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SUOMENKIELISET TEKSTIT TRIDENTIINISTÄ MESSUA VARTEN

Olkaa hyvä ja tukekaa tätä apostolaattia kolehdissa.

PAASTON NELJÄS SUNNUNTAI

INTROITUS (Jes. 66:10, 11; Ps. 121:1)
Iloitse Jerusalem! Kokoontukaa te kaikki, jotka häntä 
rakastatte. Iloitsemalla iloitkaa te, jotka olette olleet 
murheessa, jotta ihastuisitte ja täyttyisitte lohdutuksen-
ne runsaudella.
 Minä iloitsin, kun minulle sanottiin: menemme Her-
ran huoneeseen.
 Kunnia Isälle. Iloitse.

ORATIO
Rukoilemme sinua, kaikkivaltias Jumala, että me, jotka 
tekojemme ansioista kärsimme, saisimme virvoituksen 
sinun armosi lohdutuksesta. Herramme.

EPISTOLA (Gal. 4:22-31; 5:1)
Veljet, Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, 
että Abrahamilla oli kaksi poikaa, joista 
toisen synnytti orjatar, toisen vapaa nainen. 
Orjattaren poika syntyi luonnonjärjestyksen 
mukaisesti, vapaan naisen poika sen sijaan 
lupauksen voimasta. Tämä on vertauskuva. 
Naisilla tarkoitetaan kahta liittoa. Toinen 
on Siinainvuoren liitto, joka synnyttää 
orjuuteen, ja se on Hagar. Hagar tarkoittaa 
Arabiassa olevaa Siinainvuorta, ja sitä vas-
taa nykyinen Jerusalem, joka lapsineen elää 
orjuudessa. Mutta taivaallinen Jerusalem 
on vapaa, ja se on meidän äitimme. Onhan kirjoitettu: 
Iloitse, sinä hedelmätön, joka et synnytä! Riemuitse ja 
huuda, sinä joka et tunne synnytystuskia! Sillä yksi-
näisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on 
mies. Veljet, te olette lupauksen lapsia, niin kuin Iisak 
oli. Niin kuin luonnonjärjestyksen mukaisesti syntynyt 
silloin vainosi Hengen vaikutuksesta syntynyttä, niin on 
laita nytkin. Mutta mitä pyhät kirjoitukset sanovatkaan? 
”Aja pois orjatar ja hänen poikansa, sillä orjattaren poi-
ka ei saa jakaa perintöä vapaan naisen pojan kanssa.” 
Me emme siis, veljet, ole orjattaren vaan vapaan naisen 
lapsia. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis 
lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen.

GRADUALE (Ps. 121: 1, 7)
Minä iloitsin kun minulle sanottiin: menemme Herran 
huoneeseen. Rauha olkoon linnassasi ja runsaus torneis-
sasi.

TRACTUS (Ps. 124: 1-2)
Jotka Herraan turvaavat ovat kuin Siionin vuori. Joka 
asuu Jerusalemissa, se ei horju iankaikkisesti. Niin kuin 
vuoret ympäröivät Jerusalemia, niin Herra, ympäröitsee 
kansaansa, nyt ja iankaikkisesti.

EVANGELIUM (Joh. 6: 1- 15)
Siihen aikaan Jeesus lähti Galileanjärven eli Tiberiaan-
järven toiselle puolen. Häntä seurasi suuri väkijoukko, 

sillä ihmiset olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki 
parantamalla sairaita. Jeesus nousi vuorenrinteelle ja 
asettui opetuslapsineen sinne istumaan. Juutalaisten 
pääsiäisjuhla oli lähellä. Jeesus kohotti katseensa ja näki, 
että suuri ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi Filippuk-
selta: ”Mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat syö-
däkseen?” Tämän hän sanoi koetellakseen Filippusta, 
sillä hän tiesi kyllä, mitä tekisi. Filippus vastasi: ”Kah-
densadan denaarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä 
palaa kullekin. ”Silloin eräs opetuslapsi, Simon Pietarin 
veli Andreas, sanoi Jeesukselle: ”Täällä on poika, jolla 
on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa. Mutta miten ne riittäi-
sivät noin suurelle joukolle?” Jeesus sanoi: ”Käskekää 
kaikkien asettua istumaan.” Rinteellä kasvoi rehevä 
nurmi, ja ihmiset istuutuivat maahan. Paikalla oli noin 

viisituhatta miestä. Jeesus otti leivät, kiitti 
Jumalaa ja jakoi leivät syömään asettuneil-
le. Samoin hän jakoi kalat, ja kaikki saivat 
niin paljon kuin halusivat. Kun kaikki oli-
vat kylläisiä, Jeesus sanoi opetuslapsilleen: 
”Kerätkää tähteeksi jääneet palaset, ettei 
mitään menisi hukkaan.” He tekivät niin, 
ja viidestä ohraleivästä kertyi vielä kaksi-
toista täyttä korillista palasia, jotka olivat 
jääneet syömättä. Kun ihmiset näkivät, 
minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat: 
”Tämä on todella se profeetta, jonka oli 
määrä tulla maailmaan.” Mutta Jeesus tiesi, 
että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä 

kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän meni 
sinne yksin.

Credo

OFFERTORIUM (Ps. 134: 3,6)
Ylistäkää Herraa, sillä hän on hyvä. Veisatkaa kiitosta 
hänen nimellensä, sillä se on suloinen. Kaiken, mitä 
Herra tahtoo, hän tekee sekä taivaassa että maassa.

SECRETA
Rukoilemme sinua, Herra, että lempeästi katsoisit näi-
den uhrien puoleen, jotta ne edistäisivät hartauttamme 
ja autuuttamme. Herramme.

Paaston prefaatio

COMMUNIO ((Ps. 121: 3,4)
Jerusalem on rakennettu kaupungiksi, johon kokoonnu-
taan yhteen ja jonne sukukunnat, Herran sukukunnat, 
vaeltavat ylistämään sinun nimeäsi Herra.

POSTCOMMUNIO
Rukoilemme sinua, laupias Jumala, suo että pyhiä 
lahjojasi, joilla yhä uudelleen täytymme, käsittelemme 
vilpittömän hartaina ja nautimme niitä alati uskollisin 
mielen. Herramme.
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FOURTH SUNDAY IN LENT
LAETARE SUNDAY

INTROIT (Isa. 66:10-11)
Rejoice, O Jerusalem, and come together all you who love 
her. rejoice with joy, you who have been in sorrow, that 
you may exalt, and be filled from the abundance of your 
consolation.
 Ps. 121:1. I rejoice at the tidings that were told me, 
“We shall go into the house of the Lord.”
 V. Glory be . . .

COLLECT
O Almighty God, we are being justly punished for our 
sins, but comfort us with Your grace, that we may live. 
Through Our Lord . . .
 
EPISTLE (Gal. 4:22-31)
Brethren: For it is written that Abraham had 
two sons: the one by a bondwoman and 
the other by a free woman. But he who was 
of the bondwoman was born according to 
the flesh: but he of the free woman was by 
promise. Which things are said by an allego-
ry. For these are the two testaments. The one 
from Mount Sinai, engendering unto bond-
age, which is Agar. For Sina is a mountain in 
Arabia, which hath affinity to that Jerusalem 
which now is: and is in bondage with her 
children. But that Jerusalem which is above is free: which 
is our mother. For it is written:
 Rejoice, thou barren, that bearest not: break forth and 
cry thou that travailest not: for many are the children of 
the desolate, more than of her that hath a husband.
 Now we, brethren, as Isaac was, are the children of 
promise. But as then he that was born according to the 
flesh persecuted him that was after the spirit: so also it is 
now. But what saith the scripture? “Cast out the bond-
woman and her son: for the son of the bondwoman shall 
not be heir with the son of the free woman.” So then, 
brethren, we are not the children of the bondwoman but 
of the free: by the freedom wherewith Christ has made us 
free.

GRADUAL (Ps. 121:1, 7)
I rejoice at the tidings that were told me, “We shall go 
into the house of the Lord.” V. May peace be within your 
walls, and prosperity within your towers.

TRACT (Ps. 124:1-2)
They who trust in the Lord are like Mount Sion; he who 
dwells in Jerusalem shall never be moved. 
V. Mountains are round about it, and the Lord is round 
about His people, from henceforth and forever.

GOSPEL (John 6:1-15)
At that time, After these things Jesus went over the sea of 
Galilee, which is that of Tiberias. And a great multitude 
followed him, because they saw the miracles which he 
did on them that were diseased. Jesus therefore went up 
into a mountain: and there he sat with his disciples.
Now the pasch, the festival day of the Jews, was near at 
hand. When Jesus therefore had lifted up his eyes and 
seen that a very great multitude cometh to him, he said to 
Philip: “Whence shall we buy bread, that these may eat?” 
And this he said to try him: for he himself knew what he 
would do.
 Philip answered him: “Two hundred pennyworth of 
bread is not sufficient for them that every one may take a 
little.” One of his disciples, Andrew, the brother of Simon 

Peter, saith to him: “There is a boy here that 
hath five barley loaves and two fishes. But 
what are these among so many?” Then Jesus 
said: “Make the men sit down.”
Now, there was much grass in the place. The 
men therefore sat down, in number about 
five thousand. And Jesus took the loaves: 
and when he had given thanks, he distrib-
uted to them that were set down. In like 
manner also of the fishes, as much as they 
would. And when they were filled, he said 
to his disciples: “Gather up the fragments 
that remain, lest they be lost.” They gathered 
up therefore and filled twelve baskets with 

the fragments of the five barley loaves which remained 
over and above to them that had eaten.
 Now those men, when they had seen what a miracle 
Jesus had done, said: “This is of a truth the prophet that 
is to come into the world.” Jesus therefore, when he knew 
that they would come to take him by force and make him 
king, fled again into the mountains, himself alone.

OFFERTORY ANTIPHON (Ps. 134:3, 6)
Praise the Lord, for He is good; sing praise to His name, 
for He is sweet. All He has willed, He has done in heaven 
and on earth.

SECRET 
Look with favor upon these offerings, O Lord, that they 
may be an aid to our devotion and to our salvation. 
Through Our Lord . . .

COMMUNION ANTIPHON (Ps. 121:3-4)
Jerusalem was built as a city with compact unity; to it the 
tribes went up, the tribes of the Lord, to give praise to 
Your name, O Lord.

POSTCOMMUNION 
O merciful God, we never fail to be nourished by Your 
Sacrament. May we offer it with true devotion and re-
ceive it always with faith. Through Our Lord . . .


