
A szentmise kellékei

Kehely Az átváltoztatásra kerül® bor befogadására szolgáló talpas
ivóedény

Paténa Lapos tányérka; ezen ajánlják fel a kenyeret és átváltoztatás után
is ezen tartják Krisztus Szent Testét.

Kehelykend®
(puri�katórium) A kehely és a paténa törlésére szolgáló fehér vászonkend®.
Palla Kisebb, négyzet alakú kartonnal keményített kehelyfed®. A kehe-

lyre helyezve az átváltoztatott bort védik vele, nehogy pl.: rovar
szálljon bele.

Korporálé Kb. 60x60 cm-es, négyzet alakú fehér vászonterít®. A kiterített
korporáléra kerül a kehely, a pikszis, a cibórium vagy a monstran-
cia.

Kehelyvélum Négyszöglet¶ takaró a kehely lefedésére. A miseruhával megegyez®
szín¶.

Pikszis Mélyebb tányérka; ebbe helyezik a kenyeret, amely a szentmise
alatt Krisztus testévé változik

Áldoztató tálca Lapos tálcácska. Megakadályozza, hogy a szentostya esetleg a
földre essen.

Misekancsó
(ampolna) Üveg vagy fém edény a bor és a víz.
Kend®cske
(lavábó) A pap kézmosás utáni kéztörlésére szolgáló kend®. El®készítésekor

többnyire az ampolnák tetejére helyezik. A szélébe keresztet
hímeznek.

Füstöl®
(turibulum) Szén tárolására szolgáló fém edény, amelybe tömjént hintenek.

Láncon függ, és az ünnepi szentmiséken használatos.
Tömjéntartó
(navikula) Kis fémedény tömjén tárolására, kiskanállal.
Szenteltvízhint® Szenteltvízzel töltött edényke, amelyhez hint® is tartozik. A pap

a híveket hinti meg a szenteltvízzel. Különböz® áldásokkor is ezt
használjuk

Áldoztató kehely
(cibórium) Fed®vel ellátott nagy kehely, amelyben az átváltoztatott szen-

tostyát ®rzik a tabernákulumban.
Cibórium-vélum Díszes takarókend®, amellyel a tabernákulumban lév® cibóriumot

leterítik.
Szentségmutató
(monstrancia) M¶vészien elkészített, aranyozott tartó, amelybe az átváltoztatott

papi szentostyát helyezik. Szentségimádáskor ebben helyezik ki az
Oltáriszentséget.

Szentségtartó
(kusztódia) Tartó, amelyben a monstranciába való papi szentostyát ®rzik.
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Ministráns ruhái

Karing Széles ujjú fehér ing
Ministránsszoknya Hosszú, bokáig ér® fekete szoknya

A pap ruhái

Vállkend® Az alba alatt, a nyakban hordják. Ha az alba nyaka nem kivágott,
a vállkend® nem szükséges.

Stóla A papi szolgálat jele. A diakónus a pap és a püspök viseli. A stóla
vastag szalag, amelyet a diakónus bal vállán átvetve, a pap és a
püspök mindkét vállán hord.

Miseruha
(kazula) A pap és a püspök liturgikus öltözéke, amelyet a szentmise alatt

viselnek. B®, köralakú díszített ruha, csupán a fej számára készült
kivágással.

Palást
(pluviálé) Hosszú díszes palást. A miseruhától megkülönbözteti a fejet véd®

rávarrott csuklya és az, hogy el®l nyitott. Napjainkban körmenet-
nél, áldozásnál és különböz® szertartásoknál használatos.

Alba
(miseing) A rómaiak híres ruhájának, a tunikának az utóda. Illend®en

hosszú: kéz- illetve lábfejig ér.
Karing Széles ujjú fehér ing, szögletes nyakkivágással.
Cingulum Kötél vagy öv, az albához tartozik, hogy azt visel®je testméretei-

hez igazítsa.
Reverenda Bokáig ér® fekete ruha; nemcsak misén viselhetik.
Habitus Szerzetesi öltözet. Szerzetesrendenként különböz® a viselet.
Dalmatika A diakónus szentmisén viselt öltözete. Hasonlít a miseruhára de

ujja is van.
Vélum Díszesen hímzett selyem válltakaró, amelyet a pap az

Oltáriszentség körmenetben való hordozásakor és a vele történ®
áldáskor a vállára terít és e lepellel fogja meg a szentségmutatót.

Papsapka
(birétum) Szögletes fejfed®, bojttal és három éllel. A pap feketét, a püspök

violaszín¶t, a bíboros pedig vöröset, bojt nélkül.
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