ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
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Introitus SALUS POPULI

Introitus SALUS POPULI

A nép üd- ve Én va- gyok,

mond- ja az Úr.

A nép üd- ve Én va- gyok,

mond- ja az Úr.

Bármi bajban ki-ál-ta-nak hoz-zám, meg-hall-ga-tom ő-ket,

Bármi bajban ki-ál-ta-nak hoz-zám, meg-hall-ga-tom ő-ket,

s u- ruk le- szek mind- ö- rök- ké.

s u- ruk le- szek mind- ö- rök- ké.

Graduale DIRIGATUR ORATIO
Szálljon fel Uram, az én i/mádságom, * miként a tömjén
füstje a te /színed elé.

Graduale DIRIGATUR ORATIO
Szálljon fel Uram, az én i/mádságom, * miként a tömjén
füstje a te /színed elé.

Communio TU MANDASTI

Communio TU MANDASTI

Te ren-del-ted, hogy parancsai-dat

hí-ven meg-ő-

Te ren-del-ted, hogy parancsai-dat

hí-ven meg-ő-

rizzük! Bár i-ga-zíttatnának ar-ra u- ta- im, hogy meg-tart-

rizzük! Bár i-ga-zíttatnának ar-ra u- ta- im, hogy meg-tart-

sam a te i- gaz- sá- ga- i- dat.

sam a te i- gaz- sá- ga- i- dat.
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