
DEN TRADISJONELLE 

LATINSKE MESSEN 

14. AUGUST 2011 

ST JOSEPH KIRKE 

9. SØNDAG ETTER PINSE 

UNDER  INNGANGS-PROSESJONEN: 

Vi elsker vår kirke, den gamle, den 

trofaste, hellige mor, som vil i sin 

helligdom samle hver sjel som på 

Frelseren tror. Vi elsker dens eldgamle 

minner som lever mens slektene svinner. 

Vi elsker de bånd som oss binder til 

sjelenes vokter på jord. 

Vi elsker vår Kirke som døptes i treng-

selens bloddåp og ild, hvis frihet i lenkene 

kjøptes, hvis fred ble i fengslene til – den 

Kirke, hvis liv er et under som vokser i 

trengselens stunder. Vi elsker de blodige 

vunder som brentes i kvidenes ild. 

Vi elsker vår Kirke, hvis krone er torner 

fra Golgatas jord. Det evige Rom er dens 

trone, dens scepter er sannhetens ord. I 

trengselens stormnetter sorte mot helve-

des rasende porte dens brudgom som aldri 

er borte beskytter sin Kirke på jord. 

ASPERGES ME synges 

Asperges me, Domine, hyssopo et 

mundabor, Lavabis me, et super nivem 

dealbabor. Miserere mei, Deus, secundum 

magnam misericordiam tuam. 

INNGANGSVERS: Se, Gud hjelper meg, 

og Herren er den som holder min sjel 

oppe; vend det onde mot mine fiender, og 

spre dem ved din sannhet, Herre, du som 

verner meg. Gud, frels meg i ditt navn, 

og fri meg i din kraft.  Ære være ...  

KYRIE og GLORIA fra MESSE  11    

    (Salmeboken nr.  11) 

KOLLEKTBØNN: Herre, la din 

miskunns ører åpne seg for de ydmykes 

bønner, og for at du kan etterkomme de 

bedendes ønsker, la dem be bare om det 

som tekkes deg. Ved vår Herre ...  

LESNING:  1. Kor. 10, 6-13 

Brødre, la oss ikke trakte etter det onde 

som de (jødene i ørkenen) traktet etter 

det. Dere må heller ikke bli avguds-

dyrkere som noen av dem var etter det 

som står skrevet: "Folket satte seg ned 

for å spise og drikke og sto opp for å 

leke." La oss heller ikke gjøre utukt som 

noen av dem gjorde utukt, og det falt 

tyve tre tusen på én dag. La oss heller 

ikke friste Kristus som noen av dem 

fristet ham og ble drept av ormer. Dere 

skal heller ikke knurre som noen av dem 

knurret og ble utryddet av morder-

engelen. og alt dette hendte med dem 

som forbilder, og det er skrevet til 

advarsel for oss som de siste tider er 

kommet til. Derfor: den som tror at han 

står, han se til at han ikke faller. Måtte 

det ikke komme noen annen fristelse over 

dere enn en menneskelig! Gud er trofast, 

og han vil ikke la dere fristes over evne, 

men vil gjøre utgangen på fristelsen også 

slik at dere kan tåle den. 

GRADUALE:  Herre, vår Herre, hvor 

ditt navn er vidunderlig over all jorden. 

For løftet opp over himlene er din 

herlighet. 

ALLELUJA: Allelúja, allelúja. Frels 

meg fra mine fiender, min Gud, og fri 

meg fra dem som reiser seg mot meg. 

Alleluja.  

 

EVANGELIUM: Luk. 19, 41-47 

På den tid da Jesus nærmet seg 

Jerusalem og så byen, gråt han over den 

og sa: "Visste du bare, og det på denne 

din dag, hva som tjener til din fred! Men 

nå er det skjult for dine øyne. For det 

skal komme dager over deg da dine 

fiender skal omgi deg med en voll, og de 

skal kringsette deg og trenge deg fra alle 

sider, og de skal slå deg og dine barn 

som er i deg til jorden og ikke levne sten 

på sten i deg, fordi du ikke kjente din 

besøkelsestid." Og da han kom inn i 

templet, tok han til å jage ut dem som 

solgte og kjøpte der, idet han sa til dem: 

"Mitt hus er et bønnens hus, men dere 

har gjort det til en røverhule." Og han 

lærte daglig i templet.  

PREKEN       –      først synges: 

Veni, creator Spiritus, mentes tuorum 

visita, imple superna gratia, quæ tu 

creasti pectora. 

Qui diceris Paraclitus, altissimi donum 

Dei, fons vivus, ignis, caritas et spiritalis 

unctio. 

 

CREDO  I – Salmebok nr   21 

OFFERTORIUM:  Herrens bud er rettvise 

og gleder hjertene, og hans dommer er 

søtere enn honning og honningkake; for 

din tjener holder dem også.  

SANCTUS og AGNUS DEI - nr.  11 

KOMMUNIONSVERS:   

Den som eter mitt kjød og drikker mitt 

blod, blir i meg og jeg i ham, sier Herren. 

BØNN ETTER KOMMUNION: Herre, vi 

ber deg: La samfunnet i ditt sakrament gi 

oss både rensing og enhet. Ved vår Herre 

...  

ITE MISSA EST – fra messe 11 

VELSIGNELSE 

DET SISTE EVANGELIUM 

Salve Regina, mater misericordiæ, vita, 

dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te 

clamamus, exules filiii Hevæ. Ad te 

suspiramus, gementes et flentes in hac 

lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata 

nostra, illus tuos misericordes oculos ad 

nos converte. Et Iesum, benedictum 

fructum ventris tui, nobis post hoc 

exililium ostende. O Clemens, O pia, O 

dulcis Virgo Maria. 

POSTLUDIUM 

                       ----------------- 

Neste TLM er søndag 28. august kl 19.00  

–  11. søndag etter pinse. 


