
SocietaS Sancti GreGorii MaGni

SUOMENKIELISET TEKSTIT TRIDENTIINISTÄ MESSUA VARTEN

Olkaa hyvä ja tukekaa tätä apostolaattia kolehdissa.

PÄÄSIÄISEN JÄLKEINEN SUNNUNTAI
(VALKOINEN SUNNUNTAI)

Introitus (1. Piet. 2:2; Ps. 80:2)
Halatkaa vastasyntyneitten lasten tavoin maitoa, 

alleluja, viisaasti ja vilpittömästi, alleluja, alleluja, 
alleluja.

Nostakaa riemuhuuto Jumalalle, auttajallemme; 
nostakaa ilohuuto Jaakobin Herralle.

Kunnia Isälle. Halatkaa.

Oratio
Rukoilemme sinua, kaikkivaltias Jumala, suo 

meidän pääsiäisjuhlan vietettyämme säilyttää sen 
elämämme vaiheissa sinun armosi avulla. 
Herramme.

Epistola (1. Joh. 5:4-10)
Rakkaat: Kaikki, mikä on syntyisin 

Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on 
se voitto, tämä on maailman voittanut: 
meidän uskomme. Kuka sitten voittaa 
maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus 
on Jumalan Poika? Todistus Jeesuksesta 
Kristuksesta Hän, Jeesus Kristus, on tul-
lut veden ja veren kautta -- ei ainoastaan 
veden, vaan veden ja veren. Ja Henki on 
todistaja, sillä Henki on totuus. Todistajia on näin 
kolme: Henki, vesi ja veri, ja nämä kolme todistavat 
yhtäpitävästi. Hyväksymmehän me ihmistenkin to-
distuksen, ja Jumalan todistus on paljon painavampi. 
Tämä on Jumalan todistus: hän on todistanut Pojas-
taan. Jokaisella, joka uskoo Jumalan Poikaan, on tämä 
todistus sisimmässään. 

(Matt. 28:7; Joh. 20:26)
Alleluja, alleluja. Ylösnousemukseni päivänä, sa-

noo Herra, käyn teidän edellänne Galileaan. Alleluja. 
Kahdeksan päivän perästä ovien ollessa lukittuina 
Jeesus seisoi opetuslastensa keskellä ja sanoi: Rauha 
teille. Alleluja.

Evangelium (Joh. 20:19-31)
Siihen aikaan, viikon ensimmäisenä, opetuslapset 

olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he 
pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän 
keskellään ja sanoi: ”Rauha teille!” Tämän sanottuaan 
hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi ope-
tuslapset, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi uudel-
leen: ”Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, 
niin lähetän minä teidät.” Sanottuaan tämän hän 

puhalsi heitä kohti ja sanoi: ”Ottakaa Pyhä Henki. 
Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat an-
teeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei 
saa syntejään anteeksi.” Yksi kahdestatoista opetus-
lapsesta, Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didy-
mos, ei ollut muiden joukossa, kun Jeesus tuli. Toiset 
opetuslapset kertoivat hänelle: ”Me näimme Herran.” 
Mutta Tuomas sanoi: ”En usko. Jos en itse näe nau-
lanjälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin ja 
jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko.” 
Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas 
koolla, ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat lu-
kossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään 
ja sanoi: ”Rauha teille!” Sitten hän sanoi Tuomaal-

le: ”Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. 
Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole 
epäuskoinen, vaan usko!” Silloin Tuo-
mas sanoi: ”Minun Herrani ja Jumalani!” 
Jeesus sanoi hänelle: ”Sinä uskot, koska 
sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka us-
kovat, vaikka eivät näe.” Monia muitakin 
tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa 
nähden, mutta niistä ei ole kerrottu tässä 
kirjassa. Tämä on kirjoitettu siksi, että 
te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, 
Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, 
olisi elämä hänen nimensä tähden.

Credo

Offertorium (Matt. 28:2,5,6)
Herran enkeli astui alas taivaasta ja sanoi naisille: 

”Hän, jota etsitte, on noussut ylös, niin kuin hän on 
sanonut.” Alleluja.

Secreta
Ota vastaan, Herra, riemuitsevan Kirkon lahjat, ja 

niin kuin annat sille aiheen näin suureen iloon, suo 
sille myös ikuisen ilon hedelmä. Herramme.

Pääsiäisen prefaatio

Communio (Joh. 20:27)
Ojenna kätesi ja tunne naulojen sijat, alleluja, äläkä 

ole epäuskoinen vaan uskovainen, alleluja, alleluja.

Postcommunio
Rukoilemme sinua, Herra meidän Jumalamme, 

että ne pyhät salaisuudet, jotka sinä asetit pelas-
tuksemme turvaksi, olisivat meille lääkkeenä nyt ja 
tulevaisuudessa. Herramme.
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LOW SUNDAY
THE OCTAVE DAY OF EASTER

OR DOMINICA IN ALBIS

INTROIT I Peter 2:2
Crave, as newborn babes, alleluia! pure spiritual 

milk, alleluia, alleluia, alleluia!
Ps. 80:2. Sing joyfully to God, our helper; sing 

aloud to God of Jacob.
V. Glory be . . .

COLLECT
O Almighty God, let our conduct and our lives 

always be guided by the Easter feast we have just 
celebrated. Through Our Lord . . .

EPISTLE I John 5:4-10.
Beloved: For whatsoever is born of 

God overcometh the world. And this is 
the victory which overcameth the world: 
Our faith. Who is he that overcometh the 
world, but he that believeth that Jesus is 
the Son of God?

This is he that came by water and 
blood, Jesus Christ: not by water only but 
by water and blood. And it is the Spirit 
which testifieth that Christ is the truth. 
And there are Three who give testimony in heaven, 
the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these 
three are one. And there are three that give testimony 
on earth: the spirit and the water and the blood. And 
these three are one. If we receive the testimony of 
men, the testimony of God is greater. For this is the 
testimony of God, which is greater, because he hath 
testified of his Son. He that believeth in the Son of 
God hath the testimony of God in himself.

Alleluia, alleluia!
V. Matt. 28:7. “On the day of My resurrection,” 

said the Lord, “I will go before you into Galilee.” 
Alleluia!

V. John 20:26. After eight days, the doors being 
closed, Jesus stood in the midst of His disciples, and 
said, “Peace be to you.” Alleluia!

GOSPEL John 20:19-31.
At that time, when it was late the same day, the 

first of the week, and the doors were shut, where the 
disciples were gathered together, for fear of the Jews, 
Jesus came and stood in the midst and said to them: 
“Peace be to you.” And when he had said this, he 
shewed them his hands and his side. The disciples 
therefore were glad, when they saw the Lord. He 
said therefore to them again: “Peace be to you. As the 

Father hath sent me, I also send you.” When he had 
said this, he breathed on them; and he said to them: 
“Receive ye the Holy Ghost. Whose sins you shall 
forgive, they are forgiven them: and whose sins you 
shall retain, they are retained.”

Now Thomas, one of the twelve, who is called 
Didymus, was not with them when Jesus came. The 
other disciples therefore said to him: “We have seen 
the Lord.” But he said to them: “Except I shall see in 
his hands the print of the nails and put my finger into 
the place of the nails and put my hand into his side, I 
will not believe.”

And after eight days, again his disciples were 
within, and Thomas with them. Jesus cometh, the 

doors being shut, and stood in the midst 
and said: “Peace be to you.” Then he said 
to Thomas: “Put in thy finger hither and 
see my hands. And bring hither the hand 
and put it into my side. And be not faith-
less, but believing.” Thomas answered 
and said to him: “My Lord and my God.”

Jesus saith to him: “Because thou hast 
seen me, Thomas, thou hast believed: 
blessed are they that have not seen and 
have believed.”

Many other signs also did Jesus in the 
sight of his disciples, which are not writ-

ten in this book.
But these are written, that you may believe that 

Jesus is the Christ, the Son of God: and that believing, 
you may have life in his name.

OFFERTORY ANTIPHON Matt. 28:2, 5, 6
An Angel of the Lord came down from heaven, 

and said to the women, “He whom you seek has ris-
en, as He said.” Alleluia!

SECRET
Accept the gifts of Your joyous Church, O Lord. 

You have given her such cause for joy; grant that she 
may attain that unending happiness. Through Our 
Lord . . .

COMMUNION ANTIPHON John 20:27
Put in your hand, and feel the place of the nails, 

alleluia! and be not unbelieving, but believing, allelu-
ia, alleluia!

POSTCOMMUNION
O Lord our God, may we be healed now and 

forever by these sacred rites which You instituted to 
protect us in our new life of grace. Through Our Lord 
. . .


