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Elgitarr förklaring:
Låga E strängen stäms upp till F#
A strängen stäms upp till C#
Flageoletter tas enligt följande:
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Fotnot till arian "Unigenitus"
Det var Clemens VI som dels utropade år 1350 till ett jubelår (det första var år 1300,
utlyst av Bonifatius den VIII).
"Han kungjorde också den påvliga bullan "Unigenitus" som är en av de mest berömda i
påvekyrkans historia. I denna bulla deklarerade påven att Kristus, Jungfru Maria och alla
helgon och martyrer under sina liv hade samlat på sig ett mycket stort överskott av goda
gärningar och meriter, mycket mer än de behövde för sin personliga frälsning. Detta
överskott av mänsklig godhet stod nu till påvens förfogande. Ur dessa tillgångar kunde påven
distribuera lite godhet till de människor som behövde balansera sitt syndakonto - men bara
om de bekände, ångrade och gjorde bot! Efter en anhållan från Roms invånare hade Clemens VI
bestämt sig för att ställa en del av detta överskott av godhet till mänsklighetens
förfogande, men bara till dem som vallfärdade till Rom under jubelåret 1350! I praktiken kom
man dock att utfärda dispens för dem som på grund av sjukdom, handikapp, fattigdom eller
andra laga förfall inte kunde komma iväg till Rom, de kunde för en lämplig summa köpa sig
motsvarande avlat och får kvitto på beloppet, ett sk avlatsbrev. "
ur Hans Furuhagen "Furstinnan av Närke som blev den Heliga Birgitta" sid 113.

