CHORALIS CONSTANTINUS 500
A HABSBURG CSÁSZÁRI UDVAR ÉNEKES SZERTARTÁSAI A 15-16. SZÁZADI GYAKORLAT ALAPJÁN
VOCAL LITURGICAL MUSIC IN THE HABSBURG IMPERIAL COURT ACCORDING TO 15TH AND 16TH-CENTURY PRACTICES
Introitus – Heinrich Isaac: Puer natus est (Choralis Constantinus II.)
Kyrie – Heinrich Isaac: XVII. Missa de Beata Virgine (II.)
Gloria
Graduale
Alleluia – Heinrich Isaac: Dies sanctificátus (Choralis Constantinus II.)
Credo
Offertorium
Sanctus – Heinrich Isaac: XVII. Missa de Beata Virgine (II.)
Agnus Dei – Heinrich Isaac: XVII. Missa de Beata Virgine (II.)
Communio – Heinrich Isaac: Vidérunt omnes (Choralis Constantinus II.)
Motetta – Anon.: Dies est lætítiæ
In Nativitate Domini
Avilai Nagy Szent Teréz Plébániatemplom
(2010. december 25., 18.30)

St. Teresa of Avila Parish Church
(25. December, 2010. at 6.30 PM)

Introitus
Puer natus est nobis et fílius datus est
nobis cuius impérium super húmerum
eius et vocábitur nomen eius magni
consílii angelus.
Ps. Cantáte Dómino cánticum novum
quia mirabília fecit.
Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto
sicut erat in princípio et nunc et semper
et in sæcula sæculórum. Amen.

Introitus
Gyermek születik nekünk, és Fiú adatik
nekünk, a fejedelemség az ő vállára kerül,
és leszen az ő neve: a nagy határozat
angyala.
Ps. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert
csodás dolgokat cselekedett.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és
Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben
vala, most és mindenkor és mindörökkön
örökké. Ámen.

Introitus
A child is born to us, and a Son is given
to us: Whose government is upon His
shoulder: and His Name shall be called,
the Angel of Great Counsel.
Ps. Sing ye to the Lord a new canticle:
because He hath done wonderful things.
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.

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

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

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

Glória in excélsis Deo et in terra pax
homínibus bonæ voluntátis. Laudámus
te, benedícimus te, adorámus te,
glorificámus te, gratias ágimus tibi
propter magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis Deus Pater
omnípotens, Dómine Fili unigénite,
Iesu Christe, Dómine Deus, Agnus Dei,
Fílius Patris, qui tollis peccáta mundi,
miserére nobis; qui tollis peccáta mundi,
súscipe deprecatiónem nostram. Qui
sedes ad déxteram Patris, miserére
nobis. Quóniam tu solus Sanctus, tu
solus Dóminus, tu solus Altíssimus,
Iesu Christe, cum Sancto Spíritu: in
glória Dei Patris. Amen.

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.

Glory to God in the highest. And on earth
peace to people of good will. We praise
You. We bless You. We worship You.
We glorify You. Lord God, heavenly
King, God the Father almighty. Lord
Jesus Christ, the Only-begotten Son.
Lord God, Lamb of God, Son of the
Father. You who take away the sins of
the world, have mercy on us.. You who
take away the sins of the world, receive
our prayer. You who sit at the right hand
of the Father, have mercy on us. For You
alone are holy. You alone are Lord. You
alone are the Most High, Jesus Christ,
with the Holy Spirit, in the Glory of God
the Father. Amen.

Graduale

Graduale

Graduale
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V) Dies sanctificátus illúxit nobis: veníte
gentes et adoráte Dóminum: quia hódie
descéndit lux magna super terram.

V) Felragyogott előttünk ez a szent nap:
jöjjetek népek és imádjátok az Urat, mert
ma nagy világosság szállt a földre.

V) A sanctified day has shone upon us:
come ye Gentiles and adore the Lord: for
this day a great light hath descended
upon the earth.

Credo in unum Deum, Patrem
omnipoténtem, factórem cæli et terræ,

Hiszek az egy Istenben, mindenható
Atyában, mennynek és földnek, minden

I believe in one God, The Father Almighty,
Maker of heaven and earth, and of all

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.

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.

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

Offertorium

Offertorium

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.

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
Vidérunt omnes fines terræ salutáre Dei
nostri.

Communio
A föld határai mind látják Istenünknek
szabadítását.

Communio
All the ends of the earth have seen the
salvation of our God.

Motetta
Dies est laetitiae, in ortu regali.
Nam processit hodie claustro Virginali.
Puer admirabilis, vultu delectabilis
in humanitate.
Qui in aestimabilis, est et in effabilis. In
divinitate.

Motetta
Vígasságnak ez napja, mert király
születék,
ki származék ez napon szűznek ő
méhéből:
csodálatos ez gyermek, ki mindennek
kedves lőn ő emberségében
és ki alíthatatlan és ő megmondhatatlan ő
istenségében.

Motetta
This is the day of rejoicing, for a King
was born,
who sprang this day from the womb of a
virgin.
Wondrous is this Child, who became
dear to all in his humanity.
And who is inexpressible and ineffable in
his godliness.
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