
Liturgikus kellékek és kifejezések 
 
Abakusz asztalka 
Advent  ÒUM|YHW��NDUiFVRQ\�HO�WWL�QpJ\�KpW 
Agapé szeretetlakoma 
Alba miseing 
Ambó felolvasó állvány 
Ampolna misekancsó 
Annulus S�VS|NL�J\&U& 
Antifóna  LG�V]DNL�pQHN�OLWiQLiKR]��

]VROWiUEHYH]HW��pQHN 
Antipendium OHFV�QJ��ROWiUWHUtW� 
Aszpergesz szentelt vízzel való meghintés 
Aszperzorium V]HQWHOWYt]�KLQW� 
Asszisztens oltárnál szolgáló nagyobb fiú 
Ave Maria  Üdvözlégy Mária 
Bakulista D�SiV]WRUERW�NH]HO�MH 
Bakulusz pásztorbot 
Baldachin  mennyezet 2 vagy 4 rúddal 
Birétum papi sapka 
Breviárium papi zsolozsmáskönyv 
Bursza táska 
Burza  NHO\KHW�IHG��WDVDN 
Celebráns PLVp]���V]HUWDUWiVW�YpJ]��SDS 
Cibórium áldoztató kehely 
Cingulum öv, zsinór a miseing átkötésére 
Dalmatika szerpap rövid ujjas ruhája  
Diakónus  szerpap, az egyházi rend alsó 

fokozata 
Direktórium egyházi naptár a szertartásokhoz 
Dominika  vasárnap 

Eklézsia  egyház 
Evangélium örömhír, Jézus tanítása 
Feria  köznap 
Filia   leányegyház, távolabbi 

plébániáról ellátva 
Homília szentbeszéd 
Humerálé YiOONHQG� 
Incenzálás tömjénezés, '”füstölés” 
Infula püspöksüveg 
Infulista D]�LQIXOD�NH]HO�MH 
Intenció  miseszándék, a szentmisét 

PHJUHQGHO�V]iQGpND 
Kálix kehely 
Kampanella harangocska 
Kántor  énekes 
Kazula miseruha 
Koncelebráns HJ\�WW�PLVp]���W|EE�SDSSDO�

mondott misében 
Konszekrál átváltoztat 
Korporálé kehelyabrosz 
Krizma   kereszteléshez és bérmáláshoz 

olaj 
Krux  kereszt 
Kukulla  önálló miseing koncelebrálónak 
Kurátor  templomgondnok 
Kusztódia V]HQWVpJ�U]� 
Kvadrátus  papi sapka 
Lamentáció siralom (Jeremiás siralmai) 
Légile misekönyvtartó 
Lekció  olvasmány, szentlecke 
Lektor felolvasó 



Liturgia  nyilvános közös istentisztelet 
Lunula holdacska 
Magnificat   magasztaló ének, a vesperás 

része 
Mater   anyaegyház, ahol a plébános 

lakik 
Missza  szentmise 
Misszálé misekönyv 
Mitra, infula püspöksüveg 
Monstrancia szentségmutató 
Navikula tömjéntartó 
Offertórium felajánlás 
Oktáva  az ünnep nyolcada 
Oráció imádság, könyörgés 
Oráció fidélium a hívek közös könyörgése 

misében 
Pacifikále  kézi (v. talpas) feszület 
Palla kehelyfeG� 
Pallium érseki jelvény, keskeny 

gyapjúszövetcsík, mely 
gallérként veszi körül a nyakat 

Paramentum liturgikus ruhák 
Partikula  kis ostya 
Paténa kehelytányér a szentostya 

részére 
Pater noster Miatyánk 
Patina áldoztató tálca 
Pektorálé mellkereszt 
Pileólus kicsi piros püspöki sapka 
Pixis áldoztató edény 
Pluviálé palást 

Processzió körmenet 
Prefáció  hálaének 
Preorátor  vezérkönyv szertartásokhoz 
Presbitérium szentély 
Purifikatórium NHKHO\W|UO� 
Rituálé  szertartáskönyv 
Ritus  szertartás 
Roráte  hajnali mise adventben 
Stallum  �O�KHO\ 
Stóla  hosszú, keskeny szalag, a papi 

hatalom jelképe 
Szédesz papi szék 
Szedilia  papi szék a szentélyben 
Szuperpelicéum karing 
Tabernákulum szentségház 
Théka szelence 
Thuribulum I�VW|O� 
Tintinnábulum FVHQJHWW\& 
Tumba  ravatal 
Tunicella, tunika alszerpap ruhája (akolitus) 
Vélum   szentségkitételnél használt 

YiOONHQG� 
Vélum kehelytakaró 
Vesperás  a zsolozsma egyik része (esti 

dicséret) 


