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SUOMENKIELISET TEKSTIT TRIDENTIINISTÄ MESSUA VARTEN

Olkaa hyvä ja tukekaa tätä apostolaattia kolehdissa.

KYMMENES 
HELLUNTAIN JÄLKEINEN SUNNUNTAI

INTROITUS
Kun huusin Herraa, hän kuuli minun ääneni pelas-
taen minut niiltä, jotka minua vainoavat. Hän nöy-
ryytti heidät, hän, joka on ennen kaikkia aikoja ja 
pysyy iankaikkisesti. Heitä murheesi Herran huo-
maan, ja hän pitää sinusta huolen.
Herra, kuule minun rukoukseni, äläkä hylkää ano-
mustani: käänny minun puoleeni ja kuule minua.
Kunnia Isälle. Kun huusin.

KOLLEKTA
Jumala, joka osoitat kaikkivaltiutesi 
varsinkin säälimällä ja armahtamalla, 
laajenna laupeuttasi meitä kohtaan ja tee 
meidät, jotka riennämme sinun lupauk-
siasi kohden, taivaallisesta hyvästä osal-
lisiksi. Herramme.

EPISTOLA
Veljet, tiedätte, että teitä pa kanoina 
ollessanne vietiin myk kien epäjumalien 
luo, miten vain tahdottiin. Sen tähden 
minä teen teille tiettäväksi, et tei kukaan, 
joka puhuu Juma lan Hengessä, sano: ”Jeesus ol koon 
kirottu.” Eikä kukaan voi sanoa: ”Jeesus on Herra”, 
paitsi pyhässä Hengessä. Ar molahjat tosin ovat 
moninai set, mutta Henki on sama. Myös seurakun-
nanvirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja 
voima vaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala,-
joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Kullekin an-
netaan Hen gen ilmoitus yhteiseksi hyö dyksi. Niinpä 
saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen 
tiedon sanat saman Hen gen vaikutuksesta. Toinen 
saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksi-
tekemisen lahjat siinä samassa Hengessä. Toinen saa 
lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen 
lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kie-
lillä pu humisen lahjan, toinen taas lahjan tulkita kie-
liä. Kuitenkin kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama 
Henki jakaen kullekin erikseen, niin kuin tahtoo.

GRADUALE
Varjele minua, Herra, kuin silmäterää, kätke minut 
siipiesi suojaan. Sinulta tulkoon minulle oikeus: 
sinun silmäsi katsovat sitä, mikä on oikein.

Alleluja, alleluja. Sinulle kuuluu ylistysvirsi Siionis-
sa, Herra, ja sinulle täytettäköön lupaus Jerusalemis-
sa. Alleluja.

EVANKELIUMI
Siihen aikaan kertoi Jeesus seuraavan vertauksen 
muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhurs-
kaudestaan ja väheksyivät muita: ”Kaksi miestä 
meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus, 
toinen publikaani. Fariseus asettui paikalleen seiso-
maan ja rukoili itsekseen: ’Jumala, minä kiitän sinua, 
etten ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huija-
rit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Minä 
paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset 

kaikesta, siitäkin mitä ostan.’ Publikaani 
seisoi taempana. Hän ei tohtinut edes 
kohottaa katsettaan taivasta kohti vaan 
löi rintaansa ja sanoi: ’Jumala, ole minul-
le syntiselle armollinen!’ ”Minä sanon 
teille: hän lähti kotiinsa vanhurskaana, 
tuo toinen ei.* Jokainen, joka itsensä 
korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä 
alentaa, se korotetaan.”

OFFERTORIUM
Sinun tykösi ylennän sieluni, Herra, 

sinuun minä turvaan, Jumalani, enkä häpeään joudu. 
Älkööt viholliseni pilkatko minua, sillä ei kukaan, 
joka sinua odottaa, joudu häpeään.

SECRETA
Herra, olkoot nämä uhrilahjat sinulle pyhitetyt, sillä 
sinä olet antanut meille parannukseksi sen, minkä 
olet asettanut edestuotavaksi sinun nimesi kunniak-
si. Herramme.

KOMMUUNIO
Sinä vastaanotat oikeuden uhrin, lahjat ja polttouhrit 
alttarillasi, Herra.

POSTKOMMUUNIO
Rukoilemme sinua, Herra Jumalamme, ettet jätä 
hyvyydessäsi avutta niitä, joita et myöskään lakkaa 
uudistamasta jumalallisilla sakramenteilla. Herram-
me.
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TENTH SUNDAY AFTER PENTECOST

INTROIT Ps. 54:17, 18, 20, 23
When I called upon the Lord, He heard my voice 
and delived me from those who war against me. He 
humbled them, He who is from eternity and remains 
forever. Cast your care upon the Lord, and He will 
support you.
Ps. 54:2. Hearken, O God, to my prayer and turn not 
from my pleading; give heed to me, and answer me.
V. Glory be . . .

COLLECT
O God, Your almighty power is made 
most evident in Your mercy and pity. Be 
even more merciful toward us, that we 
may aspire after Your promises and come 
to share Your heavenly rewards. Through 
our Lord . . . 

EPISTLE I Cor. 12:2-11
Brethren: You know that when you 
were heathens, you went to dumb idols, 
according as you were led. Wherefore, 
I give you to understand that no man, 
speaking by the Spirit of God, saith Anathema to 
Jesus. And no man can say “The Lord Jesus,” but by 
the Holy Ghost. Now there are diversities of graces, 
but the same Spirit. And there are diversities of min-
istries. but the same Lord. And there are diversities of 
operations, but the same God, who worketh all in all. 
And the manifestation of the Spirit is given to every 
man unto profit. To one indeed, by the Spirit, is given 
the word of wisdom: and to another, the word of 
knowledge, according to the same Spirit: To another, 
faith in the same spirit: to another, the grace of heal-
ing in one Spirit: To another the working of miracles: 
to another, prophecy: to another, the discerning of 
spirits: to another, diverse kinds of tongues: to anoth-
er, interpretation of speeches. But all these things, one 
and the same Spirit worketh, dividing to every one 
according as he will.

GRADUAL Ps. 16:8, 2
Keep me as the apple of Your eye, O Lord; protect me 
under the shadow of Your wings.
V. Let my judgment come from You; let Your eyes 
behold what is right.

Alleluia, alleluia! V. Ps. 64:2.
It is fitting to praise You in Sion, O God, and to fulfill 
our vow to You in Jerusalem. Alleluia!

GOSPEL Luke 18:9-14
At that time, Jesus spoke this parable also to some 
who trusted in themselves as just and despised oth-
ers. “Two men went up into the temple to pray: the 
one a Pharisee and the other a publican. The Pharisee 
standing, prayed thus with himself: ‘O God, I give 
thee thanks that I am not as the rest of men, extortion-
ers, unjust, adulterers, as also is this publican. I fast 
twice in a week: I give tithes of all that I possess.’ And 

the publican, standing afar off, would 
not so much as lift up his eyes towards 
heaven; but struck his breast, saying: ‘O 
God, be merciful to me a sinner.’ I say to 
you, this man went down into his house 
justified rather than the other: because 
every one that exalteth himself shall be 
humbled: and he that humbleth himself 
shall be exalted.”

OFFERTORY ANTIPHON Ps. 24:1-3
I have lifted up my soul to You, O Lord; 

I place my trust in You, O my God. Let me not be put 
to shame, nor let my enemies exult over me. No one 
who waits for You shall be left in confusion.

SECRET
This Sacrifice was instituted by You, O Lord, to give 
glory to Your name. May we offer it in such a manner 
that we may find in it healing for our weaknesses. 
Through our Lord . . .
 
COMMUNION ANTIPHON Ps. 50:21
You shall be pleased with sacrifices which are Your 
due; with oblations and holocausts offered upon 
Your altar, O Lord.

POSTCOMMUNION
O Lord our God, do not withhold Your gracious as-
sistance from us, for by Your heavenly Sacrament we 
are ever made new. Through our Lord . . .


