
Szaty dla służby liturgicznej 

1. Cel spotkania: Zapoznanie ministrantów z nazwami szat liturgicznych i ich wyglądem. 

Spotkanie warto zorganizować w zakrystii, gdzie ministrantom można pokazać szaty 

liturgiczne używane przez służbę liturgiczną.  

2. Modlitwa na rozpoczęcie spotkania: 

Panie Jezu Chryste, spraw prosimy, abyśmy nosząc szaty liturgiczne, godnie wypełniali 

zadania, które nam powierzono. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

3. Formacja: 

Drodzy ministranci. Znajdujemy się w zakrystii, gdzie przechowuje się szaty liturgiczne. Dziś 

pokażę wam szaty, w których będziecie posługiwać przy ołtarzu. Każda szata liturgiczna ma 

swoje symboliczne znaczenie. Używana jest podczas określonych obrzędów i przez ściśle 

określone osoby.  

Szaty używane przez ministrantów 

• Alba-jest długą białą szatą z rękawami, sięgającą do kostek. Alba z języka łacińskiego 

oznacza kolor biały. Symbolizuje Chrystusa, światłość świata, która rozjaśnia mroki 

naszych grzechów. Oznacza także czystość duszy. Jest używana przez lektorów. Należy 

dbać o to, by była zawsze “białą” albą. Każdy lektor powinien zatroszczyć się o to, by 

zawsze była czysta, wyprasowana, powieszona w odpowiednim miejscu. 

 

 



• Cingulum, z łac. pasek. Jest grubym sznurem, zakończonym frędzlami. Służy do 

przewiązywania alby. Pasek symbolizuje wstrzemięźliwość, panowanie nad sobą. 

Najczęściej ma biały kolor, jednak w wielu parafiach spotyka się paski w kolorach 

używanych ornatów.  

 

• Komża-jest skróconą albą o szerokich rękawach. Przypomina, podobnie jak alba, 

chrzest święty, podczas którego nowo ochrzczone dziecko otrzymuje białą szatę. 

Komża jest typowym strojem liturgicznym młodszych ministrantów.  

 

• Kołnierz (pelerynka)-ubierany przez ministrantów na komżę wraz z sutanką i jest tego 

samego koloru co ornat kapłana sprawującego liturgię.  

• Sutanka-jest skróconą do połowy tułowia albą. Ma ten sam kolor co kołnierzyk i ornat.  



 

4. Każdy z ministrantów może obejrzeć szaty, ubrać się w nie. 

5. Modlitwa na zakończenie spotkania: 

Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci, że wybrałeś nas na swoich ministrantów, za wspólnotę 

służby liturgicznej, w której się spotykamy, poznając liturgię i drugiego człowieka. Niech nasze 

serca będą tylko Tobie oddane. Amen. 

 


