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Magnificat peregrini toni
eldono en la Internacia Lingvo por SSA

Christoph Dalitz (2020)

Mi a animo  altigas la E ter nu lon,

kaj  mia  spirito  ĝojis  en  Dio, mi a Sa van to.

orgeno laŭ plaĉo

Ĉar li rigardis la humilecon de Si a skla vi no:

Ĉar li rigardis la humilecon de Si a skla vi no:

Ĉar li rigardis la humilecon de Si a skla vi no:
 

 

ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min fe li ĉa.

ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min fe li ĉa.

ĉar jen de nun cxiuj generacioj nomos min fe li ĉa.
 

http://music.dalitio.de/Versio 1.4 je 20/02/2020



2

Ĉar la Potenculo  faris al mi gran da ĵojn, kaj  sankta  estas Li a no mo.

Kaj Li a  boneco  estas  por  ĉiuj ge ne ra ci oj

Kaj Li a  boneco  estas  por  ĉiuj ge ne ra ci oj

Kaj Li a  boneco  estas  por  ĉiuj ge ne ra ci oj

al  tiuj, ki uj Lin ti mas.

al  tiuj, ki uj Lin ti mas.

al  tiuj, ki uj Lin ti mas.

Li mon tris forton per Si a bra ko, Li dispelis fierulojn en la penso de i li a ko ro.

Li mal altigis  potenculojn  de i li aj tro noj,

Li mal altigis  potenculojn  de i li aj tro noj,

Li mal altigis  potenculojn  de i li aj tro noj,

kaj  Li  altigis hu mi lu lojn.

kaj  Li  altigis hu mi lu lojn.

kaj  Li  altigis hu mi lu lojn.
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Mal sa tulojn Li pleni gis per bo na ĵo, kaj riĉulojn Li for sen dis mal ple naj.

Li hel pis  Sian ser van ton Iz ra el’,

Li hel pis  Sian ser van ton Iz ra el’,

Li hel pis  Sian ser van ton Iz ra el’,

memorante  Sian kor fa vo ron.

memorante  Sian kor fa vo ron.

memorante  Sian kor fa vo ron.

Ki el Li parolis al ni aj pa troj, al Abraham kaj al lia i da ro e ter ne.

Glo ro al  la  Patro kaj al la Fi lo

Glo ro al  la  Patro kaj al la Fi lo

Glo ro al  la  Patro kaj al la Fi lo

kaj  al  la San kta Spi ri to,

kaj  al  la San kta Spi ri to,

kaj  al  la San kta Spi ri to,
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ki el en la komenco, ti el nun kaj ĉi am, kaj en e ter no. A men.

orgeno laŭ plaĉo

A

A

A
 

men.

men. A men.

men. A men.
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