: Sanctus. 

ŠV. JUOZAPO PREFACIJA 
Tikrai  verta  ir  teisinga,  reikalinga  ir 
išganinga, kad mes Tau visuomet ir visur 
dėkotume, Viešpatie, šventasis Tėve,  
visagali  amžinasis  Dieve;  ir šiandien, 
šventojo  Juozapo  šventės iškilmėje  
Tave  didinga  giesme  garbintume ir 
aukštintume. Tu šį teisųjį vyrą paskyrei 
Švenčiausiosios Mergelės  Marijos  
sužadėtiniu  ir  jį,  ištikimą bei išmintingą 
savo tarną, padarei Šventosios Šeimos 
galva, kad jis su tėviška meile globotų 
Šventosios Dvasios galia pradėtą 
vienatinį Tavo Sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų 
Kristų. 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 tarp jų 
būtų priimti ir mūsų balsai, su nuolankiu  
išpažinimu  tariantys: Šventas. 

  


