
KOLMAS PÄÄSIÄISEN 
JÄLKEINEN SUNNUNTAI

INTROITUS (Ps. 65:1-3)
 Riemuitkaa Jumalan edessä 
kaikki maa, alleluja. Veisatkaa 
virsi hänen nimellensä, alleluja. 
Antakaa kunnia ja ylistys, alleluja, 
alleluja, alleluja.
 Sanokaa Jumalalle: kuinka pel-
jättävät ovat sinun tekosi, Herra. 
Sinun voimasi paljouden tähden 
sinun vihollisesi matelevat sinun 
edessäsi.
 Kunnia Isälle. Riemuitkaa.

ORATIO
 Jumala, joka annat totuutesi 
valon loistaa eksyväisille, jotta he 
saattaisivat palata vanhurskauden 
tielle, anna niiden kaikkien, jotka 
kristinuskoa tunnustavat, hyljätä 
se, mikä on tämän nimen vastaista, 
ja tavoitella sitä, mikä siihen sopii. 
Herramme.

EPISTOLA (1. Piet. 2:11-19)
 Rakkaat ystävät, te jotka asutte 
muukalaisina vieraassa maassa. 
Minä kehotan teitä pysymään eros-
sa tämän maailman himoista, jotka 
sotivat sielua vastaan. Eläkää moit-
teettomasti pakanoiden keskellä, 
jotta he teitä pahantekijöiksi pane-
tellessaan havaitsisivatkin hyvät 
tekonne ja ylistäisivät Jumalaa sinä 
päivänä, jona hän kohtaa heidät.
 Taipukaa Herran vuoksi kaiken 
maallisen järjestyksen alaisuuteen: 
keisarin, koska hän on kaikkien 
yläpuolella, ja yhtä lailla käs-
kynhaltijoiden, koska keisari on 
valtuuttanut heidät rankaisemaan 
pahantekijöitä ja palkitsemaan 
niitä, jotka tekevät hyvää. Jumalan 
tahto näet on, että te hyvää teke-
mällä panette sulun ymmärtämät-
tömien ihmisten typerille puheille. 

Ja näin tehkää vapaiden tavoin -- 
älkää niin kuin ne, joilla vapaus on 
pahuuden verhona, vaan niin kuin 
Jumalan orjat. Osoittakaa kaikille 
arvonantoa, rakastakaa uskonvel-
jiä, pelätkää Jumalaa, kunnioitta-
kaa keisaria.
 Palvelijat, kunnioittakaa isän-
tiänne ja olkaa heille kuuliaisia, 
ei ainoastaan hyville ja lempeille, 
vaan myös epäoikeudenmukaisil-
le, sillä se on armoa Kristuksessa 
Jeesuksessa, meidän Herrassam-
me.

Alleluja, alleluja. (Ps. 110:9; Luuk. 
24:46)
 Herra lähetti kansallensa lu-
nastuksen, alleluja. Kristuksen piti 
kärsiä ja nousta kuolleista ja siten 
mennä kirkkauteensa. Alleluja.

EVANGELIUM (Joh. 16:16-22)
 Siihen aikaan Jeesus sanoi ope-
tuslapsillensa: ”Vielä vähän aikaa, 
ettekä te näe minua, taas vähän 
aikaa, ja te näette minut jälleen.”
 Jotkut opetuslapsista kyselivät 
toisiltaan: ”Mitä hän oikein tarkoit-
taa sanoessaan: ’Vielä vähän aikaa, 
ettekä te näe minua, taas vähän 
aikaa, ja te näette minut jälleen’? 
Ja mitä hän tarkoittaa, kun sanoo 
menevänsä Isän luo?”
 ”Miksi hän puhuu vähästä 
ajasta?” he ihmettelivät. ”Ei hänen 
puhettaan ymmärrä.”
 Jeesus huomasi, että heidän teki 
mieli kysyä häneltä. Hän sanoi 
heille:
 ”Sekö teitä askarruttaa, että 
sanoin: ’Vielä vähän aikaa, ettekä 
te näe minua, taas vähän aikaa, ja 
te näette minut jälleen’? Totisesti, 
totisesti: te saatte itkeä ja valittaa, 
mutta maailma iloitsee. Te joudut-
te murehtimaan, mutta tuskan-
ne muuttuu iloksi. Nainen, joka 

synnyttää, tuntee 
tuskaa, kun hänen 
hetkensä koittaa. 
Mutta kun lapsi 
on syntynyt, äiti ei 
enää muista kipu-
jaan vaan iloitsee 
siitä, että ihminen on syntynyt 
maailmaan. Tekin tunnette nyt 
tuskaa, mutta minä näen teidät 
vielä uudelleen, ja silloin teidän sy-
dämenne täyttää ilo, jota ei kukaan 
voi teiltä riistää.”

Credo

OFFERTORIUM (Ps.145:2)
 Ylistä sieluni, Herraa. Minä 
ylistän Herraa kaiken ikäni, minä 
veisaan kiitosta Jumalalleni niin 
kauan kuin elän, alleluja.

SECRETA
 Herra, suokoot nämä salaisuu-
det meille sen armon, että me ma-
sentamalla maalliset halut opimme 
rakastamaan taivaallisia. Herram-
me.

Pääsiäisen prefaatio

COMMUNIO (Joh. 16:16)
 Vähän aikaa, niin te ette näe 
minua, alleluja, ja vielä vähän ai-
kaa, niin te näette minut, sillä minä 
menen Isän tykö, alleluja, alleluja.

POSTCOMMUNIO
 Rukoilemme sinua, Herra, että 
nauttimamme sakramentit olisivat 
sielullemme uudistavana ravinto-
na ja ruumiillemme vahvistavana 
apuna. Herramme.

SocietaS Sancti GreGorii MaGni

SUOMENKIELISET TEKSTIT TRIDENTIINISTÄ MESSUA VARTEN

Olkaa hyvä ja tukekaa tätä apostolaattia kolehdissa.



THIRD SUNDAY  
AFTER EASTER

INTROIT Ps. 65:1-2
 Shout joyfully to God, all the 
earth, alleluia, alleluia! Sing a 
psalm to the glory of His name, 
Alleluia, Proclaim His glorious 
praise, alleluia, alleluia, alleluia!
 Ps. 65:3. Say to God, “How tre-
mendous are your deeds, O Lord! 
because of Your great strength 
Your enemies cringe before You.”
 V. Glory be . . .

COLLECT
 Show us the light of Your truth, 
O God, which guides the sinner 
back to th epath of justice. Let 
those who profess to be Christians 
avoid whatever will endanger 
their faith, and follow those things 
which will help it. Through Our 
Lord . . .

EPISTLE I Peter 2:11-19.
 Dearly beloved, I beseech 
you, as strangers and pilgrims, 
to refrain yourselves from carnal 
desires which war against the soul, 
Having your conversation good 
among the Gentiles: that whereas 
they speak against you as evildo-
ers, they may, by the good works 
which they shall behold in you, 
glorify God in the day of visitation.
 Be ye subject therefore to every 
human creature for God’s sake: 
whether it be to the king as excel-
ling, Or to governors as sent by 
him for the punishment of evildo-
ers and for the praise of the good. 
For so is the will of God, that by 
doing well you may put to silence 
the ignorance of foolish men: As 
free and not as making liberty a 
cloak for malice, but as the serv-
ants of God. Honour all men. Love 

the brotherhood. Fear God. Hon-
our the king. Servants, be subject 
to your masters with all fear, not 
only to the good and gentle but 
also to the forward. For this is 
thankworthy: if, for conscience to-
wards God, a man endure sorrows, 
suffering wrongfully. 

Alleluia, alleluia! V. Ps. 110:9
 The Lord has sent deliverance 
to His people. Alleluia!
 V. Luke 24:26. Thus Christ 
should suffer and should rise 
again from the dead and should 
enter into His glory. Alleluia!

GOSPEL John 16:16-22.
 At that time, Jesus said to His 
disciples: “A little while, and now 
you shall not see Me: and again a 
little while, and you shall see Me: 
because I go to the Father.” Then 
some of his disciples said one to 
another: “What is this that he saith 
to us: A little while, and you shall 
not see me: and again a little while, 
and you shall see me, and, Because 
I go to the Father?” They said 
therefore: “What is this that he 
saith, A little while? We know not 
what he speaketh.”
And Jesus knew that they had 
a mind to ask him. And he said 
to them: “Of this do you inquire 
among yourselves, because I said: 
A little while, and you shall not see 
Me; and again a little while, and 
you shall see Me? Amen, amen, I 
say to you, that you shall lament 
and weep, but the world shall 
rejoice: and you shall be made sor-
rowful, but your sorrow shall be 
turned into joy. A woman, when 
she is in labour, hath sorrow, be-
cause her hour is come; but when 
she hath brought forth the child, 
she remembereth no more the an-

guish, for joy that 
a man is born into 
the world. So also 
you now indeed 
have sorrow: but I 
will see you again 
and your heart 
shall rejoice. And your joy no man 
shall take from you.”

OFFERTORY ANTIPHON Ps. 
145:2
 Praise the Lord, O my soul; I 
will praise the Lord all my life; I 
will sing praise to my God while I 
live, alleluia!

SECRET 
 May this sacred rite help us 
to overcome our earthly desires, 
O Lord, and teach us to love the 
things of heaven. Through Our 
Lord . . .
   
COMMUNION ANTIPHON John 
16:16
 A little while and you shall see 
Me no longer, alleluia! and again 
a little while and you shall see Me, 
because I go to the Father, alleluia, 
alleluia!

POSTCOMMUNION 
 O Lord, may the Sacrament 
which we have received strength-
en us in spirit and comfort us in 
body. Through Our Lord . . .
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