
OPIS I ZNACZENIE SZAT LITURGICZNYCH 
 
Dokumenty kościelne są bardzo oszczędne w podawaniu wytycznych co do 

wyglądu rzeczy używanych w liturgii. Wprowadzenie do Mszału rzymskiego 
zwraca jednak uwagę na to, iż powinny być tak wykonane, aby odpowiadały 
powadze liturgii oraz osoby która je ubiera, a „piękno i wartość każdej szaty 
liturgicznej zależą od użytego materiału i formy szaty, a nie od nadmiaru 
dodatkowych ozdób” (nr 343-345). Dlatego jako Sekretariat V Synodu 
postanowiliśmy przygotować specjalną linię szat liturgicznych, które będą 
odpowiadać temu kryterium i uwrażliwiać nas wszystkich na troskę o właściwy 
dobór stroju liturgicznego.  

Obecnie dostępność szat liturgicznych jest ogromna. Trzeba jednak 
przyznać, że najczęściej projektują je osoby, które nie mają ani wykształcenia 
teologicznego pozwalającego zrozumieć głębię liturgii, ani nawet wykształcenia 
artystycznego. Stąd wiele z nich nie powinno być nawet dopuszczonych do 
używania w liturgii bo zaprzeczają całkowicie duchowi tego co się celebruje. 

Przy przygotowaniu szat na V Synod pierwszą rzeczą, na którą zwróciliśmy 
uwagę jest zatem materiał, z którego mają być wykonane. Chcieliśmy aby był to 
materiał naturalny, ale ich dostępność na polskim rynku wśród firm szyjących 
szaty liturgiczne jest bardzo ograniczona. Taki materiał  jest oczywiście  droższy 
od sztucznych włókien wykonanych z poliestru, z którego niestety powszechnie 
szyje się obecnie szaty liturgiczne. Wybraliśmy zatem lekki włoski materiał 
wełniany z domieszką poliestru w kolorze écru, na którym są poprzetykane białe 
i złote nici, tworząc delikatną strukturę. Trzeba przy tej okazji podkreślić, że 
zakup szat lub naczyń liturgicznych dla parafii powinien być traktowany nie tylko 
jako konieczność, bo są one niezbędne do kultu, ale bardziej jako jałmużna. A ona 
ma to do siebie, że z czegoś rezygnujemy (i odczuwamy jakiś brak i niedosyt), aby 
ofiarować coś drugiej osobie, która tego potrzebuje. Szaty liturgiczne nie są dla 
księdza ani dla parafii, ale dla Chrystusa, który za nas oddał swoje życie  
i gromadzi nas na celebrowaniu tajemnicy zbawienia. Stąd troska o jakość  
i piękno szat liturgicznych jest wyrazem naszej wiary i szacunku wobec 
Chrystusa, który jest Bogiem.   

Bezpośrednio na materiale został wyhaftowany wzór, który w różnych 
formach powraca na wszystkich szatach z całej serii szat synodalnych.  
W nawiązaniu do Listu biskupa Andrzeja zapowiadającego V Synod, jako motyw 
wiodący wybrano pnącze na którym zakwitły „kwiaty świętości”. Swoją moc  
i piękno czerpią one z Chrystusa, który ma być w centrum synodowania  
i w centrum życia chrześcijańskiego. Dlatego dla biskupa, który gromadzi  
i jednoczy Kościół tarnowski, przewidziano specjalny ornat z Chrystogramem 
(tego ornatu nie ma w folderze i nie będzie można go zakupić na parafię). To 
monogramu symbolizującego Jezusa Chrystusa wyrasta pnącze, rozrastając się  
i dzieląc na mniejsze gałązki, które znajdują się na ornatach dla kapłanów oraz na 
pozostałych szatach, gdzie powraca motyw kwiatowy. Tylko na stule do 
koncelebry oraz na kapie został umieszczony dodatkowo Chrystogram, wokół 
którego owija się pnącze, będące w nieustannym wzroście. 



Kwiaty zakwitają różnymi kolorami. Jest to nawiązanie do kolorów logo 
synodalnego, ale przede wszystkim do jednego z kazań św. Augustyna, który 
porównuje Kościół do pięknego ogrodu w którym rosną i kwitną różne kwiaty, 
odpowiadające poszczególnym stanom życia1. W ten sposób ikony postaci z logo 
znajdują swoje odbicie w kwiatach motywu wzorniczego szat synodalnych i są 
zachętą dla każdego z nas by w codziennym życiu stawać się jednym z „kwiatów 
świętości”, który zakwita pięknem życia i wydaje woń świętości Chrystusa. 

Kolorowe kryształy, które są przewidziane w ornatach dla biskupów (ale też  
jako wariant do wyboru, zamiast kolorowej nici, w ornatach dla parafii), to 
nawiązanie do Apokalipsy św. Jana Apostoła, gdzie Nowe Jeruzalem wznosi się na 
fundamencie wykonanym z różnych kamieni2. Pięć dużych kamieni koloru 
czerwonego na ornacie biskupa nawiązuje bezpośrednio do ran zadanych 
Zbawicielowi na krzyżu, z których wypłynęła Przenajświętsza Krew, będąca ceną 
naszego zbawienia.  W Apokalipsie to Jezus Zmartwychwstały („Baranek zabity  
i żyjący”) jest pokazany jako jedyne światło dla całego Nowego Jeruzalem i dla 
Kościoła pielgrzymującego na ziemi. Dlatego czerwone kamienie lub czerwona 
nić pojawiają się również w ornatach dla kapłanów (mimo że brak na nich 
Chrystogramu), aby pokazać wierzącym, że jako Kościół wszyscy zrodziliśmy się  
z Krwi Chrystusa przelanej na krzyżu i że to ona może dać nam siłę do nowego 
życia, jeżeli tak jak pnącze lub winorośl pozostaniemy nieustannie wszczepieni  
w Jezusa Chrystusa. Ponadto, aby jeszcze bardziej podkreślić rolę Chrystusa, dla 
niektórych ornatów wybrano czerwoną taśmę na brzegach materiału, aby 
pokazać, że Jezus Chrystus jest pełnią Kościoła, początkiem i końcem (czyli A i Ω), 
Panem i Królem mającym ostateczne słowo. 

Ponadto na szatach liturgicznych umieszczono logo synodu oraz herb 
diecezji tarnowskiej. Tylko na welonie i na kapie logo jest większych rozmiarów, 
dobrze wyeksponowane na plecach kapłana. Natomiast na ornatach, dalmatyce  
i na stule logo synodu oraz herb diecezji są mniejsze i zostały umieszczone u dołu, 
aby stanowiły jedynie historyczne świadectwo, że szaty te zostały wykonane  
z okazji V Synodu. Wszystkie one będą mogły być używane nie tylko przy okazji 
niedzieli synodalnej,  ale również potem po zakończeniu synodu, zwłaszcza  
w święta i uroczystości. Trzeba dodać ,że ani logo, ani herb nie mogą być 
umieszczane na piersi kapłana, gdyż w liturgii nie celebrujemy wydarzenia 
synodalnego, ani diecezji tarnowskiej lecz wiarę w Jezusa Chrystusa i tajemnicę 
zbawienia, które za każdym razem gromadzą nas w kościele.  

                                                           
1 Św. Augustyn, Kazanie 304, 2:  
I my, bracia, jeśli naprawdę miłujemy, naśladujmy Zbawiciela. Nie możemy wydać piękniejszego owocu 
miłości, jak przykład naśladowania Chrystusa. „Chrystus cierpiał za nas i zostawił nam wzór, abyśmy szli 
jego śladami". W tym zdaniu, jak się wydaje, Apostoł chciał powiedzieć, że Chrystus cierpiał jedynie za 
tych, którzy idą Jego śladami, i że Męka Chrystusowa może pomóc tylko tym, którzy idą za Nim. W ten 
sposób poszli za Nim święci męczennicy aż do przelania krwi, aż do naśladowania w męce. Lecz nie tylko 
oni sami. Droga bowiem nie została zamknięta, gdy przeszli, ani też źródło nie wyschło, gdy zeń 
zaczerpnęli. Są, są, bracia moi, w ogrodzie Pana nie tylko róże męczenników, ale i lilie dziewic, bluszcze 
małżonków, fiołki wdowieństwa. Nikt z ludzi, najmilsi, nie powinien powątpiewać o swym powołaniu. Za 
wszystkich bowiem cierpiał Chrystus. Słusznie o Nim napisano: „On pragnie, aby wszyscy ludzie zostali 
zbawieni i doszli do poznania prawdy” (Liturgia godzin, t. 4, s. 1037-1038). 
2 Por. Ap 21, 1-2.10-26. 



 


