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SUOMENKIELISET TEKSTIT TRIDENTIINISTÄ MESSUA VARTEN

Olkaa hyvä ja tukekaa tätä apostolaattia kolehdissa.

PYHÄ JOOSEF, TYÖN SUOJELIJA
1. TOUKOKUUTA

Introitus (Viis. 10:17; Ps. 126:1)
Viisaus antoi hurskaille heidän töidensä pal-

kan ja johdatti heitä ihmeellistä tietä. Päivällä se 
oli heille suojana ja yöllä tähtien valona, alleluja, 
alleluja.

Ellei Herra huonetta rakenna, niin sen raken-
tajat turhaan vaivaa näkevät.

Kunnia Isälle. Viisaus.

Oratio
Jumala, kaiken perustaja, joka 

säädit ihmiskunnalle työn lain, anna 
meidän pyhän Joosefin esimerkillä ja 
suojeluksella suorittaa ne työt, jotka 
sinä käsket, ja saada lupaamasi palk-
ka. Herramme.

Epistola (Kol. 3:14-15,17,23-24)
Veljet, pysykää rakkaudessa, sillä 

se tekee kaiken täydelliseksi. Vallit-
koon teidän sydämissänne Kristuksen 
rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin 
jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Mitä 
teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran 
Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Ju-
malaa, Isäämme. Mitä teettekin, tehkää se täy-
destä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle 
ettekä ihmisille. Muistakaa, että saatte Herralta 
palkan, osuutenne perinnöstä. Palvelkaa Herraa 
Kristusta.

Alleluja, alleluja. Missä hädässä he huutane-
vatkin, niin kuulen heitä ja olen aina heille suo-
jelijana. Alleluja. Anna meidän, Joosef, viettää 
viatonta elämää; olkoon se sinun suojeluksessasi 
aina turvallinen, alleluja.

Evangelium (Matt. 13:54-58)
Siihen aikaan tuli Jeesus kotikaupunkiinsa ja 

opetti ihmisiä heidän synagogassaan, ja hämmäs-
tyksissään he kysyivät: ”Mistä hänellä on tämä 
viisaus, mistä voima tehdä ihmeitä? Eikö hän ole 
se rakennusmiehen poika? Eikö hänen äitinsä 
nimi ole Maria, ja ovathan Jaakob, Joosef, Simon 

ja Juudas hänen veljiään? Hänen sisarensakin 
asuvat kaikki täällä missä mekin. Mistä hän on 
voinut saada tämän kaiken?” Näin he torjuivat 
hänet. Jeesus sanoi heille: ”Missään ei profeetta 
ole niin väheksytty kuin kotikaupungissaan ja 
omassa kodissaan.” Ja koska he eivät uskoneet 
häneen, hän ei tehnyt siellä montakaan voimate-
koa.

Credo.

Offertorium (Ps. 89:17)
Olkoon Herran, meidän Jumalamme, hyvyys 

meidän päällämme. Suokoon hän 
kättemme työn menestyä meille, niin 
suokoon menestyä meidän kättemme 
työn, alleluja.

Secreta
Herra, tee meidän uhrilahjam-

me, jotka sinulle kättemme työstä 
kannamme, pyhän Joosefin puollon 
tähden ykseyden ja rauhan pantiksi. 
Herramme.

Pyhän Joosefin prefaatio.

Communio (Matt. 13:54-55)
Mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimal-

liset teot? Eikö hän ole se kirvesmiehen poika? 
Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria? Alleluja.

Postcommunio
Täydentäköön se pyhä, jonka olemme nautti-

neet, Herra, pyhän Joosefin puollolla työtämme 
sekä varmistakoon palkkamme. Herramme.
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MAY 1ST

SAINT JOSEPH THE WORKMAN
SPOUSE OF THE BLESSED VIRGIN MARY

INTROIT Sap. 10:17
Wisdom rendered to the just the wages of 

their labors and conducted them in a wonderful 
way; and she was for them a protection by day 
and the light of the stars by night, alleluia, allelu-
ia!

Ps. 126:1. Unless the Lord build the house, 
they labor in vain who build it.

V. Glory Be . . .

COLLECT
O God, the Creator of all things, 

You have imposed on all men the 
obligation of work. May the example 
and prayer of blessed Joseph help 
us to accomplish the tasks You have 
commanded us to perform, so that 
we may attain the reward You have 
promised. Through Our Lord . . .

EPISTLE Col. 3:14-15, 17, 23-24.
Brethren: have charity, which is the bond of 

perfection. And let the peace of Christ rejoice in 
your hearts, wherein also you are called in one 
body.

Show yourselves thankful. Whatsoever you 
do in word or in work, do all in the name of the 
Lord Jesus Christ, giving thanks to God and the 
Father by him. Whatsoever you do, do it from 
the heart, as to the Lord, and not to men: Know-
ing that you shall receive of the Lord the reward 
of inheritance. Serve ye the Lord Christ.

Alleluia, alleluia! V.
In whatever tribulation they shall cry to Me, 

I will hear them and be their protector always. 
Alleluia!

V. Obtain for us, Joseph, grace to lead an in-
nocent life, that we may always be protected by 
your patronage. Alleluia!

GOSPEL Matt. 13:54-58.
At that time, when Jesus had come into his 

own country, he taught them in their syna-
gogues, so that they wondered and said: “How 
came this man by this wisdom and miracles? Is 
not this the carpenter’s son? Is not his mother 
called Mary, and his brethren James, and Joseph, 
and Simon, and Jude: And his sisters, are they 
not all with us? Whence therefore hath he all 
these things?” And they were scandalized in his 
regard. But Jesus said to them: “A prophet is not 
without honour, save in his own country, and in 

his own house.” And he wrought not 
many miracles there, because of their 
unbelief. 

OFFERTORY ANTIPHON Ps. 89:17
May the tender care of the Lord 

our God watch over us, and direct the 
work of our hands for us! yes, direct 
the work of our hands. Alleluia!

SECRET 
Mat these offerings that we have 

labored with our hands to make -- which we now 
lay before You in sacrifice, O Lord -- be a pledge 
of unity and peace through the intercession of 
blessed Joseph. Through Our Lord . . .

COMMUNION ANTIPHON Matt. 13:54-55
How did this man come by this wisdom and 

these miracles? Is not this the carpenter’s son? Is 
not his mother called Mary? Alleluia!

POSTCOMMUNION 
Let these Holy Mysteries which we have re-

ceived make up for the deficiencies of our work, 
O Lord, and let them assure us of Your rewards 
through the intercession of blessed Joseph. 
Through Our Lord . . .


