ROK LITURGICZNY
ADWENT
Adwent rozpoczyna si I Nieszporami I Niedzieli Adwentu i trwa do I Nieszporów
uroczystoci Narodzenia Paskiego 25 grudnia (koczy si wic wieczorem 24 grudnia).
Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje 4 kolejne niedziele.
OKRES NARODZENIA PASKIEGO
Zaczyna si on od I Nieszporów uroczystoci Narodzenia Paskiego (wieczorem 24 grudnia) i
trwa do niedzieli Chrztu Paskiego (niedzieli po Objawieniu Paskim, które wypada 6
stycznia). Uroczysto Narodzenia Paskiego ma własn oktaw - jest jakby "przedłuona" na
8 kolejnych dni (do dnia 1 stycznia włcznie).
WIELKI POST
Wielki Post trwa 40 dni i rozpoczyna si zawsze w rod Popielcow. Jej data zaley od daty
uroczystoci Zmartwychwstania Paskiego. W rod Popielcow kapłani na znak pokuty i
umartwienia posypuj nasze głowy popiołem. Do dobrego przeycia tego czasu pomagaj
nam modlitwa, post i jałmuna. W niedziele Wielkiego Postu odprawiane s Gorzkie ale, a
w pitki - naboestwa Drogi Krzyowej. W tym okresie w liturgii nie odmawia si hymnu
"Chwała na wysokoci Bogu", "Ciebie, Boe, chwalimy" oraz aklamacji "Alleluja". Ostatnia
niedziela Wielkiego Postu jest nazywana Niedziel Mki Paskiej. Rozpoczyna ona okres
Wielkiego Tygodnia - czasu bezporednio poprzedzajcego wite Triduum Paschalne wita wielkanocne. Wielki Post koczy si w Wielki Czwartek przed sprawowan
wieczorem Msz Wieczerzy Paskiej.
WITE TRIDUUM PASCHALNE
wite Triduum Paschalne Mki i Zmartwychwstania
Chrystusa jest szczytem roku liturgicznego.
Rozpoczyna si ono od Mszy Wieczerzy Paskiej, sprawowanej wieczorem w Wielki
Czwartek, ma swoje centrum w najbardziej uroczystej z liturgii - liturgii Wigilii Paschalnej w
Wielk Noc, a koczy II Nieszporami uroczystoci Zmartwychwstania Paskiego. Kociół w
sposób szczególny trwa w tym czasie przy Chrystusie, kontemplujc tajemnic Jego mki,
mierci i zwyciskiego powstania z martwych. wita wielkanocne trwaj wic od wieczora
Wielkiego Czwartku (!).
OKRES WIELKANOCNY
Niedziela Zmartwychwstania Paskiego jest obchodem ruchomym. Wyznacza si j na
pierwsz niedziel po pierwszej wiosennej pełni ksiyca (która przypada około 21 marca).
Stanowi ona I Niedziel Wielkanocn. Przez kolejnych 8 dni trwa oktawa uroczystoci
Zmartwychwstania. Jej ostatnim dniem jest II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia
Boego.
Przez 50 dni po uroczystoci Zmartwychwstania trwa Okres Wielkanocny, w którym Kociół
raduje si ze zwycistwa Chrystusa. W kociele obok ołtarza stoi paschał, baranek
wielkanocny, figura Jezusa Zmartwychwstałego oraz krzy z czerwon stuł. Czterdziestego
dnia po Zmartwychwstaniu Paskim, zawsze w czwartek, obchodzi si uroczysto
Wniebowstpienia Paskiego. W Polsce od 2003 r. jest ona przeniesiona na nastpujc po

tym czwartku niedziel - a wic na VII Niedziel Wielkanocn. Dni powszednie po tej
uroczystoci a do nastpnej soboty włcznie stanowi czas przygotowania i oczekiwania na
Zesłanie Ducha witego - Pidziesitnic. Ta uroczysto koczy Okres Wielkanocny.
OKRES ZWYKŁY W CIGU ROKU
Oprócz okresów majcych własny charakter w roku liturgicznym pozostaje 33 lub 34
tygodnie. W tym czasie obchodzi si misterium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza w
niedziele. Okres Zwykły składa si z dwóch czci: pierwsza rozpoczyna si w poniedziałek
po wicie Chrztu Paskiego i trwa do wtorku przed rod Popielcow (obejmuje około 4-6
tygodni). Powtórnie Okres Zwykły zaczyna si w poniedziałek po uroczystoci Zesłania
Ducha witego i koczy przed I Nieszporami I Niedzieli Adwentu. W ostatni niedziel
roku liturgicznego obchodzi si uroczysto Jezusa Chrystusa, Króla Wszechwiata.

WITA NAKAZANE



1.

wszystkie niedziele w cigu roku

2.

1 stycznia - uroczysto witej Boej Rodzicielki Maryi

3.

6 stycznia - uroczysto Objawienia Paskiego

4.

czwartek po uroczystoci Najwitszej Trójcy - uroczysto Najwitszego Ciała i
Krwi Chrystusa

5.

15 sierpnia - uroczysto Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny

6.

1 listopada - uroczysto Wszystkich witych

7.

25 grudnia - uroczysto Narodzenia Paskiego

