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Na początku chrześcijanie świętowali 
każdą niedzielę, wspominając zmartwych-
wstanie Chrystusa. W II wieku spośród 
wszystkich niedziel w roku wyodrębniono 
Niedzielę Wielkanocną, aby w tym dniu 
w sposób szczególny uczcić zmartwych-
wstałego Pana. Dwa wieki później (IV w.) 
wprowadzono 40-dniowy okres przygoto-
wania do Wielkanocy, czyli Wielki Post. Wielkanoc świętowano przez kolejne 
pięćdziesiąt dni i tak powstał okres wielkanocny. Również w IV wieku w Rzy-
mie obchodzono święto Bożego Narodzenia, a z czasem zaczęto się do niego 
przygotowywać. W ten sposób wyodrębnił się Adwent. Ostatecznie przyjęło 
się, że okres Bożego Narodzenia kończy się niedzielą Chrztu Pańskiego. Po So-
borze Watykańskim II niedziele przypadające po uroczystościach Zesłania Du-
cha Świętego i Objawienia Pańskiego zaczęto nazywać niedzielami zwykłymi 
w ciągu roku.

Najważniejsze momenty roku liturgicznego są wyznaczane przez wydarze-
nia z życia Jezusa. W roku liturgicznym Kościół przypomina więc i uobecnia 
najważniejsze dzieła zbawcze Jezusa. 

każdy rok swojego 
życia przeżywać 

z Jezusem

warto

Wydarzenia z życia 
Jezusa

Dzień wspomnienia 
w liturgii

Narodzenie Jezusa
Nadanie imienia Jezus

Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Post Jezusa na pustyni

Uroczysty wjazd do Jerozolimy
Ostatnia Wieczerza 

Śmierć Jezusa
Zmartwychwstanie  

Chrystusa

25 grudnia
1 stycznia
2 lutego

Wielki Post
Niedziela Palmowa

Wielki Czwartek
Wielki Piątek

Niedziela Zmartwychwstania 
Pańskiego (Wielkanoc)

17 Życie Jezusa odczytane 
na osi i w spirali czasu 
Rok liturgiczny 
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Schemat roku liturgicznego

Adwent

Okres Narodzenia 
Pańskiego

Okres zwykły cz. I

Wielki Post

Triduum Paschalne

Okres Wielkanocny

Okres zwykły cz. II

rozpoczyna się pierwszą 
niedzielą Adwentu

kończy 24 grudnia

rozpoczyna się 24 grudnia 
po Wigilii 

trwa do niedzieli po 
uroczystości Objawienia 
Pańskiego (po 6 stycznia)

rozpoczyna się w poniedziałek 
po niedzieli wypadającej 
po 6 stycznia

trwa do wtorku przed Wielkim 
Postem

rozpoczyna się Środą 
Popielcową

kończy się w Wielki Czwartek 
przed Mszą Wieczerzy 
Pańskiej

Wielki Czwartek, Wielki Piątek, 
Wielka Sobota

kończy się drugimi nieszporami 
uroczystości Zmartwych-
wstania Pańskiego

zaczyna się Wigilią Paschalną 
kończy się niedzielą Zesłania 

Ducha Świętego

rozpoczyna się w poniedziałek 
po niedzieli Zesłania Ducha 
Świętego 

kończy się przed pierwszymi 
nieszporami pierwszej 
niedzieli Adwentu
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      Zapamiętaj!

!
Rok liturgiczny, czyli kościelny, 
trwa tyle samo czasu, co rok 
kalendarzowy, jednak nie pokrywa 
się z nim. Rozpoczyna się pierwszą 
niedzielą Adwentu i kończy 
uroczystością Chrystusa Króla 
Wszechświata. Czas w kalendarzu 
liturgicznym nie jest podzielony na 
miesiące, lecz na okresy. Jego rytm 
wyznaczają zbawcze dzieła Boga, 
dokonane przez Chrystusa. 

Zadanie
1.  Przygotuj prezentację multimedialną na temat wybranego okresu li-

turgicznego.
2.  Przygotuj własną wersję kalendarza liturgicznego. Na zwykłym ka-

lendarzu zaznacz poszczególne okresy liturgiczne, używając przypi-
sanych im kolorów.

3.  Zastanów się, za co możesz podziękować Panu Bogu lub o co możesz 
Go poprosić przy końcu roku liturgicznego.

VI

„Rok kościelny z jego nieustannym 
uobecnianiem i przedstawianiem życia 
Chrystusa jest największym dziełem 
człowieka; a Bóg uznał taki układ i ręczy 
za niego rok za rokiem, udziela w nim 
coraz to nowego światła, jakby pojawiał 
się pierwszy raz”.

(Jochen Klepper, Youcat, s. 111)

w centrum roku 
liturgicznego 
znajduje się 
Wielkanoc

wiem, że

       Zastanów się?

?
•  Dlaczego każdego roku 

wspominamy te same 

wydarzenia z życia Jezusa?

•  Do czego przygotowujesz 

się przez całe swoje życie, 

przeżywając kolejne lata roku 

liturgicznego?
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