Kalendarium liturgiczne
Grudzień
Hasło miesiąca: Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia; niech się rozraduje i zakwitnie step! Iz 35,1
7 grudnia: 2. Niedziela Adwentu
14 grudnia: 3. Niedziela Adwentu
21 grudnia: 4. Niedziela Adwentu. Dzień apostoła Tomasza, zwanego Bliźniakiem. Zasłynął niedowiarstwem w zmartwychwstanie Jezusa, domagając się dotknięcia ran Zbawiciela. Ostatecznie złożył
wyznanie: Pan mój i Bóg mój.
24 grudnia: Wigilia Narodzenia Pańskiego. Liturgicznie należy do Adwentu, ale po zachodzie słońca
przeżywana jest jako uroczyste przygotowanie do pamiątki przyjścia Zbawiciela na świat.
25 grudnia: 1. Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego.
26 grudnia: 2. Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego. Uroczystość św. Szczepana Męczennika. Według
Dziejów Apostolskich był jednym z pierwszych diakonów pomagających uczniom Jezusa. Zginął
męczeńsko około 36 roku ukamienowany przez społeczność żydowską w Jerozolimie.
28 grudnia: 1. Niedziela po Narodzeniu Pańskim. Dzień niewinnych dzieci betlejemskich – pamiątka
rzezi dokonanej na rozkaz króla Heroda w Betlejem.
31 grudnia: Zakończenie roku kalendarzowego.
Hasło biblijne roku 2015: Przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga. Rz 15,7

Styczeń
Hasło miesiąca: Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima,
dzień i noc. 1 Mż 8,22
1 stycznia: Nowy Rok oraz święto nadania Zbawicielowi imienia Jezus
4 stycznia: 2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim
6 stycznia: Święto Epifanii (Trzech Króli). Objawienie się Chrystusa narodom świata reprezentowanym
przez pogańskich mędrców przybyłych oddać hołd Jezusowi i złożyć w darze złoto, kadzidło oraz mirrę.
11 stycznia: 1. niedziela po Epifanii. Święto Chrztu Pańskiego
18 stycznia: 2. niedziela po Epifanii.18-25 stycznia: Ekumeniczny Tydzień Powszechnej Modlitwy
o Jedność Chrześcijan. Temat: Jezus rzekł do niej: Daj mi pić! J 4,7
25 stycznia: Ostatnia niedziela po Epifanii. Dzień nawrócenia apostoła Pawła. Około 35 roku n.e.
przyszły apostoł, wyposażony w listy polecające od Sanhedrynu, udał się do Damaszku z nakazem
aresztowania chrześcijan. W drodze doświadczył wizji i usłyszał głos Jezusa Saulu, Saulu, czemu mnie
prześladujesz? Dz Ap 9,4. Od tej chwili stał się gorącym wyznawcą Chrystusa.

Luty
Hasło miesiąca: Nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego,
kto wierzy. Rz 1,16
1 lutego: 3. Niedziela przed postem zwana Septuagesimae (70 dni przed Wielkanocą).
2 lutego: Dzień ofiarowania Pana Jezusa - Oczyszczenie Marii Panny. Święto upamiętnia ofiarowanie
Jezusa Chrystusa w świątyni zgodnie z Prawem Mojżeszowym. W związku z ocaleniem pierworodnych
synów Izraela podczas niewoli egipskiej pierwszy syn w rodzinie żydowskiej był uważany za własność
Boga. 40 dni po jego urodzeniu należało go zanieść do świątyni w Jerozolimie, złożyć w ręce kapłana,
a następnie wykupić za symboliczną opłatę. Równocześnie z obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego syna łączyła się ceremonia oczyszczenia matki dziecka.
8 lutego: 2. niedziela przed postem zwana Sexagesimae (60 dni przed Wielkanocą).
15 lutego: Niedziela przedpostna – Estomihi. Hasło: „Bądź mi skałą obronną.” (Ps 31,3).
18 lutego: Dzień Pokuty i Modlitwy (Środa Popielcowa) – początek czasu pasyjnego.
22 lutego: 1. niedziela pasyjna – Invocavit. Hasło: „Wzywać mnie będzie…” (Ps 91,15). Pierwszą
niedzielę czasu pasyjnego Kościół ewangelicki w Polsce ustanowił Niedzielą Diakonii, zwracając szczególną uwagę na znaczenie dobroczynności w życiu chrześcijanina.

