
Naczynia liturgiczne 

1. Jak nazywa się naczynie, na którym znajduje się hostia? 

2. W którym naczyniu po konsekracji znajduje się Krew Pańska?  

3. Czym kapłan przykrywa kielich podczas sprawowania Eucharystii? 

4. Jaką nazwę nosi „ręczniczek” do wycierania kielicha i puszek? 

5. Jak nazywa się materiał, na którym podczas Mszy św. stoi kielich? 

6. Czego więcej kapłan lub diakon wlewa do kielicha podczas Mszy św.? 

7. Jaką łacińską nazwę nosi naczynie z wodą znajdujące się obok tabernakulum? 

8. W której księdze Biblii mowa o kapłanie, który ofiarował Abrahamowi chleb i wino?  

9. Jak nazywa się ministrant, który podczas liturgii posługuje przy łódce? 

10. Co symbolizuje okadzenie? 

  



Szaty liturgiczne 

1. Co oznacza słowo „alba”? 

2. Kto w liturgii może nosić stułę? 

3. Jaką nazwę nosi wierzchnia szata kapłana? 

4. Jak nazywa się szata własna diakona? 

5. Co to jest cingulum? 

6. Wymień cztery podstawowe kolory szat używanych w liturgii. 

7. Do czego służy humerał? 

8. Jak nazywa się liturgiczne nakrycie głowy biskupa? 

9. Jakiego koloru szat używa się podczas Liturgii Męki Pańskiej (Wielki Piątek)? 

10. Co symbolizuje fioletowy kolor szat? 

  



Rok liturgiczny  

1. Kiedy rozpoczyna się rok liturgiczny? Od jakiego okresu? 

2. Jak nazywa się ostatnia niedziela w roku liturgicznym? 

3. Z ilu niedziel składa się Adwent? 

4. Które święta w ciągu roku są dla Kościoła najważniejsze? 

5. Czy Triduum Paschalne należy do okresu Wielkiego Postu? 

6. Kiedy przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny? 

7. Który okres liturgiczny jest najdłuższy? 

8. Podaj trzy rangi świąt kościelnych. 

9. Ile dni trwa Wielki Post? 

10. Z jakiego powodu każda niedziela jest dla nas dniem świątecznym? 

  



Święci patroni  

1. Jak na nazwisko miał św. Jan, patron ministrantów? 

2. Z jakiego kraju pochodził św. Alojzy Gonzaga? 

3. W którym miesiącu przypada wspomnienie św. Stanisława Kostki? 

4. Wymień pięciu patronów ministrantów. 

5. Który z patronów ministrantów umarł jako męczennik? 

6. Czy św. Alojzy Gonzaga był jezuitą? 

7. Kim po śmierci żony został ojciec św. Jana, patrona ministrantów? 

8. Czy św. Jan, patron ministrantów, był klerykiem? 

9. Który z patronów jest najmłodszym wyznawcą, jakiego kanonizował Kościół? 

10. W którym wieku żył św. Dominik Savio? 

  



Funkcje i posługi  

1. Kim jest turyferariusz? 

2. Co nosi nawikulariusz? 

3. Jaką nazwę noszą świece niesione przez ministranta światła? 

4. Jak nazywa się osoba świecka, która podczas liturgii czyta czytanie?  

5. Jak nazywa się ten, który podczas Mszy św. śpiewa psalm? 

6. Kim jest akolita? 

7. Czy diakon może głosić homilię? 

8. Jak nazywa się kapłan przewodniczący liturgii? 

9. Kim jest koncelebrans? 

10.  Kto idzie na czele uroczystej procesji? 

  



Postawy i gesty  

1. Co oznacza postawa stojąca? 

2. Wymień pięć momentów, kiedy w liturgii przyjmuje się postawę stojącą. 

3. Jaka jest różnica między postawą a gestem? 

4. Na które kolano powinno się przyklękać? 

5. Jaka jest różnica między ukłonem płytkim a głębokim? 

6.  Co symbolizuje postawa siedząca?  

7.  Kiedy w liturgii pojawia się postawa leżenia krzyżem? 

8.  W jakim momencie liturgii Mszy św. bijemy się w piersi? 

9.  Kiedy w liturgii używamy „małego” znaku Krzyża? 

10.  Jaką postawę należy przyjąć podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu? 

 


