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SUOMENKIELISET TEKSTIT TRIDENTIINISTÄ MESSUA VARTEN

Olkaa hyvä ja tukekaa tätä apostolaattia kolehdissa.

16. HELLUNTAIN JÄLKEINEN SUNNUNTAI

INTROITUS (Ps. 85:3,5; 85:1)
Armahda minua, Herra, sillä sinua minä huudan 
kaiken päivää. Sinä, Herra, olet hyvä ja anteeksianta-
vainen, sinä olet suuri laupeudessa kaikkia kohtaan, 
jotka sinua avuksensa huutavat.
Kallista, Herra, korvasi minun puoleeni ja kuule mi-
nua, sillä minä olen kurja ja köyhä.
Kunnia Isälle. Armahda minua.

ORATIO
Rukoilemme sinua, Herra, että sinun armosi aina 
kävisi edellämme ja saattaisi meitä sekä herättäisi 
henkemme alituisesti hyviin tekoihin. 
Herramme.

EPISTOLA (Ef. 3:13-21)
Veljet, minä pyydän teitä olemaan lan-
nistumatta, vaikka minä saan teidän 
tähtenne kärsiä vainoa. Se koituu teidän 
kunniaksenne.
 Tämän vuoksi minä polvistun Isän 
eteen, hänen, jonka asemaa jokainen isän 
ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä 
kuvastaa. Rukoilen, että hän sanomatto-
massa kirkkaudessaan hengellään vahvis-
taisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Näin 
Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, 
ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. 
Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa 
käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden 
ja syvyyden, ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, 
joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys 
valtaa teidät.
 Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan 
kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin 
osaamme pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys 
kirkossa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien 
sukupolvien, aina ja ikuisesti. Aamen.

GRADUALE (Ps. 101:16,17; 97:1)
Pakanat pelkäävät sinun nimeäsi, Herra, ja kaikki 
maan kuninkaat sinun kunniaasi. Sillä Herra raken-
taa Siionin ja ilmestyy kunniassansa.

Alleluja, alleluja. Veisatkaa Herralle uusi virsi, sillä 
Herra on ihmeitä tehnyt. Alleluja.

EVANGELIUM (Luuk. 14:1-11)
Siihen aikaan Jeesus meni sapattina erään fariseusten 
johtomiehen kotiin aterialle, ja kaikki tarkkailivat, 

mitä hän tekisi. Kävi niin, että hänen luokseen tuli ve-
sipöhöä sairastava mies. Jeesus kääntyi lainopettajien 
ja fariseusten puoleen ja kysyi: ”Onko sapattina lupa 
parantaa vai ei?” He eivät sanoneet siihen mitään. 
Silloin Jeesus kosketti miestä, paransi hänet ja lähetti 
hänet pois. Sitten hän taas kysyi: ”Miten te itse teette? 
Jos jonkun poika tai härkä putoaa kaivoon, niin kai 
hän heti nostaa sen sieltä, vaikka olisikin sapatti?” 
Tähän he eivät kyenneet vastaamaan.
 Jeesus pani merkille, että vieraat pyrkivät aterial-
la asettumaan parhaille paikoille. Niinpä hän esitti 
heille vertauksen: ”Kun sinut on kutsuttu pitoihin, 
älä asetu kunniapaikalle. Joku vieraista saattaa olla si-
nua arvokkaampi, ja isäntä, joka on teidät molemmat 

kutsunut, tulee sanomaan sinulle: ’Anna 
tämä paikka hänelle.’ Silloin joudut nolo-
na siirtymään viimeiselle sijalle. Ei -- kun 
sinut kutsutaan, valitse pöydässä kaik-
kein vaatimattomin paikka. Silloin isäntä 
tulee ja sanoo sinulle: ’Ystäväni, siirry 
tänne lähemmäksi’, ja sinä saat suuren 
kunnian kaikkien vieraiden nähden. Joka 
itsensä korottaa, se alennetaan, ja joka 
itsensä alentaa, se korotetaan.”

Credo

OFFERTORIUM (Ps. 39:14,15)
Herra, riennä minun avukseni; hävetkööt ja punastu-
koot kaikki, jotka minun henkeäni etsivät hukuttaak-
sensa se. Herra riennä minun avukseni.

SECRETA
Herra, rukoilemme sinua, puhdista meidät tämän uh-
rin voimalla ja vaikuta laupeudessasi meissä niin, että 
ansaitsemme tulla siitä myös osallisiksi. Herramme.

Pyhän Kolminaisuuden prefaatio

COMMUNIO (Ps. 70:16-18)
Herra, sinun vanhurskauttasi, sinun ainoan, minä 
ylistän. Jumala, sinä olet opettanut minua nuoruu-
destani asti; Jumala, älä hylkää minua vanhaksi ja 
harmaaksi tultuani.

POSTCOMMUNIO
Rukoilemme sinua, Herra, puhdista hyvyydessäsi sy-
dämemme ja uudista ne taivaallisilla sakramenteilla, 
jotta meillä niiden vaikutuksesta olisi apu ruumiinkin 
puolesta nyt ja tulevaisuudessa. Herramme.
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Please support this apostolate through the collection.

SIXTEENTH SUNDAY AFTER PENTECOST 
   
INTROIT Ps. 85:3, 5
Have pity on me, O Lord, for to You I call all the day; 
for You, O Lord, are sweet and mild, and plentiful in 
mercy to all who call upon You.
 Ps. 85:1. Incline Your ear, O Lord, and answer me, 
for I am needy and poor.
 V. Glory be . . .
 
COLLECT
O Lord, may Your grace always be with us to make 
us diligent in performing good deeds. Through our 
Lord . . .

EPISTLE Eph. 3:13-21
Brethren: Wherefore I pray you not to 
faint at my tribulations for you, which is 
your glory.
 For this cause I bow my knees to 
the Father of our Lord Jesus Christ, Of 
whom all paternity in heaven and earth 
is named: That he would grant you, 
according to the riches of his glory, to 
be strengthened by his Spirit with might 
unto the inward man: That Christ may dwell by 
faith in your hearts: that, being rooted and founded 
in charity, You may be able to comprehend, with all 
the saints, what is the breadth and length and height 
and depth, To know also the charity of Christ, which 
surpasseth all knowledge: that you may be filled unto 
all the fulness of God.
 Now to him who is able to do all things more 
abundantly than we desire or understand, according 
to the power that worketh in us: To him be glory in 
the church and in Christ Jesus, unto all generations, 
world without end. Amen.

GRADUAL Ps. 101:16-17
The nations all revere Your name, O Lord, and all the 
kings of the earth shall reverence Your glory.
 V. For the Lord has built up sion, and He shall 
appear in His glory.

Alleluia, alleluia! V. Ps. 97:1
Sing to the Lord a new canticle, for He has done won-
drous deeds. Alleluia!

GOSPEL Luke 14:1-11
At that time, when Jesus went into the house of 
one of the Pharisees, on the sabbath day, that they 
watched him. And behold, there was a certain man 
before him that had the dropsy. And Jesus answer-
ing, spoke to the lawyers and Pharisees, saying: “Is it 
lawful to heal on the sabbath day?” 
 But they held their peace. But he taking him, 
healed him and sent him away. And answering them, 
he said: “Which of you shall have an ass or an ox fall 
into a pit and will not immediately draw him out, on 
the sabbath day?” And they could not answer him to 
these things.

 And he spoke a parable also to them 
that were invited, marking how they 
chose the first seats at the table, saying to 
them: “When thou art invited to a wed-
ding, sit not down in the first place, lest 
perhaps one more honourable than thou 
be invited by him: And he that invited 
thee and him, come and say to thee: ‘Give 
this man place.’ And then thou begin 
with shame to take the lowest place. But 
when thou art invited, go, sit down in the 
lowest place; that when he who invited 

thee cometh, he may say to thee: ‘Friend, go up high-
er.’ Then shalt thou have glory before them that sit at 
table with thee. Because every one that exalteth him-
self shall be humbled: and he that humbleth himself 
shall be exalted.”

OFFERTORY ANTIPHON Ps. 39:14, 15
Look down, O Lord, to help me. Let them be put to 
shame and confusion who seek to snatch away my 
life. Look down, O Lord, to help me.

SECRET 
Cleanse us by this Sacrifice, O Lord, and in Your 
mercy make us worthy to participate in it. Through 
our Lord . . .

COMMUNION ANTIPHON Ps. 70:16-17, 18
O Lord, I will be mindful of Your singular justice. O 
God, You have taught me from my youth, and when I 
am old and gray, O God, forsake me not!

POSTCOMMUNION 
Purify our souls, O Lord, and instill new life into 
them through this Heavenly Sacrament, so that even 
our bodies may find strength now and for the future. 
Through our Lord . . .


