ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
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Introitus VENITE, ADOREMUS

Introitus VENITE, ADOREMUS

Jöj - je- tek, i- mád- juk az Is- tent, bo- rul- junk le

az Úr e- lőtt.

Jöj - je- tek, i- mád- juk az Is- tent, bo- rul- junk le

az Úr e- lőtt.

Graduale TOLLITE HOSTIAS

Graduale TOLLITE HOSTIAS

Hozzatok /áldozatot † és lépjetek be az Úr csar/nokába, *
imádjátok
őt
szent
ün/nepi
díszben!
V/1)
HOZZATOK… Adjatok az Úrnak † népek családjai *
adjatok
az
Úrnak
dicsőséget
és
tisz/teletet!
IMÁDJÁTOK… V/2) Remegjen meg orcája előtt az
egész föld, * mondjátok el a nemzeteknek, hogy az Úr
/országol! IMÁDJÁTOK ŐT… HOZZATOK…
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Communio INTROIBO AD ALTARE

Communio INTROIBO AD ALTARE

Be- lé- pek Is- ten ol- tá- rá- hoz, az Úr - hoz,

ki meg- vi- dá- mít en- gem.

Be- lé- pek Is- ten ol- tá- rá- hoz, az Úr - hoz,

ki meg- vi- dá- mít en- gem.
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