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SZATY LITURGICZNE 
 

Cel spotkania: 
� Poznanie szat liturgicznych oraz kolorów liturgicznych 
� Ukazanie wzoru rycerza Chrystusowego wg św. Pawła 
� Troska o odpowiedni wygląd komży i alby 

 
I. Wprowadzenie 
 
1. Znak krzyża, modlitwa na rozpoczęcie spotkania. 
2. Krótkie przypomnienie treści omawianych na poprzednim spotkaniu (Animator zachęca 

uczestników do wypowiedzenia się na ten temat, zadając proste pytania, np.: O czym 
rozmawialiśmy na poprzednim spotkaniu? Jaki był temat poprzedniego spotkania? Co 
zapamiętaliście z ostatniego spotkania?) 

3. Przedstawienie tematu spotkania. 
 
II. Przebieg spotkania 

 
1. Szaty liturgiczne, krótkie wprowadzenie, a następnie charakterystyka (np. z podziałem na 

grupy dwuosobowe, każda grupa charakteryzuje inną szatę). Dobrze, gdyby była 
możliwość dostępu do szat na czas spotkania. 

 Pytania: 
� Jakie znacie szaty liturgiczne? Czym się charakteryzują? 
� Dlaczego do pełnienia posługi w obrzędach liturgicznych wymagany jest specjalny 

strój? 
� Co by było, gdyby kapłan odprawiał Mszę Św. w ubłoconych butach, wymiętej i 

poplamionej koszuli czy bluzie? Jak myślicie, czy podobałoby się to Bogu, ludziom 
uczestniczącym w Eucharystii? Czy swoim ubiorem wyrażałby szacunek Bogu i 
wiernym? 

� Czy są jakieś różnice w stroju papieża i księdza, lub lektora i ministranta ołtarza? Z 
czego one wynikają, co oznaczają? 

 
 Czynności, które wykonujemy w ciągu dnia wymagają różnych strojów. Inaczej ubieramy 
się na boisko, na plażę, do szkoły, na ślub, mamy specjalny strój do posługi w liturgicznych 
obrzędach. Nie można odprawiać Mszy św. czy nabożeństwa w byle jakim ubiorze. Strój jest 
jednym ze sposobów podkreślenia ważności i wielkości wykonywanej czynności. Im 
godniejsza osoba, z którą mamy się spotkać, lub też donioślejsza czynność, tym bardziej 
wymaga odpowiedniego stroju. 
 Szaty liturgiczne to takie elementy ubioru, które służą do sprawowania liturgii i tylko wtedy 
się ich używa. Nie wolno ich wykorzystywać do innych czynności. Zostały one poświęcone dla 
kultu Bożego. Średniowieczna symbolika szukała związków szat liturgicznych z osobą Jezusa 
Chrystusa, bądź też z Mszą Świętą. Od XI w. do modlitw odmawianych przy wkładaniu szat 
liturgicznych weszła symbolika o charakterze moralnym. W szatach tych symbolika widzi 
cnoty, jakimi odznaczać się mają ci, którzy je noszą. 
 
Alba 
Jest najstarszą szatą liturgiczną, podstawowym ubiorem wszystkich pełniących służbę Bożą. 
Wywodzi się od rzymskiej tuniki. Dała ona początek sutannie. Albę zwykle przepasuje się 
paskiem (cingulum), co w symbolice oznacza powściągliwość i czystość. Nazwa "alba" 
wywodzi się właśnie od jej białego koloru: łacińskie albus oznacza „biały”. Alba jest symbolem 
czystości duszy będącej w stanie łaski uświęcającej, zdobytej przez krew Baranka (Ap 7,14), 
której nagrodą będzie uwielbienie w niebie. Symbolika średniowieczna w albie widziała 
również białą szatę, w którą Herod na pośmiewisko kazał ubrać Chrystusa. Alba przypomina 
nam chrzest, w którym otrzymaliśmy łaskę uświęcającą, zobowiązuje do ustawicznego życia w 
tej łasce oraz zapowiada przyszłą chwałę zbawionych. 
(Można przeczytać fragmenty: Mt 22, 12-13; Kol 3, 9-10; Ap 7, 13b-14b)  
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Kom ża 
Powstała ze skrócenia alby, ponieważ jej wkładanie na grube odzienie było uciążliwe. Ma tę 
samą symbolikę co alba. Najpierw, do IX wieku używano jej w chórze, czyli podczas 
odmawiania liturgii godzin, a od XIV w. także do tych wszystkich czynności liturgicznych, dla 
których alba nie była wyraźnie przypisana. Obecne prawo liturgiczne mówi, że albę można 
zastąpić komżą, ale nie wtedy, gdy wkłada się ornat lub dalmatykę lub, gdy zamiast ornatu czy 
dalmatyki używa się samej stuły. 
 
Humerał 
Wywodzi się ze starożytnej chusty noszonej na ramionach i szyi przez ludzi należących do 
wyższych warstw społecznych. Nazywano go strażnikiem głosu, ponieważ zakładano go w 
celu okrycia szyi w zimnych i wilgotnych kościołach. W zimie chroniła ona przed chłodem, w 
lecie zaś przed potem. Częścią szat liturgicznych stał się dopiero w IX w. we Frankonii. W 
świetle aktualnych przepisów liturgicznych humerał jest strojem dowolnym. Jeżeli alba nie 
osłania dokładnie zwykłego stroju koło szyi, przed włożeniem alby należy nałożyć humerał. 
Symbolika w humerale widziała najpierw chustę, którą Chrystusowi zawiązano oczy, gdy Go 
wyśmiewano. Symbolika zaś zawarta w modlitwie przeznaczonej do odmawiania przy jego 
wkładaniu, widziała w nim "hełm zbawienia". 
 
Pasek (cingulum) 
Oprócz znaczenia praktycznego (ściągnięcia długiej alby tak, aby estetycznie wyglądała) miał 
jasną wymowę symboliczną. Gest przepasania oznacza powszechnie gotowość do spełnienia 
jakiejś posługi, gotowość do wyruszenia w drogę, a także czujność w każdym momencie, 
wstrzemięźliwość i panowanie nad pożądliwościami cielesnymi. Pasek oznacza więc 
wezwanie Chrystusa do czujności, do nieustannej gotowości na przyjście Pana. Jest także 
znakiem pracy w służbie Bożej. 
 
Ornat 
Jest symbolem ciężaru służby Bożej. Ponieważ ornat wkłada się na wszystkie poprzednio 
włożone szaty, dlatego w obrzędach święceń uchodził zawsze za symbol miłości pokrywającej 
grzechy. Początkowo ornat był płaszczem bez rękawów, z jednym tylko małym otworem na 
głowę; używano go przy wszystkich czynnościach kapłańskich. Następnie zaczęto go obcinać 
z boków, by nie krępował ruchów rąk, aż w końcu pozostały już tylko dwa płaty materiału, z 
przodu i z tyłu. Równocześnie ornat przyozdabiano coraz bardziej bogatymi haftami. Obecnie 
wraca się do ornatu obszernego, odznaczającego się szlachetną prostotą i estetycznym 
wyglądem. 
 
Stuła 
Jest długą, szeroką wstęgą, lekko rozszerzoną na obu końcach, uszytą z tej samej tkaniny, co 
ornat. Biskup i kapłan noszą stulę zawieszoną na szyi i zwisającą swobodnie obu końcami z 
przodu. Diakon natomiast zakłada stułę na sposób szarfy z lewego ramienia ukośnie do 
prawego boku. Jest oznaką władzy i godności kapłana. W liturgii symbolizuje jarzmo służby 
Chrystusowej, które kapłan i diakon nosi na swoich ramionach, a także władzę i godność 
urzędu kapłańskiego. Kapłan używa stuły zawsze, gdy występuje jako szafarz łask Bożych. 
 
Dalmatyka 
Pierwotnie była strojem świeckim, później nosili ją biskupi i diakoni. Od IV wieku jest szatą 
własną diakona i podkreśla związek z biskupem Rzymu. Była to szata długa i szeroka, nie 
przepasana, o krótkich i szerokich rękawach. Z czasem uległa skróceniu, a dla łatwiejszego jej 
ubierania przecięto ją z obydwu boków, łącznie z rękawami. Zawsze była koloru białego z 
czerwonymi, pionowymi pasami, biegnącymi od ramion do dołu, z przodu i z tyłu. Od XIII w. 
kolor jej zaczęto dostosowywać do koloru ornatu. Modlitwa kościelna przedstawia ją jako szatę 
radości i symbol nadprzyrodzonej sprawiedliwości. 
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Kapa 
Nazywana także nieszpornikiem, pierwotnie była strojem książąt i królów. Nie jest to zatem 
strój liturgiczny w takim znaczeniu jak pozostałe szaty liturgiczne. Nie ma też powszechnie 
przyjętej symboliki. Używa się jej w czasie nabożeństw i procesji. 
 
2. Elementy stroju biskupa 
 Pytania: 

� Jakie charakterystyczne elementy stroju biskupa możemy wyróżnić? Dlaczego tylko 
biskup nosi np. pastorał, a wikariusz nie? 

 
Paliusz 
Biała wełniana taśma w kształcie naszyjnika, szeroka na trzy palce, z sześcioma czarnymi 
krzyżykami. Noszony jest na ornacie i oznacza godność arcybiskupa metropolity. Jest 
symbolem władzy i jedności wszystkich biskupów z papieżem. Palisz noszą: papież, prymasi, 
arcybiskupi, patriarchowie. 
 
Pastorał 
Laska pasterska, symbol władzy pasterskiej i godności biskupiej. 
 
Mitra 
Ozdobne nakrycie głowy biskupa, noszone w czasie liturgii. Nawiązuje do nakrycia głowy 
arcykapłanów Starego Testamentu. Może być również używana przez infułatów i wtedy 
nazywana jest infułą. 
 
Pektorał (krzy ż pektoralny) 
Ozdobny krzyż noszony przez biskupów na stroju duchownym i w czasie sprawowanej liturgii. 
Wcześniej noszono w nim relikwie. 
 
Piuska 
Mała okrągła czapeczka, będąca symbolicznym nakryciem wierzchołka głowy. Jest 
zdejmowana na czas Liturgii Eucharystycznej. Jej kolor jest używany w zależności od osoby: 
fioletowa jest przeznaczona dla biskupów, purpurowa dla kardynałów, a biała dla papieża. 
 
Pierścień 
Pierścień w kształcie krzyża, noszony przez biskupów, symbolizuje zaślubiny z Kościołem i 
diecezją. Wcześniej służył jako pieczęć. 
 
 
3. Kolory liturgiczne  

Pytania: 
� Jakie kolory szat liturgicznych występują w ciągu całego roku liturgicznego? 
� Jaką symbolikę ma dany kolor, co oznacza? (tutaj animator podaje kolor ornatu, a 

uczestnicy starają się wyjaśnić jego znaczenie) 
� Kiedy używa się szat danego koloru? (zadanie animatora takie jak w poprzednim 

pytaniu) 
 
Biały 
Kolor biały symbolizuje czystość, niewinność, radość i światło oraz nastrój świąteczny, chwałę 
zbawionych. Szat liturgicznych koloru białego używa się w uroczystości i święta Chrystusa 
Pana z wyjątkiem tych, które dotyczą Jego Męki, w święta i wspomnienia Najświętszej Maryi 
Panny oraz świętych, którzy nie byli męczennikami. Kolor biały może zastępować wszystkie 
inne kolory. 
 
Czerwony 
Kolor czerwony jest znakiem najwyższej miłości, która nie cofnęła się nawet przed 
męczeństwem, znakiem walki i krwi, jak również ognistych języków, w postaci których Duch 
Świętych zstąpił na apostołów w Wieczerniku. Szat liturgicznych koloru czerwonego używa się 



4 
 

w Niedzielę Palmową Męki Pańskiej, w Wielki Piątek, w niedzielę Zesłania Ducha Świętego 
oraz w święta męczenników. 
 
Zielony 
Kolor zielony symbolizuje nadzieję, młodość, sprawiedliwość oraz odrodzenie. To kolor 
przyrody, kolor życia. Oznacza pełne nadziei pielgrzymowanie do domu Ojca. Szat 
liturgicznych koloru zielonego używa się w niedziele i dni powszednie Okresu Zwykłego. 
 
Fioletowy 
Kolor fioletowy wyraża oczekiwanie na spotkanie z Jezusem oraz symbolizuje ducha pokuty. 
Wyraża refleksję nad życiem, nawrócenie, tęsknotę za Bogiem, ból rozłąki ze zmarłymi. 
Używany jest podczas Adwentu, w Wielkim Poście i w liturgii za zmarłych. Można go używać 
zamiast koloru czarnego. 
 
Czarny 
Kolor czarny kojarzy się z nocą, ciemnością i oznacza żałobę oraz pokutę. Może być używany 
we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada) i podczas Mszy pogrzebowych 
dorosłych. 
 
Różowy 
Kolor różowy jako kolor nastającego brzasku podkreśla radość z bliskości Pana i przerwę w 
dyscyplinie pokutnej, wyraża radość ze zbliżających się uroczystości. Używany jedynie w 
Trzecią Niedzielę Adwentu (Gaudete) i Czwartą Niedzielę Wielkiego Postu (Laetare). 
 
Niebieski 
Nie jest kolorem typowo liturgicznym, ale jest kojarzony z Maryją. W niektórych krajach (np. w 
Hiszpanii) używany w święta maryjne. Zazwyczaj łączy się z kolorem białym. 
 
Złoty 
Kolor złoty jest używany wymiennie - zastępuje wszystkie inne kolory liturgiczne, poza 
fioletowym i czarnym. Ponadto stosowany jest w czasie najważniejszych, uroczystych 
celebracji. Kolor złoty symbolizuje bowiem bogactwo i honor. 
 
4. Strój rycerza Chrystusa 
 Animator czyta na głos fragment z Pisma Świętego: 
 

 „Bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli 
się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i 
ciału, lecz przeciw Zwierzchnością, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych 
ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie 
na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, 
zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki przepasawszy biodra wasze prawdą i 
oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia 
dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której 
zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz 
Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej 
sposobności módlcie się w Duchu.” (Ef 6, 10-18) 

 
 Pytania: 

� Czym jest zbroja Boża dla ministranta? 
� Czy w związku z tym możemy nie przykładać wiele uwagi do naszego stroju 

podczas służby na Mszy Świętej, nabożeństwie? W jaki sposób powinniśmy dbać o 
nasze szaty liturgiczne: albę, komżę, cingulum? 

� Co wyraża piękny, zadbany strój ministranta? Co daje rycerzowi Chrystusa? 
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III. Podsumowanie 
 

Szaty liturgiczne zostały poświęcone dla kultu Bożego i używamy ich tylko w tym celu. 
Zgodnie z tekstem Listu do Galatów i liturgii chrzcielnej, przyoblekliśmy się w Chrystusa. 
Dlatego także naszym strojem pragniemy świadczyć o naszym Zbawicielu i naśladować 
Go. Wyróżniamy 8 kolorów szat liturgicznych, z czego 4 podstawowe: biały, czerwony, 
zielony i fioletowy. Szaty liturgiczne są znakiem posłannictwa i wypełnianej funkcji – 
ministranta, kapłana, biskupa. Każdy ministrant jest rycerzem Chrystusa, a jego zbroją jest 
schludny strój liturgiczny. Oprócz tego rycerz Chrystusa w swoim życiu walczy ze złem i 
buduje dobro. Czyni to dzięki Bożej łasce, a jego bronią jest słowo Boże, którego słucha, 
rozważa je i wypełnia oraz codzienna modlitwa, dzięki której ma kontakt ze swoim Królem i 
Panem Zastępów.  

 
IV. Zastosowanie 

 
W tym tygodniu utrwalę zdobyte wiadomości o szatach liturgicznych. Zatroszczę się o 
porządek i czystość komż i alb, a także własnego ubrania. 

 
V. Modlitwa 

 
Tajemnica różańca – Przemienienie na Górze Tabor, prośba o bycie dobrym rycerzem 
Chrystusa; znak krzyża. 

Diakonia Liturgiczna 
Ruchu Światło-Życie 


