
SocietaS Sancti GreGorii MaGni
SUOMENKIELISET TEKSTIT TRIDENTIINISTÄ MESSUA VARTEN

Olkaa hyvä ja tukekaa tätä apostolaattia kolehdissa.

HERRAN ILMESTYMINEN, LOPPIAINEN 

TAMMIKUUN 6. PÄIVÄ 

INTROITUS (Mal. 3:1; Ps. 71:1)
 Katso, valtias Herra tulee ja hänen kädessään on 
valtakunta ja voima ja hallitus. 
Jumala anna kuninkaalle tuomiovaltasi ja kuninkaan 
pojalle vanhurskautesi. Kunnia isälle. Katso, valtias.

ORATIO
 Jumala, joka tänä päivänä tähden johdatuksella olet 
ilmoittanut ainokaisen Poikasi pakanoille, 
suo laupiaasti, että me, jotka sinut jo us-
kosta tunnemme, pääsemme myös näke-
mään sinun suuruutesi ihanuuden. Saman 
Herramme.

LECTIO (Jes. 60: 1-6)
 Nouse, loista kirkkaana, Jerusalem, 
sillä sinun valosi saapuu ja Herran kirk-
kaus koittaa sinun yllesi. Katso, pimeys 
peittää maan, yön synkkyys kansat. Mutta 
sinun taivaallesi kohoaa aamunkoi, Herran 
kirkkaus hohtaa sinun ylläsi. Niin kansat 
tulevat sinun valosi luo ja kuninkaat sinun 
aamunkoittoosi.
 Nosta silmäsi, katso ympärillesi: he kaikki ovat 
kokoontuneet, he saapuvat, sinun poikasi, jotka tulevat 
kaukaa, sinun tyttäresi, joita sylissä kannetaan. Sinä 
näet tämän kaiken ja loistat ilosta, rajusti lyö sydämesi, 
rintasi avartuu, kun meren rikkaudet vyöryvät rannoil-
lesi ja sinun käsiisi annetaan kansojen vauraus, kun 
sinut peittää kamelien paljous, Midianin ja Efan kame-
lintammojen vyöry. Koko Saban väki saapuu, kultaa ja 
suitsuketta kantaen, ja kaikki he ylistävät Herraa.

GRADUALE (Jes. 60: 6; Matt. 2: 2)
 Kaikki tulevat Sabasta tuomaan kultaa ja suitsutusta 
ja ilmoittamaan Herran ylistystä. Nouse ja ole kirkas, 
Jerusalem, sillä Herran kunnia on noussut ylitsesi.
 Alleluja, alleluja. Olemme idässä nähneet hänen 
tähtensä ja olemme tulleet lahjoinemme kumartamaan 
Herraa. Alleluja. 

EVANKELIUMI (Matt. 2: 1-12)
 Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä 
kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä 
tietäjiä. He kysyivät: ”Missä se juutalaisten kuningas 
on, joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä 
nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kun-
nioitustamme.” Kuullessaan tästä kuningas Herodes 
pelästyi, ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui 

koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, 
missä messiaan oli määrä syntyä. ”Juudean Betlehemis-
sä”, he vastasivat, ”sillä näin on ilmoitettu profeetan kir-
jassa: – Sinä, Juudan Betlehem, et ole suinkaan vähäisin 
heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on 
kaitseva kansaani Israelia.”
 Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti 
heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut nä-
kyviin. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin. »Menkää 
sinne», hän sanoi, »ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun 
löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin 
voisin tulla kumartamaan häntä.» Kuninkaan sanat 

kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, 
jonka he olivat nähneet nousevan taivaal-
le, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli 
sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se 
pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden, ja 
heidät valtasi suuri ilo. He menivät taloon 
ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. 
Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat 
lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle 
kalliita lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mir-
haa. Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaa-
masta Herodeksen luo, ja niin he menivät 
toista tietä takaisin omaan maahansa.

Credo

OFFERTORIUM (Ps. 71: 10-11)
 Tarsiin ja saarten kuninkaat tuovat lahjoja; Arabian 
ja Saban kuninkaat uhraavat antimensa; kaikki kunin-
kaat kumartavat häntä, kaikki kansakunnat palvelevat 
häntä.

SECRETA
 Rukoilemme sinua, herra, ota laupiaasti vastaan 
Kirkkosi uhrilahja, joka ei enää sisällä kultaa, suitsuket-
ta ja mirhaa, vaan jossa ilmaistaan, uhrataan ja nauti-
taan Jeesus Kristus, meidän Herramme, joka kanssasi 
elää ja hallitsee.

Loppiaisen prefaatio ja Communicantes

COMMUNIO (Matt. 2: 2)
 Olemme idässä nähneet hänen tähtensä ja olemme 
lahjoinemme tulleet häntä kumartamaan.

POSTCOMMUNIO
 Suo, kaikkivaltias Jumala, että puhtain mielin ym-
märtäisimme ja omaksuisimme sen, mitä juhlallisin 
menoin olemme viettäneet. Herramme.
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THE EPIPHANY OF OUR LORD

INTROIT Mal. 3:1; 1 Par. 29:12
 Behold, the Lord, the Ruler, is come. He has do-
minion over all, and in His hand is power and might. 
Ps. 71:2. O God, with Your judgment endow the king, 
and with Your justice, the kings son.
V. Glory be . . .

COLLECT
 O God, who by the star this day revealed Your 
only-begotten Son to all nations, grant that we, who 
know You now by faith, may be brought one day 
before the vision of Your majesty. Through the same 
Jesus Christ, our Lord . . .

LESSON Isa. 60:1-6
 Arise, be enlightened, O Jerusalem: 
for thy light is come, and the glory of 
the Lord is risen upon thee. For behold 
darkness shall cover the earth, and a mist 
the people: but the Lord shall arise upon 
thee, and his glory shall be seen upon 
thee. And the Gentiles shall walk in thy 
light, and kings in the brightness of thy 
rising. Lift up thy eyes round about, and 
see: all these are gathered together, they 
are come to thee: thy sons shall come 
from afar, and thy daughters shall rise up at thy side. 
Then shalt thou see, and abound, and thy heart shall 
wonder and be enlarged, when the multitude of the 
sea shall be converted to thee, the strength of the 
Gentiles shall come to thee. The multitude of cam-
els shall cover thee, the dromedaries of Madian and 
Epha: all they from Saba shall come, bringing gold 
and frankincense: and shewing forth praise to the 
Lord.

GRADUAL Isa. 60:6, 1
 All they from Saba shall come, bringing gold and 
frankincense, and showing forth praise to the Lord. 
V. Arise and be enlightened, O Jerusalem, for the 
glory of the Lord is risen upon you.
 Alleluia, alleluia. V. Matt. 2:2
We have seen His star in the East and have come with 
gifts to worship the Lord.
Alleluia.

GOSPEL Matt. 2:1-12
 Now when Jesus therefore was born in Bethlehem 
of Juda, in the days of king Herod, behold, there came 
wise men from the East to Jerusalem, saying: “Where 
is he that is born king of the Jews? For we have seen 

his star in the East, and are come to adore him.” And 
king Herod hearing this, was troubled, and all Jeru-
salem with him. And assembling together all the chief 
priests and the scribes of the people, he inquired of 
them where Christ should be born. But they said to 
him: “In Bethlehem of Juda. For so it is written by 
the prophet: ‘And thou Bethlehem the land of Juda 
art not the least among the princes of Juda: for out 
of thee shall come forth the captain that shall rule 
my people Israel.’ “ Then Herod, privately calling the 
wise men learned diligently of them the time of the 
star which appeared to them; And sending them into 
Bethlehem, said: Go and diligently inquire after the 
child, and when you have found him, bring me word 
again, that I also may come and adore him.

Who having heard the king, went their 
way; and behold the star which they had 
seen in the East, went before them, until 
it came and stood over where the child 
was. And seeing the star they rejoiced 
with exceeding great joy. And entering 
into the house, they found the child with 
Mary his mother, (here, genuflect) and 
falling down they adored him: and open-
ing their treasures, they offered him gifts; 
gold, frankincense, and myrrh. And hav-
ing received an answer in sleep that they 
should not return to Herod, they went 

back another way into their country.

OFFERTORY ANTIPHON Ps. 71:10-11
 The kings of Tharsis and the isles shall offer gifts; 
the kings of Arabia and Saba shall pay Him homage, 
all nations shall serve Him.

SECRET
 O Lord, look with favor upon the gifts offered by 
Your Church. It is not gold, frankincense, and myrrh 
that is offered now, but the King, God and Saviour, 
who was signified by these gifts, is Himself our Sac-
rifice and our Food, Jesus Christ Your Son, our Lord; 
who lives and rules with You . . .

COMMUNION ANTIPHON Matt. 2:2
 We have seen His star in the East and have come 
with gifts to worship the Lord.

POSTCOMMUNION
 O Almighty God, grant that we may understand 
with pure minds the revelation of Christ which we 
here solemnly commemorate. Through Our Lord . . .


