
SocietaS Sancti GreGorii MaGni

SUOMENKIELISET TEKSTIT TRIDENTIINISTÄ MESSUA VARTEN

Olkaa hyvä ja tukekaa tätä apostolaattia kolehdissa.

NELJÄS PÄÄSIÄISEN JÄLKEINEN SUNNUNTAI

INTROITUS
 Veisatkaa Herralle uusi virsi, alleluja, sillä Her-
ra on ihmeellisiä tehnyt, alleluja. Hän on ilmaissut 
vanhurskautensa pakanain silmien edessä, alleluja, 
alleluja, alleluja.
 Hän on saanut voiton oikealla kädellänsä ja pyhäl-
lä käsivarrellansa.
 Kunnia Isälle. Veisatkaa.

KOLLEKTA
 Jumala, joka teet uskovien sydämet yksimielisiksi, 
anna kansasi rakastaa sitä, mitä käsket, ja toivoa sitä, 
mitä lupaat, jotta sydämemme keskellä maailman 
vaihtelevaisuutta olisivat kiinnitetyt sin-
ne, missä oikeat ilot ovat. Herramme.

EPISTOLA
 Rakkaani: Jokainen hyvä anti ja jo-
kainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, 
taivaan tähtien Isältä, jonka luona ei 
mikään muutu, ei valo vaihdu varjoksi. 
Päätöksensä mukaan hän synnytti meidät 
totuuden sanalla, että olisimme hänen 
luomistekojensa ensi hedelmä.
 Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kun-
kin tulee olla herkkä kuulemaan mutta 
hidas puhumaan ja hidas vihaan, sillä miehen viha 
ei johda oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo. 
Olkaa siis sävyisiä ja pankaa pois kaikki saasta ja 
pahuus. Ottakaa vastaan sana, joka on teihin istutettu 
ja joka voi pelastaa teidän sielunne.

ALLELUJA
 Alleluja, alleluja. Herran oikea käsi tekee voimalli-
sia tekoja; Herran oikea käsi korottaa minut. Alleluja. 
 Kristus ei kuolleista noustuansa enää kuole; täst-
edes kuolemalla ei ole valtaa häneen. Alleluja.

EVANKELIUMI
 Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsillensa: 
”Minä menen hänen luokseen, joka on minut lähet-
tänyt. Kukaan teistä ei kysy minulta, minne minä 
menen, vaan sydämenne on täynnä murhetta sen 
johdosta, mitä teille sanoin. Mutta minä sanon teille 
totuuden: teille on hyödyksi, että minä menen pois. 
Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta 
mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne, ja hän 
tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän pal-
jastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuo-

mio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun, 
vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen Isän 
luo ettekä te enää näe minua, ja tuomio on siinä, että 
tämän maailman ruhtinas on tuomittu.”
 ”Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhut-
tavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vas-
taan. Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät 
tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa 
nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoit-
taa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä 
sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta.”

OFFERTORIUM
 Riemuitkaa Jumalan edessä, kaikki maa; veisatkaa 
hänen nimellensä virsi. Tulkaa ja kuulkaa, niin minä 

kerron teille, jotka pelkäätte Jumalaa, 
mitä suuria tekoja Jumala on tehnyt sie-
lulleni, alleluja.

SECRETA
 Jumala, joka tämän uhrin ylevän 
viettämisen kauttaolet tehnyt meidät 
osallisiksi yhdestä ylimmästä jumaluu-
destasi, rukoilemme sinua, suo meidän 
tuntiessamme totuutesi myös noudattaa 
sitä kelvollisin tavoin. Herramme.

KOMMUUNIOANTIFONI
 Kun Lohduttaja, totuuden Henki, tulee, on hän 
näyttävä maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden 
ja tuomion, alleluja, alleluja.

PÄÄTÖSRUKOUS
 Tue meitä, Herra meidän Jumalamme, jotta lahjasi 
uskossa nautittuamme puhdistuisimme paheista ja 
varjeltuisimme kaikilta vaaroilta. Herramme.
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ENGLISH TEXTS FOR THE TRIDENTINE MASS

Please support this apostolate through the collection.

FOURTH SUNDAY AFTER EASTER

INTROIT Ps. 97:1, 2
 Sing to the Lord a new canticle, alleluia! For the 
Lord has done wondrous deeds, alleluia! He has re-
vealed His justice in the sight of the nations, alleluia, 
alleluia!
 Ps. 97:1. His right hand has won him victory, and 
his holy arm has brought salvation.
 V. Glory be . . .

COLLECT
 O God, in whom all the faithful are united in one 
mind, let Your people everywhere love Your com-
mandments and yearn for Your prom-
ises, so that, even amid the changes of 
this world, their hearts may always be 
fixed upon the true happiness of heaven. 
Through Our Lord . . .

EPISTLE James 1:17-21
 Beloved: Every best gift and every 
perfect gift is from above, coming down 
from the Father of Lights, with whom 
there is no change nor shadow of altera-
tion. For of his own will hath he begotten 
us by the word of truth, that we might be 
some beginning of his creature.
 You know, my dearest brethren. And let every 
man be swift to hear, but slow to speak and slow to 
anger. For the anger of man worketh not the justice 
of God. Wherefore, casting away all uncleanness and 
abundance of naughtiness, with meekness receive the 
ingrafted word, which is able to save your souls.

PACHAL ALLELUIA
 Alleluia, alleluia! Ps. 117:16 The right hand of the  
Lord has exercised power, the right hand of the Lord 
has lifted me up. Alleluia!
 Rom. 6:9 Christ, having risen from the dead, dies 
now no more; death shall no longer have dominion 
over Him. Alleluia!

GOSPEL John 16:5-14
 At that time, Jesus said to His disciples: “I go to 
him that sent me, and none of you asketh me: ‘Whith-
er goest thou?’ But because I have spoken these 
things to you, sorrow hath filled your heart. But I tell 
you the truth: it is expedient to you that I go. For if I 
go not, the Paraclete will not come to you: but if I go, 
I will send him to you. And when he is come, he will 
convince the world of sin and of justice and of judg-
ment. Of sin: because they believed not in me. And of 

justice: because I go to the Father: and you shall see 
me no longer. And of judgment: because the prince of 
this world is already judged. “I have yet many things 
to say to you: but you cannot bear them now. But 
when he, the Spirit of truth, is come, he will teach you 
all truth. For he shall not speak of himself: but what 
things soever he shall hear, he shall speak. And the 
things that are to come, he shall shew you. He shall 
glorify me: because he shall receive of mine and shall 
shew it to you.”

OFFERTORY ANTIPHON Ps. 65:1-2, 16
 Shout joyfully to God, all the earth; sing a psalm 
to the glory of His name. Come and hear, all you who 

fear God, the great things the Lord has 
done for me, alleluia!

SECRET 
 O God, who allows us to share in Your 
own divine nature by partaking of this 
sacrifice, grant that our conduct may be 
guided by Your revealed truth. Through 
Our Lord . . .

COMMUNION ANTIPHON John 16:8
 When the Paraclete, the Spirit of truth, 
has come, he will convict the world of sin, 

and of justice, and of judgment, alleluia, alleluia!

POSTCOMMUNION PRAYER
 Help us, O Lord our God, that we may be cleansed 
from sin and shielded from all dangers by these Gifts 
which we receive with faith. Through Our Lord . . .


