
SocietaS Sancti GreGorii MaGni

SUOMENKIELISET TEKSTIT TRIDENTIINISTÄ MESSUA VARTEN

Olkaa hyvä ja tukekaa tätä apostolaattia kolehdissa.

1. MARRASKUUTA
PYHÄINPÄIVÄ

INTROITUS (Ps. 32:1)
Iloitkaamme kaikki Herrassa viettäessämme juhla-

päivää kaikkien pyhien kunniaksi, joiden juhlasta enke-
lit iloitsevat sekä yhdessä Jumalan Poikaa ylistävät.

 Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat, oikeamielis-
ten tulee kiittää häntä.

 Kunnia Isälle. Iloitkaamme.

ORATIO
Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, joka suot meidän 

yhtäaikaa juhlia kaikkien pyhiesi ansioita, rukoilemme 
sinua, että sinä soisit meille puoltajien lukuisuuden 
tähden kaivatun laupeutesi runsauden. 
Herramme.

LECTIO (Ilm. 7:2-12)
Niinä päivinä, katso, minä Johannes 

vielä näin yhden enkelin, joka nousi idästä 
kantaen elävän Jumalan sinettiä. Hän huusi 
kovalla äänellä noille neljälle enkelille, joille 
oli annettu valta hävittää maata ja merta: 
”Älkää hävittäkö maata, älkää merta äl-
kääkä puita, ennen kuin olemme painaneet 
sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden 
otsaan.” Minä kuulin myös sinetillä mer-
kittävien määrän. Sinetin sai sataneljäkym-
mentäneljätuhatta, ja heitä oli kaikista Israelin hei-
moista: Juudan heimosta sai sinetin kaksitoistatuhatta, 
Ruubenin heimosta kaksitoistatuhatta, Gadin heimosta 
kaksitoistatuhatta, Asserin heimosta kaksitoistatuhatta, 
Naftalin heimosta kaksitoistatuhatta, Manassen heimos-
ta kaksitoistatuhatta, Simeonin heimosta kaksitoista-
tuhatta, Leevin heimosta kaksitoistatuhatta, Isaskarin 
heimosta kaksitoistatuhatta, Sebulonin heimosta kak-
sitoistatuhatta, Joosefin heimosta kaksitoistatuhatta ja 
Benjaminin heimosta kaksitoistatuhatta. Tämän jälkeen 
näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan 
kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista 
maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat 
kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan 
edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa 
ja huusivat kovalla äänellä: “Pelastuksen tuo meidän Ju-
malamme, hän, joka istuu valtaistuimella, hän ja Karit-
sa!” Kaikki enkelit seisoivat valtaistuimen, vanhinten ja 
neljän olennon ympärillä, ja he heittäytyivät kasvoilleen 
valtaistuimen eteen ja osoittivat Jumalalle kunnioitus-
taan sanoen: “Aamen. Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, 
kunnia, valta ja voima meidän Jumalallemme aina ja 
ikuisesti! Aamen.”

GRADUALE (Ps. 33: 10, 11; Matt. 11:28)
Peljätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä 

pelkääviltä ei mitään puutu. Herraa etsiviltä ei mitään 
hyvää puutu.

 Alleluja, alleluja. Tulkaa minun tyköni, kaikki 
työtätekevät ja raskautetut, niin minä virvoitan teitä. 
Alleluja.

EVANKELIUMI (Matt. 5:1-12)
Siihen aikaan nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi 

vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat hänen 
luokseen. Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin: 
”Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on 
taivasten valtakunta. Autuaita murheelliset: he saavat 
lohdutuksen. Autuaita kärsivälliset: he perivät maan. 
Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: 
heidät ravitaan. Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: 
heidät armahdetaan. Autuaita puhdassydämiset: he 
saavat nähdä Jumalan. Autuaita rauhantekijät: he saavat 

Jumalan lapsen nimen. Autuaita ovat ne, 
joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: hei-
dän on taivasten valtakunta. Autuaita olette 
te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vai-
notaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan 
kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä 
palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. 
Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka 
elivät ennen teitä.”

CREDO

OFFERTORIUM (Viis. 3:1-3)
Vanhurskasten sielut ovat Jumalan 

kädessä, eikä pahuuden piina ulotu heihin. Tyhmien 
silmissä he tosin näyttävät kuolevilta, mutta he ovat 
rauhassa, alleluja.

SECRETA
Olkoot hartautemme lahjat, jotka sinulle uhraamme 

kaikkien vanhurskasten kunniaksi, sinulle otolliset, Her-
ra, ja koitukoot ne meille sinun laupeudestasi autuudek-
si. Herramme.

YLEINEN PREFAATIO

COMMUNIO (Matt. 5:8-10)
Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat 

nähdä Jumalan; autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät 
pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman; autuaita ovat ne, 
joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on 
taivasten valtakunta.

POSTCOMMUNIO
Herra, anna uskovaisten kansojen aina iloita kaikkien 

pyhien kunnioittamisesta sekä varjeltua heidän alituisen 
puoltorukouksensa tähden. Herramme.
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ENGLISH TEXTS FOR THE TRIDENTINE MASS

Please support this apostolate through the collection.

NOVEMBER 1ST
FEAST OF ALL SAINTS

INTROIT 
Let us all rejoice in the Lord as we celebrate the feast 

in honor of all the saints upon which the angels rejoice 
and praise the Son of God. 

Ps. 32:1. Rejoice in the Lord, you just; praise befits the 
upright. 

V. Glory be . . .

COLLECT
Almighty and eternal God, through Your grace we 

honor the merits of all Your saints in the one solemn 
feast of today. Grant us the abundant 
mercy we ask of You through this army of 
heavenly intercessors. Through Our Lord 
Jesus Christ . . .

LESSON Apoc. 7:2-12
In those days, behold, I, John, saw an-

other angel ascending from the rising of the 
sun, having the sign of the living God. And 
he cried with a loud voice to the four angels 
to whom it was given to hurt the earth and 
the sea, Saying: “Hurt not the earth nor the 
sea nor the trees, till we sign the servants of 
our God in their foreheads.” And I heard 
the number of them that were signed. An hundred 
forty-four thousand were signed, of every tribe of the 
children of Israel. Of the tribe of Juda, twelve thousand 
signed: Of the tribe of Ruben, twelve thousand signed: 
Of the tribe of Gad, twelve thousand signed: Of the tribe 
of Aser, twelve thousand signed: Of the tribe of Neph-
thali, twelve thousand signed: Of the tribe of Manasses, 
twelve thousand signed: Of the tribe of Simeon, twelve 
thousand signed: Of the tribe of Levi, twelve thousand 
signed: Of the tribe of Issachar, twelve thousand signed: 
Of the tribe of Zabulon, twelve thousand signed: Of the 
tribe of Joseph, twelve thousand signed: Of the tribe 
of Benjamin, twelve thousand signed. After this, I saw 
a great multitude, which no man could number, of all 
nations and tribes and peoples and tongues, standing 
before the throne and in sight of the Lamb, clothed with 
white robes, and palms in their hands. And they cried 
with a loud voice, saying: “Salvation to our God, who 
sitteth upon the throne and to the Lamb.” And all the 
angels stood round about the throne and the ancients 
and the four living creatures. And they fell down before 
the throne upon their faces and adored God, Saying: 
“Amen. Benediction and glory and wisdom and thanks-
giving, honor and power and strength, to our God, for 
ever and ever. Amen.”

GRADUAL Ps. 33:10, 11
Fear the Lord all you His saints, for nothing is want-

ing to those who fear Him. 

V. Those who seek the Lord shall not be deprived of 
any good.

Alleluia, alleluia! Matt. 11:28
Come to Me, all you who labor and are burdened, 

and I will give you rest.Alleluia! 

GOSPEL Matt. 5:1-12
 At that time, Jesus, seeing the multitudes, went 
up into a mountain, and when he was set down, his 
disci-ples came unto him. And opening his mouth he 
taught them, saying: “Blessed are the poor in

spirit: for theirs is the kingdom of heaven. 
Blessed are the meek: for they shall possess 
the land. Blessed are they that mourn: for 
they shall be comforted. Blessed are they 
that hunger and thirst after justice: for they 
shall have their fill. Blessed are the merci-
ful: for they shall obtain mercy. Blessed are 
the clean of heart: they shall see God. Bless-
ed are the peacemakers: for they shall be 
called the children of God. Blessed are they 
that suffer persecution for justice’ sake: for 
theirs is the kingdom of heaven. Blessed 
are ye when they shall revile you, and 
persecute you, and speak all that is evil 
against you, untruly, for my sake: Be glad 
and rejoice for your reward is very great in 
heaven.”

OFFERTORY ANTIPHON Wisdom 3:1-2, 3 
The souls of the just are in the hands of God, and the 

torment of death shall not touch them. In the sight of 
the unwise they appeared to perish, but they are in 
peace, alleluia!

SECRET 
We offer these gifts to You in sacrifice, O Lord. May 

the honor we pay to Your saints please You, and may 
these offerings, through Your mercy, bring us closer to 
our salvation. Through Christ Our Lord . . .

COMMUNION ANTIPHON Matt. 5:8-10
Blessed are the clean of heart, for they shall see God. 

Blessed are the peacemakers, for they shall be called the 
children of God. Blessed are they who suffer persecu-
tion for justice’ sake, for theirs is the kingdom of heav-
en. 

POSTCOMMUNION PRAYER
May Your faithful always delight in paying rever-

ence to all the saints, O Lord, and may the constant in-
tercession of the saints be our protection. Through Our 
Lord Jesus Christ, Your Son, who lives and rules with 
You in the unity of the Holy Spirit . . .


