Cap. X
Versió més primitiva

Cap. IX
Versió més tardana

Manament introductori
Un cop estigueu saciats,
donareu gràcies d'aquesta manera:

Pel que toca a l'acció de gràcies,
donareu gràcies d'aquesta manera:

Doble acció de gràcies
En primer lloc, en el moment de la copa.
Et donem gràcies, Pare sant,
pel teu sant Nom,

Et donem gràcies, Pare nostre,
per la santa vinya de David,
el teu servent,

que vas fer habitar en els nostres cors,
i també pel coneixement, i la fe i la immortalitat,
que ens has donat a conèixer
per mitjà de Jesús el teu servent.
A tu sia la glòria pels segles.

que ens has donat a conèixer
per mitjà de Jesús el teu servent.
A tu sia la glòria pels segles.
I en el moment del tros de pa:
Et donem gràcies, Pare nostre,
per la vida i pel coneixement
que ens has donat a conèixer

Tu, Dèspota totpoderós,
que has creat totes les coses
per causa del teu nom,
menjar i beguda per a fruir-ne has donat als
homes,
a fi de què et donessin gràcies;
però a nosaltres ens has regalat
menjar espiritual i beguda
i vida eterna
per mitjà del teu servent.
Abans de tot, et donem gràcies
perquè ets poderós
A tu sia la glòria pels segles

per mitjà de Jesús el teu servent.

A tu sia la glòria pels segles.

Pregària per l'Església
Recorda't, Senyor,
de la teva Església
per a alliberar-la de tota maldat
i fer-la perfecta en el teu amor,

Com aquest pa trossejat
estava dispersat per les muntanyes
i, un cop reunit, s'ha fet un,

i reuneix-la, santificada,
des dels quatre vents

així, doncs, que la teva església sigui reunida
des de les extremitats de la terra

cap el teu regne,
el que has preparat per a ella.

cap el teu regne.

Perquè teu és el poder
i la glòria

Perquè teva és la glòria
i el poder
per Jesús el Messies
pels segles.

pels segles.
Que vingui la gràcia
i passi aquest món!
Hosanna al Déu de David!

Advertiment final
Si algú és sant, que hi vingui;
i si algú no ho és, que es converteixi.
Maran ata! (Vine!).
Amen

Que ningú mengi ni begui
de la vostra acció de gràcies,
a no ser els batejats en el nom del Senyor.
Perquè tocant a això el Senyor digué:
No doneu les coses santes als gossos!

