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ŚRODA POPIELCOWA 

Pan Jezus mówi do nas: „Ukryj się”. Nikt na zewnątrz nie 

powinien poznać, że ty pościsz. Ukryj się. Życie chrześcijanina kwitnie w 

głębi serca. Chrystus wiedział, że łatwo jest rozdzierać szaty i na 

zewnątrz okazywać ponury wygląd swojej twarzy, a serce wypełniać 

przewrotnością. I dlatego wzywa do nawrócenia serc. 

Czy jednak ten nasz post nie posiada wymiaru społecznego? 

Posiada, ale jest to czas objawienia nie postu, tylko miłości. Bo jeśli serce 

jest zwrócone do Boga, to w każdym jego geście jest objawiona miłość. 

Świat, który dziś nie zagląda do kościoła, powinien poznać, że 

obchodzimy czterdziestodniowy post – po naszej dobroci i miłości. W 

Środę Popielcową ludzie ochotnie przychodzą po popiół. Ksiądz sypie 

szczyptę prochu na ich głowę. „Pamiętaj, że jesteś prochem”. Obrzęd ten 
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dokonuje się w kościele raz w roku, ale codziennie na nasze głowy nasi 

bliscy sypią nie szczyptę, lecz tony popiołu. Wtedy okazuje się, że nie 

potrafimy pokornie skłonić głowy, nie potrafimy powtórzyć w sercu 

„prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Tylko oddajemy tonę za tonę. 

Jeżeli dziś podchodzimy po to, by przyjąć popiół, to przyjmijmy go przez 

cały rok, bo nie tylko dzisiaj jesteśmy prochem, lecz zawsze jesteśmy 

prochem. 

Druga prośba: nie wysypujmy prochu na głowy bliskich. Niech w 

okresie Wielkiego Postu z naszej ręki nigdy nie posypie się proch. 

Przyjmijmy ten, który na nas spadnie, popiół oczernienia, pretensji, 

obmowy. A w odpowiedzi podejdźmy do bliskich z kawałkiem chleba, z 

dobrocią, z akceptacją, z miłością. Przyjmijmy tych ludzi, którzy są obok 

nas. To jest post, którego wymaga Chrystus. Przyjmujemy popiół dziś po 

to, by się przygotować na przyjmowanie popiołu przez cały Wielki Post. 

Popiołu z rąk naszych bliskich. Podchodzimy do Komunii św. po to, aby 

z serca podawać drugiemu człowiekowi nie popiół, ale najwyższe 

wartości dobroci, miłości i przebaczenia. 

ks. Edward Staniek 

ŚRODA POPIELCOWA 
Msze święte z posypaniem głów popiołem o godz.: 8.00, 

10.00, 17.00 i 18.00. 

 



CZAS WIELKIEGO POSTU, który rozpoczynamy Środą 

Popielcową, 14 lutego, to czas szczególnego przygotowania duchowego do 

przeżywania najważniejszych świąt chrześcijaństwa – Świąt Paschalnych. 

Kościół podpowiada nam różne praktyki duchowe, które ułatwią nam to 

przygotowanie, m.in. modlitwę, post i jałmużnę oraz nabożeństwa: Droga 

Krzyżowa i Gorzkie Żale oraz Rekolekcje Wielkopostne. Gorąco 

zachęcamy do duchowego przeżycia tego szczególnego czasu. 

GORZKIE ŻALE 
w każdą niedzielę Wielkiego Postu po Mszy świętej 

o godz. 17:00 (około godziny 17:45) 

Gorzkie Żale to popularne w Polsce nabożeństwo pasyjne, 

połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem 

pasyjnym. Narodziło się ono w Warszawie, w Kościele Świętego Krzyża, 

gdzieś na początku XVIII w. Po raz pierwszy odprawiono je w 1707 r. 

Jego tekst zachował oryginalne, staropolskie brzmienie. Co ciekawe, 

struktura tego nabożeństwa opiera się na strukturze dawnej Jutrzni. 

Gorzkie Żale dzieli się na Zachętę i trzy części. W każdą niedzielę 

Wielkiego Postu odprawia się jedną część. 

Nie wiadomo kto jest autorem pieśni. Być może ks. Wawrzyniec 

Stanisław Benik, ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy świętego 

Wincentego a' Paulo, który w 1707 roku jako pierwszy ogłosił je drukiem. 

Tytuł wydanej przez niego książeczki był typowo barokowy: "Snopek 

Myrry z Ogroda Gethsemańskiego albo żałosne Gorzkiey Męki Syna 



Bożego [...] rospamiętywanie". Mirra to jeden z darów, jaki trzej królowie 

złożyli Bożemu Dzieciątku. Dar mirry był zapowiedzią męki i śmierci 

zbawczej Chrystusa. Nazwa "Gorzkie żale" upowszechniła się później. 

Pochodzi oczywiście od pierwszych wyrazów pieśni: "Gorzkie żale 

przybywajcie, serca nasze przenikajcie". 

DROGA KRZYŻOWA 
w piątki o godzinie 16:00 (dla dzieci i młodzieży) 

i 16:45 (dla dorosłych). 

Tradycję drogi krzyżowej zapoczątkowali pielgrzymi 

przybywający do Jerozolimy w średniowieczu. Niezwykle często 

odwiedzali oni miejsca chrystusowego kultu i rozważali drogę Jego męki. 

Wędrowali kolejno od miejsca modlitwy w Ogrójcu, przez pałac Piłata i 

pretorium, aż na Golgotę, a pielgrzymkę kończyli u Grobu Pańskiego. Po  

miejscach związanych z męką Chrystusa oprowadzali pątników 

franciszkanie i to oni przenieśli pomysł na drogę krzyżową do Europy. 

Zwyczaj ten przyjął się na dobre na przełomie XII i XIII wieku. Sprzyjały 

temu średniowieczny klimat pobożności pasyjnej oraz porywające kazania 

głoszone przez franciszkanów i dominikanów. Jednak ostateczne liczba 

XIV stacji została ustalona dopiero w XVIII wieku. 

Istotnym elementem wpływającym na rozpowszechnienie 

nabożeństwa drogi krzyżowej był wątek człowieczeństwa Chrystusa, jego 

poświęcenia i całego fizycznego wymiaru Męki Pańskiej. Istotą 

nabożeństwa drogi krzyżowej jest bowiem rozważanie cierpienia Jezusa 



przy czternastu stacjach. Tradycja budowania tych stacji przy i w 

lokalnych kościołach na dobre utrwaliła się w XVIII wieku. Dziś czasem 

dodaje się piętnastą, informującą o zmartwychwstaniu Zbawiciela. 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 

Święto Ofiarowania Pańskiego znane jest również jako święto Matki 

Boskiej Gromnicznej. Obchodzone jest 2 lutego czyli 40 dni po Bożym 

Narodzeniu. Nazwa tego święta wywodzi się od dwóch terminów 

greckich: Hypapante oraz Heorte tou Katharismou, co oznacza święto 

spotkania i oczyszczenia. Tego dnia upamiętniamy symboliczne 

ofiarowanie Jezusa Chrystusa w świątyni Jerozolimskiej. „Każde 

pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”(Łk 2, 23). 

Wydarzenie to było ustanowione na  pamiątkę ocalenia pierworodnych 

synów Izraela podczas niewoli egipskiej. Każdy pierworodny syn u Żydów 

był uważany za własność Boga, dlatego czterdziestego dnia po jego 

urodzeniu należało zanieść syna do świątyni a następnie wykupić. 



Równocześnie z obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego syna 

łączyła się ceremonia oczyszczenia matki dziecka. 

W czasie Ofiarowania Symeon któremu Duch święty objawił, że nie 

ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego(Łk 2, 26) wziął na swoje 

ręce małego Jezusa, wypowiadając prorocze słowa "Światło na oświecenie 

pogan i na chwałę ludu Twego Izraela" (Łk 2, 32). Obchodom 

przyniesienia Jezusa do świątyni towarzyszyła procesja ze świecami. 

Według podania procesja z zapalonymi świecami była znana w Rzymie 

już w czasach papieża św. Gelazego w 492 r. Od X w. upowszechnił się 

obrzęd poświęcania świec, których płomień symbolizuje Jezusa - 

Światłość świata, Chrystusa, który uciszał burze, był, jest i na zawsze 

pozostanie Panem wszystkich praw natury. 

Święto to nosi również nazwę Matki Boskie Gromnicznej, ponieważ 

wierni widzą w Maryi Tą która sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło 

i która nas tym Światłem broni i osłania od wszelkiego zła. Nazwa 

"Gromnicznej" pochodzi od zwyczaju święcenia w kościele świec 

woskowych, zwanych gromnicami, które chronić mają od gromów i 

wszelkich niebezpieczeństw. Wraz z tym dniem kończy się w Polsce okres 

śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek. 

2 lutego Kościół obchodzi również Światowy Dzień Życia 

Konsekrowanego, wprowadzony przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku. 

Poświęcony jest modlitwie za osoby, które podobnie jak Jezus w świątyni 

Jerozolimskiej, oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w 



niezliczonych zakonach, zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach 

życia apostolskiego i instytutach świeckich.  

Marlena Przybylska 

Z racji przypadającego na niedzielę, 11 lutego 2018 roku, Światowy 

Dzień Chorego, zapraszamy tego dnia na Mszę świętą w intencji 

wszystkich chorych, o godz. 12:30. Postarajmy się umożliwić naszym 

bliskim i znajomym udział w tym wydarzeniu. 

Dziękujemy wszystkim Parafianom za serdeczne przyjęcie 

podczas wizyty kolędowej oraz za złożone ofiary. W intencji tych 

wszystkich, z którymi modliliśmy się podczas wizyty 

duszpasterskiej, zostanie odprawiona Msza św. 2 lutego o godz. 

10:00. Serdecznie zapraszamy! 

 

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności Pan 

Bóg odwołał ś.p. Mariannę Kopińską z ul. Ikara, Tadeusza Gałeckiego, 

Mirosława Dudę, Mariana Kurskiego z ul. Kiepury, Janinę Sikora z ul. Św. 

Pawła, Janinę Gałecką z u. Ikara. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

Do społeczności Kościoła przez sakrament chrztu św. zostali włączeni: 

Julia Łucja Pacud, Veronica Danuta Buryło. 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu… 

 



Czcigodny Księże Proboszczu Romanie! 

W tym szczególnym dniu patronalnego święta składamy 

ogromne, z serca płynące podziękowania. Dziękujemy za 

posługę przy ołtarzu, za głoszenie nam Chrystusa, za 

życzliwość i otwartość. 

Pragniemy złożyć gorące życzenia, aby Chrystus 

Najwyższy Kapłan obdarzał Księdza Prałata wszelkimi 

potrzebnymi łaskami i wspierał swoją mocą w codziennych 

trudach. Życzymy dobrego zdrowia i opieki Matki 

Najświętszej.  

Do życzeń dołączamy zapewnienie o naszej nieustannej 

modlitwie. 

Szczęść Boże! 

 


