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Tämä vihkonen on osittainen jäljennös vuonna �9�0 
ilmestyneestä ”Kristinopin Ensi Alkeet” -nimisestä 
kirjasta.

Societas Sancti Gregorii Magni, 2010
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Messupalvelzj'an pukuna on taian· eli pitkä 
(mu s ta , punain en, violetti ) takki ynn ä s11per
pe!!icc11111 e li k uoripaita. 

Papin vaa/elmpj>a/ect t\·\ essussa ovat : 
nmic lus el i lwmcra!e (o lkali ina), rrlba (pitkä 
valkea paita), c-i11g11/11s (vyöJ, 11w11i/ml11s ('lyh 
cle'; p11jotetaan vasempaan ran teeseen), stola 
(Jumalan las t en kuo lemattomuuden \'aate: 
pan naan n iskaan ja r isti in rinnoille) sekä 
j>la11eln eli cas11!a (va rsinainen messu vaate, 
j oss a on kes kellä reikä päätti varten ). Saka
rist on j a k irkon väliä kulk iessaa n tai kirko ssa 
istuessaan papilla on päässä hirelti (neli
kulmainen tupsulakki ). 

EMoo!/iskallikiin kuuluu patena (öy lält i
lautauen ), sen kuivaamiseen palvelee puri
ficalorium (puh distaja) , sen katta miseen 
j>alla (nelikulmain en p ieni jä ykkä li ina ), 
ka lkin peittämisee n ve/11111 (verho, samasta 
kankaasta kuin casula ), sen päälle pannaan 
hursa (laukku), jonka sis ää n kätketään cor
po1'(1/e (' ruumisliina ') . 

Kirkossa oltaessa on vlt!isenä sääntö nä, 
et tä ministeri on aina er i puo lella kuin kirja, 
koko aja n polvillaan, paitsi Evanke liumien 
aikana, j olloin seisoo. Po lvistumispa ikka 
on alin as kel, k ohot uksen aika na ylin askel, 
mu tta alussa ja Messun j äll<eiste·n ru kous' 
te n aikana lattia . SäHntönä on, että mi
nist eri tekee sama t kumar ru kset ja ristin 
merk it ku in pappi s illoin kun tämä jotaki n 
ää neen lukee. Pään kumarrus tehdiiän a ina 
sanoille Orem11s, Jesus, (;toria Patr i . .. 
Kulkie ssaa n keskipaikan ohi ministeri tel,ee 
joka kerta polvennotkistuksen (tai prostra 
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tion), mutta alttarinaskelta koskettamatta. 
Kädet ovat pidettävät rinnalle kohotettuina 
ja yhteen liitetty inä. Askeleet lyhye t, käy nti 
arvokas, vastaukset lausutta ,·at hätäile mä ttä 
ja selvästi. 

Pyhä messu. 

Kun pap pi on valmiiksi puettu , ministeri 
ottaa messukirjan, tekee kumarruksen ris
tille , toi sen pa pille ja lähtee menemään 
papin ecllellä. matkalla kastaen sormensa 
vihki veteen, kostuW1en silUi papi n sormet ja 
tehden rist in merkin. Alttnrin et een saa 
vuttua tekee papin kanssa yhdessä polven 
notki s tnks en (tai p rostrat'ion ) , vie kirjan 
alttarin oikea lle korvalle (sel kä ulospä in, 
aukko kes kc:lle) ja asettuu sit ten polvillensa 

-lattia lle (ei askeleelle ) vasemma lle puole lle 
ja tekee pa pin polviaa n notkistaessa syvän 
kunrnr ruksen. 

Sacerdos. In no
mine ·i· Patr is, et Fi
lii, et Spiritus Sanc
ti. Amen. Int roibo 
ad altåre Dei. 

Minister. Ad Dc
u 1111 qu i laetificatju 
ventl'item meam . 

Pappi. Nimeen 
Isän ja Pojan ja Py
hän Heng en. Amen. 
Käyn Ju malan alt
tarin eteen. 

Mi'nisteri. Juma
lan, joka nuoruu
teni iloittaa. 

Sielumess uissa sekä Kär simyssunnuntain 
ja Pä äsiäisaaton vä lisellii ajalla seuraava 
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viivojen välinen osa jää pois ja siirrvtään 
heti såk eeseen : Adj utorium nost rum 

42. Psalmi. 

S . Jtidic a me, 
Deus, et disce rn c 
causam meam de 
gente non sao cta: 
ab h6mine iniquo 
et dolöso erue me. 

M. Quia tu es 
Deus, fort itlido 
mea: q uare me re
puli sti, et quare 
trist is inc edo , dum 
afflfgit me inimicus. 

S. Emitte luce m 
tuam et veritatem 
tuam: ipsa me dc
duxerunt et ad
dux eruot in mon
te m sanctum tuum, 
et in ta berna cula 
tua . 

M. Et introibo 
ad aitan~ Dei: ad 

P. Tuomitse mi
nua, Juma la, j a 
eroita asiani saa s
taisesta kansasta, 
väärästä ja petolli
sest a ihmisestä va
pahda minut . 

.l'vf. Sillä sinä olet 
Jumal a, väkevyy
teni, miks i minut 
hylkä s it, ja miksi 
murheisena käy n, 
kun vibollineD mi
nua ahdistaa . 

P. Lähetä val
keutesi ja totu utes i ; 
ne minut joht iva t 
ja saattoivat py
hälle vuore llesi ja 
majoih isi. 

M. Ja käyn Ju
malan alttarin c -
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Oeum, qui la et ificat 
juvenlutem mcam. 
· S. Con fitebor tibi 
in cithara, Deus, 
Deus meus: q uare 
lristis cs ånima 
rnea, et q uare con· 
lt1rbas me? 

M. Spera in Deo, 
quoniam adhuccon· 
fitebo r illi: salul å re 
\·ultu s mei et De us 
mcus. 

S. Glo ria Pat ri, 
et Filio, et Spiritui 
S anclo. 

M. Sicut e rat in 
principio, et nun c, 
et semper, et in 
såecula saccul6· 
rum Am r n . 

S. l utroibo ad 
alta.n:- Dei. 

M. Ad Deum , qui 
laetif icat juvcn lti· 
tem meam. 

teen, Jumalan, joka 
nuoruuteni iloitta a . 

P. Kiitän sinua 
kanteleella, Jumala, 
Juma lani; miks i 
murheellinen olet, 
sieluni, ja, miksi 
minua hämm ennät ? 

M. To "ivo Juma· 
Jaan, että vielä 
hflntä tunnustan, 
kas voje ni autuutta 
ja J umalatani. 

P. Kunnia Isälle 
ja Poj alle ja Py· 
bäll e Hengelle. 

M Niinkuin oli 
alussa ja nyt ja 
aina ja iankaikki· 
sesla iankaikki· 
se en. Arncn. 

P. Käyn Ju ma· 
Jan alttarin eteen. 

Jl.f. Jumalan,joka 
nu oru ut eni iloittaa. 
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S. t Adjutorium 
no st rum in n ömi ne 
Domiui. 

M. Qu i fecit coe-
1 u m et terram . 

S. Conf ite or Dco 
omnipotenti . . et 
vobis, fratres . . . 
ldeo p rcco r ... et 
vos , fratres, orå re 
pro me acl Domi
nu m Dcum nost
ru 111. 

Mini ste ri kääntyy 
päin sanoen : 

M. Miscreåtur 
tui omnipotens De
us , et dimissis pec
catis tuis, perclt'lcat 
te ad vitam aeter
oa m. 

.S. Am en. 

P. Apumme on 
I Ierran ni messä . 

M. Jok a taivaan 
ja maan teki . 

P Tunnustan 
Jumalalle kaikki -
val tiaalle . . ja 
teille, veljet .. . siksi 
pyydän ... ja teitä, 
veljet, rukoilemaan 
puolestani Herraa 
J umalatamme. 

kumartun een a pappiin 

iJ!I. A rmahtakooo 
s inua kaikkivaltias 
Ju ma la, antak oo n 
sinulle syntisi an
teeksi j a vieköön 
sinut iankaikkisee n 
elämään . 

P. Amen. 

Ministeri kum arru ksis sa , kääntyy altt ar iin 
päin: 

M. Confitco r Dc o 
omnipotcnti, beåtae 

M. Tunnust a n 
J umalaJle kaikki-
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Mariae sempcr Vir
gin i, beato Michaeli 
Archangelo, beåto 
J 0ånni Baptistae, 
saoc tis Apös tolis 
Pe tro et Påu lo, 6111-
nibus Sanctis, e t 
(pap piin päin kään
tyen ) tibi, Pater: 
quia peccåvi nimis 
cogita tione, verbo · 
et 6pere, (lyö kol
masti rint aa nsa) mea 
culpa, mea culp a, 
mea maxima culpa. 
ldeo precor beatam 
Mariam semper 
Virgioem, beatum 
Michaelem Archån
gelum, beålum Jo 
å nnem Bap listam , 
sanctos Ap6stolos 
Petrum et Paulum, 
omnes San ctos, et 
(pappiin päin kään 
tyen) te, Pater, 
orårc pro me a<l 

valtiaalle, autuaal
le Maarialle, a inai 
selle Neitsyelle, au
tuaalle Mikkelillc 
Ylienkelille, autu 
aalle Joha nnes Kas
tajall e , pyhi lle A
postoleille Pietar il
le ja Paavalille, 
kaikille Pyhille, ja 
sinulle, Isä: että 
olen syn tiä tehnyt 
suuresti ajatuk sin , 
sanoin ja töin, o 
malla syy lläni, o
maUa syylläni, o
malla suurella syy l
läni. Siksi pyydän 
autua st a Maariata 
ainaista Neitsyttä, 
auluasta Mikkeliä 
Ylienkeliä, autuasta 
Johannes Kastaja 
ta, pyhiä Apostoleja 
Pietaria ja Paava
lia, kaikkia Pyhiä 
ja sinua, Isä, ru -
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D6minum 
nostrum. 

Deum koilemaan puole s
tani Herraa J uma
latamme. 

(Min is teri pysyy yhä kumarruksissa). 

5. Mis<·re at ur P. Armahta koon 
vestri omnipol ens teitä kaikki va ltias 
Deu s , et dimissis J umala , antakoon 
pec c:His vestris, teille syn tion e an
perd (tcat vos ad teeks i ja viek öö n 
vitam aet ernam . teidä t iankaikki -

secn elämää n. 
M. Ame n. M. Amen. 

(Koho ttau tuu .J 
5. lodulg entiam, P. Huojennuk-

ab solu tio nem et re- se n, ki rvo itukse n 
mis si6nem pe cca- ja sy nt iem me an
torum noslr6rum, tecksianno n suo
tribua t uobis om nl- koon meille kai kki
potens et mise ri- valtias ja laupias 
cors D6m in us. Ju mala. 

M. A men. M. Amen . 

(Pää vä hän ku marrettuna :) 

5. Deu s , tu coo- P . J uma la, kään-
versus vivificåb is ny puo leemm e ja 
nos. elvytä meitä .. 

M Et plebs tua M . Ja kan sas i 
Iaetab:tu r in te . iloil see s inu ssa. 
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S. O ste nde no
bis, D6mine, mise
ricördiam tuam. 

M. Et salutare 
tuu m da nobis. 

S. Dömine, exatt
<li orati6nem meam . 

M. Et clamor 
meus ad te ve niat. 

s. Dominus VO· 

biscum. 
M. Et cum sp i

ritu t.uo. 
S. Oremus. 

P. Osoita, Her
ra, meille laup eu
tes i. 

M Ja anna meil
le autuutcsi. 

P. Herra, kuule 
rukoukse ni. 

M. Ja huutoni 
tykösi tulkoon. 

P. Herra teidän 
kanssanne. 

M. Ja sinun hen
kesi kans sa. 

P. Rukoilkaam
me. 

Papin as tue ssa ylös minister i ko hottaa 
alban liepei tä, nousee sitten pyst yy n ja 
asettu u po lvillensa vasemma lle kulm alle, 
alttarin alimmalle askeleelle. Kun pa ppi lu
kee lntroilus'en, min isteri tekee yhta ikaa 
hänen kanssaan ristin merkin, samoin pään 
kumarrnksen Gloria Palri'lle. 

S. K);rie eleiwn. P. Herra armab-
<la. 

M. Ky rie eleison. M. Herra armah-
da. 

S. Kyrie eleison. P. Heira annah-
<la. 
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M 
son. 

s. 
son. 

Ch ri s Le clei -

C hriste eki-

M. Christe elei
son. 

S. K,yrie eleis0n. 

M. Ky ri e ele ison . 

S. Kfrie eleison. 

M. Kristus ar-
mahda. 

P. Krist us ar-
mahd;1. 

./1,f. Kristus ar
mahda . 

P. Herra armah
da. 

111. Herra ar mah
da. 

P. Herra armah
da. 

Nyt se ura a (jo llei messupuku oli: ,·io lett i 
tai musta) Enke lien y listysv irsi Gloria i11 
excelsis Deo, jonka aikana ministe ri tek ee 
sama t pään kumarrukset kuin pappikin sekä 
lopuss a ristin merkin . 

S. Döm inus vo 
biscum. 

M. Et cum spi
ritu tuo. 

S. Oremus ... 
så ecula 
rum. 

saeculö- · 

M. Ame n. 
S. Lectio ep isto -

P. Her ra teidän 
kanssanne. 

M. Ja sinun hen
kes i kan ssa. 

P. Rukoilkaam
me ... iankaik ki
sesta iankai ikkisee n . 

M. A men. 
P Py hän Apos-
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lae be at i N. Apo
stoli ... 

I< un pappi 

M Deo gra tias. 

toli N:n epistola r1 
luku . . . 

lyo kirjaa: 

M jumalalle kii
to s. 

Ministeri nous ee j a mene e (kes k ell ä poh·en 
notk istus) oikealle puolelle, j onne jää se iso
ma an. Kun pappi llll1tee keske lle, mini steri 
ottaa me ss ul<irJ,rn aluksinensa , men ee alas 
(ei takaperin!) kesk elle (po lvennotk ist us) j a 
vie messukirjan altta rin vasemma lle kor
,·alle, jä äden itse se isomaan viereen viimei
sen ede lliselle aske leelle kasvo t pappii n päi n. 

S. Domin us ,·o
biscum. 

M. E t cum ~pi
ritu tu o . 

S. t Seq uen tia 
sa n eli t Evang el ii t 
secundt im N. 

P. Herra tei dän 
kanssa nne . 

M. Ja sinun hen
kesi kanssa. 

P. Pyhän Evan
keliumin jatko N:n 
kertoma na . 

Ministeri tekee yht aikaa pap in kanssa 
ristin merkin peukalolla otsaan , huu lille ja 
rin taan. 

M. Gloria tibi M Ku nnia Sl-

Domine . nulle, Herra . 
s. In illo tem- P. Siihen a1-

pore ... kaan .. . 
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Minist eri. od ottaa , kun nes papp i lausuu 
Evankeliu missa J eesu ksen nimen, j ollo in ku
mart aa ja lähtee (kesk e llä po lven not kistus) 
alhaa lta ymp äri a ltt arin oikea lle puol e lle, 
j onne j ää a las se iso maan. Evankeliumin 
päätyttyä: 

M L a us 
Chri ste . 

tibi M. Ylis tys 
null c, Kristu s. 

si-

Ministe ri polvist uu alimmalle askelee lle . 
Jos on su nnuntai ta i muu su ure mpi juhl a, 
seu ra a ny t Nikea-Konst ant inopo lilainen us
kont unnustus Credo in uuum Dewn (usk on 
yhtee n Jumalaan) , jossa ministeri teke e sa 
mat pää n kumarruks et kuin pa ppik in j a 

· Et i11carndt 11s esl de Spi rilu Sa11cto e.,: Maria 
Virgi11e, ei ltomo factus es/ (Ja tuli lihaa n 
Pyhän H engen kautta Maar iasta Neitseestä 
j a tu li ihmiseksi ) kumar tu u syvää n. Lop ussa 
ris tin merkki. 

S. D6minus vo
bi scurn. 

M. Et cum spf · 
ritu tuo. 

S. Or emus. 

P. Herra teidän 
kan ss anne. 

M. Ja si.iun hen
kesi kanssa . 

P. Ru koilka am
me. 

Mini s ter i tekee piiän kurna rnukse n, nou
see j a ase tta a lautasen kann uin ensa kreden
sipöy däl tl\ alt tari lle, ojentaa kädensijaa su11-
d~ llen (sielu messuss a ei) viinik annun papille, 
pa nee sen sitte n sy rj emm äksi (ei altta rili i
na lle !) ja oj ent a~ (kade nsij a papp iin päin ) 
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Yesikannu n. Ott aa vesi kannun oikeaan kä-
11::en, Yasemp aan kätee n laut ase n, ,·asem
mall e käsivar rell e pyyhinliinan j a tekee pa
pill e ku ma rruk sen, kaatae n ,·etta papin sor
mille. Kun pappi on pyyhkinyt sormen sa, 
ministe ri tekee kumarruksen , kaataa a lttarin 
taak St: ved en lau tase lta, as ettaa sille kan
nun ja liinan, pannen kai.kk i kreclensipöy- ' 
dä lle . O ttaa ke llon (kilahtamc1tta !) ja ment:e 
äskeise lle pai kallensa pol villen~a. 

· S. Orate fral
rc s. 

M. tJrnmartun eena) 
S uscipiat Dömi n us 
sa cr ific ium de rn {1-

nibu s tuis ad lau
dem et g löriam 
nomi ni s sui, ad 
ut1lit ,ile 111 qu oq uc 
nostra m, toti t1sque 
Eccl es iae suae san
tae. 

S. A men. 

P. Ruk oilkaat, 
velj et ... 

M. Ottakoo n 
I Terra vastaan uh 
rin kä s is täsi ni
me nsä kiitokseksi 
ja ku n niaksi , yn nä 
meidän ja ko ko py
hän Kirkkonsa hyö
dyks i. 

P . Am en . 

Nyt seuraavat 
kouk set. 

Sccrela t eli hiljaise t ru -

S. Per 
såec ula 
ru m. 

(11nnia 
sa cc ulo-

M. A mcn. 

P. Iankaikkises 
ta iau~a: kki seeo. 

Jl:l. Ame n. 
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S. D6m inu s vo
biscum. 

M. E t cum spi
r itu tuo. 

S. Sursum corda. 

M Habemus ac.1 
D 6 minum. 

5. G råtias ag ä
mu s Domino Deo 
nostro (pää n kumar
rus). 

M. Dignum et 
j ustu :11 est. 

5. V ere dig·-
num ... 

P. H err a teidä n 
kanssann e. 

M Ja s inun hen
kesi ka nss a. 

P. Ylös sy dä 
m et. 

.M. Ovat ylcnnc
tyt J Ierran puo lee n. 

P. Kiittäkäämme 
I l e rraa Jumala tam
mc. 

Jl1. Se on koh
tuus ja oikeus. 

P Totisest i on 
koh tuu llista .. . 

Keskinkertai ne n kumarrus ja kolm e soit 
toa: 

S. Sa nclus, Sa nc
tus, Sao ct us, D 6 -
minus Deus Så 
baoth. Pieni su nt 
coeli et terra glo 
ri a tua. Hosanna in 
cxcelsis. (Pään ko
hot usja rist in merkki) 
·1· Bcncd ictu s qui 

P. Py hä, Pyhä, 
Pyhä , Herra jl1-
mala Seba ot h. Tä y 
det ovat taivaat ja 
maat sinun kun
niaasi. r [osianna 
korkeudessa . Siu
nattu joka tulee 
Herran nimee n. 
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ven it in n6rnine H os ianna korkeu
D6mi ni. H osa nna dess a. 
in exce lsis: 

Nyt se uraa Mess un Ka11on, aluksi ruk ouk
se t elävi en pu oles ta. Kun pappi oj entaa 
molemmat kämm enen sH ka lkin yl i, minist e ri 
nousee, kello käd.essä (kilahtamatta) viime i
se lle as keleelle, jo nka la ida lle po lvistu u. 
Hos tian kehotukse lle kol me soit toa : • pap in 
polvistuessa, 2 koho ttaes sa p. Hos tian ilmaa n 
(jolloi n minis ter i p itää toisell a käde llä kasu 
lan lie vettä koho lla) j a 3 taas po lvistuessa . 
Samaten pyhän Kalkin ke hotukselle. Kun 
pappi alkaa teh dä ristin merk kejä ka llon 
y llä, ministe ri nous ee, käy askeli a alas, te 
kee keskell ä polven notk1stuk sen j a mene e 
<:nti se lle pa ikallensa. Kun pappi sanoo 
No bis quoque pe ccalåribtts (meill ekin synt i
sille), minist er i lyö rintaansa . 

.S. Pe r 6nmia såe 
cula saecu l6rum. 

M Amen . 
S . O remus .. 

Pater nost er . . 
Et n e nos indlicas 
in tcntati6 ne m. 

M . Sed . libe ra 
no s a malo. 

5. Pe r 6mnia 
såec u la sa ecul6ru m. 

P. Ianka ikkisest a 
iankai kkisee n . 

M. Ame n . 
P. Rukoilkaam

me ... Isä meidä n 
. .. Äläkä johda ta 
meitä kiusau ksee n. 

M . Vaan pääs tä 
meitä pa hasta. 

P. Ianka ikkisest a 
iankaikkis een . 
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M. Ame n. 
5. Pa x 06mini 

sit se mper vobis 
cum. 

Jlll. Et cu m sp i
ritu tuo. 

M. ·A meo . 
P. He1Tan rau

ha olkoon aina 
kan ssa nn e. 
. M Ja sinun hen 

kesi kan ss a. 

Nyt seura a Agn"s Dei Uuma lan ka ri tsa), 
j onka a ikana kes kink er tai sesti kumartu 
neena ministe ri lvö kolmasti rintaansa sa
mal la kuin pappik .in. 

S. Domine, non J>. l lcrra en ole 
dig ous . . . sen arv oine n .. . 

Ministeri , keskink ertai ses ti kumartune ena , 
lyö kolm as ti rintoihinsa. Ku n pappi na ut 
tii pyhän Host ian, mi11iste ri kumar tuu s~·
,•ään, oj entuen vast a sitt en kun pap pik in. 
Kun pappi tartt uu pa llaan , ministeri nousee, 
tekee yhdes sä papin kanssa (lat tia lla) pol
ven notk is tuksen, ase ttaa kr e de nsiltä la uta
se n kannuinen sa alt tarill e, ottaa viinik annu n 
oikea an ja ve sikannun vase mpaan käteensä, 
pyyhkä isee niiden pohj ia liina an ja asettu u 
seiso maan pa pin oikea lle pu olell e . Kun 
pa ppi' nauttii p. Kalkin, )ninis ter i kumartuu 
syvää n. Papin oje nta essa kal kin, m. kaataa 
siihen vähän viiniä j a asett uu se isom aan 
oikea lle läh innä ylimmälle aske leelle, kas
vot pappiin päin , teke e kumarruksen ja 
kaataa pap in sorm ille ensi n viiniä sitte n 
vettä ja kor ja a kannut kredens ille. Vie sit
t en (keskellä p olvennotkist us) mess uk irjan 
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alttarin oikealle korn111e, jon ka jälk ee n pol
vistuu vasemmalle alttarin a limmall e ask e
lee lle . 

S. Dominu s v·o
biscum. 

M. Et cum spi
r:tu tuo. 

S. Or em us 
pe r ömni a sae cula 
s ae cu 16ru m. 

M. Amen. 
S. Döminus vo

biscum. 
A1. Et cum spi

rilu lu o . 
S. Ite . fvli ssa cst 

(ta i) Bcncdicamus 
Domino. 

M Deo gråt ias. 

J>. 1 lerra teidän 
kanssanne. 

M. Ja sinun 
hen ke si kanssa. 

P. Ruko ilkaa m
me . . . iankai kk i
ses ta iank aikkis een. 

111. Amen. 
P. Herra te id än 

kanssanne. 
M. Ja si nun hen

kc~i kanssa . 
P. Menkäät, 

Messu on lop us~a 
(t ai) Kii ttäk ää m me 
Herraa. 

M. Jumalalle kii 
tos . 

Jos pappi on jättänyt me ssu kirjan auki, 
ministeri vie sen n,·t, samoin kuin ensi ke r
ralla, a ltt a rin vasemnrnlle puolt:lle. 

Mutta sielumessuissa: 

P. Requi csc an t I'. Levätkoöt 
in pace . rauha ss a, 

M. 1\111c11. M. J\111c11. 
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S. Benedicat 
(m inisteri kumartuu ) 
vos omnipotens 
Deu s : -j" Pater, et 
Filius et Spiritus 
S an ctus. 

M. J\men (nou
see). 

S. 0 6minus vo
biscum. 

M. Et cum spi
ritu tu o. 

S. Initium t sanc
ti Evangc lii t se
cöndum t Joan
nem. 

P. Si unatk oo n 
teitä kaikkivaltias 
Juma la , Is:t ja 
Poika Ja Pyhä 
H enki. 

M. Amen. 

P. 1 Icrra teidän 
kanssanne. 

M. Ja s inu n hen
kesi kans sa . 

P. Pyhän Evan
keliumin alku J o
han neks en kerto
mana. 

Ristin mer kki kute n ensimäi sessäkin Evan
keli umissa. 

M. Gl6 ria tibi, 
Domin e. 

S. ln princip io 
erat Verbum 

Lopussa : 

M. Deo grå tia s. 

M. Kunnia Sl-

null e, l lerra. 
P. Alussa oli 

Sana ... 

M. Jumalalle kii
tos. 

Hiljaista Messu a' seuraa vien rukousten . 
aikana ministeri (lattialle polvistune enaJ 
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lukee Av e Mariasla jä lkiosan, Sa!ve Rtg i-
11011 vuorotellen pa pi n kanssa, vastaussä
keen, sanoo molempiin rukouksiin Amim 
ja lopussa kolm asti Armahda 1'1/eitä. Kun 
pappi ottaa kalkin, ministe r i ottaa mess u
kirja n, tekee papi n kanssa yhdes sä (latt iaan ) 
po lven notkistuk sen, oje ntaa häne lle birefin 
ja lähtee papin edellä sakaristoon. T ää llä 
tehdään ensin kum arrus ristille, sitte n pa
pille, jonka j älkeen minist er i auttaa pap in 
riisuuntumista. 




