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Michał Kapłon 

Temat: Czy Kościół ma swój własny kalendarz? 

a) Cel dydaktyczny: Zapoznanie uczestników z kalendarzem liturgicznym. 

b) Cel wychowawczy: Głębsze przeżywanie Świąt i Uroczystości w roku liturgicznym. 

Pomoce: Kartki, długopisy, kredki,  markery kolorowe, Aneksy 1-6. 

 
Treść 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

(Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, modlitwy do Pana Jezusa, znaną modlitwą lub wła-

snymi słowami). 

Panie Jezu, Ty zawsze jesteś przy mnie i pomagasz mi w moich sprawach. Bądź ze mną również i na 

tym spotkaniu, dopomóż bym dobrze poprowadził tę grupę i ześlij na nas Ducha Świętego, by rozjaśnił 

nasze umysły. 

(Animator może zapytać o znane uczestnikom piosenki do Ducha Świętego, razem można coś wybrać, 

przykładowo: Przyjdź Duchu Święty do naszych serc; Duchu Święty, przyjdź; Dotknij, Panie, moich 

oczu) 

(Animator wita wszystkich obecnych i po wprowadzeniu atmosfery skupienia przechodzi do tematu…) 

2. Treść właściwa  

I. Widzieć 

Zanim zaczniemy spotkanie chciałbym Was zachęcić do otwarcia się, dzielenia się swoimi przemyśle-

niami. Spotkanie tworzymy wszyscy.  

Na początku proste pytanie: 

-Ile dni ma rok?(365 a czasem  366 ). 

Kolejne pytanie brzmi: 

-Co to jest kalendarz? (Zbiór różnych  dni) 

-Z jakimi kalendarzami się spotkaliście?(Uczestnicy zgłaszają się i odpowiadają) 

-Kto z was słyszał o Kalendarzu Liturgicznym? (Uczestnicy zgłaszają się i odpowiadają) 

-Gdzie spotkaliście się z Kalendarzem Liturgicznym? (Uczestnicy zgłaszają się i odpowiadają) 

-Do czego służy kalendarz Liturgiczny?(Dzieli rok na okresy liturgiczne) 

 

Na dzisiejszym spotkaniu chciałbym głębiej z wami pochylić się nad tematem: 

Do czego służy i jaką wartość ma Kalendarz Liturgiczny? 

 

II. Osądzić 

Na początku poszukajmy odpowiedzi w Bożym Słowie: 

(WJ 23, 14-17)Trzy uroczyste święta będziesz dla Mnie obchodził w każdym roku. Obchodząc 

Święto Przaśników będziesz jadł, jak ci to nakazałem, przez siedem dni chleb z niekwaszonej mąki, 

w oznaczonym dniu miesiąca Abib, gdyż w tym miesiącu wyszedłeś z Egiptu. I nie powinniście po-

kazywać się przede Mną z próżnymi rękami. I Święto Żniw pierwszych twoich zbiorów z tego, co 

posiałeś na roli, oraz Święto Zbiorów na końcu roku, gdy zbierzesz z pola twój plon.Trzy razy w 

roku zjawić się winien każdy twój mężczyzna przed Panem, Bogiem swoim. 

Powyższy tekst był fragmentem z Starego Testamentu, a teraz posłuchajmy z Ewangelii: 

(Łk 2, 41-45)Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwana-

ście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został 

Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie 

pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili 

do Jerozolimy szukając Go. 
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-O jakich świętach jest mowa w tekście?(Święto Przaśników, Święto Żniw, Święto Zbiorów, Święto 

Paschy). 

Podsumowanie Animatora: Pan Jezus w ciągu roku uczestniczył w różnych świętach. Za jego czasów 

były takie święta jak Święto Paschy, Święto Przaśników, Święto Namiotów itd. I one odbywały się w 

różnych okresach roku. 

Krótki wykład:  

Po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa Kościół Święty również wprowadził w przeciągu całego roku pewne 

święta. Nie od razu wszystkie były przeżywane przez chrześcijan, ale z wiekiem poszczególne następne 

święta były wprowadzane podczas roku. I tak powstał Kalendarz Liturgiczny, w którym zawarte są naj-

ważniejsze święta, ale w Kalendarzu Liturgicznym nie tylko zawarte są najważniejsze Uroczystości. Mo-

że przy okazji zadam wam pytanie: 

-Jakie to dla katolików uroczystości są najważniejsze? (Wielkanoc, Boże Narodzenie) 

Dziękuję za odpowiedzi. A teraz podzielę was na 4 grupy. Każda z grup ma swoje zadanie. 

(Animator dzieli uczestników na grupy i rozdaje długopisy oraz kartki z zapytaniem, patrz: Aneks 1-4) 

Grupa 1:Podaj okresy roku Liturgicznego. 

Grupa 2:Podaj święta nakazane przez kościół w roku liturgicznym. 

Grupa 3:Podaj przykłady świąt, które nie są nakazane, ale są obecne w roku liturgicznym.  

Grupa 4:Podaj przykłady wspomnień różnych świętych w przeciągu roku liturgicznego.   

(Animator wyznacza czas na zrealizowanie zadania około 7 min, pozwala w tym zadaniu skorzystać z 

treści w Internecie. Po upłynięciu czasu animator zaprasza do przedstawienia swoich pracy). 

Dziękuje za waszą prace i proszę o prezentację. 

(Animator wysłuchuje uczestników i dopowiada pewne rzeczy. W prezentacji grup posługuje się tabelą 

wydrukowaną z Aneksu 5) 

 

 

Grupa 1: 

Okres Adwentu – rozpoczyna się od I Nieszporów (czyli modlitwy wieczornej) I Niedzieli Adwentu i 

trwa do I Nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego 25 grudnia (kończy się zatem wieczorem 24 

grudnia!) 

Okres Bożego Narodzenia – zaczyna się od pierwszych Nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego 

(wieczorem 24 grudnia) i trwa do niedzieli Chrztu Pańskiego, tj. do pierwszej niedzieli po Objawieniu 

Pańskim (6 stycznia). 

Okres zwykły (I część) – jego długość zależy od tego, kiedy w danym roku przypada Wielkanoc i waha 

się od 6 do 9 tygodni. Trwa od niedzieli Chrztu Pańskiego do wtorku przed Środą Popielcową.                                                                                                                             

Wielki Post – trwa 40 dni i rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową.  Koniec Wielkiego Postu przy-

pada z kolei w Wielki Czwartek przed sprawowaną wieczorem Mszą Wieczerzy Pańskiej.                                                                                                                                            

Triduum Paschalne –Rozpoczyna się od Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowanej wieczorem w Wielki 

Czwartek. Trwa przez kolejne dwa dni, tj. Wielki Piątek oraz Wielką Sobotę, i kończy II nieszporami 

Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.  
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Okres Wielkanocny – trwa od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Uroczystości Zesłania Ducha 

Świętego; zawsze 50 dni.  

Okres zwykły (II część) – zaczyna się w poniedziałek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego i koń-

czy przed I Nieszporami I Niedzieli Adwentu.  

 

Grupa 2: 

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok (1 stycznia) 

Objawienie Pańskie (6 stycznia) 

Wniebowstąpienie Pańskie - w VII Niedzielę Wielkanocy 

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia) 

Wszystkich Świętych (1 listopada) 

Boże Narodzenie (25 grudnia) 

 

Grupa 3 :Uroczystość św. Józefa (19 marca) 

Poniedziałek Wielkanocny 

Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła 

Uroczystość św. Piotra i Pawła (29 czerwca) 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia) 
 

Grupa 4: 

np. Wspomnienie: Św. Wincentego Ferreriusza (zak.), Św. Bertholda z Kalabrii(pust.), Św. Hugona (bp). 

(Animator wprowadza do kolejnego zadania)  

Moi drodzy przed nami drugie zadanie. (patrz Aneks 6) 

Teraz każda grupa otrzyma będzie miała przydzielony jeden z okresów liturgicznych. Waszym zadaniem 

będzie zakreślenie z pośród podanych świąt, te które przeżywamy w danych okresie:  

Grupa 1.Okres Adwentu i Bożego Narodzenia  

Grupa 2. Okres zwykły 

Grupa 3. Wielki Post  

Grupa 4. Okres Wielkanocny  

(Animator rozdaje karki z wypisanymi Świętami: Aneks 6, wyznacza odpowiedni czas na zrealizowanie 

zadania. Po upływie czasu prosi o prezentację). 

ADWENT: 
6 grudnia - Wspomnienie Świętego Mikołaja. (Mikołajki). 
8 grudnia- Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

 

BOŻE NARODZENIE : 

Święto Świętej Rodziny - w niedzielę po Bożym Narodzeniu (Święta rodzina Jezus, Maryja i Józef). 

26 grudnia - Święto Świętego Szczepana. 

27 grudnia - Święto Jana Apostoła. 

 

 

 

https://kosciol.wiara.pl/doc/491067.Dziwny-kaznodzieja-sw-Wincenty-Ferreriusz
https://kosciol.wiara.pl/doc/491043.Pustelnik-w-bozym-ogrodzie-sw-Berthold-z-Kalabrii
https://kosciol.wiara.pl/?grupa=6&art=1253514684&dzi=1036441146
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WIELKI POST 

Środa Popielcowa (pierwszy dzień wielkiego postu)  

19 marca - Święto Świętego Józefa. 

25 marca - Zwiastowanie Pańskie.  

 

OKRES WIELKANOCNY 

21 maja - Wniebowstąpienie Pańskie. 

31 maja - Zesłanie Ducha Świętego. 

 

OKRES ZWYKŁY 

Uroczystość Trójcy Świętej - przypada w niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego. 

Uroczystość Bożego Ciała (Boże Ciało) - 60 dni po Wielkanocy 

15 sierpnia - Uroczystość NMP. 

Uroczystość Chrystusa Króla - przypada w ostatnią niedzielę roku kościelnego, przed 1 niedzielą Adwentu. 

 

- Moi drodzy a jakie kolory używa się w poszczególnych okresach liturgicznych ? 

(Animator wysłuchuje odpowiedzi i podsumowuje wykładem): 

1) Biel jest kolorem używanym w święta (Boże Narodzenie, Wielkanoc, wspomnienia świętych). Cza-

sem zamiast bieli stosuje się złoto lub srebro. 

2) Czerwień symbolizuje ogień Ducha Świętego (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego) i krew (Wielki 

Piątek). Kolor czerwony używany jest także w święta męczenników, którzy stracili życie za wiarę. 

3) Fiolet jest kolorem pokuty i przygotowania w okresie Adwentu i Wielkiego Postu (w połowie tych 

okresów można stosować mieszankę bieli i fioletu: róż. Fiolet jest także kolorem używanym na pogrze-

bach oraz na pamiątkę zmarłych (Dzień Zaduszny). 

4) Czerń można stosować na pogrzebach i w Dzień Zaduszny. Zwykle zastępowana jest fioletem. 

5) Zieleń jest używana w pozostałe dni w ciągu roku. 

 

III. Działać 

(Animator podsumowuje i zachęca do trzeciego zadania.) 

Dziękuje za wasze dotychczasowe odpowiedzi.Serdecznie was zapraszam do podjęcia jeszcze jednego 

zadania. Proszę aby każda grupa narysowała pewien plakat zachęcający do uczestniczenia w niedziele na 

mszy świętej lub też w jakimś konkretnym Święcie. 

(Animator rozdaje kartki, kredki, markery i wyznacza odpowiedni czas na wykonanie zadania.. Po upły-

wie czasu zachęca do prezentacji.).  

 

3. Hasło spotkania 

Liturgiczny Kalendarz znasz to wiesz kiedy do kościoła pójść. 

4. Piosenka spotkania 

Małe TGD- ‘’Siedem’’ 

5. Zadanie apostolskie 

Przyglądnijcie się kolorom szat i wystrojem kościoła w najbliższym czasie. 

6. Modlitwa na zakończenie 

Na zakończenie pomódlmy się modlitwą, którą nauczył nas Jezus Chrystus. Ojcze nasz… 
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ANEKS 1 

Grupa 1: Podaj okresy roku Liturgicznego. 
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ANEKS 2 

Grupa 2: Podaj święta nakazane przez kościół w roku liturgicz-

nym. 
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ANEKS 3 

Grupa 3: Podaj przykłady świąt, które nie są nakazane, 

ale są obecne w roku liturgicznym. 
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ANEKS 4 

Grupa 4: Podaj przykłady wspomnień różnych świę-

tych w przeciągu roku liturgicznego. 
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ANEKS 5 
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ANEKS 6 

Grupa 1.Okres Adwentu i Bożego Narodzenia  

• Środa Popielcowa  

• Święto Jana Apostoła. 

• Święto Świętego Szczepana. 

• Zwiastowanie Pańskie.  

• Wniebowstąpienie Pańskie. 

• Uroczystość Bożego Ciała (Boże Ciało) -  

• Uroczystość NMP. 

• Zesłanie Ducha Świętego 

• Wspomnienie Świętego Mikołaja. (Mikołajki). 

• Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

• Święto Świętej Rodziny  

• Święto Świętego Józefa. 

• Uroczystość Chrystusa Króla  

• Uroczystość Trójcy Świętej  

 

 

 

Grupa 3. Wielki Post  

• Środa Popielcowa  

• Święto Jana Apostoła. 

• Święto Świętego Szczepana. 

• Zwiastowanie Pańskie.  

• Wniebowstąpienie Pańskie. 

• Uroczystość Bożego Ciała (Boże Ciało) -  

• Uroczystość NMP. 

• Zesłanie Ducha Świętego 

• Wspomnienie Świętego Mikołaja. (Mikołajki). 

• Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

• Święto Świętej Rodziny  

• Święto Świętego Józefa. 

• Uroczystość Chrystusa Króla  

• Uroczystość Trójcy Świętej  

 

Grupa 2. Okres zwykły 

• Środa Popielcowa  

• Święto Jana Apostoła. 

• Święto Świętego Szczepana. 

• Zwiastowanie Pańskie.  

• Wniebowstąpienie Pańskie. 

• Uroczystość Bożego Ciała (Boże Ciało)  

• Uroczystość NMP. 

• Zesłanie Ducha Świętego 

• Wspomnienie Świętego Mikołaja. (Mikołajki). 

• Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

• Święto Świętej Rodziny  

• Święto Świętego Józefa. 

• Uroczystość Chrystusa Króla  

• Uroczystość Trójcy Świętej  

 

 

 

 

Grupa 4:Podaj przykłady wspomnień różnych świę-

tych w przeciągu roku liturgicznego.   

• Środa Popielcowa  

• Święto Jana Apostoła. 

• Święto Świętego Szczepana. 

• Zwiastowanie Pańskie.  

• Wniebowstąpienie Pańskie. 

• Uroczystość Bożego Ciała (Boże Ciało) -  

• Uroczystość NMP. 

• Zesłanie Ducha Świętego 

• Wspomnienie Świętego Mikołaja. (Mikołajki). 

• Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

• Święto Świętej Rodziny  

• Święto Świętego Józefa. 

• Uroczystość Chrystusa Króla  

• Uroczystość Trójcy Świętej  

 


