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Olkaa hyvä ja tukekaa tätä apostolaattia kolehdissa.

QUINQUAGESIMA-SUNNUNTAI

(LASKIAISSUNNUNTAI)

INTROITUS (Ps.30:3, 4, 2)
Ole minulle varjeleva Jumala ja turva; vapahda minut, 
sillä sinä olet minun linnani ja turvapaikkanai. Nimesi 
tähden ole minulle paimen ja ruoki minua.
 Sinuun, Herra, olen pannut toivoni, en joudu ikinä 
häpeään. Vapahda minut vanhurskaudessasi ja pelasta 
minut.
 Kunnia Isälle. Ole minulle.

ORATIO
Kuule, Herra, laupiaasti meidän rukouksemme; va-
pahda syntien kahleista ja varjele meidät 
kaikista vastuksista. Herramme.

EPISTOLA (1. Kor. 13:1-13)
Veljet, vaikka minä puhuisin ihmisten ja 
enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi 
rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai 
helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi 
profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaik-
ki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka 
minulla olisi kaikki usko, niin että voisin 
siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi 
rakkaus, en olisi mitään.  Vaikka jakaisin 
kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja 
vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta minulta 
puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Rakkaus on 
kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, 
ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei 
etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimään-
sä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden 
voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa 
toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa. Mut-
ta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, 
tieto käy turhaksi. Tietämisemme on näet vajavaista ja 
profetoimisemme on vajavaista, mutta kun täydellinen 
tulee, vajavainen katoaa. Kun olin lapsi, minä puhuin 
kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatuk-
set. Nyt, kun olen mies, olen jättänyt sen mikä kuuluu 
lapsuuteen. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, 
kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoi-
hin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on 
täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. 
Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta 
suurin niistä on rakkaus.

GRADUALE (Ps. 76: 15, 16)
Sinä olet Jumala, joka yksin teet ihmeitä; sinä olet 
ilmoittanut voimasi kansojen seassa. Käsivarrellasi sinä 
vapahdit kansasi, Israelin ja Joosefin lapset.

TRACTUS (Ps. 99:1-3)
Kohottakaa riemuhuuto, Herralle, kaikki maa; palvel-
kaa Herraa ilolla. Tulkaa riemuiten hänen kasvojensa 
eteen, tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät 
tehnyt emmekä me itse. Me olemme hänen kansansa ja 
hänen laitumensa lampaat.

EVANGELIUM (Luuk. 18:31-43)
Siihen aikaan Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan 
luokseen ja sanoi heille: ”Me menemme nyt Jerusale-
miin. Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat Ih-
misen Pojasta kirjoittaneet. Hänet annetaan pakanoiden 
käsiin, häntä pilkataan ja häpäistään ja hänen päälleen 
syljetään, ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta 
kolmantena päivänä hän nousee kuolleista.” Opetuslap-

set eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista 
mitään. Asia pysyi heiltä salassa, eivätkä 
he käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti. Kun 
Jeesus lähestyi Jerikoa, tien vieressä istui 
sokea mies kerjäämässä. Kuullessaan, että 
tiellä kulki paljon väkeä, mies kysyi, mitä 
oli tekeillä. Hänelle kerrottiin, että Jeesus 
Nasaretilainen oli menossa siitä ohi. Silloin 
hän huusi: ”Jeesus, Daavidin Poika, armah-
da minua!” Etumaisina kulkevat käskivät 
hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi en-
tistä kovemmin: ”Daavidin Poika, armahda 
minua!” Jeesus pysähtyi ja käski tuoda 
hänet luokseen. Mies tuli, ja Jeesus kysyi 

häneltä: ”Mitä haluat minun tekevän sinulle?” Mies 
vastasi: ”Herra, anna minulle näköni.” Silloin Jeesus sa-
noi hänelle: ”Saat näkösi. Uskosi on parantanut sinut.” 
Siinä samassa mies sai näkönsä, ja hän lähti seuraamaan 
Jeesusta ylistäen Jumalaa. Ja kaikki, jotka näkivät tämän, 
kiittivät ja ylistivät Jumalaa.

Credo

OFFERTORIUM (Ps. 118: 12, 13)
Siunattu olet sinä, Herra, opeta minulle vanhurskautesi; 
huulillani olen kaikki sinun suusi tuomiot julistanut.

SECRETA
Puhdistakoot tämä uhri meidät rikkomuksistamme, 
Herra, ja pyhittäköön se alamaistesi ruumiit ja sielut 
uhrin viettoon. Herramme.

P. Kolminaisuuden prefaatio

COMMUNIO (Ps. 77: 29, 30)
He söivät ja tulivat kylläisiksi. Herra täytti heidän ha-
lunsa, eivätkä he halussaan pettyneet.

POSTCOMMUNIO
Rukoilemme sinua, kaikkivaltias Jumala, että taivaal-
liset ruuat, joita olemme nauttineet, varjelisivat meitä 
kaikista vastuksista. Herramme.
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QUINQUAGESIMA SUNDAY

INTROIT (Ps. 30:3-4)
Be a God of protection to me, a place of shelter to give 
me safety. For You are my strength and my refuge; for 
Your name’s sake You will lead me and nourish me. 
Ps. 30:2. In You, O Lord, have I hoped; let me never to 
be put to shame. In Your justice rescue me and set me 
free.
V. Glory be . . .

COLLECT
Hear our prayers, we beg You, O Lord. Free us from the 
slavery of our sins, and protect us against all adversity. 
Through our Lord Jesus Christ, Your Son, 
who lives and rules with You in the unity 
of the Holy Spirit.

EPISTLE (I Cor. 13:1-13)
Brethren: If I speak with the tongues of 
men and of angels, and have not charity, I 
am become as sounding brass, or a tinkling 
cymbal. And if I should have prophecy and 
should know all mysteries and all knowl-
edge, and if I should have all faith, so that 
I could remove mountains, and have not 
charity, I am nothing. And if I should dis-
tribute all my goods to feed the poor, and 
if I should deliver my body to be burned, and have not 
charity, it profiteth me nothing.
Charity is patient, is kind: charity envieth not, dealeth 
not perversely, is not puffed up, Is not ambitious, 
seeketh not her own, is not provoked to anger, thinketh 
no evil: Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth with the 
truth: Beareth all things, believeth all things, hopeth all 
things, endureth all things.
Charity never falleth away: whether prophecies shall 
be made void or tongues shall cease or knowledge shall 
be destroyed. For we know in part: and we prophesy 
in part. But when that which is perfect is come, that 
which is in part shall be done away. When I was a child, 
I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a 
child. But, when I became a man, I put away the things 
of a child. We see now through a glass in a dark man-
ner: but then face to face. Now I know in part: but then I 
shall know even as I am known. And now there remain 
faith, hope, and charity, these three: but the greatest of 
these is charity.

GRADUAL (Ps. 76:15, 16)
You are the God who alone works wonders; You have 
made known Your power among the nations. V. With 
Your strong are You have freed Your people, the sons of 
Jacob and Joseph.

TRACT (Ps. 99:1-2)
Sing joyfully to God, all the earth; serve the Lord with 
gladness. V. Come before Him with joyful song. Know 
that the Lord is God. V. He made us, not we ourselves; 
and we are His people, the flock He tends.

GOSPEL (Luke 18:31-43)
At that time, Jesus took unto him the twelve and said 
to them: “Behold, we go up to Jerusalem; and all things 
shall be accomplished which were written by the proph-
ets concerning the Son of man. For he shall be delivered 
to the Gentiles and shall be mocked and scourged and 
spit upon. And after they have scourged him, they will 
put him to death. And the third day he shall rise again.”

And they understood none of these things, 
and this word was hid from them: and they 
understood not the things that were said.
Now it came to pass, when he drew nigh 
to Jericho, that a certain blind man sat by 
the way side, begging. And when he heard 
the multitude passing by, he asked what 
this meant. And they told him that Jesus of 
Nazareth was passing by. And he cried out, 
saying: “Jesus, Son of David, have mercy 
on me.”
And they that went before rebuked him, 
that he should hold his peace: but he cried 
out much more: “Son of David, have mercy 

on me.”
And Jesus standing, commanded him to be brought 
unto him. And when he was come near, he asked him, 
Saying; “What wilt thou that I do to thee?” But he said: 
“Lord, that I may see.” And Jesus said to him: “Receive 
thy sight: thy faith hath made thee whole.” And imme-
diately he saw and followed him, glorifying God. And 
all the people, when they saw it, gave praise to God.

OFFERTORY ANTIPHON (Ps. 118:12-13)
Blessed are You, O Lord; teach me Your command-
ments. With my lips I have pronounced all the judg-
ments of your mouth.

SECRET
May this offering cleanse us from our sins, O Lord, and 
may it sanctify Your servants in body and soul for the 
celebration of this sacrifice. Through Our Lord . . .
  
COMMUNION ANTIPHON (Ps. 77:29-30)
They ate, and were well filled, and the Lord gave them 
what they craved. They were not cheated of their de-
sires.

POSTCOMMUNION
Almighty God, we pray that the reception of this Bread 
of Heaven may strengthen us against all adversity. 
Through Our Lord . . .


