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Szata liturgiczna /strój liturgiczny/ - rodzaj odzieży stosowanej w czasie 

liturgii mającej na celu określenie i zaznaczenie funkcji osoby ją noszącej. 

 

 

Humerał - w Kościele katolickim biała chusta będąca elementem stroju 

liturgicznego, okrywająca szyję i ramiona noszącego albę. Humerał 

pochodzi od starożytnej chusty noszonej przez ludzi przynależących do 

wyższych warstw społecznych. 

Od IX w. pełni funkcję szaty liturgicznej - pierwotnie funkcję taką uzyskał we 

Frankonii. Obecnie jest coraz rzadziej używany, choć w niektórych 

obrządkach może być wymagany (np. ryt trydencki). Niektórzy zakonnicy 

zakładają nieco większy humerał na swój kaptur, tak aby nie był on 

widoczny. 

 

 

 

Alba - biała (łac. albus - biały) szata liturgiczna, noszona przez księży 

katolickich obrządku łacińskiego pod ornatem oraz przez prezbiterów wielu 

kościołów protestanckich. W Kościele katolickim mają prawo nosić ją także 

posługujący wszystkich stopni, od pełniących funkcje liturgiczne 

ministrantów, przez posiadających tzw. posługi lektorów i akolitów, a na 

diakonach skończywszy. Alba jest szatą o długich, dość szerokich 

rękawach, sięgającą do kostek, wywodzącą się ze starożytnej tuniki. 

Pierwotnie sporządzana z lnu, współcześnie również z innych tkanin 

szlachetnych. 

 

 

 

Komża - szata liturgiczna w Kościele katolickim; skrócona alba o szerokich 

rękawach. Pierwotnie komża była używana wyłącznie w chórach, podczas 

liturgii godzin, dopiero od XIV w. może być stosowana we wszystkich 

czynnościach liturgicznych, dla których nie zastrzeżono wyraźnie alby. 

Jest ona podstawowym strojem ministrantów, ale także kapłanów którzy nie 

odprawiają Mszy Świętej, a w niej uczestniczą (np. udzielają Komunii lub 

zbierają na ofiarę). Jest białego koloru, co oznacza czystość serca i ducha. 

 

 

 

Cingulum - gruby sznur z frędzlami na obu końcach, używany przez 

kapłanów i usługujących w kościołach chrześcijańskich, jako element stroju 

liturgicznego. Służy do przewiązania w pasie alby lub habitu. Użycie 

cingulum nie jest obowiązkowe, gdy alba jest tak uszyta, że przylega do 

ciała bez tego paska. 
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Stuła - w liturgii rzymskiej rodzaj szarfy zakładanej przez kapłana (na szyję, 

końce zwisają swobodnie na piersiach) i diakona (ukośnie) do Mszy świętej 

i wszelkich innych czynności liturgicznych. Do mszy zakładana jest pod 

ornat, może być składana na krzyż na piersiach i przewiązywana paskiem. 

Diakoni przepasują się stułą ukośnie, z lewego ramienia na prawą stronę. 

Kolor stuły zależy od dnia i jest dopasowany do koloru ornatu. Do 

sprawowania spowiedzi używa się stuły fioletowej. 

 

 

 

Ornat - w liturgii rzymskokatolickiej wierzchnia szata liturgiczna zakładana 

przez kapłana do Mszy świętej. Kolor ornatu zależy od okresu liturgicznego 

lub wspomnienia (oficjum) dnia (Ogólne Wprowadzenie do Mszału 

Rzymskiego [OWMR 346] wymienia sześć barw ornatów: biały, czerwony, 

zielony, fioletowy, czarny i różowy.) 

 koloru białego używa się w mszach Okresu Wielkanocnego i 

Narodzenia Pańskiego, w święta i wspomnienia Chrystusa Pana (z 

wyjątkiem dotyczących jego Męki), świętych, którzy nie byli męczennikami; 

w uroczystości Wszystkich Świętych i św. Jana Chrzciciela, w święta św. 

Jana Ewangelisty, Katedry św. Piotra i Nawrócenia św. Pawła. Biały ornat 

jest również wykorzystywany w święta i wspomnienia Maryjne - często 

występuje on w wersji zwanej niebieską, z licznymi zdobieniami w tym 

kolorze. 

 kolor złoty (również srebrny - dużo rzadziej stosowany) nie jest kolorem 

stricte liturgicznym, jest zaś kolorem uniwersalnym, często zastępując biały, 

używa się go również zamiast wszystkich innych - nie może jednak zastąpić 

czarnego ani fioletowego. Używany bywa podczas szczególnie uroczystych 

celebracji, w szczególności w Niedzielę Zmartwychwstania czy w Boże 

Narodzenie. 

 koloru czerwonego używa się w niedzielę Męki Pańskiej (Palmową), w 

Wielki Piątek, w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, w mszach o tematyce 

wiążącej się z Duchem Świętym (msza obrzędowa bierzmowania), w 

mszach w oficjach męczenników i apostołów, w mszach o Krzyżu Świętym i 

Męce Pańskiej, wyjątkowo również w mszach i obrzędach pogrzebowych za 

zmarłego papieża. 

 koloru zielonego używa się w okresie zwykłym. 

 koloru czarnego dziś już rzadko używa się w czasie mszy pogrzebowych 

i we mszach za zmarłych. 

 kolor fioletowy przypisany jest okresom pokuty i oczekiwania (Wielki 

Post, Adwent), a także mszom za zmarłych. 

 kolor różowy przewidziany jest na niedziele Gaudete - chwały (III 

Adwentu) i Laetare - radości (IV Wielkiego Postu), jako rozjaśniony fiolet 

symbolizuje radość w okresie pokuty i oczekiwania. 
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Dalmatyka - szata liturgiczna diakona. Wkłada się ją na albę i stułę. 

Pierwotnie dalmatyka była strojem świeckim. Za jej ojczyznę uchodzi 

Dalmacja, od której wzięła nazwę. Od IV w. nosił ją papież i diakoni rzymscy. 

Strojem liturgicznym diakona dalmatyka stała się w IX wieku. Była to szata 

długa i szeroka, nie przepasana, o krótkich i szerokich rękawach. Z czasem 

uległa skróceniu, a dla łatwiejszego jej nakładania przecięto ją z obydwu 

boków, łącznie z rękawami. W starożytności była koloru białego z 

czerwonymi, pionowymi pasami, biegnącymi od ramion do dołu, tak z 

przodu, jak i z tyłu. Od XVIII w. jej kolor zaczęto dostosowywać do koloru 

ornatu. 

 

 

 

Kapa - szata liturgiczna, używana w czasie odprawiania nabożeństw, które 

nie są mszami, jak nabożeństwa majowe czy pogrzeby (lecz tylko w trakcie 

drogi na cmentarz). Jest to rodzaj peleryny sięgającej stóp, zarzucanej na 

plecy i zapinanej pod szyją. Zakłada się pod nią komżę lub albę oraz stułę. 

 

 

 

Welon - strój liturgiczny nakładany na ciało kapłana podczas przenoszenia 

Najświętszego Sakramentu. Taki sam welon zakłada również ministrant 

trzymający w czasie celebry biskupiej mitrę lub pastorał. 

 

 

 

Manipularz - w liturgii katolickiej jest to płaska przepaska, tego samego 

koloru, co ornat i stuła, którą kapłan zakłada na siebie zawieszając na 

przedramieniu lewej ręki. Łacińska nazwa "manipulus" oznacza snop zboża. 

Przypomina kajdany, które włożono Jezusowi Chrystusowi na ręce, kiedy go 

pojmano oraz sznur, na którym prowadzono go na Golgotę. Po Soborze 

Watykańskim II pozostawiono go w rycie mszy świętej jako nieobowiązkowy, 

ale później został zniesiony. 

 

 

 

Paliusz – paliusz metropolitalny jest białą, wełnianą taśmą zakładaną na 

ramiona i opuszczoną końcami z przodu i tyłu noszącego, ozdobioną 

równoramiennymi krzyżami. Noszony jest wyłącznie jako element stroju 

liturgicznego mający podkreślić funkcję i władzę metropolity w 

zgromadzeniu oraz jego łączność ze Stolicą Apostolską. Posiadanie 

paliusza przez metropolitów wymagane jest Kodeksem Prawa 

Kanonicznego (kan. 437). Obecnie najczęściej, w tradycji zachodniej, jest to 

biała, wełniana taśma z wyszytymi czarnym jedwabiem sześcioma 

krzyżykami, z dwoma wypustkami, zakończonymi czarnymi, jedwabnymi 

fragmentami, opadającymi na piersi i plecy. Zwyczajowo szeroka na trzy 

palce. 
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Mitra - u dawnych narodów wschodnich dwurożne nakrycie głowy 

panujących (w kształcie czapki). W Kościołach wschodnich uroczyste 

nakrycie głowy wyższych kapłanów. Noszone dzisiaj przez każdego biskupa. 

Możliwość używania mitry posiada tylko biskup. 

 

 

 

Piuska - mała, okrągła czapeczka, noszona przez duchownych katolickich 

na szczycie głowy. Zasadniczo purpurowa dla biskupów, różowa dla 

arcybiskupów nuncjuszy (deseń mora), czerwona dla kardynałów, biała dla 

papieża. Piuski noszą również niektóre zakony w kolorach określonych 

przez konstytucje zakonne; dawniej nosili również duchowni diecezjalni. 

Prawo noszenia piuski mają również opaci zakonów. 

 

 

 

 

 

 

 

Naczynia Liturgiczne - naczynia używane w chrześcijaństwie głównie 

podczas Mszy Św. do jej sprawowania i poza nią. 

 

 

Patena - w Kościołach chrześcijańskich naczynie liturgiczne zazwyczaj w 

kształcie talerzyka przeznaczone dla konsekrowanej hostii. Powinna być 

wykonana, przynajmniej w swym wnętrzu, ze szlachetnego, nie 

korodującego metalu. 

 

 

 

Kielich - w Kościele katolickim, obok pateny, podstawowe naczynie 

liturgiczne używanie w czasie mszy i służące do spożywania 

konsekrowanego wina (Krwi Pańskiej). W czasie liturgii kielich mszalny 

zaopatrzony jest tzw. bieliznę kielichową. 

 

 

 

Puryfikaterz - w liturgii Kościoła katolickiego to element tzw. bielizny 

kielichowej. Jest to niewielkich rozmiarów ręczniczek (ok. 40 cm długości i 

25 cm szerokości), służący do czyszczenia naczyń liturgicznych (np. kielicha 

mszalnego i cyborium) po Komunii św. 

 

 

 

Palka - część bielizny kielichowej używanej w Kościele katolickim. Jest 

kwadratowym, usztywnionym materiałem służącym do przykrywania 

kielicha podczas Mszy św. 
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Korporał - w liturgii kościoła katolickiego kwadratowy obrus o wymiarach 

50x50 cm lub 20x20 cm, część bielizny kielichowej. Najczęściej rozkładany 

poczwórnie. Na jego środku powinien znajdować się naszyty krzyż. W czasie 

celebracji Mszy świętej stoi na nim kielich, patena oraz cyborium. Poza 

celebracją używa się go do wystawienia najświętszego sakramentu. 

 

 

 

Welon - część bielizny kielicha mszalnego okrywająca go w czasie przed 

rozłożeniem na ołtarzu podczas procesji z darami oraz po puryfikacji. 

Kolorystyka welonu powinna być zgodna z kolorem liturgicznym danego 

oficjum lub biała. 

 

 

 

Ampułki - w chrześcijaństwie naczynia liturgiczne w których przechowywane 

jest wino lub woda. Używane obecnie w liturgii podczas przygotowania 

darów, gdy kapłan wlewa do kielicha wino i wodę. Ampułek używa się 

również do puryfikacji kielicha, puszek i pateny. 

 

 

 

Lawaterz - naczynie z wodą wykorzystywane m.in. w Kościele katolickim do 

liturgicznego obmycia rąk podczas Eucharystii. W przeszłości w zakrystii 

można było znaleźć naczynie zwane lawaterzem, służące do obmycia rąk 

przez kapłana przed wyjściem do ołtarza. 

 

 

 

Cyborium - w chrześcijaństwie - puszka, naczynie do przechowywania hostii 

oraz komunikantów, większe niż kielich mszalny 

 

 

 

Wasculum - naczynie liturgiczne z wodą, zazwyczaj stojące przy 

tabernakulum. Służy do obmywania palców przez szafarza po udzieleniu 

świętej komunii. 

 

 

 

Monstrancja - przedmiot liturgiczny w chrześcijaństwie do umieszczania w 

nim konsekrowanej Hostii, używany podczas nabożeństw do wystawiania 

Najświętszego Sakramentu, adoracji, błogosławieństwa Najświętszym 

Sakramentem oraz w czasie procesji eucharystycznych. Przykładową 

procesją eucharystyczną jest procesja Bożego Ciała. 

 

 

 

Melchizedek - część składowa monstrancji - mianowicie metalowa oprawka 

najczęściej w kształcie półksiężyca, która przytrzymuje Hostię Świętą w 

monstrancji. Również jest to mały, metalowy pojemnik na hostie. 
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Kustodia - naczynie przeznaczone do przechowywania Hostii przeznaczonej 

do adoracji w tabernakulum poza nabożeństwami. 

 

 

 

Patena Komunijna - najczęściej wyposażona w uchwyt, trzymana przez 

ministranta pod brodą wiernego przyjmującego Komunię Świętą. Na nią 

spadają cząstki Ciała Chrystusa. 

 

 

 

Trybularz - naczynie liturgiczne służące do okadzania w czasie uroczystości 

religijnych. To metalowe naczynie, umocowane na łańcuszkach i zamykane 

przykrywką, do którego na rozżarzone węgle sypie się ziarenka kadzidła. W 

liturgiach chrześcijańskich, zarówno rzymskiej jak i wschodnich trybularz 

używany jest do okadzeń: Najświętszego Sakramentu, celebransa, 

wiernych, ołtarza, darów ofiarnych, krzyża, ewangeliarza, paschału, relikwii 

świętych i obrazów Chrystusa wystawionych do publicznej czci.  

 

 

 

Łódka - naczynie, w którym przechowuje się kadzidło, czyli płatki kwiatów i 

zasuszoną żywicę, używane do spalania podczas okadzeń.  

 

 

 

 

 

 

 

Stopnie Służby  Liturgicznej: 

 

 

Kandydat - nie nosi jeszcze komży, ale uczy się w tym czasie posługiwania 

do mszy, odpowiedzi mszalnych itp., ten okres próby trwa zazwyczaj rok. 

 

Choralista - daje wiernym sygnały do przyjęcia odpowiednich postaw ciała 

za pomocą kołatek, dzwonków i gongów. 

 

Ministrant Światła - opiekuje się świecami, posługuje do nich. 

 

Ministrant Księgi - dba o księgi liturgiczne, przygotowuje je przed celebracją 

liturgiczną; może posługiwać celebransowi przy mszale. 

 

Ministrant Ołtarza - posługuje przy naczyniach liturgicznych; podaje chleb, 

wino i wodę do sprawowania Eucharystii, usługuje kapłanowi, a przy 

udzielaniu wiernym Komunii świętej, przytrzymuje patenę pod Ciałem 

Pańskim, by jego okruszyny nie spadły na ziemię. 

 

Ministrant Krzyża - nosi krzyż podczas procesji i drogi krzyżowej. 
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Lektor - proklamuje Słowo Boże (czytania z wyjątkiem Ewangelii) oraz 

odczytuje wezwania Modlitwy Powszechnej. 

 

Psałterzysta - wykonuje psalmy, zazwyczaj jest ministrantem Słowa Bożego 

posiadającym uzdolnienia muzyczne. 

 

Kantor - intonuje pieśni, dba o oprawę muzyczną liturgii i zaangażowanie 

wiernych w śpiew, ta funkcja rzadko już występuje w Polsce i jest często 

mylona z psałterzystą. Kantor zazwyczaj jest ministrantem Słowa Bożego 

posiadającym uzdolnienia muzyczne. 

 

Ceremoniarz - jego zadaniem jest koordynowanie działań pozostałych 

ministrantów; jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg liturgii, 

przeprowadza próby z ministrantami, musi być zaznajomiony z przepisami 

liturgicznymi. 

 

Animator Liturgiczny - jest osobą dorosłą, po specjalnym kursie; opiekuje 

się grupą ministrantów. 

 

Turyferariusz - odpowiedzialny jest za kadzielnicę (trybularz): jej 

przygotowanie i utrzymanie w czystości. 

 

Nawikulariusz - służy razem z turyferariuszem - niesie kadzidła w naczyniu, 

zwanym "łódką". 

 

Ministrant Wody - nosi kociołek z woda święconą: podczas aspersji 

(pokropienia wiernych woda święconą) oraz błogosławieństw i poświęceń. 

 

Ministrant Pastorału - podczas mszy pod przewodnictwem biskupa trzyma 

pastorał w momentach liturgii, gdy ten go nie używa. 

 

Ministrant Mitry - podczas mszy sprawowanej przez infułata lub biskupa - 

trzyma mitrę lub infułę w momentach liturgii, gdy ten jej nie używa.  
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Postawy - Ogólne Wprowadzenie do Mszału zwraca uwagą na to, iż 

"jednakowa postawa ciała, którą powinni zachować wszyscy uczestnicy 

liturgii, jest znakiem wspólnoty i jedności zgromadzenia, wyraża bowiem, a 

zarazem wywiera wpływ na myśli i uczucia uczestników" (nr 20).  

 

 

Postawa Stojąca - w postawie stojącej Ojcowie Kościoła widzieli symbol 

świętej wolności dzieci Bożych. Uwolnione od grzechu i nie są już 

niewolnikami. Omawiana postawa stojąca oznacza też gotowość do 

działania w liturgii. 

 

Kiedy postawa stojąca: 

- od początku Mszy Świętej aż do oracji włącznie. 

- od wersetu "Alleluja" przed Ewangelią aż do zakończenia Ewangelii. 

- podczas wyznania wiary i modlitwy powszechnej. 

- podczas procesji z darami ofiarnymi. 

- od wezwania kapłana "Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę...". 

- podczas prefacji aż do "Święty, Święty ..." włącznie. 

 - po aklamacji "Oto wielka tajemnica wiary" aż do "Baranku Boży" włącznie. 

- podczas Modlitwy po Komunii św. oraz obrzędów zakończenia. 

 

 

Postawa Siedząca - Siedzenie jest także postawę słuchającego ucznia. Jest 

znakiem skupienia, przyjmowania i rozważania Słowa Bożego. 

 

Kiedy postawa siedząca: 

- podczas czytań mszalnych (z wyjątkiem Ewangelii), psalmu 

  responsoryjnego i kazania (homilii) oraz ciszy po kazaniu, 

-- podczas przygotowania darów ofiarnych (z wyjątkiem tych ministrantów,  

  którzy podają ampułki) 

-- podczas rozdawania Komunii św. (z wyjątkiem tych, którzy podają patenę)    

  i chwili ciszy po Komunii św. 

-- w czasie ogłoszeń parafialnych 

 

 

Postawa Klęcząca - przez uklęknięcie człowiek wyraża swoją małość wobec 

Boga. Gest ten jest znakiem adoracji: pokornego uwielbienia Bożego 

Majestatu. Czytamy bowiem w liście św. Pawła do Filipian /Flp 2,6-11/: "aby 

na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich i 

podziemnych". Dzisiaj klęczenie symbolizuje wielbienie Boga. Jest także 

znakiem usposobienia modlitewnego, pokutnego i błagalnego. Św. 

Hieronim uczył, by przyklęknieciu ciała towarzyszyło także "przyklęknięcie 

serca" - a więc należyte usposobienie wewnętrzne. Za papieżem 

Benedyktem XVI można powiedzieć: "Gdzie zanika postawa klęcząca, tam 

trzeba ponownie nauczyć się klękać" (kard. J. Ratzinger: Duch liturgii). 

Można jeszcze dodać; gdzie nie ma modlitwy na klęcząco, tam ustaje 

pobożność. 

 

Kiedy postawa klęcząca: 

- podczas Modlitwy eucharystycznej, po śpiewie: "Święty..." 

- po ‘’Baranku Boży…” 
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- w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu 

Kolanem należy wyraźnie dotknąć posadzki. Nie może to być tylko 

"dygnięcie". Klęka się zawsze twarzą do przedmiotu czci. Klękanie na dwa 

kolana jest wyrazem czci i hołdu wobec Pana Jezusa wystawionego do 

adoracji. Przyklękamy najpierw na prawe kolano, a potem dostawiamy do 

niego kolano lewej nogi. Wstajemy zaś najpierw lewą nogą. Nie klękamy na 

obydwa kolana równocześnie. 

 

 

Leżenie Krzyżem - jest znakiem najgłębszej adoracji oraz pokuty. Jest to 

jeszcze większe uniżenie siebie wobec Majestatu Bożego aniżeli klęczenie. 

 

Do liturgii rzymskiej padanie na twarz weszło prawdopodobnie pod 

wpływem ceremoniału bizantyńskiego. Obecnie celebrans kładzie się 

krzyżem przed ołtarzem na początku ceremonii Wielkiego Piątku, na znak, 

że Odszedł nasz Pasterz; Jezus Chrystus. Podobnie osoby, które otrzymują 

święcenia padają na twarz i leżą krzyżem podczas śpiewania Litanii do 

Wszystkich Świętych. W wielu zgromadzeniach zakonnych, także 

przyjmujący profesję zakonną przybierają postawę leżenia krzyżem. 

 

 

Procesja - to szczególna forma postawy - cały czas w ruchu. Polega ona na 

kroczeniu, przemieszczaniu się z jednego miejsca na drugie. Nie jest to 

jednak chód bezcelowy i nic nie znaczący. Według symboliki liturgicznej, 

wyraża on wędrówkę Ludu Wybranego z niewoli egipskiej do Ziemi 

Obiecanej. Sobór Watykański II naucza, że każda procesja to symboli 

nowego Ludu Bożego, pielgrzymującego za Chrystusem i z Chrystusem (na 

czele procesji niesiony jest przecież krzyż - znak Jego przejścia od śmierci 

do życia) do nieba (do Nowej Ziemi Obiecanej). Szczególną formą procesji 

są tzw. procesje teoforyczne, które pojawiły się w liturgii Kościoła od XIV w., 

wraz z rozwojem kultu eucharystycznego (gr. theos - Bóg, foros - nieść). 

Zwane są one zatem inaczej procesjami eucharystycznymi, bowiem w ich 

czasie niesiony jest w monstrancji Najświętszy Sakrament.  
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Gesty: 

 

 

Pokłon - skłon głowy lub ciała symbolizuje cześć i błaganie. W liturgii 

rzymskiej pokłon często zastępowany jest przyklęknięciem. Pokłonem ciała 

pozdrawia się ołtarz, krzyż, innych liturgów, zwłaszcza celebransa, gdy na 

przykład diakon prosi go o błogosławieństwo (wypowiada słowa: 

"pobłogosław mnie ojcze") i gdy je otrzymuje. 

Skłon głowy - skłaniamy głowę, kiedy przynosimy jakiś przedmiot liturgiczny 

kapłanowi, np. podczas przygotowania darów ofiarnych. Skłon głowy jest 

znakiem szacunku i uprzejmości. 

Ponadto skłon głowy wykonują wszyscy (kapłan i wierni) w czasie Wyznania 

Wiary na słowa: "I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i 

stał się człowiekiem". Jest to nasz wyraz uczczenia tajemnicy Wcielenia. 

 

 

Podniesienie oczu - podnoszenie oczu zawsze rozumiano jako znak 

zewnętrzny kierowania duszy do Boga. 

Posoborowa odnowa liturgiczna wymaga, aby oczy były zwrócone na ołtarz, 

na obrzędy, na lektora, na głoszącego słowo Boże, w celu łatwiejszego 

zachowania zgodności między myślami, słowami i czynnościami 

liturgicznymi. Kapłan obecnie podnosi oczy w Kanonie Rzymskim przed 

przeistoczeniem na słowa: "On to (Jezus) w dzień przed swoją męką 

podniósł oczy ku niebu; do Ciebie, Boga Ojca Wszechmogącego...". 

 

 

Pocałunek Pokoju - gdy chrześcijaństwo się rodziło, to w kulturze 

śródziemnomorskiej pocałunek był, między innymi, znakiem pozdrowienia i 

czci. Znak ten wprowadzono do liturgii chrześcijańskiej jako symbol 

nadprzyrodzonej miłości, braterstwa, pokoju i wzajemnej zgody. 

W liturgii chrześcijańskiej od starożytności całuje się ołtarz jako znak hołdu 

dla Chrystusa i Jego Ofiary krzyżowej. Znakiem czci dla Chrystusa jest 

również ucałowanie księgi Ewangelii. Ponadto z ucałowaniem ołtarza, 

relikwii Świętych Pańskich i świętych obrazów słynących łaskami wiązano 

motyw przenoszenia siły z tych świętych przedmiotów na człowieka 

całującego je. Szczególne znaczenie pod tym względem miało całowanie 

relikwii Świętych Pańskich. 

Całowanie pierścienia biskupa i ręki kapłana przyjęło się w liturgii w IX w. i 

oznaczało cześć dla nich jako reprezentantów Boga. Znakiem największej 

pokory i czci jest całowanie nóg w liturgii Wielkiego Czwartku (w obrzędzie 

zwanym mandatum). Również w Wielki Piątek miała miejsce adoracja 

krzyża przez ucałowanie go w miejscach ran Chrystusa przez wszystkich 

obecnych w głębokim hołdzie wdzięczności. Dzisiaj nie koniecznie trzeba 

krzyż całować, choć tradycję tą warto przekazywać. Wystarczy jednak 

przyklęknięcie czy ukłon pełen czci dla Chrystusa ukrzyżowanego. 

Obecnie pocałunek pokoju ma miejsce w czasie święceń diakonatu, 

prezbiteratu i sakry biskupiej (przyjmujący dane święcenia otrzymuje go od 

szafarza sakramentu święceń). 
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Znak Pokoju - znak pokoju to zewnętrzny wyraz zgody z bliźnim. 

W odnowionej liturgii, w celebracji Eucharystii pocałunek pokoju zastępuje 

znak pokoju. Wybór formy tego znaku Stolica Apostolska pozostawiła 

terytorialnej władzy kościelnej. W Polsce Episkopat wybrał jako znak pokoju 

ukłon w kierunku najbliższych osób, nie wypowiadając przy tym żadnych 

słów, jednak w poszczególnych diecezjach ordynariusz może zalecić inną 

jego formę. Znak pokoju to nie tylko pogodzenie się czy jakaś zewnętrzna 

forma serdeczności. Przekazujemy sobie pokój Chrystusowy, który jest 

prawdziwym Bożym darem; pokój jakiego nie potrafimy zbudować sami - 

"nie tak jak daje świat" 

 

 

Nałożenie rąk - ręka jest organem o szczególnej wymowie znaczeniowej. 

Spośród gestów wykonywanych rękami, najbardziej wymownym jest gest 

nałożenia rąk. W liturgii obrzęd ten należy do najstarszych. Sięga on czasów 

Chrystusa Pana, który wielokrotnie nakładał ręce na dzieci lub na chorych. 

 

 

Rozłożenie rąk - rozłożenie rąk i wzniesienie ich nieco w górę tak, jak 

kapłan trzyma je podczas odmawiania modlitw mszalnych, to najstarsza 

forma postawy modlitewnej, przekazanej przez liturgię. Gest ten oznacza, 

że adresatem modlitwy jest Pan Bóg. Symbolizuje człowieka, który z całą 

ufnością zwraca się do Boga i oczekuje od Niego pomocy. 

Do wiernych kapłan zwraca rozłożone ręce gdy ich pozdrawia ("Pan z 

wami"), uświadamiając im obecność Pana i gdy wzywa ich do modlitwy o 

przyjęcie przez Boga darów ofiarnych ("módlcie się, aby moją i waszą 

ofiarę..."). Wierni ani usługujący nie wykonują gestu rozłożenia rąk. 

 

 

Złożenie rąk - składanie rąk przy modlitwie symbolizuje wzniesienie duszy 

do Boga i oddanie Mu się z wiarą. Jest znakiem poddania się Jego woli, jako 

najwyższemu Panu. 

Gdy jako ministrant nie niesiesz żadnego przedmiotu, albo gdy nie masz w 

ręku modlitewnika - śpiewnika, wtedy złóż swoje ręce. Ręce powinny być 

zawsze złożone na wysokości piersi i stale skierowane ku górze. Kiedy 

łączymy nasze ręce razem i składamy je do modlitwy, wtedy znaczy to: my 

gromadzimy się, zwracamy się do Boga, oddajemy Mu siebie samych! 

 

 

Bicie się w piersi - jest to znak pokory, skruchy i szczerego żalu za grzechy. 

Podczas wykonywania tego gestu wskazujemy na serce człowieka, gdyż  

"z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, 

kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa" /Mt 15,19/. W Biblii 

wzmiankę o biciu się w piersi znajdujemy w Łk 23,48, gdzie tłumy 

wracające z egzekucji Jezusa "biły się w piersi", na znak poczucia winy i 

żalu. W Eucharystii gest ten wykonujemy: 

- w czasie III formy aktu pokuty na słowa: "moja wina, moja wina, moja     

  bardzo wielka wina" 

Celebrans i koncelebransi: 

- w czasie Mszy gdzie używa się Kanonu Rzymskiego (I Modlitwy   

  Eucharystycznej) na słowa: "również nam: twoim grzesznym sługom...” 
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Obmycie rąk - jest to gest obmycia rąk kapłana, symbolizujący wewnętrzne 

obmycie z ludzkich nieprawości. Geneza gestu obmycia rąk jest jednak 

zupełnie inna. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa podczas ofiarowania 

nie składano pieniędzy, ale najczęściej jakieś dary natury: owoce, chleby, 

bydło itd. Kapłan musiał każdej ofiary przynajmniej dotknąć. Gdy już 

skończył przyjmować dary miał zazwyczaj brudne ręce. Stąd wziął się 

zwyczaj obmywania rąk, który z biegiem historii nabrał w liturgii znaczenia 

symbolicznego. 

W czasie, gdy ministrant obmywa wodą z lawaterza dłonie kapłana, ten 

wypowiada słowa: "Obmyj mnie Panie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu 

mojego". 

 

 

Znak Krzyża - Znak krzyża jest gestem najczęściej wykonywanym gestem 

przez katolików. Symbolizuje on krzyż, na którym umarł Chrystus. Dla Żydów 

był on hańbą, dla Greków i Rzymian głupstwem, dla Chrześcijan zaś; 

oznaczał zbawienie. Znak krzyża jest wyznaniem wiary w Boga Trójjedynego 

- Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wykonując znak krzyża na samych sobie, 

niejako sami wyrażamy gotowość na ukrzyżowanie siebie. 

Mały znak krzyża wykonujemy przed Ewangelią, znacząc kciukiem małe 

znaki krzyża na na czole, ustach i piersi w czasie słów, wypowiadanych 

przed diakona lub prezbitera: "Słowa Ewangelii według świętego ...". 

Znak krzyża wykonują rodzice na czołach dzieci błogosławiąc je, możemy go 

czynić na bochenku chleba, który zamierzamy przekroić, przechodząc obok 

kościoła, jako prosty akt strzelisty... Jednym słowem: zawsze, dając 

świadectwo wierze, która przenika nasze życie. 


