
Wielki Post: Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego 

przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. 

Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy 

Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek. 

Już w II wieku, dla lepszego przygotowania do przeżycia Świąt Paschalnych, 

dodano dwa dni postu przed tym świętem. Wspomina o tym Tertulian (+ ok. 240). 

Św. Ireneusz (+ ok. 202) pisze, że za jego czasów zwyczaj ten istniał również w Galii: 

ku czci 40-dniowego postu Pana Jezusa był nakazany post 40-godzinny (obowiązywał 

zatem w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę). W wieku III poszczono już cały tydzień. 

Wreszcie na początku wieku IV wprowadzono post 40-dniowy na pamiątkę postu 

Jezusa Chrystusa. Po raz pierwszy wspomina o tym św. Atanazy z Aleksandrii w 

liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r. Chodziło o to, aby jak najlepiej 

przygotować wiernych do świąt wielkanocnych. 

Według świadectwa Ægerii (w. IV) post 40-dniowy był powszechnie znany. 

Potwierdza to także św. Cyryl Jerozolimski, kiedy pisze w swoich katechezach o 40 

dniach pokuty. Na Wschodzie jednak Wielki Post obchodzono przez 8 tygodni, a to 

dlatego, że soboty i niedziele były wolne od postu. Chodziło więc o uzupełnienie 

pełnych 40 dni postu. W wieku VI w Rzymie post rozpoczynał się 6 tygodni przed 

Wielkanocą. Jednak po odliczeniu niedzieli, w które nigdy nie poszczono, post trwał 

właściwie tylko 36 dni. Dlatego w wieku VII dodano brakujące dni i wyznaczono 

jako początek Wielkiego Postu Środę Popielcową. Ostatecznie środa jako początek 

Wielkiego Postu weszła na stałe do tradycji rzymskiego kościoła w 1570 roku. Od św. 

Grzegorza I Wielkiego (+ 604) datuje się powstanie "przedpościa". Na trzy tygodnie 

przed Wielkim Postem wprowadzał Kościół fioletową, pokutną barwę szat 

liturgicznych, z modlitw i śpiewów usuwano radosne Alleluja, do roku zaś 1248 w 

tym czasie obowiązywał również post, chociaż w formie złagodzonej. 

We wspomnianym 1248 roku papież Innocenty IV skrócił Wielki Post, 

wyznaczając go od Środy Popielcowej. Przedpoście było więc rodzajem przedsionka, 

wprowadzającego w nastrój Wielkiego Postu. Reforma liturgiczna ostatnich lat 

Przedpoście zniosła. W Polsce Wielki Post zachowywano wraz z Przedpościem 

(łącznie 70 dni) jeszcze w niektórych stronach w wieku XVIII, a nawet XIX. W 

niedzielę post nie obowiązywał i dotąd nigdy nie obowiązuje - każda niedziela 

bowiem ma charakter uroczystości. 

Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty, 

celebrowany w Środę Popielcową, znany jest w wielu kulturach i tradycjach, m.in. w 

starożytnym Egipcie, u Arabów i w Grecji. W liturgii pojawił się on w VIII w. 

Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W 1091 r. papież Urban 

II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. W tym też 

czasie ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm 

poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. 

W Środę Popielcową - zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa 

Kanonicznego - obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post 

ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden - do syta). Prawem o 

wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o 

poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. Prawo kanoniczne nie 

nakłada na wiernych natomiast obowiązku uczestniczenia w tym dniu w 

Eucharystii (chociaż jest to powszechną praktyką, z której nie powinno się 

rezygnować bez ważnej przyczyny). 
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Biuletyn: 15 lutego 2015 
Szósta Niedziela Zwykła 

 

Jezus głosił Ewangelię o królestwie 
i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 

 
"Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić". Zdjęty litością, 

wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: "Chcę, bądź 
oczyszczony". Natychmiast trąd go opuścił i został 

oczyszczony. 

 
 

****************************************************************************************************************** 

 

Niedziela, 15  lutego 2015  
Md'Y - 2:00pm + Julian Bar w 26-tą rocznicę śmierci. 

+ Edward Pomianek 
 

Środa, 18  lutego 2015, POPIELEC 

Md'Y - 8:30pm 
+ Sabin Kaszczewski - 9 -ta rocznica śmierci. 

Niedziela, 22  lutego 2015  
Md'Y - 2:00pm +O wypełnienie woli Bżej i łaskę uzdrowienia dla 

Władysławy Puszczak. 

+ za świętej pamięci: Aleksandrę, Bolesława, Edwarda, Lidię, Andrzeja, 
Dariusza z rodziny Lewickich. 

 
Niedziela, 1 marca 2015  

Md'Y - 2:00pm + o pokój wieczny dla Andrzeja Wojdyła w 37 rocznicę 

śmierci. 
+ za świętej pamięci: Sabin, Jan, Waleria, Grażyna z rodziny Kaszczewskich. 

MoQ - 7:00pm 
+ Maria Magdalena Marciniak 

+ Barbara Sołdańska 
 

Niedziela, 8  marca 2015  
Md'Y - 2:00pm * O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski a także o 

zdrowie przez wstawiennictwo Matki Najświętszej dla Stanisława Różak z 
okazji rocznicy urodzin. 

+ Irena Janewicz w 33 rocznicę śmierci. 
MoQ - 7:00pm 

 

Niedziela, 15  marca 2015  
Md'Y - 2:00pm 

OGŁOSZENIA 
1. Serdecznie dziękuję za udział w zabawie walentynkowej, zarazm mam 
nadieję iż zabawa była udana. Bardzo pragnę podziękować Radzie 
Apostolatu za przygotowania. Pani Joannie Wójcik za muzykę. Paniom 
Kaszczewskiej i Sobolewskiej oraz pani Geni Klas za pracę w kuchni. 
Serdecznie Bóg zapłać. 
2. Środa popielcowa 18 lutego - Msza Święta o 8:30pm 
Wtorek 17 lutego ostatkiprzed Wielkim Postem. 
3. Nabożeństwa drogi krzyżowej w piątki o 8:00pm. Nasępnie Msza Święta. 
4. Nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą niedielę o 1:40pm. 
5. Trawamy w Roku Jubileuszowym celebrując 25-tą rocznicę powstania 
naszej wspólnoty i z czasem utworzenia Polskiego Apostolatu. Zachęcam 
wszystkich do znalezienia czasu na prywatną adorację Najświętszego 
Sakramentu w kaplicy wieczysej adoracji. W kaplicy znajdują się relikwie św. 
Jana Pawła II, patrona naszego Apostolatu. Przed obliczem Chrystusa 
ukrytego w Najświętszym Sakramencie za wstawiennictwem św. Jana Pawła 
II proszę o modlitwę w intencji naszej wspólnoty, naszego Apostolatu. 
6. Zmiana Tajemnic Różańca - p. Teresa Wor. 
7. Spotkanie z rodzicami młodzieży która chciałaby kontynuować 
katechizację. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Komentarz 
 

    „Pewnego dnia przyszedł do Jezusa 

    trędowaty i upadając na kolana, prosił 

    Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie  

    oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął 

    rękę, dotknął go i rzekł  

    do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. 

    Natychmiast trąd go opuścił i został 

    oczyszczony” (Mk 1, 41-42). Ile  

    musiało być nędzy w prośbie  

    trędowatego człowieka, skoro Jezus 

    został “zdjęty litością”. Mimo że nasze 

    serca są dotknięte trądem grzechu, to 

    jednak daleko nam do tak uniżonej i 

    pełnej pokory postawy. Wołaj dzisiaj z 

głębi swojej słabości, a ulituje się Serce Boga. 

 


