
V Synod Diecezji Tarnowskiej  

Synodalne szaty liturgiczne

Welon naramienny
każda parafia i rektorat otrzyma  
w dzień inauguracji jeden welon 

można zamówić dodatkowy welon 
jeżeli parafia potrzebuje, np.  
do kaplicy dojazdowej

materiał satynowy

Stuła kapłańska do koncelebry
jest to stuła do koncelebry eucharystycznej  
na każdą okazję z wyjątkiem pogrzebu;  
celem jest troska o piękno celbracji i jednolitość 
szat liturgicznych w dużych zgromadzeniach kapła-
nów (zatem nie tylko przy okazji synodu)

materiał włoski (wełna z delikatną domieszką 
poliestru)



Dla parafii

Ornat dla  
głównego celebransa
przewodniczący liturgii  
powinien mieć zawsze ornat  
inny niż pozostali koncelebrujący,
dlatego posiada pełny kołnierz  
z haftem i bogatszą kolumnę

materiał włoski 
 
dwa warianty wykończenia

1) tylko nici kolorowe w kwiatach

2) kolorowe kryształy w kwiatach

Ornat  
dla koncelebransów
prosty kołnierz bez haftu  
oraz prosta kolumna

materiał włoski 

dwa warianty wykończenia

1) tylko kolorowe nici w kwiatach

2) kolorowe kryształy w kwiatach

każdy ornat w komplecie z prostą stułą  



Dalmatyka dla diakona
(w komplecie stuła) 

materiał włoski

Stuła dla diakona

materiał włoski

Nakrycie na ambonę 
materiał satynowy 
dwa warianty rozmiaru (długość)

1) 160 cm x 55 cm
2) 250 cm x 55 cm

Bielizna kielichowa
(korporał, puryfikaterz. ręczniczek  
i okrągła palka)

materiał bawełniany,  
jedynie palka poliestrowa 
korporał standardowy (47 cm x 47 cm)

(za dopłatą możliwość zamówienia także większego korporału 62 cm x 78 cm)



Kapa
materiał włoski, wykończenia na satynie

możliwość specjalnego indywidualnego 
zamówienia po konsultacji z Sekretariatem  
V Synodu

Jedynym dystrybutorem synodalnych szat liturgicznych jest 

Sekretariat V Synodu Diecezji Tarnowskiej 
33-100 Tarnów, ul. Legionów 30

tel: +48 514-791-192  (pon.-pt. 9.00-15.00)
e-mail: synod@diecezja.tarnow.pl

Zamóweinia należy skałdać na specjalnie przygotowanym formularzu (najlepiej  
do 10 marca 2018 r.). Płatność przy odbiorze. 

Istnieje także możliwość zamówienia niektórych szat z tego samego materiału  
w innym kolorze, np. czerwonym. Cena wzrasta o koszt sublimacji materiału. Zainte-
resowani powinni skontaktować się z Sekretariatem. 

partner wykonawczy:

Znaczenie motywu wzorniczego

W nawiązaniu do listu biskupa Andrzeja o V Sy-
nodzie, jako motyw wiodący dla szat synodalnych 
wybrano pnącze na którym zakwitły „kwiaty świę-
tości”. Swoją moc i piękno czerpią one z Chrystusa, 
który ma być w centrum synodowania. Dlatego dla biskupa, który gromadzi i jednoczy Koś-
ciół tarnowski, przewidziano ornat z Chrystogramem (którego nie ma w tym folderze). To 
z niego 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 monogram Chrystusa. 

Kwiaty zakwitają różnymi kolorami. Jest to nawiązanie do kolorów logo synodalnego, 
ale przede wszystkim do jednego z pism św. Augustyna, który porównuje Kościół do pięk-
nego ogrodu w którym rosną i kwitną różne kwiaty, odpowiadające poszczególnym stanom 
życia. W ten sposób ikony postaci z logo znajdują swoje odbicie w kwiatach motywu wzór-
niczego szat synodalnych. 

Kolorowe kryształy, przewidziane w ornatach i kapie zamiast nici, to nawiązanie do Apo-
kalipsy, gdzie Nowe Jeruzalem wznosi się na fundamencie  wykonanym z różnych kamieni. 
Pięć kamieni koloru czerwonego na ornacie biskupa nawiązuje bezpośrednio do ran zada-
nych Zbawicielowi na krzyżu. Pojawiają się one także w  innych ornatach, aby pokazać, 
nam wierzącym, że jako Kościół zrodziliśmy się z Krwi Chrystusa przelanej na krzyżu i to 
ona może dać nam nowe życie, jeżeli tak jak pnącze lub winorośl pozostaniemy wszczepieni  
w Jezusa Chrystusa. 


