ÉVKÖZI 9. VASÁRNAP
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Introitus RESPICE IN ME

Introitus RESPICE IN ME

Te- kints re- ám, s kö- nyö- rülj raj- tam, én U-ram,

Te- kints re- ám, s kö- nyö- rülj raj- tam, én U-ram,

Is- te- nem mert e- gye- dül va- gyok, s i- gen sze- gény.

Is- te- nem mert e- gye- dül va- gyok, s i- gen sze- gény.

Graduale JACTA COGITATUM
Vesd az Úrra /gondodat * és ő majd /táplál téged.
VESD… V/1) Midőn az Úrhoz kiáltottam, † ő
megszabadított engem, * azoktól, kik reám /támadtak.
VESD… V/2) Félelem és rettegés fogott el engem, * és
beborított a /sötétség. VESD AZ ÚRRA…
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Communio EGO CLAMAVI

Communio EGO CLAMAVI

Én ki- ál-tot-tam, mert meg-hall-gatsz en-gem Is- ten,

Én ki- ál-tot-tam, mert meg-hall-gatsz en-gem Is- ten,

hajtsd hoz-zám fü- le- det, hallgasd meg be- szé- de- met!

hajtsd hoz-zám fü- le- det, hallgasd meg be- szé- de- met!
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