
SocietaS Sancti GreGorii MaGni

SUOMENKIELISET TEKSTIT TRIDENTIINISTÄ MESSUA VARTEN

Olkaa hyvä ja tukekaa tätä apostolaattia kolehdissa.

TOINEN HELLUNTAIN JÄLKEINEN SUNNUNTAI

INTROITUS
 Herra on tullut minun suojelijakseni ja hän on 
vienyt minut avaralle paikalle. Hän vapautti minut, 
koska hän on mielistynyt minuun.
 Minä rakastan sinua, Herra, minun voimani. Herra 
on minun väkevyyteni, turvani ja vapauttajani.
 Kunnia Isälle. Herra on tullut.

KOLLEKTA
 Herra, anna meidän aina peljätä sekä myös rakas-
taa sinun pyhää nimeäsi, sillä sinä et koskaan jätä 
johdatustasi vaille niitä, joita kasvatat rakkautesi 
lujuuteen. Herramme.

EPISTOLA
 Rakkaani: Älkää ihmetelkö, jos maail-
ma teitä vihaa. Me rakastamme veljiäm-
me, ja siitä me tiedämme siirtyneemme 
kuolemasta elämään. Joka ei rakasta, 
pysyy kuoleman vallassa. Jokainen, joka 
vihaa veljeään, on murhaaja, ja te tiedätte, 
ettei iankaikkinen elämä voi pysyä yh-
dessäkään murhaajassa. Siitä me olemme 
oppineet tuntemaan rakkauden, että 
Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Samoin 
olemme me velvolliset panemaan henkemme alttiik-
si veljiemme puolesta. Jos joku, jonka toimeentulo 
on turvattu, näkee veljensä kärsivän puutetta mutta 
sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus 
voisi pysyä hänessä? Lapseni, älkäämme rakastako 
sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa.

GRADUALE
 Ahdistuksessani huusin Herraa, ja hän kuuli 
minua. Herra, pelasta sieluni valheellisilta huulilta ja 
petolliselta kieleltä.
 Alleluja, alleluja. Herra, minun Jumalani, sinuun 
minä turvaan. Vapauta minut kaikista vainoojistani ja 
pelasta minut, alleluja.

EVANKELIUMI
 Siihen aikaan kertoi Jeesus fariseuksille tämän 
vertauksen. ”Eräs mies järjesti suuret pidot ja oli 
kutsunut paljon vieraita. Kun pitojen oli määrä alkaa, 
hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: ’Tul-
kaa, kaikki on jo valmiina.’ Mutta yksi toisensa jäl-

keen nämä alkoivat esittää verukkeita. ’Olen ostanut 
pellon’, sanoi yksi, ’minun täytyy mennä katsomaan 
sitä. Suothan anteeksi, etten pääse tulemaan.’ ’Ostin 
viisi härkäparia’, sanoi toinen, ’ja olen lähdössä ko-
keilemaan niitä. Suothan anteeksi, etten pääse tule-
maan.’ Kolmas sanoi: ’Olen juuri mennyt naimisiin 
enkä siksi voi tulla.’ ”Palvelija palasi ja kertoi tämän 
herralleen. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle: 
’Mene kiireesti kaupungin kaduille ja toreille ja tuo 
tänne köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat.’ Palvelija 
tuli sanomaan: ’Herra, olen tehnyt niin kuin käskit, 
mutta vielä on tilaa.’ Silloin herra sanoi: ’Mene maan-
teille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta 
taloni täyttyisi. Ja siitä voitte olla varmat, että yksi-

kään noista, jotka minä kutsuin, ei pääse 
minun pitopöytääni!’”

Credo.

OFFERTORIUM
 Herra, käänny minun puoleeni ja 
pelasta minun sieluni. Vapahda minut 
laupeutesi tähden.

SECRETA
 Sinun nimellesi pyhitettävä uhri puh-

distakoon meidät ja saattakoon meitä päivästä päi-
vään taivaallisen elämän tekoihin. Herramme.

Pyhän Kolminaisuuden prefaatio.

KOMMUUNIOANTIFONI
 Minä veisaan Herralle, joka on tehnyt minulle 
hyvää; minä veisaan Herran, korkeimman nimelle.

PÄÄTÖSRUKOUS
 Nautittuamme pyhiä lahjojasi rukoilemme sinua, 
Herra, että toistuvasta salaisuuksiin osallistumisesta 
kasvaisi niiden vaikutus autuudeksemme. Herram-
me.
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Please support this apostolate through the collection.

SECOND SUNDAY AFTER PENTECOST

ENTRANCE HYMN Ps. 17:19-20
The Lord came to my protection, and He led me out 
into freedom; He saved me, because He loves me.
Ps. 17:2-3. I love You, O Lord, my strength. The Lord 
is my support, my refuge, and my Deliverer.
V. Glory be . . .

PRAYER
O Lord, grant that we may always have a reverential 
fear and love of Your holy name, for those who are 
firmly founded in Your love will ever be guided and 
governed by Your grace. Through our 
Lord . . .

O God, You inspired blessed Queen Mar-
garet with a wonderful love for the poor. 
May our love for You grow deeper and 
deeper because of her intercession and 
example. Through our Lord . . .

READING I John 3:13-18
Beloved: Do not be surprised, brothers, 
that the world hates you. We know that 
we have passed out of death into life, because we 
love the brothers. Whoever does not love abides in 
death. Everyone who hates his brother is a murder-
er, and you know that no murderer has eternal life 
abiding in him.
By this we know love, that he laid down his life for 
us, and we ought to lay down our lives for the broth-
ers. But if anyone has the world’s goods and sees his 
brother in need, yet closes his heart against him, how 
does God’s love abide in him? Little children, let us 
not love in word or talk but in deed and in truth.

GRADUAL Ps. 119:1-2
In my distress I called to the Lord, and He answered 
me.
V. O Lord, deliver me from lying lips and from a 
treacherous tongue.

Alleluia, alleluia! V. Ps. 7:2
O Lord, my God, in You have I placed my trust; save 
me from all my persecutors, and rescue me. Alleluia!

GOSPEL Luke 14:16-24
At that time, Jesus spoke to the Pharisees this para-
ble: “A man once gave a great banquet and invited 

many. And at the time for the banquet he sent his 
servant to say to those who had been invited, ‘Come, 
for everything is now ready.’ But they all alike began 
to make excuses. The first said to him, ‘I have bought 
a field, and I must go out and see it. Please have me 
excused.’ And another said, ‘I have bought five yoke 
of oxen, and I go to examine them. Please have me ex-
cused.’ And another said, ‘I have married a wife, and 
therefore I cannot come.’ So the servant came and re-
ported these things to his master. Then the master of 
the house became angry and said to his servant, ‘Go 
out quickly to the streets and lanes of the city, and 
bring in the poor and crippled and blind and lame.’ 

And the servant said, ‘Sir, what you com-
manded has been done, and still there is 
room.’ And the master said to the serv-
ant, ‘Go out to the highways and hedges 
and compel people to come in, that my 
house may be filled. For I tell you, none 
of those men who were invited shall taste 
my banquet.’ “

OFFERTORY HYMN Ps. 6:5
Turn to me, O Lord, and save my life; in 
Your mercy rescue me.

SECRET PRAYER
O Lord, may this Sacrifice, which we are about to 
offer in Your name, cleanse us from sin and bring us 
each day closer to the realization of a heavenly life. 
Through our Lord . . .

COMMUNION HYMN Ps. 12:6
I will sing to the Lord, who has given me all good; I 
will sing to the name of the Lord, the Most High.

POSTCOMMUNION PRAYER
O Lord, may we, who have received Your Gifts, be 
brought closer to our salvation by each performance 
of this sacred rite. Through our Lord . . .


