
1. TERMINY PRZYJĘTE I ODRZUCONE

terminy przyjęte — druk wytłuszczony

terminy odrzucone — kursywa

U — używaj

NU — nie używaj

TK — termin skojarzony

TS — termin szerszy

TW — termin węższy

aaronowe błogosławieństwo
TS rozesłanie

absolucja
U rozgrzeszenie

adoracja krzyża
TK adoracja Najświętszego Sakra-

mentu

TS adoracje

adoracja Najświętszego Sa-
kramentu

TK monstrancja
sakrament Eucharystii

TS adoracje

TW adoracja wieczysta

adoracja wieczysta
TS adoracja Najświętszego Sakra-

mentu

adoracje
TK różaniec

godzina święta
nabożeństwo do Matki Bożej
nabożeństwo do Serca Pana Je-
zusa

TS nabożeństwa
TW adoracja krzyża

kadzenie
adoracja Najświętszego Sakra-
mentu

adwent
TK Boże Narodzenie
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akatyst

TS rok liturgiczny
TW roraty

wieniec adwentowy

agnus dei
U baranku boży

akatyst
TK koronka

gorzkie żale
godzinki
pacierz
Maryja

TS nabożeństwa

aklamacje liturgiczne
TS Msza św.

akt strzelisty
TK pacierz

oficjum
pieśni
litanie
nabożeństwa

TS modlitwa

alba
TK stuła

humerał
ornat
kapa
gremiał

TS szaty liturgiczne

alleluja
TK lekcje

antyfona
TS liturgia słowa

Alma Redemptoris Mater
TS pieśni

ambona
U kazalnica

ampułki
TK ofiarowanie
TS naczynia liturgiczne
TW woda

wino

anamneza
TK przeistoczenie

epikleza
męka pańska

TS liturgia eucharystyczna

anioł pański
TK pozdrowienie anielskie

ojcze nasz
chwała ojcu

TS pacierz

antapedium
TS mensa

antyfona
TK lekcje

alleluja
TS liturgia słowa

antyfonalny śpiew
TS pieśni

antyfonarz
TK graduał

responsorium
TS księga
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Boże coś Polskę

aspersja
U pokropienie

Ave Maria
TK pozdrowienie anielskie
TS pieśni

Ave Maria
U pozdrowienie anielskie

Ave Maris stella
TS pieśni

Ave verum
TS pieśni

balsam
TS oleje święte

baranku boży
NU agnus dei
TS liturgia eucharystyczna

bazylika
NU domus ecclesiae
TK Lud Boży
TS przestrzeń święta
TW prezbiterium

nawa
kruchta
kaplica
dzwonnica
narteks

Benedictus
TK Magnificat
TS oficjum

benedykcja
U błogosławieństwo

benedykcjonał
TK ceramoniał

TS księga

biała niedziela
U przewodnia niedziela

bierzmowanie
U sakrament bierzmowania

biskup
TK prezbiter

diakon

mitra

TS sakrament święceń

TW ingres

błogosławieństwo
NU benedykcja

TK poświęcenie

TS kult

Bogurodzica
TS pieśni

Boże Ciało
TK sakrament Eucharystii

TS uroczystości

Boże coś Polskę
TS pieśni
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Boże Narodzenie

Boże Narodzenie
NU narodzenie Chrystusa
TK adwent
TS rok liturgiczny
TW pasterka

wigilia
choinka

Boży grób
U grób pański

brewiarz
TK oficjum

modlitewnik
TS księga

celebra
TK prezbiter
TS Msza św.

ceremoniał
TK benedykcjonał

pontyfikał
TS księga

chleb
TK wino

hostia
fermentum

TS konsekracja

choinka
TK wigilia

pasterka
TS Boże Narodzenie

chorał gregoriański
TK msza św.
TS pieśni

chorągiew
TK feretron
TS prosesja

chorych namaszczenie
U sakrament chorych

chrzcielnica
TS kaplica

chrzest
U sakrament chrztu

chrzestni rodzice
NU rodzice chrzestni
TK gromnica

obmycie
TS sakrament chrztu

chwała ojcu
NU gloria patri
TK anioł Pański

ojcze nasz
pozdrowienie anielskie

TS pacierz

ciemnica
TS wielki czwartek

ciemnica
TS wielki czwartek
TW kołatka

cmentarz
TK śmierć

pogrzeb
TS przestrzeń święta
TW katafalk

krypta
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epikleza

Coena Domini
U sakrament Eucharystii

Communio
U sakrament Eucharystii

consecratio
U konsekracja

credo
U skład apostolski

custodia
U kustodia

cyborium
TK monstrancja

kustodia

TS naczynia liturgiczne

czterdziestogodzinne nabo-
żeństwo

TK nabożeństwo do Serca Pana Je-
zusa
Eucharystia

TS nabożeństwo

czytanie liturgiczne
TK perykopa

epistoła

TS lekcjonarz

diakon
TK prezbiter

TS sakrament święceń

domus ecclesiae
U bazylika

droga krzyżowa
TK wielki post

TS nabożeństwa

Duszo Chrystusowa
TS pieśni

dzień pański
U niedziela

dziękczynienie
TK milczenie

TS liturgia eucharystyczna

dzwon
TS dzwonnica

dzwonnica
TK kaplica

TS bazylika

TW dzwon

egzekwie
TK godzinki

gorzkie żale
koronka
akatyst

TS nabożeństwa

TW requiem
requiescat in pace

epikleza
TK przeistoczenie

anamneza
Ducha św.

TS liturgia eucharystyczna
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epistoła

epistoła
TK czytanie liturgiczne
TS lekcjonarz

epitafium
TK ex voto
TS nawa

ewangeliarz
TK lekcjonarz
TS księga

ex voto
TK epitafium
TS nawa

exultet
TK pachał

hosanna
TS wigilia paschalna

feretron
TK chorągiew
TS procesja

fermentum
TK hostia

chleb
wino

TS konsekracja

figura kultowa
TK obraz
TS patron

Gaude Mater Polonia
TS pieśni

gloria patri
U chwała ojcu

godzina święta
TK adoracja

koronka
nabożeństwo do Serca Pana Je-
zusa

TS nabożeństwa

godzinki
TK akatyst

koronka
gorzkie żale
Maryja

TS nabożeństwa

gorzkie żale
TK godzinki

koronka
akatyst
pacierz
wielki post

TS nabożeństwa

graduał
TK antyfonarz

responsorium
TS księga

gregoriańskie msze
TS msza święta

gromnica
TK obmycie

chrzestni rodzice
TS sakrament chrztu
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kantyczki

grób pański
NU Boży grób

TK męka pańska

TS wielki piątek

homilia
NU kazanie

TS liturgia słowa

hosanna
TK paschał

exultet

TS wigilia paschalna

hostia
TK wino

fermentum
chleb

TS konsekracja

hostiarka
TK hostia

TS naczynia liturgiczne

humerał
TK stuła

alba
gremiał
orant
kapa

TS szaty liturgiczne

ikona
TK krucyfiks

TS nawa

infuła
TK tiara

mitra
piuska

TS szaty liturgiczne

ingres
TS biskup

invitatorium
TS lilturgia słowa

języki liturgiczne
TK księga
TS liturgiczne księgi

jutrznia
TK nieszpory
TS oficjum
TW Benedictus

kadzenie
TS adoracje
TW kadzielnica

kadzielnica
TS kadzenie

kanon (liturgiczny)
TS Msza św.
TW liturgia słowa

liturgia eucharystyczna

kantyczki
TK kolęda

pastorałka
TS pieśni
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kapa

kapa
TK orant

alba
humerał
gramiał
stuła

TS szaty liturgiczne

kaplica
TK dzwonnica

nawa

TS bazylika

TW chrzcielnica

kapłaństwo
U sakrament święceń

katafalk
TS cmentarz

kazalnica
NU ambona

TK słowo boże

TS nawa

kazanie
U homilia

kielich
TK monstrancja

hostia

TS naczynia liturgiczne

TW korporał
palka
patena
puryfikatarz

kolęda
TK pastorałka

kantyczki
Boże Narodzenie

TS pieśni

kołatka
TS ciemnica

Komunia św.
U sakrament Eucharystii

komża
TK pektorał

mucet
rokieta

TS szaty liturgiczne

koncelebra
TK Msza św.
TS sakrament Eucharystii

konfesja
TK ołtarz
TS prezbiterium

konfesjonał
TK sakrament pokuty

grzech
TS nawa

konsekracja
NU consecratio
TK anamneza

przeistoczenie
epikleza

TS liturgia eucharystyczna
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kult

TW chleb
hostia
wino

koronka
TK akatyst

godzina święta
pacierz
gorzkie żale
godzinki

TS nabożeństwa

korporał
TK palka

patena
puryfikatarz

TS kielich

Kościół
U Lud Boży

kropielnica
TS kruchta

kruchta
TK nawa

TS bazylika

TW kropielnica

krucyfiks
TK ikona

TS nawa

krypta
TK katafalk

TS cmentarz

krzyż procesyjny
TK feretron

chorągiew

TS procesja

krzyżmo
TK wielki czwartek

olej katechumentów
olej chorych

TS oleje święte

ksiądz
U prezbiter

księga
TK języki liturgiczne

TS liturgiczne księgi

TW antyfonarz
modlitewnik
benedykcjonał
pontyfikał
brewiarz
ceramoniał
ewangeliarz
graduał
lekcjonarz
mszał

kult
TK modlitwa

TS liturgika

TW procesja
poświęcenie
błogosławieństwo
peregrynacja
patron
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kustodia

kustodia
NU custodia
TK monstrancja

cyborium

TS naczynia liturgiczne

kyrie
TS liturgia słowa

lawabo
TK obmycie

TS liturgia eucharystyczna

TW woda

lekcje
TK alleluja

antyfona

TS liturgia słowa

lekcjonarz
TK ewangeliarz

TS księga

TW perykopa
epistoła
czytanie liturgiczne
responsorium

lektorium
TK oratorium

TS przestrzeń święta

litania do Serca Pana Jezu-
sa

TK litania loretańska

TS nabożeństwo do Serca Pana Je-
zusa

litania loretańska
TK akatyst

godzinki
różaniec

TS nabożeństwo do Matki Bożej

litania loretańska
TK nabożeństwo do Matki Bożej

TS litanie

litanie
TK pacierz

oficjum
akt strzelisty
pieśni

TS nabożeństwa

TW litania loretańska

liturgia eucharystyczna
TK liturgia słowa

TS msza

TW ofiarowanie
lawabo
prefacja
konsekracja
epikleza
anamneza
sanctus
przeistoczenie
podniesienie
modlitwa Pańska
pocałunek pokoju
agnus dei
milczenie
dziękczynienie
rozesłanie
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misterium paschalne

liturgia słowa
TK liturgiczne księgi

liturgia eucharystyczna
TS Msza św.
TW mea culpa

invitatorium
kyrie
pokropienie
gloria in excelsis
spowiedź powszechna
homilia
lekcje
alleluja
antyfona
skład apostolski
nodlitwa powszechna

liturgiczne księgi
TS liturgika
TW księga

języki liturgiczne

liturgika
TS teologia
TW liturgiczne księgi

przestrzeń święta
rok liturgiczny
kult
szaty liturgiczne
modlitwa
historia liturgii
liturgia
sakramenty

Lud Boży
NU Kościół
TS liturgika

ława kolatorska
TK nawa
TS prezbiterium

Magnificat
TK Benedictus
TS nieszpory

małżeństwo
U sakrament małżeństwa

mea culpa
U spowiedź powszechna

mensa
TK nastawa ołtarzowa
TS ołtarz
TW antapedium

męka pańska
NU pasja
TK grób pański
TS wielki piątek

mięsopust
U ostatki

milczenie
TK dziękczynienie
TS liturgia eucharystyczna

missale romanum
U mszał rzymski

misterium paschalne
TK wielki tydzień

niedziela
TS rok liturgiczny
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mitra

TW wielki czwartek
wielki piątek
wielka sobota

mitra
TK tiara

infuła
paliusz
pastorał
piuska

TS szaty liturgiczne

modlitewnik
TK brewiarz

modlitwa
TS księga

modlitwa
TK kult

modlitewnik
TS liturgika
TW pacierz

oficjum
akt strzelisty
piśni
nabożeństwa

modlitwa pańska
NU ojcze nasz

pater noster
TS liturgia eucharystyczna

modlitwa powszechna
TS liturgia słowa

monstrancja
TK cyborium

kielich

adoracja Najświętszego Sakra-

mentu

kustodia

TS naczynia liturgiczne

msza pasterska
U pasterka

Msza św.
TK agapa

ostatnia wieczerza

ofiara

TS sakrament Eucharystii

TW naczynia liturgiczne

gregoriańskie msze

kanon

celebra

aklamacje liturgiczne

mszał
TK msza św.

TS księga

TW mszał rzymski

mszał rzymski
NU missale romanum

TS mszał

mucet
TK pektorał

rokieta

komża

TS szaty liturgiczne
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nastawa ołtarzowa

nabożeństwa
TK pacierz

oficjum
litanie
akt strzelisty
pieśni

TS modlitwa
TW akatyst

adoracje
droga krzyżowa
różaniec
koronka
nabożeństwo do Matki Bożej
godzina święta
nabożeństwo do Serca Pana Je-
zusa
czterdziestogodzinne nabożeń-
stwo
gorzkie żale
godzinki
egzekwie

nabożeństwo do Matki Bo-
żej

NU nabożeństwo majowe
TK nabożeństwo do Serca Pana Je-

zusa
TS nabożeństwo
TW litania loretańska

nabożeństwo do Serca Pana
Jezusa

TK nabożeństwo do Matki Bożej
godziona święta

TS nabożeństwo
TW litania do Serca Pana Jezusa

nabożeństwo majowe
U nabożeństwo do Matki Bożej

nabożeństwo pokutne
TK pokuta
TS sakrament pokuty

naczynia liturgiczne
TS Msza św.
TW kielich

ampułki
monstrancja
kustodia
cyborium
hostiarka

Najświętsze Ciało i Krew
U sakrament Eucharystii

Najświętszy Sakrament
U sakrament Eucharystii

nałożenie rąk
TK prezbiter

biskup
diakon

TS sakrament święceń

namaszczenie chorych
U sakrament chorych

narodzenie Chrystusa
U Boże Narodzenie

narteks
TK nawa
TS bazylika

nastawa ołtarzowa
TK mensa
TS ołtarz
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nawa

TW predella
poliptyk
tabernakulum

nawa
TK kaplica

kruchta
prezbiterium

TS bazylika

TW konfesjonał
krucyfiks
ikona
epitafium
oragany
kazalnica
ex voto

neofita
TS sakrament chrztu

neoprezbiter
TK prymicje

TS sakrament święceń

niedziela
NU dzień pański

TK wielkanoc
uroczystość
święto
misterium paschalne

TS rok liturgiczny

nieszpory
TK jutrznia

TS oficjum

TW magnifikat

nowenna
TK kult
TS nabożeństwo

obmycie
TK gromnica

chrzestni rodzice
TS sakrament chrztu

odpust
TK figura kultowa

obraz
TS patron

ofiarowanie
TK ofertorium
TS liturgia eucharystyczna
TW chleb

wino

oficjum
TK pacierz

akt strzelisty
litanie
nabożeństwa
pieśni

TS modlitwa
TW jutrznia

nieszpory

Ojcze nasz
NU pater noster
TK pozdrowienie anielski

chwała ojcu
anioł Pański

TS pacierz

ojcze nasz
U modlitwa pańska
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palka

oleje święte
TK sakrament chrztu

sakrament bierzmowania
sakrament chorych
sakrament świeceń

TS sakrament

TW krzyżmo
balsam
olej chorych
olej katechumentów

ołtarz
TK konfesja

TS prezbiterium

TW mensa
relikwiarz
nastawa ołtarzowa

opłatek
TS wigilia

oratorium
TK lektorium

TS przestrzeń święta

organy
TK pieśni

TS nawa

ornat
TK stuła

humerał
alba
gramiał
kapa

TS szaty liturgiczne

osiołek paschalny
TS wielki tydzień

ostatki
NU mięsopust
TK środa popielcowa
TS Boże Narodzenie

ostatnie namaszczenie
U wiatyk

ostatnie namaszczenie
U sakrament chorych

pacierz
TK nabożeństwa

litanie
akt strzelisty
oficjum
pieśni

TS modlitwa
TW pozdrowienie anielskie

Ojcze nasz
chwała ojcu
anioł Pański

pacyfikał
TS wielka sobota

paliusz
TK tiara

mitra
pastorał

TS szaty liturgiczne

palka
TK korporał

patena
puryfikatarz
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paschał

TS kielich

pascha
U wielkanoc

paschał
TK rezurekcja

exultet
hosanna
pięćdziesiątnica

TS wigilia paschalna

pasja
U męka pańska

pasterka
NU msza pasterska
TK choinka

wigilia
TS Boże Narodzenie

pastorał
TK tiara

mitra
paliusz
piuska

TS szaty liturgiczne

pastorłka
TK kolęda

kantyczki
Boże Narodzenie

TS pieśni

patena
TK korporał

palka
puryfikaterz

TS kielich

pater noster
U Ojcze nasz

pater noster
U modlitwa pańska

patron
TK peregrynacja

TS kult

TW figura kultowa

obraz

odpust

pektorał
TK mucet

rokieta

komża

TS szaty liturgiczne

penitent
TK rozgrzeszenie

grzech

TS sakrament pokuty

peregrynacja
TK patron

procesja

TS kult

perykopa
TK czytanie liturgiczne

TS lekcjonarz
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prezbiter

pieśni
TK pacierz

kult
litanie
akt strzelisty
oficjum
nabożeństwa

TS modlitwa
TW chorał gregoriański

kolęda
pastorałka
kantycznki

pięćdziesiątnica
NU zielone świątki
TK wigilia paschalna
TS wielkanoc

piuska
TK tiara

infuła
mitra

TS szaty liturgiczne

podniesienie
TK konsekracja
TS liturgia eucharystyczna

pokropienie
NU aspersja
TK spowiedź powszechna
TS liturgia słowa

poliptyk
TK predella

tabernakulum
TS nastawa ołtarzowa

pontyfikał
TK biskup

ceremoniał

TS księga

popiół
TS środa popielcowa

poświęcenie
TK błogosławieństwo

TS kult

TW profanacja

pozdrowienie anielskie
NU Ave Maria

TK Ojcze nasz
chwała ojcu
anioł Pański

TS pacierz

predella
TK tabernakulum

poliptyk

TS nastawa ołtarzowa

prefacja
TS liturgia eucharystyczna

TW sanctus

prezbiter
NU ksiądz

TK diakon
celebra

TS sakrament święceń
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prezbiterium

prezbiterium
TK nawa

kaplica
TS przestrzeń sakralna
TW ołtarz

konfesja
ława kolatorska

procesja
TK peregrynacja

sakrament Eucharystii
TS kult
TW chorągiew

krzyż procesyjny
feretron

profanacja
TS poświęcenie

prymicje
TK neoprezbiter
TS sakrament święceń

przeistoczenie
TK anamneza

epikleza
Jezus

TS liturgia eucharystyczna
TW chleb

wino

przemienienie pański
TK Tabor
TS uroczystości

przestrzeń święta
TK rok liturgiczny
TS liturgika

TW cmentarz
lektorium
oratorium
bazylika

przewodnia niedziela
NU biała niedziela
TK oktawa
TS wielkanoc

puryfikaterz
TK korporał

palka
patena

TS kielich

relikwiarz
TK mensa

nastawa ołtarzowa
patron

TS ołtarz
TW relikwie

relikwie
TS relikwiarz

requiem
TK requiescat in pace
TS egzekwie

requiescat in pace
TK requiem
TS egzekwie

responsorium
TK graduał

antyfonarz
TS lekcjonarz
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sakrament bierzmowania

rezurekcja
TK paschał

hosanna
TS wigilia paschalna

rodzice chrzestni
U chrzestni rodzice

rok liturgiczny
TK kult
TS liturgika
TW adwent

wielki post
Boże Narodzenie
wielkanoc
okres zwykły
niedziela
uroczystości
święto

rokieta
TK pektorał

mucet
komża

TS szaty liturgiczne

roratka
TK wieniec adwentowy

roraty
TS adwent

roraty
TK wieniec adwentowy

roratka
TS adwent

rozesłanie
TS liturgia eucharystyczna
TW aaronowe błogosławieństwo

rozgrzeszenie
NU absolucja

TK penitent

grzech

TS sakrament pokuty

różaniec
TK akatyst

koronka

nabożeństwo do Matki Bożej

nabożeństwo do Serca Pana Je-

zusa

czterdziestogodzinne nabożeń-

stwo

gorzkie żale

godzinki

egzekwie

TS nabożeństwa

sakrament
TS liturgika

TW chrzest

bierzmowanie

sakrament pokuty

małżeństwo

sakrament chorych

Eucharystia

sakrament święceń

oleje święte

sakrament bierzmowania
NU bierzmowanie

TK oleje święte

TS sakrament
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sakrament chorych

sakrament chorych
NU ostatnie namaszczenie

namaszczenie chorych
chorych namaszczenie

TK chory
oleje święte
cierpienie

TS sakrament
TW wiatyk

sakrament chrztu
NU chrzest
TK grzech

oleje święte
woda

TS sakrament
TW neofita

obmycie
chrzestni rodzice

sakrament Eucharystii
NU Najświętszy Sakrament

Najświętsze Ciało i Krew
Komunia św.
Communio
Coena Domini

TK procesja
adoracja Najświętszego Sakra-
mentu

TS sakrament
TW koncelebra

Msza św.

sakrament małżeństwa
NU małżeństwo
TK rodzina
TS sakrament
TW obrączki

sakrament pokuty
NU sakrament pokuty i pojednania

spowiedź

TK konfesjonał
grzech
odkupienie

TS sakrament

TW rozgrzeszenia
penitent
nabożeństwo pokutne
pokuta

sakrament pokuty i pojednania
U sakrament pokuty

sakrament święceń
NU kapłaństwo

TK oleje święte

TS sakrament

TW neoprezbiter
diakon
prezbiter
prymicje
nałożenie rąk

sanctus
TS prefacja

skład apostolski
NU wyznanie wiary

credo

TS liturgia słowa

spowiedź
U sakrament pokuty
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wiatyk

spowiedź powszechna
NU mea culpa

TK grzech
pokropienie
sakrament pokuty

TS liturgia słowa

stroje liturgiczne
U szaty liturgiczne

stuła
TK ornat

humerał
gramiał
alba
kapa

TS szaty liturgiczne

szaty liturgiczne
NU stroje liturgiczne

TS liturgika

TW Tiara
stuła
infuła
humerał
alba
mitra
ornat
paliusz
pastorał
pektorał
kapa
komża
piuska
rokieta
mucet

środa popielcowa
TS wielki post

TW popiół

święto
TK uroczystość

niedziela

TS rok liturgiczny

tabernakulum
TK sakrament Eucharystii

predella
poliptyk

TS nastawa ołtarzowa

tiara
TK mitra

paliusz
pastorał
infuła
piuska

TS szaty liturgiczne

uroczystości
TK wielkanoc

Boże narodzenie
niedziela
święto

TS rok liturgiczny

TW Boże Ciało
przemienienie pański

wiatyk
NU ostatnie namaszczenie

TS sakrament chorych
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wino

wielka sobota
TK wielki czwartek

wielki piątek
misterium paschalne

TS wielki tydzień
TW pacyfikał

wielkanoc
NU pascha
TK niedziela

misterium paschalne
TS rok liturgiczny
TW wigilia paschalna

oktawa
pięćdzieciątnica

wielki czwartek
TK wielka sobota

wielki piątek
misterium paschalne
krzyżmo

TS wielki tydzień
TW ciemnica

wielki piątek
TK wielki czwartek

wielka sobota
misterium paschalne

TS wielki tydzień
TW męka pańska

grób pański

wielki post
TK Boże Narodzenie

adwent
wielkanoc
okres zwykły
droga krzyżowa

TS rok liturgiczny
TW środa popielcowa

wielki tydzień

wielki tydzień
TK środa popielcowa

wielkanoc

TS wielki post

TW wielki czwartek
wielki piątek
wielka sobota

wieniec adwentowy
TK roratka

roraty

TS adwent

wigilia
TK pasterka

choinka

TS Boże Narodzenie

TW opłatek

wigilia paschalna
TK wielka sobota

TS wielkanoc

TW rezurekcja
paschał
exultet
hosanna

wino
TK hostia

chleb
fermentum

TS konsekracja

wyznanie wiary
U skład apostolski

zielone świątki
U pięćdziesiątnica24



alleluja

2. DEFINICJE I UWAGI

aaronowe błogosławieństwo

adoracja krzyża

adoracja Najświętszego Sakramentu

adoracja wieczysta

adoracje

adwent

akatyst

aklamacje liturgiczne

akt strzelisty

alba

alleluja
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Alma Redemptoris Mater

Alma Redemptoris Mater

ampułki

anamneza

anioł pański

antapedium

antyfona

antyfonalny śpiew

antyfonarz

Ave Maria

Ave Maris stella

Ave verum

balsam

baranku boży

bazylika

Benedictus

benedykcjonał
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chwała ojcu

biskup

błogosławieństwo

Bogurodzica

Boże Ciało

Boże coś Polskę

Boże Narodzenie

brewiarz

celebra

ceremoniał

chleb

choinka

chorał gregoriański

chorągiew

chrzcielnica

chrzestni rodzice

chwała ojcu
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ciemnica

ciemnica

ciemnica

cmentarz

cyborium

czterdziestogodzinne nabożeństwo

czytanie liturgiczne

diakon

droga krzyżowa

Duszo Chrystusowa

dziękczynienie

dzwon

dzwonnica

egzekwie

epikleza

epistoła

epitafium
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hosanna

ewangeliarz

ex voto

exultet

feretron

fermentum

figura kultowa

Gaude Mater Polonia

godzina święta

godzinki

gorzkie żale

graduał

gregoriańskie msze

gromnica

grób pański

homilia

hosanna

29



hostia

hostia

hostiarka

humerał

ikona

infuła

ingres

invitatorium

języki liturgiczne

jutrznia

kadzenie

kadzielnica

kanon (liturgiczny)

kantyczki

kapa

kaplica

katafalk
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krzyż procesyjny

kazalnica

kielich

kolęda

kołatka

komża

koncelebra

konfesja

konfesjonał

konsekracja

koronka

korporał

kropielnica

kruchta

krucyfiks

krypta

krzyż procesyjny
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krzyżmo

krzyżmo

księga

kult

kustodia

kyrie

lawabo

lekcje

lekcjonarz

lektorium

litania do Serca Pana Jezusa

litania loretańska

litania loretańska

litanie

liturgia eucharystyczna

liturgia słowa

liturgiczne księgi
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mszał

liturgika

Lud Boży

ława kolatorska

Magnificat

mensa

męka pańska

milczenie

misterium paschalne

mitra

modlitewnik

modlitwa

modlitwa pańska

modlitwa powszechna

monstrancja

Msza św.

mszał
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mszał rzymski

mszał rzymski

mucet

nabożeństwa

nabożeństwo do Matki Bożej

nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

nabożeństwo pokutne

naczynia liturgiczne

nałożenie rąk

narteks

nastawa ołtarzowa

nawa

neofita

neoprezbiter

niedziela

nieszpory

nowenna
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paliusz

obmycie

odpust

ofiarowanie

oficjum

Ojcze nasz

oleje święte

ołtarz

opłatek

oratorium

organy

ornat

osiołek paschalny

ostatki

pacierz

pacyfikał

paliusz
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palka

palka

paschał

pasterka

pastorał

pastorłka

patena

patron

pektorał

penitent

peregrynacja

perykopa

pieśni

pięćdziesiątnica

piuska

podniesienie
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przemienienie pański

pokropienie

poliptyk

pontyfikał

popiół

poświęcenie

pozdrowienie anielskie

predella

prefacja

prezbiter

prezbiterium

procesja

profanacja

prymicje

przeistoczenie

przemienienie pański
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przestrzeń święta

przestrzeń święta

przewodnia niedziela

puryfikaterz

relikwiarz

relikwie

requiem

requiescat in pace

responsorium

rezurekcja

rok liturgiczny

rokieta

roratka

roraty

rozesłanie

rozgrzeszenie

różaniec
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tabernakulum

sakrament

sakrament bierzmowania

sakrament chorych

sakrament chrztu

sakrament Eucharystii

sakrament małżeństwa

sakrament pokuty

sakrament święceń

sanctus

skład apostolski

spowiedź powszechna

stuła

szaty liturgiczne

środa popielcowa

święto

tabernakulum
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tiara

tiara

uroczystości

wiatyk

wielka sobota

wielkanoc

wielki czwartek

wielki piątek

wielki post

wielki tydzień

wieniec adwentowy

wigilia

wigilia paschalna

wino
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teologia

3. INDEKS DZIEDZINOWY

TEOLOGIA

LITURGIKA

aaronowe błogosławieństwo
adoracja krzyża
adoracja Najświętszego Sakra-

mentu
adoracja wieczysta
adoracje
adwent
akatyst
aklamacje liturgiczne
akt strzelisty
alba
alleluja
Alma Redemptoris Mater
ampułki
anamneza
anioł pański
antapedium
antyfona
antyfonalny śpiew
antyfonarz
Ave Maria
Ave Maris stella
Ave verum
balsam
baranku boży

bazylika
Benedictus
benedykcjonał
biskup
błogosławieństwo
Bogurodzica
Boże Ciało
Boże coś Polskę
Boże Narodzenie
brewiarz
celebra
ceremoniał
chleb
choinka
chorał gregoriański
chorągiew
chrzcielnica
chrzestni rodzice
chwała ojcu
ciemnica
ciemnica
cmentarz
cyborium
czterdziestogodzinne nabożeń-

stwo
czytanie liturgiczne
diakon
droga krzyżowa
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teologia

Duszo Chrystusowa
dziękczynienie
dzwon
dzwonnica
egzekwie
epikleza
epistoła
epitafium
ewangeliarz
ex voto
exultet
feretron
fermentum
figura kultowa
Gaude Mater Polonia
godzina święta
godzinki
gorzkie żale
graduał
gregoriańskie msze
gromnica
grób pański
homilia
hosanna
hostia
hostiarka
humerał
ikona
infuła
ingres
invitatorium
języki liturgiczne
jutrznia
kadzenie
kadzielnica
kanon (liturgiczny)
kantyczki
kapa

kaplica
katafalk
kazalnica
kielich
kolęda
kołatka
komża
koncelebra
konfesja
konfesjonał
konsekracja
koronka
korporał
kropielnica
kruchta
krucyfiks
krypta
krzyż procesyjny
krzyżmo
księga
kult
kustodia
kyrie
lawabo
lekcje
lekcjonarz
lektorium
litania do Serca Pana Jezusa
litania loretańska
litania loretańska
litanie
liturgia eucharystyczna
liturgia słowa
liturgiczne księgi
Lud Boży
ława kolatorska
Magnificat
mensa
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teologia

męka pańska
milczenie
misterium paschalne
mitra
modlitewnik
modlitwa
modlitwa pańska
modlitwa powszechna
monstrancja
Msza św.
mszał
mszał rzymski
mucet
nabożeństwa
nabożeństwo do Matki Bożej
nabożeństwo do Serca Pana Je-

zusa
nabożeństwo pokutne
naczynia liturgiczne
nałożenie rąk
narteks
nastawa ołtarzowa
nawa
neofita
neoprezbiter
niedziela
nieszpory
nowenna
obmycie
odpust
ofiarowanie
oficjum
Ojcze nasz
oleje święte
ołtarz
opłatek
oratorium
organy

ornat
osiołek paschalny
ostatki
pacierz
pacyfikał
paliusz
palka
paschał
pasterka
pastorał
pastorłka
patena
patron
pektorał
penitent
peregrynacja
perykopa
pieśni
pięćdziesiątnica
piuska
podniesienie
pokropienie
poliptyk
pontyfikał
popiół
poświęcenie
pozdrowienie anielskie
predella
prefacja
prezbiter
prezbiterium
procesja
profanacja
prymicje
przeistoczenie
przemienienie pański
przestrzeń święta
przewodnia niedziela
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teologia

puryfikaterz
relikwiarz
relikwie
requiem
requiescat in pace
responsorium
rezurekcja
rok liturgiczny
rokieta
roratka
roraty
rozesłanie
rozgrzeszenie
różaniec
sakrament
sakrament bierzmowania
sakrament chorych
sakrament chrztu
sakrament Eucharystii
sakrament małżeństwa
sakrament pokuty
sakrament święceń

sanctus
skład apostolski
spowiedź powszechna
stuła
szaty liturgiczne
środa popielcowa
święto
tabernakulum
tiara
uroczystości
wiatyk
wielka sobota
wielkanoc
wielki czwartek
wielki piątek
wielki post
wielki tydzień
wieniec adwentowy
wigilia
wigilia paschalna
wino
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