RENDI I MESHËS ME POPULL

Pas homilisë, thuhet, kur është e caktuar, simboli ose shpallja e fesë.

Disa ndryshime në pjesë të caktuara te përgjigjet e popullit, si:
Riti i pendimit, Lavdia, Simboli i fesë, Riti i kungimit

Besoj në një Hyj të vetëm, Atin e gjithëpushtetshëm, krijuesin e
qiellit e të tokës, të gjitha sendeve që shihen dhe
që nuk shihen. Besoj në një Zot të vetëm, Jezu Krishtin, një të vetmin
Birin e Hyjit, të lindur prej Atit para të gjithë shekujve. Hyj prej Hyjit,
Dritë prej Dritës, Hyj i vërtetë prej Hyjit të vërtetë. I lindur, jo i
krijuar, i njëqenëshëm me Atin, nëpërmjet të cilit janë krijuar të
gjitha sendet. Ai, për ne njerëzit dhe për shpëtimin tonë, zbriti prej
qiellit.

Meshtari: Vëllezër e motra, t’i pranojmë mëkatet tona
që të mund t’i kremtojmë denjësisht misteret e shenjta.
Bëhet një heshtje e shkurtër. Mandej të gjithë së bashku bëjnë
rrëfimin:
Po i rrëfehem, Hyjit të gjithëpushtetshëm dhe juve vëllezër e
motra, se kam mëkatuar shumë me mendime, me fjalë, me vepra
dhe me lëshime: për fajin tim, për fajin tim, për më të madhin fajin
tim. Prandaj po i porositem së lumes Mari gjithmonë virgjër, të
gjithë engjëjve, shenjtërve dhe juve, vëllezër e motra, që t’i luteni
për mua Zotit, Hyjit tonë.
Mandej, kur është e caktuar, këndohet ose thuhet himni:
Lavdi Hyjit në lartësitë qiellore, e paqe njerëzve vullnetmirë mbi
tokë.
Ne po të lëvdojmë, po të bekojmë, po të adhurojmë, po të
madhërojmë, po të falënderojmë për lavdinë tënde të pakufi. Zot
Hyj, Mbret qiellor, Hyj, Atë i gjithëpushtetshëm. Zot Bir i njëlindur,
Jezu Krisht, Zot Hyj, Qengji i Hyjit, Biri i Atit, Ti që shlyen mëkatet e
botës, ki mëshirë për ne, Ti që shlyen mëkatet e botës, pranoje
lutjen tonë. Ti që rri në të djathtën e Atit, ki mëshirë për ne.
Sepse vetëm Ti je Shenjti, vetëm Ti je Zoti, vetëm Ti je i Tejetlarti, o
Jezu Krisht, së bashku me Shpirtin Shenjt: në lavdinë e Hyjit Atë.
Amen.

(Në fjalët që vijojnë, deri në fjalët u bë njeri, të gjithë përkulen)

E u mishërua për virtyt të Shpirtit Shenjt, prej Virgjërës Mari dhe u
bë njeri. U kryqëzua për ne nën Poncin Pilat, pësoi dhe u varros,
dhe u ngjall të tretën ditë sipas Shkrimeve, e u ngjit në qiell dhe rri
në të djathtën e Atit. Dhe përsëri do të vijë me lavdi për të gjykuar
të gjallët e të vdekurit, e Mbretëria e tij nuk do të ketë mbarim.
Besoj në Shpirtin Shenjt, që është Zot dhe jetëdhënës, që rrjedh prej
Atit e prej Birit, që me Atin e me Birin adhurohet e lavdërohet, që
foli me anë të profetëve.
Edhe një Kishë të vetme, të shenjtë, katolike dhe apostolike.
Dëshmoj një pagëzim të vetëm për faljen e mëkateve. Pres ngjalljen
e të vdekurve dhe jetën e pasosur. Amen.
Meshtari: Ja Qengji i Hyjit, ja Ai që shlyen mëkatet e botës.
Lum ata që janë të thirrur për gostinë e Qengjit.
Dhe, bashkë me popull, shton:
O Zot, unë nuk jam i denjë që të marr pjesë në tryezën tënde, por
thuaj një fjalë të vetme e shpirti im do të shërohet.

