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Nicolas Poussin: Mannahullás 





Antonio De Bellis Mózes vizet fakaszt a sziklából





Pászka vacsora



A kánai menyegző



Julius Schnorr von Carolsfeld: A kánai menyegző (1819)



A csodálatos kenyérszaporítás



Paolo Caylina Brescia: Az utolsó vacsora (1540) körül



I. Liturgikus anyagok

I/1.Kenyér
-csak búzából

-kovásztalan

-hostia-ostya: 
áldozat

I/2.Bor
csak szőlőből sajtolt



II. Liturgikus edények

II./1.Kehely -gör. kylix

Részei : -csésze

-gomb, fogantyú

-talp

Fölszerelése :
• -Korporálé -kehelytakaró
• Purificatórium -kehelytörlő



II./2. Paténa :
áldoztatótál



II. / 3. Cibórium

Középkorban :

•galamb,

tornyocska

•tok, szelence

Pixis : kisebb 



II./ 4. Monstrancia

-Szentségmutató
-Szentségtartó

Része : -a lunula: holdacska, 
ahova az Oltáriszentséget  elhelyezik

Használata : -az Oltáriszentség 
kihelyezésekor

- és körmenetek alkalmával



II. / 5. Ampolnák

- két kis kancsó

- a víz 

- és a bor 
tárolására 



Aquinói Szent Tamás: Adorote devote



Adorote devote
(2) Visus tactus, gustus in te fallitur,

sed auditu solo tuto creditur:

Credo, quidquid dixit Dei Filius,

nil hoc verbo Veritatis verius.

(2) Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik,

de a hallás rólad hittel biztosít:

Hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab,

Igéd igazánál mi van igazabb?!

(3) A keresztfán rejtéd isten-voltodat,

itt a színek, rejtik emberarcodat,

de én mind a kettőt hiszem s vallhatom,

kérve, amit kért a bűnbánó lator.

(4) Ahogy Tamás látta, nem látom sebed,

mégis Istenemnek vallak tégedet.

Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak,

tebenned reméljek, s téged vágyjalak.

(5) Urunk halálára emlékeztető

áldott Kenyér, élő, s embert éltető!

Add, hogy éljen lelkem belőled csupán,

s jóízét tebenned ne veszítse szám!

(6) Kegyes pelikánom, Uram Jézusom!

Szennyes vagyok, szennyem véreddel 
mosom.

Elég volna egy csepp, hogyha hullna rá:

világ minden bűnét meggyógyítaná...

(7) Jesu, quem velatum nunc aspicio,

oro fiat illud, quod tam sitio:

ut te revelata cernens facie,

visu sim beatus tuae gloriae. Amen.

(7) Jézus, kit csak rejtve szemlélhetlek itt!

Mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik?

Hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat,

leljem szent fényedben boldogságomat! 
Amen.


