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SUOMENKIELISET TEKSTIT TRIDENTIINISTÄ MESSUA VARTEN

Olkaa hyvä ja tukekaa tätä apostolaattia kolehdissa.

22. HELLUNTAIN JÄLKEINEN SUNNUNTAI

INTROITUS (Ps. 129:3,4,1,2)
 Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi rikokset; Her-
ra, kuka silloin kestää? Mutta sinun tykönäsi on 
anteeksiantamus, Israelin Jumala.
 Syvyydestä minä huudan sinua, Herra; Herra, 
kuule minun ääneni.
 Kunnia Isälle. Jos sinä.

ORATIO
 Jumala, meidän turvamme ja väkevyytemme, 
kuule Kirkkosi hartaat rukoukset, sinä, 
joka itse olet hartauden herättäjä, ja 
suo, että todella saamme, mitä uskoen 
anomme.
 Herramme.

EPISTOLA (Fil. 1:6-11)
 Veljet, minä luotan siihen, että 
Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän 
työnsä, myös saattaa sen päätökseen 
Kristuksen Jeesuksen päivään mennes-
sä. Minulla on täysi syy ajatella teistä 
kaikista näin, sillä te olette minun sydämessäni, 
ja olenpa vankilassa tai puolustamassa ja vahvis-
tamassa evankeliumia, te kaikki olette osallisia 
samasta armosta kuin minä. Jumala on todistajani, 
että minä kaipaan teitä kaikkia ja rakastan teitä 
hellästi, niin kuin Kristus Jeesus teitä rakastaa. 
Rukoilen myös, että teidän rakkautenne kasvaisi 
ja yltäisi yhä parempaan ymmärrykseen ja harkin-
taan, niin että osaisitte erottaa, mikä on tärkeää, 
säilyisitte puhtaina ja moitteettomina odottaessan-
ne Kristuksen päivää ja tuottaisitte Jumalan kun-
niaksi ja kiitokseksi runsain mitoin hyvää hedel-
mää, jonka saa aikaan Jeesus Kristus.

GRADUALE (Ps. 132:1,2;113:11)
 Katso kuinka hyvää ja suloista on asua veljek-
sinä sovussa, se on kuin palsami pään päällä, joka 
tipahtelee parralle, Aaronin parralle.
 Allleluja, alleluja. Jotka pelkäävät Herraa, tur-
vaavat häneen; hän on heidän auttajansa ja suojeli-
jansa. Alleluja.

EVANKELIUMI (Matt. 22:15-21)
 Siihen aikaan fariseukset menivät neuvottele-
maan keskenään, miten saisivat Jeesuksen sanois-
taan ansaan. He lähettivät hänen luokseen opetus-
lapsiaan yhdessä Herodeksen kannattajien kanssa. 
Nämä sanoivat: ”Opettaja, me tiedämme, että sinä 
puhut totta ja opetat Jumalan tietä totuuden mu-
kaisesti. Sinä olet ihmisistä riippumaton etkä tee 
eroa heidän välillään. Sano siis meille, mitä mieltä 
olet: onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei?”  
Mutta Jeesus huomasi heidän kieroutensa ja sanoi: 
”Te teeskentelijät! Miksi te yritätte saada minut an-

saan? Näyttäkää sitä rahaa, jolla mak-
satte veronne.” He ottivat esiin denaa-
rin. Jeesus kysyi heiltä: ”Kenen kuva ja 
nimi siinä on?” ”Keisarin”, he vastasi-
vat. Silloin Jeesus sanoi heille: ”Antakaa 
siis keisarille mikä keisarille kuuluu ja 
Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu.”

Credo

OFFERTORIUM (Est. 14:12,13)
 Muista minua, Herra, sinä, joka olet 

kaikkien valtain hallitsija; anna suuhuni oikeat sa-
nat, jotta ne kelpaisivat ruhtinaan kasvojen edessä.

SECRETA
 Suo, laupias Jumala, että tämä autuuttava uhri 
yhä puhdistaisi meidät velastamme ja varjelisi mei-
tä kaikilta vastoinkäymisiltä. Herramme.

Pyhän Kolminaisuuden prefaatio

COMMUNIO (Ps. 16:69
 Minä huudan sinua avukseni, sillä sinä kuulet 
minua, Herra. Kallista korvasi minun puoleeni ja 
kuule minun sanani.

POSTCOMMUNIO
 Herra, olemme nauttineet sinun pyhät salaisuu-
tesi ja rukoilemme sinua nöyrästi, että se, mitä käs-
ket meidän tehdä sinun muistoksesi, tulisi meille 
avuksi heikkoudessamme, 
 Sinä, joka elät ja hallitset.
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INTROIT Ps. 129:3, 4
 If Thou, O Lord, shalt observe iniquities; Lord, 
who shall endure it? for with Thee there is merci-
ful forgiveness, O God of Israel.
 Ps. 129:1-2. Out of the depths have I cried to 
Thee, O Lord; Lord, hear my voice.
 Glory be . . .

COLLECT
O God, our refuge and strength, Author of all 
devotedness, give ear to the devoted prayers of 
Thy Church, and grant, that we may 
obtain in deed what we ask with faith. 
Through our Lord . . .

EPISTLE Phil. 1:6-11
	 Brethren:	we	are	confident	of	this	
very thing, that he which began a 
good work in you will perfect it until 
the day of Jesus Christ: even as it is 
right for me to be thus minded on 
behalf of you all, because I have you 
in my heart, inasmuch as, both in my bonds and 
in	the	defence	and	confirmation	of	the	gospel,	
ye all are partakers with me of grace. For God is 
my witness, how I long after you all in the ten-
der mercies of Christ Jesus. And this I pray, that 
your love may abound yet more and more in 
knowledge and all discernment; so that ye may 
approve the things that are excellent; that ye may 
be sincere and void of offence unto the day of 
Christ;	being	filled	with	the	fruits	of	righteous-
ness, which are through Jesus Christ, unto the 
glory and praise of God. 

GRADUAL Ps. 132:1-2
 Behold how good and how pleasant it is for 
brethren to dwell together in unity. Like the pre-
cious ointment on the head, that ran down upon 
the beard, the beard of Aaron.

Alleluia, alleluia! Ps. 113:11
 They that fear the Lord, let them hope in Him; 
He is their helper and protector. Alleluia!

GOSPEL Matt. 22:15-21
 At that time, the Pharisees went and took 
counsel how they might ensnare him in his talk. 
And they send to him their disciples, with the 
Herodians, saying, “Master, we know that thou 
art true, and teachest the way of God in truth, 
and carest not for any one: for thou regardest 
not the person of men. Tell us therefore, What 
thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto 
Caesar, or not?” But Jesus perceived their wick-
edness, and said, “Why tempt ye me, ye hypo-

crites? Shew me the tribute money.” 
And they brought unto him a penny. 
And he saith unto them, “Whose is 
this image and superscription?” They 
say unto him, “Caesar’s.” Then saith 
he unto them, “Render therefore unto 
Caesar the things that are Caesar’s; 
and unto God the things that are 
God’s.”

OFFERTORY ANTIPHON Esther 14:12, 13
 Remember me, O Lord. Thou who rulest 
above all power; and give a well-ordered speech 
in my mouth, that my words may be pleasing in 
the sight of the prince.

SECRET
 Grant, O merciful God, that this saving rite 
may unremittingly free us from all personal guilt 
and fend off all misfortune. Through our Lord . . 
.
  
COMMUNION ANTIPHON Ps. 16:6
 I have cried, for Thou, O God, hast heard me; 
O incline Thine ear unto me, and hear my words.

POSTCOMMUNION
 We have received, O Lord, the gifts of this 
sacred Mystery, and humbly beseech Thee, that 
what we do at Thy bidding in memory of Thee, 
may avail us in our weakness. Who livest and 
reignest . . .


