Prezentacja
Kalendarza liturgicznego dla Polski na rok 2020

Zakładki pozwalają na sprawne poruszanie się po zawartości kalendarza.

Często występujące w kalendarzu fragmenty poprzedzone znakiem » prowadzą do
zewnętrznych stron internetowych (m.in. w serwisie brewiarz.pl) oraz do innych miejsc w
kalendarzu – dzięki temu korzystanie z kalendarza jest bardziej interaktywne.

Oprócz informacji przeznaczonych na poszczególne dni,
zamieszczono także wyczerpujące informacje ogólne,
dotyczące kolejnych okresów liturgicznych.

Pierwszą część kalendarza stanowią najważniejsze informacje
pomocne w posługiwaniu się samym kalendarzem,
jak również ogólne informacje na temat całego roku.

Na kartkach poszczególnych dni można znaleźć m.in.:
 pełną nazwę obchodu wraz z kolorem szat
 informację o numerze tygodnia psałterza i tygodnia danego okresu
 adresy stron formularza Liturgii Godzin oraz Mszy świętej (wraz z prefacją recytowaną i
śpiewaną, propozycjami użycia konkretnych Modlitw Eucharystycznych, wskazaniem
uroczystego błogosławieństwa, wskazówką nt. odmawiania Chwała na wysokości Bogu
oraz wyznania wiary)
 adres strony w odpowiednim lekcjonarzu oraz sigla czytań biblijnych
 dodatkowe informacje,
okolicznościami

wskazówki

i

ogłoszenia

związane

ze

szczególnymi

 informacje o możliwości uzyskania odpustu
 obchody zarówno ogólnopolskie, jak i lokalne (diecezjalne i zakonne, m.in.
dominikanów, franciszkanów, benedyktynów, jezuitów, karmelitów, kanoników
regularnych laterańskich, paulinów)
 wskazówki dotyczące możliwości sprawowania Mszy wotywnych, żałobnych (za
zmarłych), obowiązku uczestniczenia we Mszy świętej przez wiernych, obowiązku
sprawowania Mszy św. w intencji parafian przez proboszczów
 wskazówki dotyczące tekstów dodatkowych nabożeństw i modlitw okolicznościowych
(Agenda liturgiczna, Obrzędy błogosławieństw)
 formularze Mszy wotywnych i okolicznościowych, których odprawienie może być
wskazane ze względu na szczególne uwarunkowania
 krótkie biogramy wspominanych w liturgii świętych
 wykaz patronów dnia, wpisanych do Martyrologium Rzymskiego, wraz z aktywnymi
odsyłaczami do szerszych biogramów zamieszczonych na stronach brewiarz.pl

Przykładowa kartka z kalendarza na dzień powszedni

W niedziele, święta i uroczystości można znaleźć ponadto:
 propozycje ogłoszeń i wydarzeń w nadchodzącym czasie.
 propozycje śpiewów oraz modlitwy powszechnej

Przykładowa kartka z kalendarza na niedzielę

Całość kalendarza zamyka Dodatek, w którym zebrano
najważniejsze, aktualnie obowiązujące regulacje i wskazania
dotyczące Mszy świętej, śpiewu, Liturgii Godzin i odpustów.

