KALENDARIUM LITURGICZNE
Hasło biblijne roku 2016: Jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał. Iz 66,13
STYCZEŃ
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.
3 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.
10 stycznia: 1. niedziela po Epifanii. Święto Chrztu Pańskiego.
17 stycznia: Ostatnia niedziela po Epifanii.
18-25 stycznia: Ekumeniczny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Temat: „Wezwani, aby
ogłaszać wielkie dzieła Pana.”
24 stycznia: 3. Niedziela przed postem zwana Septuagesimae – 70 dni przed Wielkanocą.
25 stycznia: 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). O tej chwili stał się
gorącym wyznawcą Chrystusa.
31 stycznia: 2. Niedziela przed postem zwana Sexagesimae – 60 dni przed Wielkanocą.
LUTY
A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w
niebie, odpuścił wam wasze przewinienia.” Mk 11,25
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.
7 lutego: Niedziela przedpostna – Estomihi. Hasło: „Bądź mi skałą obronną.” (Ps 31,3).
10 lutego: Dzień Pokuty i Modlitwy (Środa Popielcowa) – początek czasu pasyjnego.
14 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.
21 lutego: 2. Niedziela Pasyjna – Reminiscere („Pamiętaj Panie…” Ps 25,6).
24 lutego: Dzień apostoła Macieja – ucznia Jezusa Chrystusa, towarzyszącego mu od samego chrztu, ale do
grona apostołów wybranego dopiero po zdradzie i samobójczej śmierci Judasza.
28 lutego: 3. Niedziela Pasyjna – Oculi („Oczy moje patrzą na Pana.” Ps 25,15).
MARZEC
Hasło miesiąca: A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec
wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia.” Mk 11,25
4 marca: Światowy Dzień Modlitwy. Temat: „Przyjmujcie dzieci, przyjmujcie mnie.”. Liturgia przygotowana
przez kobiety z Kuby.
6 marca: 4. Niedziela Pasyjna – Laetare („Radujcie się z Jeruzalemem.” Iz 66,10).
13 marca: 5. Niedziela Pasyjna – Judica („Bądź sędzią moim, Boże.” Ps 43,1).
20 marca: 6. Niedziela Pasyjna – Niedziela Palmowa. Rozpoczyna Wielki Tydzień, przypomina triumfalny
wjazd Jezusa do Jerozolimy.
24 marca: Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy Jezusa z uczniami. Dzień ustanowienia Komunii Świętej.
25 marca: 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.
26 marca: Wielka Sobota. Dzień wyciszenia. Przypomina zstąpienie Jezusa do krainy umarłych i zwiastowanie tam Ewangelii.
27 marca: Wielkanoc – dzień zmartwychwstania Chrystusa i zwycięstwa życia nad śmiercią. Tego dnia od
rana (tzw. jutrzni) znów rozbrzmiewają kościelne dzwony.
28 marca: Poniedziałek Wielkanocny.

