
ŚWIĘTA NAKAZANE 



Wśród licznych świąt kościelnych można 
wyróżnić święta nakazane, czyli dni, w które 
wierni zobowiązani są od uczestnictwa we 
Mszy świętej oraz do powstrzymywania się od 
prac niekoniecznych. Lista świąt nakazanych 
regulowana jest przez Kodeks prawa 
kanonicznego. Oprócz nich wierni zobowiązani 
są do uczestnictwa we Mszy w każdą niedzielę. 



1 stycznia – Uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki 



1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki 

  Niegdyś było to święto Jezusa – święto Obrzezania Pańskiego, które Cerkiew 
prawosławna i Kościół anglikański nadal świętują, potem Uroczystość Imienia 
Jezus, która do dziś obchodzona jest w wielu Kościołach protestanckich. Obecnie 
w Kościele katolickim jest to święto maryjne, jednak pośrednio dotyczy Jezusa, bo 
czci się Marię jako Jego Matkę. 

   Święto istnieje oficjalnie od 1931 roku, kiedy Pius XI włączył je do obrzędów na 
pamiątkę soboru w Efezie. Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta 
dzień 11 października. Reforma liturgiczna w roku 1969 nie zniosła tego święta, 
ale podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 stycznia. 
Wybrano ostatni dzień w oktawie Bożego Narodzenia, aby po 
wyśpiewaniu hymnów dziękczynnych na cześć Jezusa, złożyć odpowiedni hołd 
Jego Świętej Rodzicielce. 

 



6 stycznia  – Trzech 
Króli, czyli uroczystość 
Objawienia Pańskiego 



6 stycznia  – Trzech Króli, czyli uroczystość 
Objawienia Pańskiego 

Chrześcijańska uroczystość mająca uczcić objawienie się Boga 
człowiekowi (teofania), obecność Boga w historii człowieka, a także 
uzdolnienie człowieka do rozumowego poznania Boga. Symbolami 
święta jest historia opisana w Ewangelii Mateusza, według 
której Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać 
pokłon Jezusowi, chrzest Chrystusa w Jordanie oraz cud przemienienia 
wody w wino w Kanie Galilejskiej.  



Boże Ciało, czyli uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa 



Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa 

Uroczystość liturgiczna w Kościele katolickim dla uczczenia Jezusa 
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, obchodzona jest w czwartek 
po oktawie Zesłania Ducha Świętego. Po raz pierwszy uroczystość 
obchodzona była w Leodium (Liège) w 1246, a w 1317 ustanowiona jako 
święto dla całego Kościoła zachodniego. W Polsce zostało wprowadzone 
przez biskupa Nankera na synodzie w Krakowie w 1320. Zewnętrzną formę 
święta stanowią procesje prowadzone do 4 ołtarzy. Procesyjnie 
przenoszona jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem. 
Na zakończenie udzielane jest uroczyste błogosławieństwo sakramentalne. 



15 sierpnia – Uroczystość 
Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny 



15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 

Wydarzenia związane z zakończeniem ziemskiego życia Maryi zaczęto 
upamiętniać w V wieku na Wschodzie przez obchody święta Zaśnięcia 
Matki Bożej, które stało się tym samym jednym z najstarszych świąt 
maryjnych. Obchodzone początkowo lokalnie, zwiększało później swój 
zasięg przybierając różne nazwy (np. Zaśnięcia, Przejścia czy 
Odpocznienia Maryi), aż do upowszechnienia się w całym Kościele. 
W Polsce i innych krajach europejskich czci się Matkę Boską 
Wniebowziętą jako patronkę ziemi i jej bujnej roślinności, stąd w 
polskiej tradycji ludowej święto znane jest pod nazwą Matki Boskiej 
Zielnej. W innych krajach też używa się potocznych nazw ludowych, 
np. Matki Boskiej Korzennej (Czechy) czy Matki Boskiej 
Znakomitej (Kongo). 



1 listopada – Uroczystość 
Wszystkich Świętych 



1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych 

Uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli 
stan zbawienia i przebywają w niebie, obchodzona corocznie w dniu 1 
listopada, treściowo połączona z następującym po niej 
obchodem liturgicznym Dnia Zadusznego. W doktrynie Kościoła 
katolickiego jest wyrazem wiary w obcowanie świętych i powszechne 
powołanie do świętości. 



25 grudnia – Uroczystość 
Narodzenia Pańskiego 



25 grudnia – Uroczystość Narodzenia 
Pańskiego 

W Kościołach katolickich Boże Narodzenie jest drugim co do ważności świętem 
po Wielkanocy, obchodzonym 25 i 26 grudnia. Obchód świąt poprzedzony jest 
przygotowawczym okresem Adwentu. Świętowanie Narodzenia Pańskiego rozpoczyna się 
po zmroku 24 grudnia, w wigilię Bożego Narodzenia. Wówczas wierni spożywają wieczerzę 
wigilijną, dzielą się opłatkiem, składają sobie życzenia, śpiewają kolędy, obdarowują się 
prezentami i czytają Ewangelię mówiącą o Narodzeniu Chrystusa. W okolicy północy w 
kościołach odprawiana jest uroczysta Msza święta – Pasterka. 25 grudnia wierni spożywają 
uroczysty obiad i odwiedzają się wzajemnie. 26 grudnia obchodzony jest drugi dzień 
uroczystości Bożego Narodzenia, wspomina się wówczas św. Szczepana pierwszego Diakona 
i Męczennika. W wielu parafiach istnieje zwyczaj poświęcania owsa. Po tych dniach do 1 
stycznia trwa oktawa świąt Bożego Narodzenia. W tym czasie kolędnicy odwiedzają 
domostwa a kapłani rozpoczynają czas wizyt duszpasterskich, potocznie zwanych kolędą. 
Tradycyjnie okres Bożego Narodzenia kończy się świętem Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego. 



 Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych 
obchodzone są również inne święta o głębokiej 
tradycji. W te święta wierni nie są zobowiązani do 
uczestnictwa we Mszy świętej oraz 
powstrzymywania się od prac niekoniecznych, 
jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii 
również w te dni. 

 



• 2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Boskiej 
Gromnicznej) 

• 19 marca – Uroczystość świętego Józefa 

• 25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

• 5 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny 

• 24 maja – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła 

• 29 czerwca – Uroczystość świętych Piotra i Pawła 

• 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny 

• 26 grudnia – Święto świętego Szczepana, pierwszego męczennika 
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