ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

Introitus INTRET ORATIO

Introitus INTRET ORATIO

Az én gon- do- la- tom a bé- kes- ség gon- do- la- ta,

Az én gon- do- la- tom a bé- kes- ség gon- do- la- ta,

nem a sa - nyar - ga - tá - sé, mond-ja az Úr.

nem a sa - nyar - ga - tá - sé, mond-ja az Úr.

Graduale LIBERASTI NOS

Graduale LIBERASTI NOS

Megszabadí/tottál minket † sanyarga/tóinktól, * a mi gyűlölőinket megszé/gyenítetted. MEGSZABADÍTOTTÁL… V/1) Az Istenben dicsekszünk † minden napon, *
és a te nevednek hálát adunk /örökké. A MI GYŰLÖLŐINKET… V/2) Saját fülünkkel hallottuk, † atyáink beszélték el nekünk, ó Isten, * amit az ősi napokban /műveltél.
A MI GYŰLÖLŐINKET… MEGSZABADÍTOTTÁL…
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A MI GYŰLÖLŐINKET… MEGSZABADÍTOTTÁL…

Communio AMEN DICO VOBIS

Communio AMEN DICO VOBIS

Bizony mondom nék- tek, bármit imádkozva kér-tek

Bizony mondom nék- tek, bármit imádkozva kér-tek

higgyétek, hogy el- nye- ri- tek és meg-lesz nék- tek!

higgyétek, hogy el- nye- ri- tek és meg-lesz nék- tek!
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