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Immensæ rex potentiæ, 
Christe, tu Patris gloriam 
nostrumque decus moliens, 
mortis fregisti iacula. 

Infirma nostra subiens 
magnumque petens prœlium, 
mortem qua serpens vicerat, 
victor calcasti moriens. 

Surgens fortis e tumulo, 
paschali nos mysterio 
peccato rursus mortuos 
ad vitam semper innovas. 

Vitam largire gratiæ, 
ut, sponsus cum redieris, 
ornata nos cum lampade 
iam promptos cælo invenias. 

In lucem nos et requiem 
serenus iudex accipe, 
quos fides sanctæ Triadi 
devinxit atque caritas. 
_________________________ 
 
(Pro uno defuncto:) 

Tuumque voca famulum, 
qui nunc exutus corpore 
in regna Patris inhiat, 
ut te collaudet perpetim. 

(Pro una defuncta:) 

Tuamque voca famulam, 
quæ nunc exuta corpore 
in regna Patris inhiat, 
ut te collaudet perpetim. 

(Pro pluribus:) 

Fratres et omnes advoca, 
qui nunc exuti corpore 
in regna Patris inhiant, 
ut te collaudent perpetim. 

Amen. 
 

latina T: nekonata verkinto 

Ho, sen mezur' potenca Reĝ', 
l' armilojn rompis Vi de l' mort', 
ke estu al la Patro glor', 
honor' al ni per Via far'. 

Al febloj niaj venis Vi, 
duelon grandan serĉis Vi, 
venkintan Drakon venkis Vi, 
Vi mortis, por ke mortu Mort'. 

Leviĝis forta Vi el tomb', 
kaj per ĉi tiu pask'-mister' 
nin, ofte mortajn pro la pek', 
novigas ĉiam Vi al viv'. 

Plenigu nin per viv' de l' grac', 
kaj kiam venos Vi, fianĉ', 
Vi trovu, ke kun lampoj ni 
eniri pretu al ĉiel'. 

En lumo Via kaj ripoz' 
akceptu nin, juĝist', kun mild', 
ĉar ligis fid' kaj karitat' 
nin kun la sankta Triunu'. 
________________________ 
 
(6-a strofo por unu mortinta viro:) 

Servanton Vian voku Vi, 
mortintan nun, ĉar kun dezir' 
li celas al la Regno por 
ĉiame laŭdi Vin en glor'. 

(6-a strofo por unu mortinta virino:) 

Ĉi servantinon voku nun, 
mortintan nun, ĉar kun dezir' 
ŝi celas al la Regno por 
ĉiame laŭdi Vin en glor'. 

(6-a strofo por pluraj mortintoj:) 

Servantojn Viajn voku Vi, 
mortintajn, ili kun dezir' 
la Patran regnon celas por 
ĉiame laŭdi Vin en glor'. 

Amen. 
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