KALENDARIUM LITURGICZNE
Kwiecień. Hasło miesiąca: „Smutek wasz w radość się zamieni” J 16,20

6 kwietnia: 5. Niedziela Pasyjna – Judica („Bądź sędzią moim, Boże.” Ps 43,1).
13 kwietnia: 6. Niedziela Pasyjna – Niedziela Palmowa. Rozpoczyna Wielki Tydzień,
przypomina triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy.
17 kwietnia: Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy Jezusa z uczniami.
Dzień ustanowienia Komunii Świętej.
18 kwietnia: Wielki Piątek – pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Dla ewangelików najważniejsze święto w roku liturgicznym. Nabożeństwa mają charakter żałobny. Dzwony kościelne milczą, Krzyż Pański spowija czarny woal, a w niektórych
kościołach nie grają organy.
19 kwietnia: Wielka Sobota. Dzień wyciszenia. Przypomina zstąpienie Jezusa do krainy umarłych i zwiastowanie tam Ewangelii.
20 kwietnia: Wielkanoc – dzień zmartwychwstania Chrystusa i zwycięstwa życia nad
śmiercią. Tego dnia od rana (tzw. jutrzni) znów rozbrzmiewają kościelne dzwony.
21 kwietnia: Poniedziałek Wielkanocny.
25 kwietnia: Dzień Ewangelisty Marka – apostoła, towarzysza misyjnych podróży
św. Pawła. Według tradycji był autorem najstarszej Ewangelii – św. Marka. Zginął
śmiercią męczeńską ok. 70 roku.
27 kwietnia: 1. Niedziela po Wielkanocy - Quasimodogeniti („Jak nowo narodzone niemowlęta.” 1 P 2,2). Kolejne niedziele po Wielkanocy wyrażają radość ze
zmartwychwstania Chrystusa i reflektują konsekwencje płynące z tego wydarzenia.
Niedziele posiadają łacińskie nazwy wskazujące na wiodący motyw teologiczny.
Pierwsza podkreśla znaczenie nowonarodzenia.
Maj. Hasło miesiąca: „Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego,
nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jesteście jedno w Chrystusie”
(Ga, 3,28)

1 maja: Święto Pracy - prośba o błogosławieństwo w pracy.
2 maja: 2. Niedziela po Wielkanocy - Misericordias Domini („Pełna jest ziemia
łaski Pana.” Ps 33,5). Niedziela poświęcona miłosierdziu Bożemu.
3 maja: Święto Konstytucji 3 Maja.
11 maja: 3. Niedziela po Wielkanocy - Jubilate („Radośnie wysławiajcie Boga.”
Ps 66,1). Niedziela wyraża radość ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który
pokonał śmierć.
18 maja: 4. Niedziela po Wielkanocy - Cantate („Śpiewajcie Panu pieśń nową.”
Ps 98,1). Tego dnia w Kościele ewangelickim odbywają się zjazdy chórów oraz obchody dni pieśni ewangelickiej.
25 maja: 5. Niedziela po Wielkanocy – Rogate („Proście!” Mt 7,7a). Niedziela
poświęcona modlitwie.
29 maja: Wniebowstąpienie Pańskie - święto przypomina, że Syn Boży odszedł
do Ojca i powtórnie przyjdzie na ziemię w chwale, by sądzić żywych i umarłych.
Kolory, którymi zapisane są nazwy niedziel i świąt
odpowiadają barwom liturgicznym

