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KYRIE

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

GLORIA

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú 
embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, 
magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért, Urunk és 
Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten. Urunk, Jézus Krisztus, 
egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia, te 
elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; te elveszed a világ bűneit, 
hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz 
nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az 
egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten 
dicsőségében. Ámen.



  

HITVALLÁS (Credo – Symbolum Niceum)

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, 
minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy 
Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától 
született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, 
valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az 
Atyával egylényegű; és minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi 
üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből 
Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre 
feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott 
az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra 
eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. 
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a 
Fiútól származik; akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a 
Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli 
Anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, 
várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.



  

SANCTUS

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene. Dicsőséged 
betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az 
Úr nevében. Hozsanna a magasságban.

AGNUS DEI

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét.



  

Luteránus liturgiaLuteránus liturgia

KYRIEKYRIE

GLORIAGLORIA

Wir glauben all an einen Gott (CREDO)Wir glauben all an einen Gott (CREDO)

Heilig, heilig, heilig (SANCTUS)Heilig, heilig, heilig (SANCTUS)

Gottes Lamm (AGNUS DEI)Gottes Lamm (AGNUS DEI)



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Palestrina-Bach: 

Missa Sine nomine a 6 

- Kyrie
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I. Credo in unum DeumI. Credo in unum Deum
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