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ŚRODA POPIELCOWA, WIELKI POST 
I ODPUST ZUPEŁNY

W Środę Popielcową, 26 lutego 2020 roku, 
rozpoczniemy po raz kolejny w naszym życiu 
drogę wielkopostną, która doprowadzi nas do 
centralnego wydarzenia roku liturgicznego 
– do Świętego Triduum męki, śmierci 
i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa 
Chrystusa. Przed podjęciem swojej publicznej 
działalności Jezus spędził czterdzieści dni 
na pustyni. Dla każdego z nas rozpoczyna się 
znowu Quadragesima, czyli Wielki Post, okres 
intensywnej refleksji i modlitwy, który pozwoli 
nam przejść drogę wiodącą, Via Crucis, Drogę 
Krzyża, na Kalwarię, a potem doświadczyć 
paschalnej radości Zmartwychwstania. 

Inaugurację tego szczególnego okresu 
pokutnego stanowi symboliczny i znaczący gest: 
posypanie głów popiołem. Obrzęd ten, przypomina 
nam o kruchości naszego życia ziemskiego 
i uwydatnia konieczność wielkodusznej ascezy, 
z której rodzi się odważna decyzja pełnienia 
nie własnej woli, lecz woli Ojca Niebieskiego na 
wzór Jezusa. Posypanie głów popiołem odsłania 
również naszą kondycję stworzeń, całkowicie 
i w duchu wdzięczności zależnych od Stwórcy. 
Poprzez zadziwiający akt miłości i miłosierdzia 
Bóg wydobył bowiem człowieka z prochu, obdarzył 
go nieśmiertelną duszą i powołał do udziału 
w swoim boskim życiu. To również Bóg w dniu 
ostatecznym sprawi, że człowiek powstanie 
z prochu i przemieni się jego śmiertelne ciało. 
Pełen pokory akt posypania głowy popiołem, 
któremu towarzyszą słowa: „Prochem jesteś 
i w proch się obrócisz” albo „Nawracajcie się 
i wierzcie Ewangelii”, jest przeciwieństwem 
pełnego pychy gestu Adama i Ewy, którzy przez 
swoje nieposłuszeństwo zniszczyli więź przyjaźni, 
która łączyła ich z Bogiem Stwórcą. Ten pierwotny 
dramat sprawia, że pomimo Chrztu świętego 
wszyscy jesteśmy narażeni na ryzyko, jakim 
jest uleganie często powracającej pokusie, która 
popycha człowieka do życia w pełnej arogancji 
niezależności od Boga i w stałym konflikcie 
z bliźnim. W Parafii Mierzeszyn Msze święte 
z obrzędem posypania głów popiołem w Środę 
Popielcową o godz. 9.30 i 18.00 w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Tak oto należy zatem pojmować sens i potrzebę 
Wielkiego Postu, który wzywając do nawrócenia, 
dzięki modlitwie, pokucie i gestom braterskiej 
solidarności pomaga nam odnowić i pogłębić 
w wierze naszą przyjaźń z Jezusem, uwolnić się 
od iluzorycznych obietnic szczęścia ziemskiego 
i doświadczyć harmonii życia wewnętrznego 
w autentycznej miłości Chrystusa.

Pamiętajmy o możliwości uzyskania odpustu 

zupełnego w okresie Wielkiego Postu. Odpustu 
zupełnego udziela się wiernemu, który przy 
spełnieniu zwykłych warunków (spowiedź 
i Komunia święta):

a) W jakikolwiek piątek Wielkiego Postu 
odmówi następującą modlitwę po przyjęciu 
Komunii świętej przed wizerunkiem Jezusa 
Ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy 
Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem 
i z największą gorliwością ducha proszę Cię 
i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze 
uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą 
skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. 
Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem 
i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran 
i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, 
dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje 
usta: ‘Przebodli ręce moje i nogi, policzyli 
wszystkie kości moje’ (Ps 22,17)”.

b) Przynajmniej przez pełne trzy dni będzie 
uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych. 
W Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie 
od 29 marca do 1 kwietnia 2020 roku.

c) Sam odprawi nabożeństwo Drogi Krzyżowej, 
bądź pobożnie się włączy, gdy będzie ono 
odprawiane przez Ojca Świętego i transmitowane 
przez telewizję lub radio.

d) Weźmie pobożny udział w nabożeństwie 
zwanym „Gorzkie żale” w jakimkolwiek 
kościele na terenie Polski. W Parafii Mierzeszyn 
nabożeństwo to jest sprawowane w niedziele 
Wielkiego Postu po porannej Mszy świętej 
o godz. 7.30.

 Jeszcze o jednej ważnej rzeczy, związanej ze 
Środą Popielcową, należy pamiętać. Otóż, w tym 
dniu obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych i tak zwany post ścisły, to znaczy 
trzy posiłki w ciągu dnia, w tym jeden do syta. 
Obowiązkiem wstrzemięźliwości od pokarmów 
mięsnych objęci są wszyscy wierni powyżej 
14. roku życia, a przepisami o poście ścisłym – 
wszystkie osoby pełnoletnie, do rozpoczęcia 60. 
roku życia.

„Panie Jezu, który przed rozpoczęciem życia 
publicznego usunąłeś się na pustkowie, pociągnij 
i nas do skupienia, które jest początkiem 
prawdziwego nawrócenia i zbawienia. Dopomóż 
nam, abyśmy ten święty czas Wielkiego Postu 
wypełnili modlitwą, umartwieniem i szukaniem 
Twej woli. W tym duchu pragniemy przyjść do 
Ciebie, aby wyznać nasze grzechy i aby oczyścić 
nasze dusze. Wszystko po to, aby o świcie 
Twojego Zmartwychwstania usłyszeć w naszych 
sercach głos Ojca Niebieskiego, który także 
w nas rozpozna swoich synów i swoje córki. 
Amen”.

d.A.
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STAŁA MATKA BOLEŚCIWA
 1. Stała Matka boleściwa obok krzyża ledwo żywa, gdy 

na krzyżu wisiał Syn.
 2. Duszę Jej, co łez nie mieści, pełną smutku i boleści, 

przeszedł miecz dla naszych win.
 3. O jak smutna i strapiona Matka ta błogosławiona, 

której Synem niebios Król. 
 4. Jak płakała Matka miła, jak cierpiała, gdy patrzyła 

na Boskiego Syna ból.
 5. Któryż człowiek nie zapłacze, widząc męki i rozpacze 

Matki Bożej w żalu tym?
 6. Któż od smutku się powstrzyma, mając Matkę przed 

oczyma, która cierpi z Synem swym?
 7. Widzi, jak za ludzkie winy znosi męki Syn Jedyny, 

Jezus, jak Go smaga bat.
 8. Męką Syna zrodzonego, co dla dobra cierpiał mego, 

ze mną się podzielić chciej.
 9. Matko, coś miłości zdrojem, przejmij mnie 

cierpieniem swoim, abym boleć z Tobą mógł.
10. Niechaj serce moje pała, by radością mą się stała 

Miłość, którą Chrystus Bóg.
11. Matko Święta, srogie rany, które niósł Ukrzyżowany, 

wyryj mocno w duszy mej.
12. Widzi, jak samotnie kona Owoc Jej czystego łona, 

dając życie za ten świat.
13. Bym z Chrystusem konał razem, męki Jego był 

obrazem, rany Jego w sobie czuł.
14. Kiedy umrze moje ciało, obleczona wieczną chwałą 

dusza niech osiągnie raj.
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MODLITWA O ZROZUMIENIE KRZYŻA
Boże, proszę Cię, o rzecz najtrudniejszą; o łaskę, abym w każdym cierpieniu umiał dostrzec krzyż Twojego Syna, 

wielbić w Nim Twoją świętą, niezbadaną wolę, towarzyszyć Twemu Synowi w Jego drodze krzyżowej, jak długo 
się Tobie spodoba. Spraw, abym się stał wyczulony na Twoją chwałę, a nie tylko na własne dobre samopoczucie, 
a wtedy potrafię też znieść krzyż jako pokutę za swoje grzechy.

Spraw, aby cierpienie nie napełniło mnie goryczą lecz czyniło dojrzałym, cierpliwym, bezinteresownym, łagodnym 
i spragnionym owego dnia, kiedy obetrzesz wszelką łzę z oczu tych, którzy Cię kochali i poprzez ból wierzyli 
w Twoją miłość, i przez noc w Twoje światło.

Krzyż Pana mego niech będzie mi wzorem, niech będzie moją siłą, moim pokrzepieniem i rozwiązaniem wszystkich 
niejasnych problemów, światłem wszystkich nocy. Daj, abyśmy znajdowali chlubę w krzyżu Pana naszego Jezusa 
Chrystusa.

Daj, abyśmy się stali dojrzali w prawdziwym chrześcijańskim istnieniu i życiu, aby krzyż już nie był dla nas 
nieszczęściem i niezrozumiałym absurdem, lecz znakiem wybrania przez Ciebie, tajemnym, niezawodnym znakiem, 
że jesteśmy Twoimi na zawsze. Słowo bowiem jest wierne; Jeśli z Nim umieramy, to będziemy też z nim żyć, a jeśli 
z Nim trwamy, będziemy z Nim też panować.

Ojcze, chcemy wszystko z Twoim Synem dzielić; Jego życie, Jego Boską chwałę, a więc również i Jego cierpienie 
i Jego śmierć. Daj nam tylko wraz z krzyżem siłę, żeby go unieść; Pozwól nam doświadczyć w krzyżu również Jego 
błogosławieństwa.

Daj nam taki krzyż, o którym Twoja mądrość wie, że może on być ku naszemu zbawieniu, a nie ku zgubie.
Chryste, żyj we mnie, módl się za mnie, cierp we mnie. Niczego więcej nie pragnę. Jeśli bowiem mam Ciebie, 

jestem bogaty. Ty mi wystarczasz. Kto Ciebie znalazł, znalazł siłę i triumf swego życia. Daj, abym Cię co dzień 
więcej znajdował i kochał. Amen.


