ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

Introitus EGO CLAMAVI
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Ne hagyj el en- gem Is- ten, ne menj el tő- lem

Ne hagyj el en- gem Is- ten, ne menj el tő- lem

fi-gyel-mezz se-gít-sé-gem-re üd-vös-sé-gem-nek e-re-je.

fi-gyel-mezz se-gít-sé-gem-re üd-vös-sé-gem-nek e-re-je.

Graduale SUSCEPIMUS

Graduale SUSCEPIMUS

Befo/gadtuk Isten, † irgalmas/ságodat * templomodnak
/bensejében. BEFOGADTUK… V/1) A te neved ó Isten
† és dicséreted kiárad * a földnek legvégső /végéig.
TEMPLOMODNAK… V/2) Amit hallottunk, † látja
most szemünk, * a mi Istenünknek városában, az ő /szent
hegyén. TEMPLOMODNAK… BEFOGADTUK…
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Meg- is- mer- tet- ted vé- lem az é - let út - ja - it,

Meg- is- mer- tet- ted vé- lem az é - let út - ja - it,

az öröm tel- jes- sé- gét a te szí- ned e- lőtt, U- ram!

az öröm tel- jes- sé- gét a te szí- ned e- lőtt, U- ram!
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