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Introitus ECCE DEUS

Introitus ECCE DEUS

Íme, az Isten segít engem, s az Úr az én lelkem oltal-

Íme, az Isten segít engem, s az Úr az én lelkem oltal-

mazó-ja, áldozok né-ki szabad a-ka-rat-ból.

mazó-ja, áldozok né-ki szabad a-ka-rat-ból.

Graduale OCULI OMNIUM

Graduale OCULI OMNIUM

Uram, /mi Urunk * mily csodálatos a te neved az /egész
földön! URAM, MI URUNK… V/1) Míly magasztos a te
dicsőséged * minden e/gek fölött. MÍLY CSODÁLATOS
… V/2) Micsoda az ember, † hogy megemlékezel róla? *
mi az emberfia, hogy megláto/gatod őt? MÍLY
CSODÁLATOS… URAM MI URUNK…
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Communio ACCEPTABIS SACRIFICIUM
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El- fo- ga- dod Is- ten, i- gaz ál- do- za- tun- kat,

s a fel- a- ján- lást, mit ol- tá- rod- ra hoz- tunk.
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