Nakazane święta kościelne w 2021 roku
W uroczystość Objawienia Pańskiego w świątyniach ogłaszane są daty Wielkanocy i
innych pozostałych świąt ruchomych Kościoła Katolickiego w nowym roku. Ten
zwyczaj pochodzi z IV wieku i ma związek z ówczesnym sporem o datę obchodzenia
Paschy. Publikujemy kalendarz uroczystości i świąt kościelnych w 2021 roku.
Ustalanie daty Paschy Ojcowie Soboru w Nicei (325 r.) zlecili patriarsze Aleksandrii,
dlatego że miasto to słynęło z wysokiego poziomu studiów w dziedzinie astronomii.
Biskup Aleksandrii miał każdego roku przekazywać dokładnie ustaloną datę
Wielkanocy do Rzymu, skąd przesyłano ją pozostałym Kościołom, aby te z kolei
mogły ją ogłosić w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Zwyczaj ten przetrwał w
Kościele aż do dnia dzisiejszego.
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.
Święta nakazane w 2021 roku
1 stycznia (piątek) – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia (środa) – Trzech Króli, czyli uroczystość Objawienia Pańskiego
4 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc
16 maja (niedziela) – Wniebowstąpienie Pańskie
23 maja (niedziela) – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki)
3 czerwca (czwartek) – Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa
15 sierpnia (niedziela) – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
1 listopada (poniedziałek) – Uroczystość Wszystkich Świętych
25 grudnia (sobota) – Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Pozostałe ważne święta w 2021 roku
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 (wtorek) – Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Boskiej Gromnicznej)
19 marca (piątek) – Uroczystość świętego Józefa
25 marca (czwartek) – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
5 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
24 maja (poniedziałek) – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
29 czerwca (wtorek) – Uroczystość świętych Piotra i Pawła
8 grudnia (środa) – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
26 grudnia (niedziela) – Święto świętego Szczepana, pierwszego męczennika
Adwent rozpocznie się 28 listopada.

