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VOCAL LITURGICAL MUSIC IN THE HABSBURG IMPERIAL COURT ACCORDING TO 15TH AND 16TH-CENTURY PRACTICES 
Ecce, caríssimi 

Roráte cæli désuper 
Asperges me 

Introitus – Heinrich Isaac: Gaudéte in Dómino (Choralis Constantinus I.) 
Kyrie 

Graduale – Qui sedes, Dómine (Graduale Pataviense, fol. 3) 
Alleluia – Heinrich Isaac: Excita Dómine (Choralis Constantinus I.) 

Credo 
Offertorium – Benedixísti Dómine (Offertoriale triplex) 

Sanctus 
Agnus Dei 

Communio – Heinrich Isaac: Dícite: Pusillánimes (Choralis Constantinus I.) 
Exitus – Johannes Ockeghem: Alma redemptóris mater 

Dominica II. Adventus 
 

Ádvent 3. vasárnap 
Belvárosi Főplébániatemplom (2010. december 12., 12.00) 

3th Sunday of Advent 
Inner City Parish Church (12. December, 2010. at 12 AM) 

Ecce, carissimi, dies illa iudicii magna et 
terribilis instat. Prætereunt dies nostri, et 
velociter advenit praeclarus adventus Domini. 
Iam crebro sono nos hortatur et dicit: 
Priusquam ostium paradisi claudatur, unus 
quisque vestrum cito properet, ut introiens in 
æternum cum Domino regnet. Præparate vos 
met ipsos, ut videatis immortalem sponsum, 
et possideatis regna cælorum. V) Ecce, mater 
nostra Ierusalem cum magno affectu clamat 
ad nos, et dicit: Venite filii mei dilectissimi, 
Venite ad me. Ut videatis... 
 

Íme, kedveseim, az ítéletnek ama nagy és 
rettenetes napja előttünk áll, elmúlnak a mi 
napjaink, és sebesen eljön a mi urunknak 
gyönyörűséges ádventje. Gyakori szózatával 
int immár minket és mondja: mielőtt bezáratik 
a paradicsomnak ajtaja, mindannyiótok sietve 
igyekezzék, hogy mebenvén abba, 
mindörökké az Úrral uralkodjék. Készüljetek 
föl tehát mindnyájan, hogy meglássátok a 
halhatatlan jegyest, és tiétek legyen a 
mennynek országa. V) Íme, a mi anyánk, 
Jeruzsálem, nagy megindultsággal kiált felénk 
és mondja: Jöjjetek, jöjjetek, drága 
gyermekeim, jöjjetek hozzám. Hogy 
megláthassátok. 
 

Lo, my dear ones, that great and dreadful day 
of reckoning is at hand, our days pass, and the 
beauteous advent of our Lord comes switfly. 
With his frequent appeal he now warms us 
saying: Before the door of Paradise be closed, 
hasten all of you and strive by entering in to 
reign together with the Lord forever. Prepare 
thus, all of you that you may see the immortal 
Bridegroom, and that the Kingdom of 
Heaven may be your own. V) See how our 
mother, Jerusalem cries to us with deep 
emotion, saying: Come, come, my dear 
children, moe to me! That you may see… 
 

R) Roráte caéli désuper, et núbes plúant 
iústum. 
Ne irascáris Dómine, ne ultra memíneris 
iniquitátis: ecce cívitas Sáncti fácta est desérta: 
Síon desérta fácta est: Ierúsalem desoláta est: 
dómus sanctificatiónis túæ et glóriæ túæ,ubi 
laudavérunt te pátres nóstri. 
R) Roráte caéli désuper, et núbes plúant 
iústum. 
Peccávimus, et fácti súmus tamquam 
immúndus nos, et cecídimus quasi fólium 
univérsi: et iniquitátes nóstræ quasi véntus 
abstulérunt nos: abscondísti faciem túam a 
nóbis, et allisísti nos in mánu iniquitátis 
nóstræ. 
R) Roráte caéli désuper, et núbes plúant 
iústum. 
Víde Dómine afflictiónem pópuli túi, 
et mítte quem missúrus es: emítte Agnum 
dominatórem térræ, de Pétra desérti ad 
móntem fíliæ Síon: ut áuferat ípse iúgum 
captivitátis nóstræ. 
R) Roráte caéli désuper, et núbes plúant 
iústum. 
 

R) Harmatozzatok, magasságos egek, s a 
felhők hozzák az Igazat. 
Ne haragudj ránk, Urunk, és ne emlékezzél 
többé gonoszságunkra; íme, elhagyatottá lőn a 
Szentnek városa, pusztasággá Sion, és árván 
maradt Jeruzsálem, a te szentségednek és 
dicsőségednek lakóháza, ahol atyáink téged 
dicsőítettek. 
R) Harmatozzatok, magasságos egek, s a 
felhők hozzák az Igazat. 
Vétkeztünk, s mint a tisztátalanok olyanná 
lettünk, s mint a falavelek, földre hulltunk. 
Íme, gonoszságaink, mint a szélvész 
elsodornak minket; elrejtetted előlünk arcodat, 
és önnön gonoszságunk markába adtál 
minket. 
R) Harmatozzatok, magasságos egek, s a 
felhők hozzák az Igazat. 
Lásd meg, Urunk, a Te népednek 
sanyarúságát, és küldd el az Eljövendőt. 
Küldd el a Bárányt, a földkerekség Urát, küldd 
el a kősivatagból Sion leányának hegyéhez, 
hogy elvegye rólunk fogságunk igáját. arcodat, 
és önnön gonoszságunk markába adtál 
minket. 
R) Harmatozzatok, magasságos egek, s a 
felhők hozzák az Igazat. 
 

R) Drop down ye heavens from above and let 
the skies pour down righteousness 
Be not angry Lord neither remember iniquity 
forever thy holy cities are a wilderness Sion is 
a wilderness, Jerusalem a desolation our holy 
and our beautiful house where our fathers 
praised thee. 
R) Drop down ye heavens from above and let 
the skies pour down righteousness 
We have sinned and are unclean and we all 
fade like a leaf and our iniquities have taken 
us away like the wind you have hidden your 
face from us and have consumed us because 
of our iniquities 
R) Drop down ye heavens from above and let 
the skies pour down righteousness. 
Behold, O Lord, the affliction of thy people 
and send forth Him who is to come 
send forth the Lamb, the ruler of the earth 
from Petra of the desert to the mount of the 
daughter of Sion 
that He may take away the yoke of our 
captivity. 
R) Drop down ye heavens from above and let 
the skies pour down righteousness. 
 

Ad aspersionem aquæ benedictæ 
Asperges me hysopo et mundábor lavábis me 
et super nivem dealbábor. 
Ps. Miserére mei Deus secundum 
misericórdiam tuam iuxta multitúdinem 
miseratiónum tuárum dele iniquitátes meas. 
Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto sicut 
erat in princípio et nunc et semper et in 
sæcula sæculórum. Amen. 

Ad aspersionem aquæ benedictæ 
Hints meg izsóppal és megtisztulok, moss 
meg és a hónál fehérebb leszek! 
Ps. Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen 
irgalmas és jóságos vagy, mérhetetlen 
irgalmadban töröld el gonoszságomat! 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek 
Istennek. Miképpen kezdetben vala, most és 
mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

Ad aspersionem aquæ benedictæ 
Thou shalt sprinkle me, Lord, with hyssop 
and I shall be cleansed; thou shalt wash me, 
and I shall be made whiter than snow. 
Ps. Have mercy on me, O. God, according to 
thy great mercy. 
Glory be to the Father and to the Son and to 
the Holy Spirit. As it was in the beginning, is 
now, and ever shall be, world without end. 



  Amen. 
 

Introitus 
Gaudéte in Dómino semper: íterum dico, 
gaudéte: modéstia vestra nota sit ómnibus 
homínibus: Dóminus prope est. Nihil sollíciti 
sitis: sed in omni oratióne petitiónes vestræ 
innotéscant apud Deum. 
Ps. Benedixísti, Dómine, terram tuam: 
avertísti captivitátem Iacob. 
Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto sicut 
erat in princípio et nunc et semper et in 
sæcula sæculórum. Amen. 
 

Introitus 
Örüljetek az Úrban mindig; újra mondom: 
örüljetek. Ismerje meg mindenki a 
szelídségteket: mert az Úr közel vagyon. Ne 
legyetek semmiben aggodalmaskodók, hanem 
mindenben terjesszétek a kéréseitek az Isten 
elé. 
Ps. Megkegyelmeztél, Uram, országodnak: 
véget vetettél Jákob fogságának. 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek 
Istennek. Miképpen kezdetben vala, most és 
mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

Introitus 
Rejoice in the Lord always: again I say, rejoice. 
Let your modesty be known to all men: for 
the Lord is nigh. Be nothing solicitous: but in 
every thing by prayer let your petitions be 
made known to God. 
Ps. Lord, Thou hast blessed Thy land: Thou 
hast turned away the captivity of Jacob. 
Glory be to the Father, and to the Son, and to 
the Holy Ghost. As it was in the beginning, is 
now, and ever shall be, world without end. 
Amen. 
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Ký-ri- e    (e)-léison. iij Christe  (e)-léison. iij 

 
Kýrie, eléison. 
Christe, eléison. 
Kýrie, eléison. 
 

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

Lord, have mercy. 
Christ, have mercy. 
Lord, have mercy. 

Graduale 
Qui sedes, Dómine, super Chérubim, éxcita 
poténtiam tuam, et veni. V) Qui regis Israel, 
inténde: qui dedúcis velut ovem Ioseph. 
 

Graduale 
Uram! Ki kerubok felett trónolsz, gerjeszd fel 
erődet és jöjj. V) Figyelmezz, Izráel pásztora, 
ki Józsefet nyájként vezérled. 

Graduale 
Thou, O Lord, that sittest upon the 
Cherubim, stir up Thy might and come. V) 
Give ear, O Thou that rulest Israel: that 
leadest Joseph like a sheep. 

<-2-23r-tT4t-5uj5T4rR3-5uj5T4rf2rtT4f23rf2eE22-,, 
Alle -  lú - ia. 

V) Excita, Dómine, poténtiam tuam, et veni, 
ut salvos fácias nos. 
 

V) Mutasd meg hatalmadat, Uram, jöjj és 
üdvözíts minket! 
 

V) Stir up, O Lord, Thy might, and come to 
save us. 
 

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, 
factórem cæli et terræ, visibílium ómnium et 
invisibílium. Et in unum Dóminum Iesum 
Christum, Fílium Dei unigénitum, et ex 
Patre natum ante ómnia sǽcula. Deum de 
Deo, lumen de lúmine, Deum verum de 
Deo vero, génitum, non factum, 
consubstantiálem Patri: per quem ómnia 
facta sunt. Qui propter nos hómines et 
propter nostram salútem descéndit de cælis. 
Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex Maria 
Vírgine, et homo factus est. Crucifíxus étiam 
pro nobis sub Póntio Piláto; passus et 
sepúltus est, et resurréxit tértia die, 
secúndum Scriptúras, et ascéndit in cælum, 
sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus 
est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos, 
cuius regni non erit finis. Et in Spíritum 
Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex 
Patre Filióque procédit. Qui cum Patre et 
Fílio simul adorátur et conglorificátur: qui 
locútus est per prophétas. Et unam, 
sanctam, cathólicam et apostólicam 
Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in 
remissiónem peccatórum. Et expécto 
resurrectiónem mortuórum et vitam ventúri 
sǽculi. Amen. 
 

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. 

I believe in one God, The Father Almighty, 
Maker of heaven and earth, and of all things 
visible and invisible. And in one Lord, Jesus 
Christ, the Only-begotten Son of God. Born 
of the Father before all ages. God of God, 
Light of Light, true God of true God. 
Begotten, not made, of one substance with 
the Father. By whom all things were made. 
Who for us men and for our salvation came 
down from heaven. And became incarnate by 
the Holy Spirit of the Virgin Mary: AND 
WAS MADE MAN. He was also crucified for 
us, suffered under Pontius Pilate, and was 
buried. And on the third day He rose again 
according to the Scriptures. He ascended into 
heaven and sits at the right hand of the 
Father. He will come again in glory to judge 
the living and the dead and His kingdom will 
have no end. And in the Holy Spirit, the Lord 
and Giver of life, Who proceeds from the 
Father and the Son. Who together with the 
Father and the Son is adored and glorified, 
and who spoke through the prophets. And 
one holy, Catholic and Apostolic Church. I 
confess one baptism for the forgiveness of 
sins and I await the resurrection of the dead 
and the life of the world to come. Amen. 
 

Offertorium 
Benedixísti Dómine, terram tuam: avertísti 
captivitátem Iacob: * remisísti iniquitátem 
plebis tuæ. V) Operuísti ómnia peccáta 
eórum: mitigásti omnem iram tuam. * 

Offertorium 
Megáldottad Uram a te földedet, jóra 
fordítottad Jákobnak fogságát * 
megbocsátottad a te néped gonosz voltát. V) 
Befödted minden bűnüket, megenyhítetted 

Offertorium 
Lord, Thou hast blessed Thy land: Thou hast 
turned away the captivity of Jacob: * Thou 
hast forgiven the iniquity of Thy people. V) 
thou hast covered all their sins. Thou hast 



remisísti… V) Óstende nóbis Dómine 
misericórdiam tuam et salutáre tuum da nobis. 
* remisísti… 
 

minden haragodat. * megbocsátottad… V) 
Mutasd meg nekünk, Urunk, irgalmasságodat, 
és Üdvösségedet add meg nekünk. * 
megbocsátottad… 

mitigated all thy anger. * Thou hast 
forgiven… V) Shew us, O Lord, thy mercy; 
and grant us thy salvation. * Thou hast 
forgiven… 

<X-7uj5zZ5T4-3---3t77i-7--7uj5zZ5T4-3---5--3--5--77i-7--789pP9O8I7U6-iI7-7-,,____________--- 
San  -  ctus, San- ctus, San - ctus Dóminus De-us Sá   -        baoth. 

<X-7--6--56u--uU6Z5T4-5-4t-33rR3-3--3--tT4-45u-77iI7-7-,,-789pP9O8I7-7--56uuU6Z5T4-5-4t-33rR3-33-,,_______- 
Ple-ni sunt  cæ  -  li et  ter - ra  gló-ri - a    tu  -  a.    Ho  -   sán-na          in ex-cél - sis. 

<X-3-tT4-45u-7---7--77iI7-7--3--tT4-45u-7--7i-iI7-7-,,-789pP9O8I7-7--56uuU6Z5T4-5-4t-33rR3-3-,,________ 
Bene-dí- ctus qui ve - nit  in nó-mi- ne Dómi-ni.   Ho  -   sán-na          in ex-cél-sis. 

Sanctus, sanctus, sanctus Dóminus Deus 
Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in 
nómine Dómini. Hosánna in excélsis. 
 

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. 

Holy, Holy, Holy Lord God of Hosts. Heaven 
and earth are filled with your glory. Hosanna 
in the highest. Blessed is He Who comes in 
the Name of the Lord. Hosanna in the 
highest. 

<X-77--5--3rR3-3-3t-77i-7--8p-pP9-iI7--8--7---7-5-3-4t-33rR3-33-,,---- 
Agnus De - i, qui tol-lis peccá- ta mundi: miseré-re  no - bis. 

<X-0q-3--3rR3-3-3t--77i-7--8p-pP9-iI7--8--7---7-5-3-4t-33rR3-33-,,---- 
Agnus De- i, qui tol- lis peccá- ta mundi: miseré-re  no - bis. 

<X-0q-3--3rR3-3-3t--77i-7--8p-pP9-iI7--8--7---7-5--3-4t-33rR3-33-,,--- 
Agnus De- i, qui tol- lis peccá- ta mundi: dona nobis pa- cem. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére 
nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére 
nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona 
nobis pacem. 
 

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. 

Lamb of God, Who take away the sins of the 
world, have mercy on us. 
Lamb of God, Who take away the sins of the 
world, have mercy on us. 
Lamb of God, Who take away the sins of the 
world, grant us peace. 
 

Communio 
Dícite: Pusillánimes confortámini, et nolíte 
timére: ecce Deus noster véniet, et salvábit 
nos. 
Lætábitur desérta et invía et exultábit solitúdo et 
florébit quasi lílium. 
Vidébunt glóriam Dómini et decórem Dei nostri. 
Tunc aperiéntur óculi cæcórum et aures surdórum 
patébunt. 
Tunc sáliet sicut cervus claudus et aperta erit lingua 
mutórum. 
Quia scissæ sunt in desérto aquæ et torréntes in 
solitúdine. 
Et quæ erat árida in stagnum et sítiens in fontes 
aquárum. 
Glória Patri et Filio et Spirítui Sancto sicut erat in 
princípio et nunc et semper et in sæcula sæculórum. 
Amen. 
 

Communio 
Mondjátok: Kicsinyhitűek, erősödjetek meg, 
és ne féljetek, íme, a mi Istenünk eljő s 
megszabadít minket. 
Vigadozni fog a puszta és az úttalan vidék, és 
örvendezik a kietlen sivatag, és virágzik, mint a 
liliom. 
Látni fogják az Úr dicsőségét, a mi Istenünknek 
ékességét. 
Akkor megnyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a 
süketek fülei. 
Akkor ugrál a sánta, mint a szarvas, és szóra nyílik 
a némák nyelve. 
Mert vizek fakadnak a pusztában, és patakok a 
sivatagban. 
Tóvá lesz, ami előbb száraz hely volt, és a 
szomjúhozó föld vízforrássá. 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek 
Istennek. Miképpen kezdetben vala, most és 
mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 
 

Communio 
Say: Ye fainthearted, take courage and fear 
not: behold our God will come, and will save 
us. 
The land that was desolate and impassable shall be 
glad, and the wilderness shall rejoice, and shall 
flourish like the lily. 
They shall see the glory of the Lord, and the beauty of 
our God. 
Then shall the eyes of the blind be opened, and the 
ears of the deaf shall be unstopped. 
Then shall the lame man leap as a hart, and the 
tongue of the dumb shall be free. 
For waters are broken out in the desert, and streams 
in the wilderness. 
And that which was dry land, shall become a pool, 
and the thirsty land springs of water. 
Glory be to the Father, and to the Son, and to the 
Holy Ghost. As it was in the beginning, is now, and 
ever shall be, world without end. Amen. 

Motetta 
Alma Redemptóris Mater quae pervía cæli 
porta manes, et stella maris, succúrre cadénti, 
súrgere qui curat, pópulo: tu que genuísti, 
natúra mirante, tuum sanctum Genitórem, 
Virgo prius ac postérius, Gabriélis ab ore 

Motetta 
Megváltónk kegyes anyja, kitárt szép mennyei 
ajtó, Csillag a tengereken, jöjj, vár a szegény 
elesett nép, Hogy fölkelni segéld, te, ki szülted 
szent csoda-módon Tennen örök Szülőd, te, 
ki Gábriel ajkai által Vetted a boldog Avét, 

Motetta 
Loving Mother of the Redeemer, who 
remains the gate by which we mortals enter 
heaven, 
and star of the sea, help your fallen people 
who strive to rise: 



Sumens illud Ave, peccatórum miserére. 
 

szűz mindig, előbb is, utóbb is, Égi 
királyasszony, könyörülj meg minden esetten! 

You who gave birth, amazing nature, to your 
sacred Creator: 
Virgin prior and following, taking from the 
mouth of Gabriel that Hail! have mercy on 
our sins. 

C O R V I N A  C O N S O R T  
w w w . c o r v i n a c o n s o r t . f w . h u  

Pintér Ágnes, Mészáros Péter, Kalmanovits Zoltán, Demjén András  

 
CLSMA 

a Szent Mihály Laikus Káptalan együttműködésével 
(Capitulum Laicorum Sancti Michaelis Archangeli – CLSMA) 
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