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Wielkopostne i wielkanocne obyczaje ludowe w Polsce
Polskie tradycje i obyczaje ludowe zwi¹zane z Wielkim Postem i Wielkanoc¹ s¹ bardzo mocno
zespolone z religi¹ katolick¹ i niekiedy trudno oddzieliæ obrzêdy koœcielne
od zwyczajów pogañskich przejêtych po naszych przodkach. Zdaniem etnografów, to w³aœnie w
Polsce wielkopostno-œwi¹teczne tradycje s¹ najbogatsze i naj¿ywiej pielêgnowane poœród
wszystkich krajów Europy. Wydaje siê te¿,
¿e w³aœnie u nas przemawiaj¹ one najsilniej
do serc ludzkich, zmuszaj¹c jednoczeœnie
do refleksji nad up³ywem czasu i
nieodwracalnoœci¹ cz³owieczego losu.
TRADYCJE WIELKOPOSTNE
Ten szczególny okres w kalendarzu koœcielnym
rozpoczyna siê w Wielk¹ Œrodê, zwan¹ tak¿e
Popielcem, od posypywania g³ów wiernych
podczas nabo¿eñstw popio³em
z ubieg³orocznych palm wielkanocnych. Obrzêd
ten ma przypominaæ o przemijaniu, œmierci
i ulotnoœci rzeczy ziemskich. W Œrodê Popielcow¹ bardzo starannie myto i wyparzano wszystkie
naczynia, aby pozbyæ siê wszelkich œladów t³uszczu i wywarów z miêsa, zaœ patelnie wynoszono
na strych, do piwnicy b¹dŸ wyrzucano do ogrodu. W ten sposób przygotowywano siê
do wielkopostnych umartwieñ. W ten dzieñ gospodynie szykowa³y garnki z zaczynem
z m¹ki ¿ytniej i wody, czyli postny ¿ur, który by³ najczêœciej jadan¹ potraw¹ w trakcie Wielkiego
Postu. Niektóre z nich os³adza³y sobie perspektywê skromnego postnego jedzenia œpiewaniem
piosenek o ¿urze. Wielkopostna powaga i umartwianie siê przerywane bywa³y tradycyjnymi
obchodami pó³poœcia. W dniu, w którym przypada³a po³owa Wielkiego Postu, po ulicach biegali
ch³opcy, robi¹c ha³as drewnianymi ko³atkami i wal¹c m³otami na znak wybijania pó³poœcia.
Ha³asowaniu towarzyszy³o rozbijanie glinianych garnków pe³nych popio³u o drzwi domów,
w których mieszka³y panny na wydaniu. Wykrzykiwano przy tym: pó³poœcie, pó³poœcie!
Dla mieszkañców wsi i miast oznacza³o to, ¿e zbli¿a siê czas œwi¹teczny. Jednym
z niezmiennych elementów przygotowañ do Wielkiej Nocy by³y wielkie porz¹dki rozpoczynane
przez gospodynie tydzieñ przed œwiêtami. Zw³aszcza na polskich wsiach by³y one a czêsto s¹
i do dzisiaj – prawdziwym rytua³em w wielu domach, bez którego trudno wyobraziæ sobie te
najwa¿niejsze w kalendarzu chrzeœcijañskim œwiêta. W wielkanocne porz¹dki wk³adano wiele
serca i wysi³ku nie tylko po to, aby cha³upa lœni³a czystoœci¹, ale te¿ aby wymieœæ z domu zimê,
a wraz z ni¹ wszelakie choroby i z³o. W tygodniu poprzedzaj¹cym Niedzielê Palmow¹ wiejskie
gospodynie zaprzestawa³y wypiekania w³asnego chleba a¿ do Wielkiego Tygodnia. Niedziela
Palmowa nazywana bywa³a dawniej tak¿e kwietn¹ lub wierzbn¹. W tym dniu Koœció³ Katolicki
obchodzi uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, gdzie witano Go, machaj¹c liœæmi palmy.

str. 2

Pos³aniec œw. Brunona

Ewangelia wg Œw. Jana (J 12, 20-33).
Wœród tych, którzy przybyli, aby oddaæ pok³on Bogu w czasie œwiêta, byli te¿ niektórzy
Grecy. Oni wiêc przyst¹pili do Filipa, pochodz¹cego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go,
mówi¹c: «Panie, chcemy ujrzeæ Jezusa». Filip poszed³ i powiedzia³ Andrzejowi. Z kolei
Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus da³ im tak¹ odpowiedŸ: «Nadesz³a
godzina, aby zosta³ uwielbiony Syn Cz³owieczy. Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: Je¿eli
ziarno pszenicy wpad³szy w ziemiê nie obumrze, zostanie tylko samo, ale je¿eli obumrze,
przynosi plon obfity. Ten, kto mi³uje swoje ¿ycie, traci je, a kto nienawidzi swego ¿ycia na tym
œwiecie, zachowa je na ¿ycie wieczne. A kto by chcia³ Mi s³u¿yæ, niech idzie za Mn¹, a gdzie Ja
jestem, tam bêdzie i mój s³uga. A jeœli ktoœ Mi s³u¿y, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja
dozna³a lêku i có¿ mam powiedzieæ? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, w³aœnie dlatego
przyszed³em na tê godzinê. Ojcze, uwielbij imiê Twoje». Wtem rozleg³ siê g³os z nieba:
«I uwielbi³em i znowu uwielbiê». T³um stoj¹cy us³ysza³ to i mówi³: «Zagrzmia³o!» Inni
mówili: «Anio³ przemówi³ do Niego». Na to rzek³ Jezus: «G³os ten rozleg³ siê nie ze wzglêdu
na Mnie, ale ze wzglêdu na was. Teraz odbywa siê s¹d nad tym œwiatem. Teraz w³adca tego
œwiata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanê nad ziemiê wywy¿szony, przyci¹gnê
wszystkich do siebie». To powiedzia³ zaznaczaj¹c, jak¹ œmierci¹ mia³ umrzeæ.
* * * * * * * * * * * *
ON CIERPI RAZEM Z NAMI
Nawet dla Jezusa cierpienie i umieranie by³o czymœ trudnym. W dzisiejszej
Ewangelii otwiera On przed nami swe serce. Mówi¹c o s¹dzie nad œwiatem
i uwielbieniu Syna Cz³owieczego, dodaje: Teraz dusza moja dozna³a lêku.
O tym samym opowiada autor Listu do Hebrajczyków: Chrystus g³oœnym
wo³aniem i p³aczem zanosi³ swoje proœby do Tego, który móg³ Go wybawiæ
od œmierci.Zbli¿aj¹c siê do Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego, warto
spojrzeæ na Jezusa z realizmem, jaki proponuje nam Ewangelia. Nie jest On
¿adnym baœniowym herosem, dla którego niestraszne s¹ cierpienia i œmieræ.
Wrêcz przeciwnie, Jezus dzieli ludzkie lêki i bóle, przyjmuj¹c na siebie ca³¹
kruchoœæ naszego cz³owieczeñstwa. Zwróæmy uwagê, ¿e Jego cierpienie zaczyna siê du¿o wczeœniej
ni¿ w momencie wyszydzenia, ubiczowania i œmierci krzy¿owej. Jezus prze¿ywa wielkie cierpienie,
dokonuj¹c wyboru, bo przecie¿ przyj¹³ Krzy¿ ca³kowicie dobrowolnie. Jego „tak” powiedziane Ojcu
rodzi siê w szkole cierpienia: chocia¿ by³ Synem, nauczy³ siê pos³uszeñstwa przez to, co wycierpia³.
Czy i my nie jesteœmy czasami poddawani takiemu rodzajowi cierpienia? Wewnêtrznemu bólowi
duszy, jaki towarzyszy trudnym ¿yciowym wyborom, poœwiêceniu czegoœ wa¿nego i drogiego
z mi³oœci do bliŸniego? Jezus, wype³niaj¹c wolê Bo¿¹, nie ukrywa swojego lêku. Mówi o nim
otwarcie, choæ nie daje siê lêkowi sparali¿owaæ i zniewoliæ. Tak¿e i w tym warto siê zdobyæ
na naœladowanie Go.

* * * * * * * * * * * *
Papie¿ do Polaków: dochowujcie wiernoœci tradycji Ojców
„Przybyliœcie tutaj, by modliæ siê przy grobie œwiêtego Jana Paw³a II w dziesi¹t¹ rocznicê jego
œmierci – powiedzia³ Papie¿. – Zachowujcie w pamiêci jego nauczanie, b¹dŸcie wierni Bogu
i OjczyŸnie. W duchu dzisiejszej katechezy ¿yczê wszystkim tu obecnym, byœcie dochowali wiernoœci
tradycji Ojców, znajduj¹c radoœæ w serdecznej relacji osób m³odych i starszych. Niech bêdzie
pochwalony Jezus Chrystus”.
papie¿ Franciszek
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Wielkopostne i wielkanocne obyczaje ludowe w Polsce (c.d.)
W naszym kraju palma zosta³a zast¹piona przez palemki robione z rózg wierzbowych, ga³¹zek
bukszpanu, malin, porzeczek lub modrzewiu, które dodatkowo przyozdabiano kwiatami, zio³ami
i kolorowymi piórkami. W tradycji religijnej palma symbolizuje mêkê i zmartwychwstanie Chrystusa,
a tak¿e nieœmiertelnoœæ duszy ludzkiej. W tradycji ludowej zaœ palma – jako zielona ga³¹zka – stanowi
symbol ¿ycia i si³ witalnych, a tak¿e corocznego kwitnienia roœlin. Wielobarwne palmy œwiêcono
w koœcio³ach, a nastêpnie noszono w uroczystych procesjach. Po powrocie do domu poœwiêcon¹ palemk¹
lekko bi³o siê domowników, aby zapewniæ im szczêœcie na ca³y rok. Na wsiach uderzano palmami tak¿e
domowe zwierzêta, np. krowy, wierz¹c, ¿e to zapewni im zdrowie i du¿o mleka.
ZWYCZAJE WIELKIEGO TYGODNIA
W Wielk¹ Œrodê m³odzie¿ wiejska, zw³aszcza p³ci mêskiej, wlek³a na ³añcuchach przez ca³¹ wieœ wielk¹
kuk³ê zrobion¹ ze s³omy i starych ubrañ, która mia³a przedstawiaæ Judasza. Œpiewano przy tym i siê
œmiano, zaœ przy drodze ustawiali siê liczni gapie, którzy ok³adali
kuk³ê kijami. W koñcu poza wsi¹ topiono Judasza w stawie lub
bagienku, rzucaj¹c doñ kamieniami tak d³ugo, a¿ kuk³a posz³a
na dno. W ten sposób wymierzano symbolicznie sprawiedliwoœæ
zdrajcy Jezusa. Wielki Czwartek to w liturgii koœcielnej dzieñ,
w którym wspomina siê obrzêdy Wieczernika. Na pami¹tkê umycia
nóg aposto³om przez Jezusa biskupi obmywaj¹ nogi innym ksiê¿om.
Gest ten jest znakiem chrzeœcijañskiej pokory. W tym dniu milkn¹ w
koœcio³ach dzwony, które zastêpuje siê drewnianymi ko³atkami
symbolizuj¹cymi zdradê Judasza. Wed³ug tradycji ludowych,
od Wielkiego Czwartku przez szeœæ kolejnych dni nie wolno r¹baæ
drewna, praæ, m³óciæ ani prz¹œæ. S³owiañskie praktyki zaduszkowe nakazywa³y w wielkoczwartkowy
wieczór palenie niewielkich ognisk na granicach wsi. Wierzono, ¿e w noc poprzedzaj¹c¹ œmieræ Chrystusa
na krzy¿u dusze zmar³ych przychodz¹ do rozpalonego ognia, ¿eby siê ogrzaæ. Ciekawymi obrzêdami by³y
tak¿e pogrzeb ¿uru i wieszanie œledzia, które z radoœci¹ obchodzono w Wielki Pi¹tek. Pierwszy z nich
polega³ na wylewaniu na ziemiê saganów i garnków potrawy, któr¹ spo¿ywano przez ca³y post i której ju¿
wszyscy mieli serdecznie doœæ. Pogrzeb ¿uru oznacza³, ¿e zbli¿a siê czas zabawy i powrotu do normalnego
jedzenia. Z podobn¹ radoœci¹ rozstawano siê ze œledziem – kolejnym symbolem wielkopostnego
jad³ospisu. Wieszanie œledzia polega³o na przybijaniu tej ryby do drzewa i karaniu jej w ten sposób
za zastêpowanie przez szeœæ tygodni miêsa i wêdliny. Z Wielkim Pi¹tkiem zwi¹zane s¹ te¿ s³ynne misteria
Mêki Pañskiej. Najbardziej znane widowisko pasyjne ma miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej ko³o Krakowa.
Postacie z Ewangelii odgrywane s¹ przez mieszkañców pobliskich wiosek. Misterium Mêki Pañskiej
odbywa siê z regu³y w Niedzielê Palmow¹, a punkt kulminacyjny osi¹ga w Wielki Pi¹tek, kiedy to
pielgrzymi wraz z postaciami widowiska id¹ Drog¹ Krzy¿ow¹. Tradycyjnie dzieñ Mêki Pañskiej jest w ca³ym
kraju momentem skupienia i umartwienia. Dawnymi czasy mieszkañcy wsi na znak ¿a³oby zatrzymywali
w ten dzieñ zegary, zas³aniali lustra i szeptali, zachowuj¹c siê tak, jakby w domu znajdowa³ siê zmar³y
cz³onek rodziny. Wielka Sobota to dzieñ ¿a³oby w Koœciele Katolickim. Poza ca³odniow¹ adoracj¹ przy
grobie zmar³ego Chrystusa w ten dzieñ œwiêci siê tak¿e wodê, ogieñ i pascha³. W ca³ej Polsce jest to tak¿e
moment œwiêcenia pokarmów, choæ zawartoœæ koszyczków zanoszonych do koœcio³a ró¿ni siê nieco
w zale¿noœci od regionu kraju. W ka¿dym z nich powinny jednak znaleŸæ siê: jajka, sól, chleb, chrzan, miêso
lub wêdlina i baranek – symbolizuj¹cy Zmartwychwsta³ego Jezusa. Najwa¿niejszym symbolem Wielkiej
Nocy s¹ bezsprzecznie pisanki symbolizuj¹ce nowe ¿ycie, p³odnoœæ i si³y. W wierzeniach ludowych jajko
mia³o przeciwdzia³aæ wszelkiemu z³u. Skorupki kraszanek dodawano do paszy kurom, aby znosi³y du¿o jaj.
Wierzono te¿, ¿e jajka zakopane pod budowanym domem zapewni¹ szczêœcie i pomyœlnoœæ jego
domownikom, zaœ te schowane w ziemi w ogrodzie i na polach zwiêksz¹ urodzaj. W Wielk¹ Sobotê
pannom zalecano obmycie twarzy w wodzie, w której gotowano jajka na œwiêconkê. Zabieg ten mia³
sprawiæ, ¿e znikn¹ piegi i inne niedoskona³oœci urody. Na niektórych wsiach do dziœ zachowa³ siê zwyczaj
trzykrotnego obchodzenia domu z koszyczkiem œwiêconki, aby odpêdziæ wszelkie z³e moce.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Dziœ – pi¹ta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedziel¹ czarn¹, od zwyczaju zas³aniania krzy¿y
od dziœ a¿ do Wielkiego Pi¹tku w³¹cznie na znak naszego smutku z powodu œmierci Zbawiciela. Do tej
pory w liturgii k³adliœmy nacisk na charakter chrzcielny i pokutny Wielkiego Postu, a w ostatnich dwóch
tygodniach tego okresu po³o¿ymy mocniejszy akcent na jego charakter pasyjny. W tym miejscu
przypominamy o zwyczaju dekorowania krzy¿y i kapliczek przydro¿nych na œwiêta.
2. W œrodê przypada uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego, a zarazem Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia i Dzieñ
00
00
Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego. Msze Œwiête w naszym koœciele o godz. 7 i 18 . Osoby, które
w œrodê pragn¹ rozpocz¹æ dziewiêciomiesiêczn¹ nowennê w intencji zagro¿onego ¿ycia dziecka
00
poczêtego, tzw. duchow¹ adopcjê, niech przyjd¹ na Mszê œw. o godz. 18 .
3. W czwartek – Dzieñ Modlitw za WiêŸniów z okazji przypadaj¹cego w tym dniu wspomnienia Dobrego
£otra.
4. W pi¹tek zapraszam na drogê krzy¿ow¹, a dziœ i w przysz³¹ niedzielê na gorzkie ¿ale – o zwyk³ej porze.
5. W przysz³¹ niedzielê, nosz¹c¹ nazwê Niedzieli Palmowej czyli Mêki Pañskiej podczas Mszy Œwiêtej
wys³uchamy pasji, czyli opisu Mêki Pañskiej, wed³ug œw. Marka. Poœwiêcenie palm i procesja z palmami
– przed sum¹.
Wasz Proboszcz

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania
1. W jaki sposób Jezus wype³ni³ i nakaza³ wype³niaæ zapowiedzi o chrzcie w Starym Przymierzu?
Zapowiedziami chrztu w Starym Przymierzu by³y:
a. woda – Ÿród³o ¿ycia i œmierci,
b. arka Noego – ratuje ludzi przed œmierci¹ w wodach Potopu,
c. przejœcie przez Morze Czerwone – wyzwala Izraela z niewoli egipskiej,
d. przejœcie przez Jordan – wprowadza Izraela do Ziem Obiecanej, bêd¹cej obrazem ¿ycia wiecznego.
Jezus Chrystus swoje nauczanie rozpocz¹³ od chrztu w Jordanie z r¹k Jana Chrzciciela. Z przebitego boku Jezusa
przybitego do krzy¿a, wyp³ynê³y krew i woda, które da³y pocz¹tek sakramentom chrztu i Eucharystii. Po swoim
Zmartwychwstaniu Jezus daje Aposto³om taki nakaz: „IdŸcie wiêc i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im
chrztu w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego”(Mt 28,19 – 20).
2. Jakie s¹ ³aski chrztu œwiêtego? Jakie znaczenie ma imiê otrzymane na chrzcie?
Chrzest œwiêty:
- jest bram¹ do innych sakramentów;
- uwalnia cz³owieka od grzechu pierworodnego (i innych grzechów jeœli chrzest przyjmuje osoba doros³a);
- ochrzczony otrzymuje ³askê uœwiêcaj¹c¹ i cnoty Bo¿e;
- w³¹cza do Ludu Koœcio³a œwiêtego;
Na chrzcie œwiêtym otrzymujemy imiê, gdy¿ Bóg wzywa ka¿dego po imieniu.

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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