
SocietaS Sancti GreGorii MaGni

SUOMENKIELISET TEKSTIT TRIDENTIINISTÄ MESSUA VARTEN

Olkaa hyvä ja tukekaa tätä apostolaattia kolehdissa.

VIIDES PÄÄSIÄISEN JÄLKEINEN SUNNUNTAI

INTROITUS (Jes. 48: 20; Ps. 65: 1, 2)
 Julistakaa ilon äänellä, ja se kuulukoon, halleluja. 
Kuuluttakaa maan ääriin saakka: Herra on vapautta-
nut kansansa, halleluja, halleluja.
 Riemuitkaa Jumalan edessä, kaikki maa; veisatkaa 
virsi hänen nimellensä, antakaa hänelle kunnia ja 
ylistys.
 Kunnia Isälle. Julistakaa.

ORATIO
 Jumala, jolta kaikki hyvä tulee, suo 
meille, jotka sinua rukoilemme, se armo, 
että sinun innoituksellasi ajattelemme 
sitä, mikä on oikein, ja sinun johdatuk-
sellasi myös sitä teemme. Herrammme.

EPISTOLA (Jaak. 1:22-27)
 Rakkaani: Toteuttakaa sana tekoina, 
älkää pelkästään kuunnelko sitä – älkää 
pettäkö itseänne. Se, joka kuulee sanan 
mutta ei tee sen mukaan, on kuin mies, 
joka kuvastimesta katselee omien kasvojensa piirtei-
tä. Hän kyllä tarkastelee itseään, mutta poistuttuaan 
hän unohtaa saman tien, millainen on. Mutta se, joka 
kiinnittää katseensa vapauden täydelliseen lakiin ja 
jää sen ääreen, ei unohda kuulemaansa vaan tekee 
sen mukaisesti, ja kerran hän on saava kiitoksen siitä 
mitä tekee.
 Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija mutta 
ei pysty hillitsemään kieltään, hän pettää itsensä ja 
hänen jumalanpalveluksensa on turha. Puhdasta, 
Jumalan ja Isän silmissä tahratonta palvelusta on 
huolehtia orvoista ja leskistä, kun he ovat ahdingos-
sa, ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.

(Joh. 16:28)
 Halleluja, halleluja. Kristus on noussut ylös ja hän 
on valaissut meidät, jotka hän on lunastanut verel-
länsä. Halleluja. Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut 
maailmaan. Jälleen minä jätän maailman ja menen 
Isän tykö. Halleluja.

EVANKELIUMI (Joh. 16:23-30)
 Siihen aikaan sanoi Jeesus opetuslapsillensa: ”To-
tisesti, totisesti: mitä ikinä te pyydätte Isältä minun 
nimessäni, sen hän antaa teille. Tähän asti te ette 

ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, 
niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen. Olen 
puhunut tästä teille vertauksin. Tulee aika, jolloin en 
enää käytä vertauksia vaan kerron teille avoimesti 
kaiken Isästä. Sinä päivänä te esitätte pyyntönne 
minun nimessäni, enkä minä enää sano, että käännyn 
Isän puoleen teitä auttaakseni. Rakastaahan Isä itse 
teitä, koska te olette rakastaneet minua ja uskoneet, 
että olen tullut Jumalan luota. Isän luota minä olen 
lähtenyt ja tullut tähän maailmaan, ja nyt minä jätän 
maailman ja menen takaisin Isän luo.”

 Opetuslapset sanoivat: ”Nyt sinä pu-
hut selvin sanoin, et enää vertauksin. Me 
ymmärrämme nyt, että sinä tiedät kai-
ken eikä sinun tarvitse odottaa, että joku 
kysyy. Siksi me uskomme, että olet tullut 
Jumalan luota.”

Credo

OFFERTORIUM (Ps. 65: 8-9, 20)
 Kiittäkää te kansat Herraa meidän 
Jumalaamme, kaiuttakaa hänen ylistyk-

sensä ääntä. Hän antoi sielulleni elämän eikä sallinut 
jalkojeni horjua. Kiitetty olkoon Herra, joka ei hyljän-
nyt rukoustani eikä ottanut minulta armoansa pois, 
halleluja.

SECRETA
 Herra, ota vastaan uskovaistesi rukoukset ja uhri-
lahjat, jotta me tämän hartauden toimituksen tähden 
pääsisimme taivaalliseen kunniaan. Herramme.

Pääsiäisen prefaatio

COMMUNIO (Ps. 95:2)
 Veisatkaa Herralle, halleluja, veisatkaa Herralle ja 
ylistäkää hänen nimeänsä. Julistakaa päivästä päi-
vään hänen autuuttansa, halleluja, halleluja.

POSTCOMMUNIO
 Herra, suo meidän, jotka olemme ravinneet itsem-
me taivaallisen pöydän voimalla, haluta sitä, mikä 
on oikein, ja saavuttaa se, mitä olemme halunneet. 
Herramme.
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FIFTH SUNDAY AFTER EASTER

INTROIT Isa. 48:20
 Declare it with the voice of joy and let it be heard, 
alleluia! Announce it to th eends of the earth: the 
Lord has delivered His people, alleluia, alleluia!
 Ps. 65:1-2. Shout joyfully to God, all the earth; sing 
a psalm to the glory of His name; proclaim His glori-
ous praise.
 V. Glory be . . .

COLLECT
 O God, the source of all good, grant us Your inspi-
ration that we may have proper thoughts, 
and Your guidance that we may carry 
them into practice. Through Our Lord . . .

LESSON James 1:22-27
 Beloved: But be ye doers of the word 
and not hearers only, deceiving your own 
selves. For if a man be a hearer of the 
word and not a doer, he shall be com-
pared to a man beholding his own coun-
tenance in a glass. For he beheld himself 
and went his way and presently forgot 
what manner of man he was. But he that hath looked 
into the perfect law of liberty and hath continued 
therein, not becoming a forgetful hearer but a doer of 
the work: this man shall be blessed in his deed. And 
if any man think himself to be religious, not bridling 
his tongue but deceiving his own heart, this man’s 
religion is vain. Religion clean and undefiled before 
God and the Father is this: to visit the fatherless and 
widows in their tribulation and to keep one’s self 
unspotted from this world.

Alleluia, alleluia!
 V. Christ has risen and has given light to us, 
whom He redeemed with His Blood. Alleluia!
 V. John 16:28. I came forth from the Father and 
have come into the world. Again I leave the world 
and go to the Father. Alleluia!

GOSPEL John 16:23-30
 At that time, Jesus said to His disciples: “Amen, 
amen, I say to you: if you ask the Father any thing in 
my name, he will give it you. Hitherto, you have not 
asked any thing in my name. Ask, and you shall re-
ceive; that your joy may be full. “These things I have 
spoken to you in proverbs. The hour cometh when 
I will no longer speak to you in proverbs, but will 
shew you plainly of the Father. In that day, you shall 
ask in my name: and I say not to you that I will ask 
the Father for you. For the Father himself loveth you, 
because you have loved me and have believed that I 
came out from God. I came forth from the Father and 

am come into the world: again I leave the 
world and I go to the Father.” 
His disciples say to him: “Behold, now 
thou speakest plainly and speakest no 
proverb. Now we know that thou know-
est all things and thou needest not that 
any man should ask thee. By this we 
believe that thou camest forth from God.”

OFFERTORY ANTIPHON Ps. 65:8-9, 20
 Bless the Lord our God, you nations; 
loudly sound His praise. he has given 

life to my soul, and has not let my feet falter. Blessed 
be the Lord who has not refused my prayer nor His 
mercy to me, alleluia!

SECRET 
 Accept the prayers and offering of the faithful, O 
Lord, and let our love and devotion lead us to the 
glory of heaven. Through our Lord . . .

COMMUNION ANTIPHON Ps. 95:2
 Sing to the Lord, alleluia! Sing to the Lord, and 
bless His name; announce His salvation day after 
day, alleluia, alleluia!

POSTCOMMUNION 
 Grant that we, who have been fed at Your Heaven-
ly Banquet, O Lord, may desire only what is right and 
that we may fulfill these holy desires. Through Our 
Lord . . .


