KALENDARIUM LITURGICZNE
Hasło biblijne roku 2015: Przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga. Rz 15,7

LISTOPAD
Hasło miesiąca: „Dla tych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość.” Jud 22
1 listopada: 22. Niedziela po Trójcy Świętej. Pamiątka Umarłych. Pamiątka Świętych
Pańskich. W tradycji ewangelickiej 1 listopada wspominamy świętych pańskich oraz
naszych przodków.
8 listopada: 3. Niedziela przed końcem roku kościelnego. Rozpoczyna się trzytygodniowy czas poświęcony sprawom ostatecznym.
11 listopada: Święto Odzyskania Niepodległości.
15 listopada: Przedostatnia niedziela roku kościelnego.
22 listopada: Niedziela Wieczności. Poświęcona przemijaniu, śmierci i sprawom
ostatecznym.
29 listopada: 1. Niedziela Adwentu. Początek roku kościelnego. Trwający cztery
niedziele Adwent to czas liturgicznego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa
Chrystusa, a także okres przygotowań do świąt Narodzenia Pańskiego.
30 listopada: Dzień apostoła Andrzeja. Według Ewangelii to pierwszy uczeń powołany przez Jezusa, brat apostoła Piotra. Zginął śmiercią męczeńską między 60. a 70.
rokiem w greckim mieście Patrai. Rozpięto go na krzyżu mającym kształt litery „X”,
stąd krzyż w tej formie został nazwany „Krzyżem św. Andrzeja”.
GRUDZIEŃ
Hasło miesiąca: „Śpiewajcie radośnie niebiosa i wesel się ziemio, i wy góry rozbrzmiewajcie
radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami!” Iz 49,13
6 grudnia: 2. Niedziela Adwentu.
13 grudnia: 3. Niedziela Adwentu.
20 grudnia: 4. Niedziela Adwentu.
21 grudnia: 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.
27 grudnia: 1. Niedziela po Narodzeniu Pańskim.
28 grudnia: Dzień niewinnych dzieci betlejemskich – pamiątka rzezi dokonanej na
rozkaz króla Heroda.
31 grudnia: Zakończenie roku kalendarzowego.

