Societas Sancti Gregorii Magni
SUOMENKIELISET TEKSTIT TRIDENTIINISTÄ MESSUA VARTEN
ADVENTIN ENSIMMÄINEN SUNNUNTAI
INTROITUS (Ps. 24: 1-3, 4)
Sinun tykösi ylennän sieluni, Jumalani, sinuun minä turvaan enkä häpeään joudu. Älkööt
viholliseni pilkatko minua, sillä ei kukaan, joka
sinua odottaa joudu häpeään.
Osoita minulle tiesi, Herra, ja opeta minulle
polkusi.
Kunnia Isälle.Sinun.
Gloria jää adventin aikana pois.
ORATIO
Rukoilemme sinua, Herra, herätä
voimasi, jotta sinun varjeluksellasi
pääsisimme syntiemme uhkaavista
vaaroista ja sinun vapahduksellasi
säästyisimme niistä, sinä, joka elät ja
hallitset Isän Jumalan kanssa Pyhän
Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
EPISTOLA (Room. 13: 11-14)
Veljet, tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä.
Teidän on aika herätä unesta, sillä pelastus on
nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä
tuli uskovia. Yö on kulunut pitkälle, päivä jo
sarastaa. Hylätkäämme siis pimeyden teot ja
varustautukaamme valon asein. Meidän on elettävä nuhteettomasti niin kuin päivällä eletään,
ei remuten ja juopotellen, siveettömästi ja irstaillen, riidellen ja kiihkoillen. Pukekaa yllenne
Herra Jeesus Kristus.
GRADUALE (Ps. 24:3; 84:8)
Ei kukaan, joka minua odottaa, joudu häpeään. Tee minulle tiesi tiettäväksi, Herra, ja
opeta minulle polkusi.
Alleluja, alleluja. Osoita, Herra, meille laupeutesi ja anna meille autuutesi. Alleluja.
EVANGELIUM (Luuk. 21:25-33)
Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsillensa:
”Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkke-

jä. Meren aallot pauhaavat jylisten, ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa.
Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä,
mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden
voimat järkkyvät. Silloin nähdään Ihmisen Pojan
tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja
kirkkaudessaan. Kun nuo tapahtumat alkavat,
nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän
vapautuksenne on lähellä.” Hän esitti heille
myös vertauksen: ”Katsokaa viikunapuuta, tai
mitä puuta tahansa. Kun näette sen puhkeavan
lehteen, te tiedätte ilman muuta, että kesä on jo
lähellä. Samalla tavoin te nähdessänne tämän tapahtuvan tiedätte, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti:
tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin
kaikki tämä tapahtuu. Taivas ja maa
katoavat, mutta minun sanani eivät
katoa.”
Credo
OFFERTORIUM (Ps. 24:1-3)
Sinun tykösi ylennän sieluni, Jumalani, sinuun minä turvaan enkä häpeään joudu.
Älkööt viholliseni pilkatko minua, sillä ei kukaan, joka sinua odottaa, joudu häpeään.
SECRETA
Puhdistakoot nämä lahjat meidät, Herra,
väkevällä voimalla ja viekööt meidät puhtaina
alkulähteensä luokse. Herramme.
P. Kolminaisuuden prefaatio
COMMUNIO (Ps. 84:13)
Herra antaa siunauksen ja maamme antaa
hedelmänsä.
POSTCOMMUNIO
Anna meidän täällä temppelissäsi saada
laupeutesi, Herra, jotta sopivasti kunnioittaen
valmistautuisimme pelastuksemme tulevaan
juhlaan. Herramme.

Olkaa hyvä ja tukekaa tätä apostolaattia kolehdissa.

Societas Sancti Gregorii Magni
ENGLISH TEXTS FOR THE TRIDENTINE MASS
FIRST SUNDAY OF ADVENT
INTROIT (Ps. 24. 1-3; Ibid. 4)
To Thee, O Lord, have I lifted up my soul:
in Thee, O my God, I put my trust; let me not
be ashamed. Neither let my enemies laugh at
me: for none of them that wait on Thee shall be
confounded. Ps. Show, O Lord, Thy ways to me,
and teach me Thy paths. Glory be to the Father,
and to the Son, and to the Holy Ghost As it was
in the beginning, is now, and ever shall be, world
without end. Amen.
COLLECT
Arise in Thy strength, we beseech
Thee, O Lord, and come: from the
dangers which threaten us because
of our sins, be Thy presence our sure
defense, be Thy deliverance our safety
for evermore. Who livest and reignest,
with God the Father, in the unity of
the Holy Ghost, God, world without
end. Amen.
EPISTLE (Rom 13. 11-14)
A reading from the Epistle of the blessed
apostle Paul to the Romans. Brethren, knowing
the time, that it is now the hour for us to rise
from sleep; for now our salvation is nearer than
when we believed. The night is past, and the day
is at hand; let us therefore cast off the works of
darkness, and put on the armour of light. Let us
walk honestly, as in the day; not in rioting and
drunkenness, not in chambering and impurities,
not in contention and envy; but put ye on the
Lord Jesus Christ.
GRADUAL: (Ps. 24. 3, 4)
None of them that wait on Thee shall be confounded. Show, O Lord, Thy ways to me, and
teach me Thy paths.
ALLELUIA: (Ps. 84. 8)
Alleluia, alleluia. Show us O Lord, Thy mercy:
and grant us Thy salvation. Alleluia.
GOSPEL: (Luke 21. 25-33)
At that time, Jesus said to His disciples:
“There shall be signs in the sun, and in the moon,
and in the stars; and upon the earth distress of

nations, by reason of the confusion of the roaring
of the sea and of the waves: men withering away
for fear and expectation of what shall come upon
the whole world. For the powers of heaven shall
be moved; and then they shall see the Son of man
coming in a cloud with great power and majesty. But when these things begin to come to pass,
look up and lift up your heads, because your
redemption is at hand.” And He spoke to them
a similitude: “See the fig tree, and all the trees;
when they now shoot forth their fruit, you know
that summer is nigh; so you also, when you shall
see these things come to pass, know
that the kingdom of God is at hand.
Amen I say to you, this generation
shall not pass away till all things be
fulfilled. Heaven and earth shall pass
away, but My words shall not pass
away.”
OFFERTORY ANTIPHON (Ps. 24.
1-3)
To Thee have I lifted up my soul:
in Thee, O my God, I put my trust,
let me not be ashamed: neither let my enemies
laugh at me: for none of them that wait for Thee
shall be confounded.
SECRET
May, O Lord, these Sacred Rites enable us,
whom by Thy mighty power Thou hast cleansed
from sin, to come pure in heart before Thee who
art their author. Through our Lord Jesus Christ,
Thy Son, Who liveth and reigneth with Thee in
the unity of the Holy Ghost, God, world without
end. Amen.
COMMUNION ANTIPHON (Ps. 84. 13)
The Lord will give goodness: and our earth shall
yield her fruit.
POSTCOMMUNION
May we in the midst of Thy holy temple, O
Lord, receive of Thy mercy, who seek with fitting
honour to welcome the coming festival of our
Redemption. Through our Lord Jesus Christ,
Thy Son, Who liveth and reigneth with Thee in
the unity of the Holy Ghost, God, world without
end. Amen.

Please support this apostolate through the collection.

