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SZATY LITURGICZNE
Od XI wieku wkładaniu szat liturgicznych towarzyszyły specjalne modlitwy.

Wtedy też nadawano symboliczne znaczenie poszczególnym szatom litur-
gicznym. Symbolika szat odnosiła się do Chrystusa, Jego męki, albo do dys-
pozycji moralnej, która przystoi temu, kto je nosi…

Aktualnie w liturgii Kościoła używane są następujące szaty: 
Humerał ((łac. humerum, amic-

tum) - powstał ze starożytnej chusty no-
szonej na ramionach i szyi przez ludzi
należących do wyższych warstw spo-
łecznych. W liturgii używano go dopiero
od IX w. Obecnie nie jest częścią stroju
obowiązkową i używa się go w zależ-
ności od kroju alby. Ma formę niewiel-
kiej chusty z lnu lub innej tkaniny natu-
ralnej lub syntetycznej, odpowiadającej
powadze i świętości liturgii. Symbolicz-
nie humerał miał przedstawiać chustę,
którą przewiązano oczy Chrys-tusowi 
w czasie Jego Męki. Natomiast modlit-
wa, która towarzyszyła kiedyś zakłada-
niu humerału widziała w nim „hełm zba-
wienia“. Miał on strzec kapłana przed
złymi myślami i złymi słowami w czasie
celebracji Mszy świętej. 

Alba (łac. linea) - długa, biała szata sięgająca kostek z długimi rękawami
wywodzi się z rzymskiej tuniki. Tradycyjnie wykonywano ją z lnu. Obecnie
można używać także innych białych tkanin. Nazwa „alba” wywodzi się właśnie 
z jej białego koloru. W wiekach średnich ozdabiano ją koronkami i haftami.
Biała alba jest symbolem czystości duszy będącej w stanie łaski uświęcającej.
To symbol wszystkich zbawionych przez Krew Chrystusa i oddających chwałę
Bogu Ojcu w Niebieskim Jeruzalem. 

Komża (łac. superpelliceum) - powstała ze skrócenia alby. Początkowo
używano jej podczas wspólnego odmawiania Liturgii Godzin (brewiarza), 
a później, od XIV w. także do innych funkcji liturgicznych, do których nie była
wymagana alba. Obecnie nie można używać komży zamiast alby, gdy wkłada
się ornat czy dalmatykę. Nie dopuszczalne jest celebrowanie Mszy Świętej 
w komży. (c.d. na str. 4)

Pasek - (łac. cingulum), jest grubym sznurem z frędzlami na obu końcach,
którymi przepasuje się albę, gdy jest za szeroka lub za długa. Pasek jest znakiem
poświęcenia się na służbę Bogu. Symbolicznie oznacza wstrzemięźliwość 
i panowanie nad pożądliwościami cielesnymi. W średniowieczu pasek symboli-
zował ręcznik, którym przepasał się Chrystus, podczas gdy obmywał swoim
uczniom nogi. Inna tradycja widziała w nim przedstawienie sznurów, którymi
przywiązano Chrystusa do słupa w czasie biczowania. 

Stuła (łac. stola, orarium) - to długa i szeroka wstęga, uszyta z tej samej
tkaniny co ornat. Jest to odznaczenie wszystkich duchownych, wywodzące się 
z insygniów cesarskich. Początkowo używano jej tylko w Galii i w Hiszpanii. W
roku 633 IV Synod w Toledo orzekł, ze stuła jest odznaczeniem biskupa, prezbi-
tera i diakona. Biskup i prezbiter noszą stułę zawieszoną na szyi i zwisającą swo-
bodnie z przodu. Diakon natomiast zakłada stułę na kształt szarfy z lewego
ramienia ukośnie do prawego boku. W liturgii stuła oznacza władzę i godność
urzędu kapłańskiego. Symbolizuje także godność chrześcijańską i szatę godową
wszystkich powołanych do życia wiecznego w Królestwie Bożym. 

Ornat (łac. casula, planeta) - szata używana przy celebracji Mszy św. Powstał
ze starożytnego rzymskiego płaszcza, który miał formę dzwonową z niewielkim
otworem na głowę i bez rękawów. Od XIII wieku ornat zwany także planetą (łac.
Paenula). Zaczęto obcinać z boków, aby nie krępował ruchów rąk w czasie spra-
wowania czynności liturgicznych. Natomiast od XVII wieku pozostały tylko dwa
płaty materiału z przodu i z tyłu. W poszczególnych epokach ornaty ozdabiano
bogatymi haftami i innymi zdobieniami. Na plecach kapłana haftowano znak
krzyża, symbol Ofiary Krzyżowej i równocześnie symbol ciężaru służby Bożej.
Ornat symbolizuje także Bożą miłość pokrywającą grzechy. Dziś używa się ornatu
obszernego i prostego w swojej formie. 

Dalmatyka - w starożytności była zaszczytnym i honorowym strojem. Po-
wstałą w połowie II wieku w Dalmacji. Traktowana była jako wyjątkowa tunika i se-
natorska szata. Od czasów cesarza Konstantyna, czyli od IV wieku nosili ją
papieże i rzymscy diakoni. Klasycznym strojem liturgicznym diakona dalmatyka
stała się w IX wieku. Początkowo była to długa i szeroka szata nie przepasana 
i mająca krótkie rękawy. Potem, podobnie jak ornat uległa skróceniu i przecięto
ją z obydwu boków, łącznie z rękawami. Pierwotnie była koloru białego z czer-
wonymi, pionowymi pasami, biegnącymi od ramion do dołu, z przodu i z tyłu. Od
XIII wieku kolor dalmatyki dostosowano do koloru ornatu. Dalmatyka jest znakiem
urzędu diakona i oznacza zaszczyt oraz honor jego posługi Chrystusowi.

Ks. Dariusz Kwiatkowski (fragm.)

Parafia Świętych Wyznawców: O. Rafała i Br. Alberta w Warszawie - maj 2008 (ROK LITURGICZNY) 
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PRZYOBLEC SIĘ W CHRYSTUSA
...Mówiąc o tym, co dzieje się poprzez Chrzest, święty Paweł

posługuje się wprost obrazem szaty: „Wy wszyscy, którzy zostaliście
ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa” (Ga 3,
27). Oto, co dokonuje się w Chrzcie: przyoblekamy się w Chrystusa,
obdarza nas On swoimi szatami, a nie są one czymś zewnętrznym.
Oznacza to, że wchodzimy w egzystencjalną komunię z Nim, że Jego
i nasz byt splatają się, przenikają się nawzajem. „Już nie ja żyję, ale
żyje we mnie Chrystus” - tak sam Paweł w Liście do Galatów (2, 20)

opisuje wydarzenie swego chrztu... 
Oddać się do dyspozycji Chrystusa
Ta teologia Chrztu powraca w sposób nowy i z nowym naciskiem w święceniach kapłańs-

kich. Tak jak w Chrzcie dokonuje się „wymiana szat’, wymiana losów, nowa komunia egzys-
tencjalna z Chrystusem, tak też i w kapłaństwie dochodzi do wymiany: w sprawowaniu sakra-
mentów kapłan działa i przemawia in persona Christi. W świętych tajemnicach nie reprezen-
tuje on samego siebie i nie mówi, wyrażając siebie, ale mówi za Innego - za Chrystusa... 

Zakładanie szat liturgicznych – przyobleczenie się w Chrystusa
In persona Christi - w chwili święceń kapłańskich Kościół sprawił, że widoczna i uchwyt-

na stała się ta rzeczywistość „nowych szat’ również zewnętrznie, poprzez przybranie się 
w szaty liturgiczne. W tym zewnętrznym geście chciał on nam ukazać wewnętrzne wydarze-
nie i zadanie, jakie z niego wypływa: przyoblec Chrystusa, ofiarować Mu się, tak jak On nam
się ofiarował. Wydarzenie to, „przyobleczenie się w Chrystusa”, przedstawiane jest stale od
nowa w każdej Mszy świętej poprzez zakładanie szat liturgicznych... Fakt, że jesteśmy przy
ołtarzu, ubrani w szaty liturgiczne, musi jasno ukazać obecnym, że jesteśmy tam „w osobie
Innego”. Szaty kapłańskie, tak jak rozwinęły się z biegiem czasu, są głębokim symbolicznym
wyrazem tego, co oznacza kapłaństwo. 

Humerał – dyscyplina zmysłów i mysli
...Wkładaniu szat kapłańskich towarzyszyły kiedyś modlitwy, które pomagają nam lepiej

pojąć poszczególne elementy kapłańskiej posługi. Zacznijmy od humerału. W przeszłości -
a w zakonach mnisich jeszcze dzisiaj - wkładało się go najpierw na głowę, jako swego rodza-
ju kaptur, który stał się tym samym symbolem dyscypliny zmysłów i myśli, niezbędnej do
właściwego sprawowania Mszy świętej...

Alba – szata światłości w Panu albo: świąteczna szata
Oba teksty modlitwy interpretującej albę i stułę podążają w tym samym  kierunku.

Przywołują świąteczną szatę, którą ojciec dał synowi  marnotrawnemu, powracającemu do
domu, obdartemu i brudnemu. Kiedy przystępujemy do  liturgii, by działać w osobie
Chrystusa, zdajemy sobie sprawę, jak dalecy  jesteśmy od Niego, ile brudu jest w naszym
życiu. Tylko On może obdarzyć nas  świąteczną szatą, sprawić, byśmy godni byli przewod-
niczyć Jego uczcie, być na  Jego służbie. I tak modlitwy przypominają również słowa
Apokalipsy, według których szaty 144 tysięcy wybranych nie ze względu na ich zasługi god-
nych było Boga. Apokalipsa komentuje, że opłukali oni swe szaty we krwi Baranka i że w ten
sposób stały się one białe jak światło (Ap 7, 14). (...) „Krew Baranka” to miłość
ukrzyżowanego Chrystusa. To ta miłość oczyszcza nasze brudne szaty; czyni  prawdziwym 
i oświeconym naszego przyćmionego ducha; mimo wszystkich naszych mroków przemienia

nas samych w „światłość w Panu”. Wkładając albę musimy sobie przypominać: On wycier-
piał także za mnie. A tylko dlatego, że Jego miłość większa jest od wszystkich mych
grzechów, mogę reprezentować Go i być świadkiem Jego światłości. 

Szata miłości 
Przy okazji szaty ze światła, którą Pan obdarzył nas na Chrzcie i, na sposób  nowy, 

w święceniach kapłańskich, możemy pomyśleć także o szatach weselnych, o których On
mówi nam w przypowieści o uczcie Bożej. W kazaniach św. Grzegorza Wielkiego znalazłem
godną uwagi refleksję na ten temat. Grzegorz rozróżnia między wersjami tej przypowieści
Łukasza i Mateusza. Jest on przekonany, że przypowieść Łukaszowa mówi o eschatolo-
gicznej uczcie weselnej, podczas gdy według niego wersja przekazana nam przez Mateusza
miałaby mówić o zadatku tej uczty weselnej w liturgii i w życiu Kościoła. Albowiem u Mate-
usza - i tylko u Mateusza - król przybywa do wypełnionej sali, aby zobaczyć gości. I oto w tym
tłumie znajduje gościa nieposiadającego szaty weselnej, który zostanie potem wyrzucony 
w ciemności. Grzegorz zapytuje więc: „Cóż to wiec za szata, której nie miał? Wszyscy, którzy
zgromadzeni są w Kościele, otrzymali nową szatę chrztu i wiary; w przeciwnym razie nie
byłoby ich w Kościele. Czegóż zatem jeszcze brakuje? Jaką szatę weselną trzeba jeszcze
dodać?”. Papież odpowiada: „Szatę miłości”. Niestety pośród swoich gości, którym
podarował nową szatę, śnieżnobiałą szatę odrodzenia, król spotyka niektórych, którzy nie
mają na sobie szaty w kolorze purpury dwojakiej miłości do Boga i do bliźniego. „W jakim
stanie chcemy pójść na święto w niebie, jeżeli nie mamy na sobie weselnego stroju -  to jest
miłości, która jako jedyna może sprawić, że będziemy piękni?”, pyta Papież. Osoba pozba-
wiona miłości jest mroczna w środku. Zewnętrzne ciemności, o których mówi Ewangelia, są
jedynie odbiciem wewnętrznej ślepoty serca (por. Hom. 38, 8-13)...   

Ornat – jarzmo miłości
Na koniec dwa słowa o ornacie. Tradycyjna modlitwa towarzysząca nakładaniu ornatu

widzi w nim jarzmo Pańskie, które zostało nam nałożone jako kapłanom. I przypomina słowa
Jezusa, który wzywa nas, byśmy wzięli swoje jarzmo i uczyli się od Niego, który jest „cichy 
i pokornego serca” (Mt 11, 29). Noszenie jarzma Pańskiego oznacza nade wszystko: uczyć
się od Niego. Być zawsze gotowymi iść do Niego po naukę. Od Niego powinniśmy nauczyć
się cichości i pokory serca - pokory Boga, który ukazuje się w swym byciu człowiekiem.
Święty Grzegorz z Nazjanzu zapytał się kiedyś, dlaczego Bóg chciał stać się człowiekiem.
Najważniejsza i dla mnie najbardziej poruszająca część jego odpowiedzi jest następująca:
„Bóg chciał zdać sobie sprawę, czym dla nas jest posłuszeństwo i chciał wszystko
odmierzyć na podstawie własnego cierpienia, pomysłu swojej miłości do nas. W ten sposób
może On poznać na sobie samym, czego my doświadczamy - ile wymaga się od nas i na ile
wyrozumiałości zasługujemy - obliczając naszą słabość na podstawie swego cierpienia”
(Discorso 30; Disc. teol. IV,6) Czasem chcielibyśmy powiedzieć 

Jezusowi: Panie, Twoje jarzmo wcale nie jest lekkie. Owszem, jest straszliwie ciężkie w
tym świecie. Kiedy spojrzymy jednak potem na Niego, który zniósł wszystko - który na sobie
zaznał posłuszeństwa, słabości, bólu, całej ciemności, wówczas żale nasze milkną. Jego
jarzmo to jarzmo kochania wraz z Nim. A im więcej Go miłujemy i z Nim stajemy się osoba-
mi, które miłują, tym lżejsze staje się dla nas pozornie ciężkie Jego jarzmo. Prośmy Go, by
nam pomógł stać się wraz z Nim osobami, które miłują, ażeby w  ten sposób coraz bardziej
doświadczać, jak pięknie jest nosić Jego jarzmo.  Amen.

Homilia Benedykta XVI wygłoszona podczas Mszy św. krzyżma 5 IV 2007 
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