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Naczynia liturgiczne 
 
UWAGI 

1. Celem spotkania jest zapoznanie ministrantów (szczególnie ministrantów 
ołtarza) z symboliką i przeznaczeniem naczyń używanych podczas 
Eucharystii. Ważne jest, aby każdy kto służy przy ołtarzu Pańskim, wiedział 
jak nazywa się poszczególne naczynia, znał ich przeznaczenie i sposób w jaki 
należy ich używać. Pomoże to ministrantom świadomie wypełniać swe funkcje 
liturgiczne, a przez to jeszcze głębiej przeżywać Mszę św. Ponadto postawa 
ministranta zwraca uwagę wiernych na powagę i doniosłość tego, co dzieje się 
przy ołtarzu. 

2. Warto jest zaznaczyć, że przedmioty te mają pomóc w dobrym i głębokim 
przeżywaniu Eucharystii zarówno służbie ołtarza jak i samym wiernym. 
Ministranci muszą mieć świadomość, że np. czynność dzwonienia dzwonkami 
wykonują dla samych wiernych, by ukazać im moment zmiany postawy, przez 
co pomagają im przeżyć Eucharystię (nie dzwoni się ot tak). 

3. Do ministrantów należy przygotowanie ołtarza i prezbiterium do obrzędu Mszy 
św., więc konieczna jest znajomość przeznaczenia poszczególnych naczyń 
liturgicznych. 

4. Ważne jest by nie potraktować tego tematu powierzchownie. Mimo, że 
spotykamy się z tymi naczyniami dość często, znamy ich nazwę i moment w 
jakim powinny zostać użyte, to bardzo ważna jest ich symbolika. 

5. Przygotowanie animatora do poprowadzenia spotkania: 
• modlitwa do Ducha Świętego o światło dla siebie i swojej grupy, by 

dobrze przeżyć to spotkanie; 
• zapoznanie się z treścią spotkania (warto też zapoznać się z OWMR 

Rzeczy Potrzebne Do Sprawowania Liturgii – „sprzęty liturgiczne 
zasady ogólne” oraz „Naczynia liturgiczne”; 

• jeżeli jest taka możliwość, przygotowujemy naczynia liturgiczne, tak by 
można je zobaczyć, ewentualnie pokazać sposób posługiwania się 
nimi. 

 
WPROWADZENIE 
  
1. Znak krzyża, modlitwa na rozpoczęcie spotkania. 
2. Warto przypomnieć temat poprzedniego spotkania 
3. Przedstawienie tematu dnia: „Naczynia liturgiczne” 
 
 
 Naczynia liturgiczne to elementy służące do sprawowania Eucharystii. 
Początkowo stosowano przedmioty codziennego użytku. Dopiero z czasem zaczęto 
tworzyć specjalnie do tego celu przeznaczone naczynia. Np. zamiast szat 
liturgicznych używano odświętnych ubrań. 
 Do wykonania przedmiotów liturgicznych stosuje się te materiały, które są 
uznawane za "szlachetne, trwałe i odpowiednie na użytek sakralny" (OWMR 326), 
tak, by były godne tajemnic, w jakich będą stosowane (gdy materiał jest mniej 
szlachetny, to miejsca, w których mają one styczność z Ciałem lub Krwią Chrystusa 
powinny być złote lub pozłacane). Wykonane są zwykle z niekorodujących, trwałych, 
nie tłukących się materiałów. Do wykonania naczyń można użyć też tego, co w 
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danym kraju uznawane jest za szlachetne, np. kość słoniowa, a wygląd naczynia 
może być zgodny z obowiązującą w danym kraju sztuką, jeśli tylko nadaje się do 
użytku liturgicznego. 
 Naczynia liturgiczne powinny być obrzędowo poświęcone, a później używane i 
przechowywane z szacunkiem, szczególnie zaś te, w których ofiaruje się, konsekruje 
i przechowuje chleb i wino.  
 Każdy przedmiot ma swoje przeznaczenie oraz głęboką symbolikę. Każdy 
ministrant (szczególnie ministrant ołtarza) winien szczegółowo znać zarówno 
przeznaczenie jak i symbolikę poszczególnych przedmiotów liturgicznych. 
 
Naczynia liturgiczne  
 
KIELICH   
Przeznaczony jest na wino eucharystyczne w liturgii. Wykonany jest z trwałego, 
szlachetnego materiału, nieprzepuszczającego płynu. Czara kielicha od wewnątrz 
jest pozłacana. Zwykle w jego budowie wyróżnić można 3 podstawowe części: stopa, 
trzon i czara.  
 
PATENA  
Jest to naczynie przeznaczone dla konsekrowanej Hostii. Powinna być wykonana, 
przynajmniej w swym wnętrzu, ze szlachetnego, nie korodującego metalu (zwykle 
złota lub srebra). 
Warto mieć świadomość tego, że kielich wraz z pateną należą do najgodniejszych 
naczyń liturgicznych, w nich bowiem spoczywają postacie eucharystyczne. 
Przypominają one Wieczernik, gdzie "Jezus wziął chleb i odmówiwszy 
błogosławieństwo, połamał go i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest moje 
ciało. Następnie wziął kielich, dzięki czynił, i dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; 
bo to jest moja krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie 
grzechów" (Mt 26,26-28; Mk 14,22-25; Łk 22,15-20;1 Kor 11,23-25). 
 
Wskazówki dla ministranta: Wynosząc kielich ze stolika na ołtarz należy uchwycić go 
lewą ręką, natomiast prawą przytrzymać lekko z góry palkę, aby nie spadła. Welon 
zdejmuje się z kielicha przy stoliku. Kielich wynoszony jest na ołtarz dopiero po 
zakończeniu modlitwy wiernych – bardzo cz ęsty bł ąd – rozkładanie kielicha w 
czasie Modlitwy wiernych. 
 
 
BIELIZNA KIELICHOWA 

• KORPORAŁ   
To kawałek lnianego płótna, zwykle kwadratowy, na którym stoi kielich i 
patena z hostią podczas liturgii Eucharystycznej oraz Najświętszy Sakrament, 
gdy jest przechowywany i wystawiany. 

 
• PURYFIKATERZ  (od łac. puro - czyszczę, purificatio – obmycie)  

Jest to złożony na 3 części ręcznik, którym wyciera się kielich, patenę i puszkę, 
a także brzeg kielicha przy Komunii pod postacią wina (obmywanie i 
wycieranie naczyń liturgicznych to puryfikacja) 
Wskazówka dla ministranta: Puryfikaterz należy przynieść na ołtarz razem z 
kielichem na przygotowanie darów. 
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• PALKA   
Jest to kwadratowe podwójne płótno lniane usztywnione. Służy do nakrywania 
kielicha mszalnego. Zabezpiecza przed dostaniem się do niego 
niepożądanych zanieczyszczeń. Zasadniczo używa się jej tylko wtedy, jeśli 
zagraża rzeczywiście niebezpieczeństwo zanieczyszczenia postaci wina. 
(biuletyn odnowy liturgii) 

 
 
 

• WELON  
Jest to tkanina koloru białego lub koloru ornatu, którą nakryty jest kielich do 
momentu przygotowania darów ofiarnych. Ponownie kielich nakrywa się tym 
welonem po Komunii Świętej. 

 
 
AMPUŁKI   
To dwa naczynia wykonane ze szkła lub innego materiału, zawierające wino i wodę, 
którymi zostanie napełniony kielich. Zwykle stawia się je na szklanej lub metalowej 
tacy, która również może służyć do obmywania rąk. Ampułka z wodą służy również 
podczas puryfikacji po Komunii. Warto jeszcze raz pokazać i przećwiczyć prawidłowy 
sposób podawania ampułek z wodą i winem. 
 
 
Istnieje również płaska odmiana pateny zwana PATENĄ KOMUNIJNĄ. Trzyma ją 
ministrant podczas komunii. Chroni ona przed upadkiem na ziemię Ciała Pańskiego i 
jego fragmentów. 
Wskazówka dla ministranta: Ministrant powinien zasadniczo stać po prawej stronie 
szafarza Komunii - jeśli jednak Komunia jest udzielana pod dwiema postaciami, 
winien on stać po lewej stronie (po drugiej stoi akolita lub szafarz z kielichem Krwi 
Pańskiej). 
 
 
PUSZKA (CYBORIUM)   
Jest to naczynie służące do przechowywania Eucharystii w postaci chleba. 
Przybierała ona różne kształty i rozmiary, ale od czasów barokowych aż do dzisiaj 
ma kształt zamykanego pucharu. Na puszkę nakłada się sukienkę potocznie zwaną 
welonem, jako znak czci dla Najświętszego Sakramentu. 
 
 
MONSTRANCJA  (łac. monstrare – ukazywać) 
Naczynie liturgiczne służące do wystawiania Najświętszego Sakramentu w celu 
adorowania Go, noszenia w procesji i udzielania przez kapłana błogosławieństwa. 
Pojawiła się wraz z szesnastowiecznym rozwojem kultu eucharystycznego. 
Początkowo była mała i drewniana. Od baroku przyjęła większe rozmiary, ozdoby i 
jest wykonywana z materiałów szlachetnych. Kształtem przypomina słońce otoczone 
promieniami, czasem krzyż, krzew róży lub serce. 
 
KUSTODIA (łac. custodire - ochraniać, ukrywać, strzec)   
Mała puszka służąca do przechowywania Najświętszego Sakramentu pod postacią 
chleba w tabernakulum. Podczas adoracji przekłada się hostię z kustodii do 



4 
 

monstrancji, jednak gdy nie ma monstrancji, może posłużyć ona do publicznej 
adoracji. Od środka zwykle jest pozłacana. 
 
MELCHIZEDEK   
Naczynie w kształcie księżyca,  które utrzymuje Hostię w kustodii, wyciąga się je, gdy 
wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji. 
 
 
 VASCULUM  
Jest to stojące na ogół blisko tabernakulum wypełnione wodą naczynie, w którym 
kapłan dokonuje tzw. ablucji, czyli obmycia palców po zakończeniu rozdzielania 
Komunii Świętej. 
  
 
LAWATERZ   
Jest to dzbanek (lub większa ampułka), misa (lub tacka), która służy do obmycia rąk 
(inaczej lavabo) kapłana w czasie Mszy Świętej, dokładniej po obrzędzie 
przygotowania darów. Do lavabo, zwłaszcza podczas bardziej uroczystych celebracji, 
można używać specjalnych naczyń. Gdy liturgii przewodniczy biskup, wtedy do 
lavabo używa się dzbanka i miednicy. 
 Wskazówka dla ministranta: Do obmycia rąk celebransowi niezbędnych jest 
zazwyczaj dwóch ministrantów. Jeden bierze ze stolika lawaterz z wodą oraz tackę, 
drugi ręczniczek. Podchodzą razem do ołtarza. Gdy ksiądz wyciągnie ręce, ministrant 
pierwszy trzymając lawaterz (dzbanuszek) w prawej, a tackę pod spodem w lewej 
ręce obmywa je wodą. Ministrant drugi podaje rozwinięty ręczniczek*. Po obmyciu 
rąk czynią skłon głową (a jeśli celebransem jest biskup głęboki ukłon) i odchodzą
   
 
*Ręczniczek to zbliżony formą i wielkością do puryfikaterza kawałek materiału, 
którym wyciera się ręce kapłana po lavabo  
 
   
TRYBULARZ (KADZIELNICA)   
Naczynie w kształcie miski umocowane na łańcuszku z zamykającą przykrywką. W 
trybularzu znajdują się rozżarzone węgle, na które sypie się ziarenka kadzidła 
(żywicy i wonnych ziół). Okadzenie wyraża naszą cześć i hołd dla Boga. 
Trybularz służy najczęściej do okadzania Najświętszego Sakramentu podczas 
różnych nabożeństw czy adoracji. Może być także używany podczas uroczystej 
celebracji Eucharystii. Okadza się wówczas: krzyż, ołtarz, dary ofiarne, celebransa i 
koncelebransów, lud, paschał (tylko w Wigilię Paschalną), a także relikwie i obrazy 
świętych ( można odwołać się do OWMR) 
 
NAWIKULUM (ŁÓDKA)   
Zwykle metalowe naczynie, w którym umieszczona jest także łyżeczka. Przechowuje 
się w niej kadzidło, które prezbiter, diakon lub ministrant przenosi na rozpalone 
węgliki w kadzielnicy. 
 
 
KOCIOŁEK Z WODĄ I KROPIDŁO  
Kropidło jest to sprzęt liturgiczny używany podczas obrzędu aspersji (oczyszczenia). 
Poprzez pokropienie wodą święconą wierni zostają duchowo oczyszczeni na 
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pamiątkę swego chrztu (w Piśmie Świętym czytamy: "Pokropisz hizopem Panie, 
pokropisz aż nad śnieg wybieleję"). Używane jest też przy udzielaniu sakramentaliów 
– podczas pogrzebu, przy błogosławieństwie różańców, medalików, przy wizytach 
kolędowych. Może być metalowe lub sporządzone z trzciny. 
Kociołek - zazwyczaj metalowe i ozdobne naczynie przypominające wiaderko z 
rączką, służące do przenoszenia wody święconej podczas obrzędu aspersji. 
 
BURSA - jest to sztywna torebka do zawieszenia na szyi, do przenoszenia Komunii 
chorych. 
 
DZWONKI I GONG 
Dzwonki służą do sygnalizowania zmiany postaw w zgromadzeniu liturgicznym w 
czasie Eucharystii oraz nabożeństw. 
Gong - metalowa czasza umieszczona na stopce, w którą ministrant uderza 
drewnianą pałką; służy do szczególnego wyróżnienia momentu przeistoczenia we 
Mszy św. Zwyczaje dotyczące sposobu i ilości wykonywanego dzwonienia i uderzeń 
gongu są bardzo zróżnicowane. Nie ma przepisów liturgicznych jak dzwonić. 
Wskazówka dla ministranta: Zgodnie z dokumentami liturgicznymi ministrant winien 
dać znak dzwonkiem przed przeistoczeniem, aby wierni przyjęli postawę klęczącą. 
Zaleca się dzwonienie:  
 

• po śpiewie Sanctus, a przed epiklezą (np. "uświęć te dary mocą Twojego 
Ducha...") 

• po przeistoczeniu a przed aklamacją po przeistoczeniu (np. "Oto wielka 
tajemnica wiary") 

• po śpiewie Baranku Boży 
Zarówno dzwonienie dzwonkami jak i gongiem powinno być wykonywane starannie, 
z powagą i dostojnością, a nade wszystko - w odpowiednich momentach. 
 

Diakonia Liturgiczna 
Ruchu Światło-Życie 


