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Wielki Post
Œroda Popielcowa
rozpoczyna okres
czterdziestodniowego
przygotowania
do najwiêkszej
chrzeœcijañskiej
u ro c zysto œ c i - Œw i ¹t
Paschalnych. Wielki Post,
bo tak nazywa siê ten okres, trwa do pocz¹tku liturgii Mszy Wieczerzy Pañskiej
sprawowanej w Wielki Czwartek.
Ju¿ w II wieku, dla lepszego przygotowania do prze¿ycia Œwi¹t Paschalnych, dodano
dwa dni postu przed tym œwiêtem. Wspomina o tym Tertulian (+ ok. 240).
Œw. Ireneusz (+ ok. 202) pisze, ¿e za jego czasów zwyczaj ten istnia³ równie¿ w Galii:
ku czci 40-dniowego postu Pana Jezusa by³ nakazany post 40-godzinny (obowi¹zywa³
zatem w Wielki Pi¹tek i w Wielk¹ Sobotê). W wieku III poszczono ju¿ ca³y tydzieñ.
Wreszcie na pocz¹tku wieku IV wprowadzono post 40-dniowy na pami¹tkê postu
Jezusa Chrystusa. Po raz pierwszy wspomina o tym œw. Atanazy z Aleksandrii w liœcie
pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r. Chodzi³o o to, aby jak najlepiej przygotowaæ
wiernych do œwi¹t wielkanocnych.
Wed³ug œwiadectwa Aegerii (w. IV) post 40-dniowy by³ powszechnie znany.
Potwierdza to tak¿e œw. Cyryl Jerozolimski, kiedy pisze w swoich katechezach
o 40 dniach pokuty. Na Wschodzie jednak Wielki Post obchodzono przez 8 tygodni,
a to dlatego, ¿e soboty i niedziele by³y wolne od postu. Chodzi³o wiêc o uzupe³nienie
pe³nych 40 dni postu. W wieku VI w Rzymie post rozpoczyna³ siê 6 tygodni przed
Wielkanoc¹. Jednak po odliczeniu niedzieli, w które nigdy nie poszczono, post trwa³
w³aœciwie tylko 36 dni. Dlatego w wieku VII dodano brakuj¹ce dni i wyznaczono jako
pocz¹tek Wielkiego Postu Œrodê Popielcow¹. Ostatecznie œroda jako pocz¹tek
Wielkiego Postu wesz³a na sta³e do tradycji rzymskiego koœcio³a w 1570 roku.
Od œw. Grzegorza I Wielkiego (+ 604) datuje siê powstanie "przedpoœcia".
Na trzy tygodnie przed Wielkim Postem wprowadza³ Koœció³ fioletow¹, pokutn¹
barwê szat liturgicznych, z modlitw i œpiewów usuwano radosne Alleluja,
do roku zaœ 1248 w tym czasie obowi¹zywa³ równie¿ post, chocia¿ w formie
z³agodzonej.
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 1, 12-15).
Duch wyprowadzi³ Jezusa na pustyniê. Czterdzieœci dni przeby³ na pustyni, kuszony przez
szatana. ¯y³ tam wœród zwierz¹t, anio³owie zaœ Mu us³ugiwali.
Po uwiêzieniu Jana przyszed³ Jezus do Galilei i g³osi³ Ewangeliê Bo¿¹. Mówi³: «Czas siê
wype³ni³ i bliskie jest królestwo Bo¿e. Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê».
* * * * * * * * * * * *
CZTERDZIESTODNIOWY CZAS £ASKI
Pan Bóg, za poœrednictwem Koœcio³a, ofiarowuje nam szczególny
czas 40 dni dla odnowy naszego ¿ycia duchowego i przygotowania
siê do prze¿ywania Œwi¹t Wielkiej Nocy.
1. Przyk³ad Chrystusa. Zanim Pan Jezus wezwa³ swoich s³uchaczy
do nawrócenia i wiary w Dobr¹ Nowinê o zbawieniu, modli³ siê
i poœci³ przez 40 dni. Przywo³ane przez œw. Marka dobrowolne,
d³ugotrwa³e osamotnienie Chrystusa w ekstremalnie trudnych
warunkach, a zarazem Jego zwyciêska walka z atakami szatana jest
dla nas wzorem, jak winniœmy przygotowywaæ siê do podjêcia
wa¿nych decyzji, koniecznych dzia³añ i trudnych wyborów.
2. Wezwanie Jezusa. Jesteœmy tylko s³abymi ludŸmi podatnymi na przeró¿ne
ograniczenia i uwodzenia ze strony k³amcy, który nie omieszka³ kusiæ nawet samego BogaCz³owieka. Chrystus, prowadz¹c nas na pustyniê, pragnie, byœmy rozpoznali, ile w nas
pychy oraz liczenia na samych siebie. Jezus chce, ¿ebyœmy, oczyœciwszy nasze dusze,
nauczyli siê wybieraæ wskazywan¹ przez Niego drogê – wyrzeczeñ, umartwieñ, pokory,
przezwyciê¿ania z³ych sk³onnoœci, odrzucania ³atwych pokus, byœmy, usuwaj¹c ludzk¹
zarozumia³oœæ, oziêb³oœæ i pychê, na nowo nawi¹zali przyjaŸñ i odnowili wspólnotê
z Bogiem i drugim cz³owiekiem.
3. Nasza odpowiedŸ. Dobrowolne ogo³ocenie siê z wielu dozwolonych rzeczy otwiera
nasze oczy i serca na prawdê, ¿e Jezus jest bardzo blisko i dopomo¿e nam w chwilach
pokus, trzeba tylko za psalmist¹ wo³aæ: „Daj mi poznaæ drogi Twoje, Panie”.

* * * * * * * * * * * *
„Rosnàca liczba osób zepchniætych na margines i tych, które ýyjà w wielkiej
niepewnoúci, jest dla nas wyzwaniem i woùaniem o falæ solidarnoúci, by daã im materialne
i duchowe wsparcie, jakiego potrzebujà. Jednoczeúnie my sami moýemy wiele otrzymaã
od biednych, których spotykamy i wspieramy. Stawiajàc czoùo trudnoúciom, sà oni
niejednokrotnie úwiadkami tego, co istotne, wartoúci rodzinnych; potrafià dzieliã siæ
z biedniejszymi od siebie i czerpaã z tego radoúã, co mogùem zobaczyã takýe w czasie mej
niedawnej podróýy apostolskiej do Azji. Obojætnoúã i egoizm wciàý siæ czajà. Zwrócenie
uwagi na najuboýszych ubogaca nas, ustawiajàc nas na drodze pokory i prawdy. Úw. Paweù
pisaù do Koryntian: «Cóý masz, czego byú nie otrzymaù?» (1 Kor 4, 7). Ich obecnoúã jest
przypomnieniem naszemu spoùeczeñstwo o kruchoúci ýycia, zaleýnoúci od Boga i od braci”.
papie¿ Franciszek
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Wielki Post (c.d.)
We wspomnianym 1248 roku papie¿ Innocenty IV skróci³ Wielki Post, wyznaczaj¹c go
od Œrody Popielcowej. Przedpoœcie by³o wiêc rodzajem przedsionka, wprowadzaj¹cego
w nastrój Wielkiego Postu. Reforma liturgiczna ostatnich lat Przedpoœcie znios³a. W Polsce
Wielki Post zachowywano wraz z Przedpoœciem (³¹cznie 70 dni) jeszcze w niektórych
stronach w wieku XVIII, a nawet XIX. W niedzielê post nie obowi¹zywa³ i dot¹d nigdy
nie obowi¹zuje - ka¿da niedziela bowiem ma charakter uroczystoœci.
Sam zwyczaj posypywania g³ów popio³em na znak ¿a³oby i pokuty, celebrowany w Œrodê
Popielcow¹, znany jest w wielu kulturach i tradycjach, m.in.. w staro¿ytnym Egipcie,
u Arabów i w Grecji. W liturgii pojawi³ siê on w VIII w. Pierwsze œwiadectwa o œwiêceniu
popio³u pochodz¹ z X w. W 1091 r. papie¿ Urban II wprowadzi³ ten zwyczaj jako
obowi¹zuj¹cy w ca³ym Koœciele. W tym te¿ czasie ustalono, ¿e popió³ do posypywania g³ów
wiernych ma pochodziæ z palm poœwiêconych w Niedzielê Palmow¹ poprzedniego roku.
W Œrodê Popielcow¹ - zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych i post œcis³y (trzy posi³ki w ci¹gu
dnia, w tym tylko jeden - do syta). Prawem o wstrzemiêŸliwoœci s¹ zwi¹zani wszyscy
powy¿ej 14. roku ¿ycia, a prawem o poœcie - osoby pe³noletnie do rozpoczêcia 60. roku
¿ycia. Prawo kanoniczne nie nak³ada na wiernych natomiast obowi¹zku uczestniczenia
w tym dniu w Eucharystii (chocia¿ jest to powszechn¹ praktyk¹, z której nie powinno siê
rezygnowaæ bez wa¿nej przyczyny).
W ca³ym Koœciele w Wielkim Poœcie odbywa³y siê nauki, które dawa³ kandydatom
do przyjêcia Chrztu œwiêtego sam miejscowy biskup. On tak¿e przeprowadza³ koñcowy
egzamin i uroczyœcie udziela³ tego sakramentu w noc wielkanocn¹ przed œwitem pami¹tki
Zmartwychwstania Pañskiego wobec ca³ej wspólnoty koœcielnej. Do dziœ zaleca siê,
by chrzest osób doros³ych odbywa³ siê w³aœnie w Wigiliê Paschaln¹ i by³ poprzedzony
tzw. skrutyniami, odbywaj¹cymi siê na przestrzeni Wielkiego Postu.
W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i
nawrócenia, Koœció³, przypominaj¹c s³owa Jezusa,
proponuje trzy drogi przybli¿ania siê do Boga: post,
ja³mu¿nê i modlitwê. Liturgia tego okresu jest doœæ
wyciszona. Dominuj¹cym kolorem szat liturgicznych
jest fiolet. Z obrzêdów Mszy œwiêtej znika uroczysty
hymn "Chwa³a na wysokoœci Bogu" (œpiewany jedynie
w czasie przypadaj¹cych w Wielkim Poœcie
uroczystoœci, np. œw. Józefa - 19 marca, czy Zwiastowania Pañskiego - 25 marca) oraz
radosna aklamacja "Alleluja" (nawet w uroczystoœci i œwiêta) œpiewana przed odczytaniem
fragmentu Ewangelii (zastêpuje j¹ aklamacja "Chwa³a Tobie, Królu wieków" albo "Chwa³a
Tobie, S³owo Bo¿e"). Zakazane jest przyozdabianie o³tarza kwiatami, zaœ gra n
a instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu podtrzymania œpiewu. Z rzadka
tak¿e odzywaj¹ siê dzwony. Jedynym wyj¹tkiem od tych ostatnich zastrze¿eñ jest
IV Niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedziel¹ Laetare (³ac. "Wesel siê"). W okresie
Wielkiego Postu zabroniony jest udzia³ w zabawach. Organizuje siê tak¿e zwykle
kilkudniowe rekolekcje, które maj¹ pomóc w dobrym prze¿yciu tego czasu.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Dziœ – pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Ma ona charakter chrzcielny, pokutny i pasyjny. W okresie
Wielkiego Postu katechumeni przygotowuj¹ siê do przyjêcia sakramentu chrztu œwiêtego. Natomiast my
przez pokutê, uczestnictwo w Eucharystii, nabo¿eñstwach pasyjnych i rekolekcjach przygotowujemy siê
do odnowienia obietnic chrztu œwiêtego w Wigiliê Paschaln¹. Charakter pasyjny tego okresu uwypuklaj¹
ostatnie dwa tygodnie Wielkiego Postu oraz nabo¿eñstwa drogi krzy¿owej i gorzkich ¿ali, odprawiane
od pocz¹tku tego okresu.
2. Dziœ koñcz¹ siê rozpoczête w Œrodê Popielcow¹ kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, ale czas pokuty
Koœcio³a trwa nadal. Przypomnijmy sobie w tym miejscu przepisy Koœcio³a dotycz¹ce dni pokuty i praktyk
pokutnych:
• wszyscy wierni, ka¿dy na swój sposób, obowi¹zani s¹ na podstawie prawa Bo¿ego czyniæ pokutê. ¯eby
jednak wszyscy przez wspólne zachowanie pokuty z³¹czyli siê miêdzy sob¹, zostaj¹ nakazane dni pokuty,
w które wierni powinni modliæ siê w sposób szczególny, wykonywaæ uczynki pobo¿noœci i mi³oœci,
podejmowaæ akty umartwienia siebie przez wierniejsze wype³nianie w³asnych obowi¹zków, zw³aszcza zaœ
zachowywaæ post i wstrzemiêŸliwoœæ;
• w Koœciele dniami i okresami pokuty s¹ poszczególne pi¹tki ca³ego roku i czas Wielkiego Postu. W okresie
Wielkiego Postu katolik nie powinien braæ udzia³u w hucznej zabawie ani jej urz¹dzaæ. WstrzemiêŸliwoœæ
od spo¿ywania miêsa nale¿y zachowywaæ we wszystkie pi¹tki ca³ego roku, chyba ¿e w danym dniu przypada
uroczystoœæ. Natomiast wstrzemiêŸliwoœæ i post obowi¹zuj¹ w Œrodê Popielcow¹ oraz w Wielki Pi¹tek;
• Prawem o wstrzemiêŸliwoœci s¹ zwi¹zane osoby, które ukoñczy³y 14. rok ¿ycia a¿ do œmierci, prawem zaœ
o poœcie s¹ zwi¹zane wszystkie osoby pe³noletnie, czyli te, które ukoñczy³y 18. rok ¿ycia a¿ do rozpoczêcia
60. roku ¿ycia;
• dla s³usznej przyczyny ksi¹dz proboszcz mo¿e dyspensowaæ od obowi¹zku zachowania pokuty lub
wstrzemiêŸliwoœci od spo¿ywania miêsa, albo dokonaæ zamiany tego obowi¹zku na inne uczynki pobo¿ne.
Trzeba siê jednak zwróciæ do niego w tej sprawie osobiœcie.
W³adze koœcielne nie zwyk³y udzielaæ dyspensy na Œrodê Popielcow¹ i Wielki Pi¹tek.
3. W dniach 27 lutego – 1 marca w Centrum Kultury przy Szko³ach Katolickich w £om¿y odbêd¹ siê rekolekcje
Ewangelizacyjne pt. „Koszula, studnia i sny – proste rozwi¹zania trudnych sytuacji”. Rekolekcje przeprowadzi
ks. Krzysztof Kralka SAC i klerycy Wy¿szego Seminarium Duchownego w £om¿y. Wiêcej informacji na temat
ca³ych rekolekcji na stronie: www.ksm-lomza.pl
00
W ramach tych rekolekcji - w sobotê 28 lutego o godz. 18 – w naszym koœciele odbêdzie siê Msza œw.
z modlitw¹ o uzdrowienie. – zapraszamy!
00
4. W przysz³¹ niedzielê po Mszy œw. o godz. 9 – spotkanie za³o¿ycielskie Akcji Katolickiej – zapraszamy
wszystkich chêtnych.
5.Ofiary na tacê w przysz³¹ niedzielê przeznaczone bêd¹ na Wy¿sze Seminarium Duchowne w £om¿y.
Wasz Proboszcz

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800
00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
30
00
Kancelaria czynna Pn. – Czw. 8 -10 ; Pt. i Sb. 1600 -1800
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