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Balsamus et munda cera cum chrismatis unda
Conficiunt agnum, quem do tibi muneri magnum
Fonte velut natum, per mystica sanctificatum:
Fulgura de sursum depellit et omne malignum.
Praegnans servatur, sine vae partus liberatur;
Portatus mundae servat a fluctibus undae,
Peccatum frangit ut Christi sanguis et angit,
Dona refert dignis, virtutem destruit ignis,
Morte repentina servat Sathanaeque ruina.
Alleluia.
Si quis honoret eum, retinet ab hoste triumphum.
Alleluia.

/V. Orbán pápa (1362-1370)/

Balzsam és viasz tiszta szentelt olajjal [keverve]
Alkotja a Bárányt, melyet az ő jóságából most nektek 
adok ajándékul,
Mintha csak a forrásból született volna, 
megszenteltetett a misztériumokban:
A villámot a magasból eltéríti és minden gonoszságot 
elhárít.
A várandós asszony megtartatik, a szülés jajszava 
tőle elvétetik.
Ki tiszta maradt, megvéd az árvíztől,
Krisztus vére a bűnt összetöri és megfojtja,
A méltóakhoz visszafordul, a tűz erejét megtöri,
Megvéd bennünket a hirtelen haláltól és a Sátán 
rombolásától.
Alleluja.
Ki tiszteli őt, győzedelmeskedik majd ellenségei 
felett.
Alleluja.
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Responzórium:Responzórium:

Isti sunt agni novelli,Isti sunt agni novelli,
qui annuntiaverunt alleluia;qui annuntiaverunt alleluia;
modo venerunt ad fontes;modo venerunt ad fontes;

repleti sunt claritate, alleluia, alleluia.repleti sunt claritate, alleluia, alleluia.

V.: In conspectu agniV.: In conspectu agni
amicti stolis albisamicti stolis albis

et palmae in manibus eorum.et palmae in manibus eorum.

Isti sunt agni novelli. Íme az új bárányok.



  

Jelenések könyve 7.9-17.

9
    Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; 

és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak;
10
    És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az idvesség a mi Istenünké, aki a királyiszékben ül, és a Bárányé!
11
    Az angyalok pedig mindnyájan a királyiszék, a Vének és a négy lelkes állat körül állnak vala, és a királyiszék előtt arccal leborulának, 

és imádák az Istent,
12
    Ezt mondván: Ámen: áldás és dicsőség és bölcseség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké, 

Ámen.
13
    Akkor felele egy a Vének közül, és monda nékem: Ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek?
14
    És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és 

megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.
15
    Ezért vannak az Isten királyiszéke előtt; és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában; és aki a királyiszékben ül, 

kiterjeszti sátorát felettök.
16
    Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé; sem a nap nem tűz rájok, sem semmi hőség:
17
    Mert a Bárány, aki a királyiszéknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl Isten az ő szemeikről 

minden könyet.
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  MS Lat. 5371 fol. 240. 



  MS Lat. 5371 fol. 240. 



  

Szerzetesek körtánca – Pluteus kódex



  
I-Bc (Bologna) Q.15
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Du Fay változata:

13. századi domonkos antifonále (US-Cai 1911.142b):

12. századi római antifonále (I-Rvat SP B.79):

Lucca antifonále:



  

Du Fay változata:

15. századi firenzei antifonále (MS 178):

Planchart rekostrukciója:
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I. Tenor dicitur de modo perfecto et tempore imperfecto, simili modo retrogradendo. I. Tenor dicitur de modo perfecto et tempore imperfecto, simili modo retrogradendo. 
II. Tenor dicitur per semi et eodem modo retrograditur accipiendo pro fine nigras.II. Tenor dicitur per semi et eodem modo retrograditur accipiendo pro fine nigras.
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Anton Webern: Konzert Op. 24



  Mellon Chansonnier



  

Du Fay: Missa 

L'homme armé (1460-61)

(Capp.Sist. 14)
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Agnus Dei
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Jó Fülöp

(1396 – 1467)
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Firenze - keresztelőkápolna



  

Március 20-21.

Június 21.

Szeptember 
22-23.

December 20-21.

Március 25.                          
Angyali üdvözlet

Gábriel angyal            

Június 24. Szent Iván éj

Szeptember 29.
Mihály

Mihály angyal

December 25. Karácsony

Április 25.

   HÚSVÉT    

Március 22.
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Hangok 1-2-3 1 2-1-2-1 1 1 1-1-1-1 1 1-2-3

Szüne-
tek

3 2 1 1 1 2 3



  

I. II. III. IV. Cad.

Cantus I 159 159 95 95 2 510

Cantus II 132 132 101 101 2 468

Contra-
tenor

31 31 33 33 2 130

Tenor 18 18 18 18 2 74

340 340 247 247 8 1182
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