
Temat: Kalendarz liturgiczny. 

Wiedza, umiejętności, postawy:  

• zna zastosowanie kalendarza liturgicznego 

• poznaje symbole zamieszczone w kalendarzu 

• potrafi zastosować wskazania znajdujące się w kalendarzu liturgicznym 

• potrafi przygotować formularz mszalny w oparciu o kalendarz liturgiczny 

Przykładowe formy pracy:  

• omówienie w streszczeniu wszystkich okresów liturgicznych 

• zaznaczenie najbardziej charakterystycznych świąt danego okresu 

• ćwiczenia praktyczne 

 

Lp. Przebieg zbiórki Metody Pomoce 

1. 
Rozpoczęcie 

Przywitanie; odmówienie modlitwy, np. Ojcze nasz 

  

2. 
Sprawy porządkowe 

Sprawdzenie obecności, ogłoszenia 

 Lista obecności 

3. 

Wprowadzenie 

Pierwsze kalendarze powstawały już w starożytności. 

Służyły do określania czasu i poszczególnych dni. Znamy 

kalendarze Majów (zał. 1), Azteków (zał. 2), kalendarz 

słoneczny (zał. 3), juliański oraz obowiązujący do dnia 

dzisiejszego kalendarz gregoriański. Szczególnym 

sposobem odmierzania dni w Kościele jest kalendarz 

liturgiczny. 

Wykład, 

prezentacja zdjęć 

Projektor 

multimedialny,  
Zał. 1-3 

4. 

Realizacja 

Kalendarz liturgiczny wyznacza święty czas, w którym 

wzrastamy duchowo i wędrujemy do zbawienia. W 

kalendarzu liturgicznym występują różne okresy i święta, 

powtarzające się każdego roku. Kalendarz liturgiczny 

możemy porównać do kręconych schodów. Wydaje się 

nam, że kręcimy się wokół własnej osi (co roku ten sam 

zestaw świąt), jednakże dzięki ich przeżywaniu „idziemy 

w górę”, przybliżamy się do Pana Boga.  

 

Osoby uczestniczące w spotkaniu dzielimy na grupy. 

Ministranci wykonują plakat, na którym przedstawiają 

drogę wiodącą do celu (szczęścia, Pana Boga). Po bokach 

trasy umieszczają drogowskazy, do których wpisują 

nazwy okresów liturgicznych bądź poszczególnych świąt.  

Wykład, 

prezentacja zdjęć  

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca w grupach 

 

 

 

 

Projektor 

multimedialny,  
zał. 4 

 

 

 

Zał. 5 

5. 

Omówienie na podstawie planszy (dostępne także w 

sklepach internetowych w formie banneru, plansz 

katechetycznych) struktury kalendarza: poszczególne 

okresy liturgiczne i ich charakter, kolory okresu, święta 

graniczne, wyznaczające nowy czas.  

Wykład, 

prezentacja 

zdjęcia/planszy 

 

Projektor 

multimedialny,  
zał. 6 



6. 

Uczestnikom spotkania proponujemy wykonanie 

własnego kalendarza według wzoru na planszy bądź 

zdjęciu. Uczestnik odrysowuje poszczególne partie, 

zaznacza kolorami konkretne okresy liturgiczne, w formie 

symboli zaznacza uroczystości i święta. Na środku 

kalendarza umieszcza się strzałkę, wskazującą na 

przeżywany okres liturgiczny. 

Praca techniczna Talerzyki z papieru, 

nożyczki, 

flamastry, 

wycinanki; zał. 7 

7. 

Omówienie kalendarza liturgicznego używanego w 

diecezji pelplińskiej. Wyjaśnienie skrótów, symboli, 

wskazań. Próba przygotowania formularza mszalnego w 

oparciu o kalendarz liturgiczny. 

Ćwiczenia 

praktyczne 

Kalendarz 

liturgiczny diecezji 

pelplińskiej 

8. 

Podsumowanie 

Jakiego kalendarza używa Kościół? Jakie występują w 

nim okresy liturgiczne, święta? Dlaczego przeżywamy rok 

w oparciu o kalendarz liturgiczny? 

Pytania ministrantów do prowadzącego. 

Rozmowa 

podsumowująca 

 

9. 
Zakończenie 

Modlitwa na zakończenie: Chwała Ojcu 

  

 


