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AZ ISTEN NYILVÁN ELJŐ… SIONBÓL…

Sionból ragyog fel, † az ő ékes /szépsége * az Isten
/nyilván eljő. SIONBÓL… V) Gyűjtsétek elébe † az ő
szentjeit * kik szövetségre léptek vele az áldoza/tok által.
AZ ISTEN NYILVÁN ELJŐ… SIONBÓL…

Communio JERUSALEM, SURGE

Communio JERUSALEM, SURGE

Je-ru-zsá- lem kelj fel, s állj a ma- gas- lat- ra, lásd a

Je-ru-zsá- lem kelj fel, s állj a ma- gas- lat- ra, lásd a

gyö-nyö- rű- sé- get, mely jön már U- rad- tól né- ked.

gyö-nyö- rű- sé- get, mely jön már U- rad- tól né- ked.

ADVENT 2. VASÁRNAPJA

ADVENT 2. VASÁRNAPJA

Introitus POPULUS SION

Introitus POPULUS SION

Si- on né- pe! Í- me jő az Úr, a né- pek vált-sá-gá-ra

Si- on né- pe! Í- me jő az Úr, a né- pek vált-sá-gá-ra

s hallatja dicsőséges hang- ját, szí- ve- tek ö- rö- mé- re!

s hallatja dicsőséges hang- ját, szí- ve- tek ö- rö- mé- re!

Graduale EX SION SPECIES

Graduale EX SION SPECIES

Sionból ragyog fel, † az ő ékes /szépsége * az Isten
/nyilván eljő. SIONBÓL… V) Gyűjtsétek elébe † az ő
szentjeit * kik szövetségre léptek vele az áldoza/tok által.
AZ ISTEN NYILVÁN ELJŐ… SIONBÓL…

Sionból ragyog fel, † az ő ékes /szépsége * az Isten
/nyilván eljő. SIONBÓL… V) Gyűjtsétek elébe † az ő
szentjeit * kik szövetségre léptek vele az áldoza/tok által.
AZ ISTEN NYILVÁN ELJŐ… SIONBÓL…

Communio JERUSALEM, SURGE

Communio JERUSALEM, SURGE

Je-ru-zsá- lem kelj fel, s állj a ma- gas- lat- ra, lásd a

Je-ru-zsá- lem kelj fel, s állj a ma- gas- lat- ra, lásd a

gyö-nyö- rű- sé- get, mely jön már U- rad- tól né- ked.

gyö-nyö- rű- sé- get, mely jön már U- rad- tól né- ked.

