ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP

ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP

Introitus FACTUS EST DOMINUS

Introitus FACTUS EST DOMINUS

Az Úr lett né- kem ol- tal- mam, s ki- vitt en- gem

Az Úr lett né- kem ol- tal- mam, s ki- vitt en- gem

a tá-gas-ság-ra, meg-sza-ba-dí-tott, mert ked- velt en- gem.

a tá-gas-ság-ra, meg-sza-ba-dí-tott, mert ked- velt en- gem.

Graduale AD DOMINUM
Az Úrhoz /kiáltottam: † midőn háborgat/tak engem * és
az Úr meghall/gatott engem. AZ ÚRHOZ… V/1) Uram
szabadítsd meg lelkemet, † a hazug ajkaktól, * és az
áll/nok nyelvtől! ÉS AZ ÚR… V/2) Jaj nékem, mert
hosszúra nyúlik zarándokságom ideje, * régóta van már
számkivetésben az /én lelkem. ÉS AZ ÚR… AZ
ÚRHOZ…
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hosszúra nyúlik zarándokságom ideje, * régóta van már
számkivetésben az /én lelkem. ÉS AZ ÚR… AZ
ÚRHOZ…

Communio CANTABO DOMINO

Communio CANTABO DOMINO

Én- ek- lek az Úr- nak, ki jó- kat a- dott né- kem,

és zsol- tárt mon- dok a föl- sé- ges Úr ne- vé- nek.

Én- ek- lek az Úr- nak, ki jó- kat a- dott né- kem,

és zsol- tárt mon- dok a föl- sé- ges Úr ne- vé- nek.
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