
  

  

Uzdrowienie trędowatego 
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. 
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: "Uważaj, nikomu nic nie 
mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał 
Mojżesz, na świadectwo dla nich". 
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie 
mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie 
zewsząd schodzili się do Niego. 
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 Hi 7, 1-4. 6-7 
Ps 147 A, 1-6 1 Kor 9, 16-19. 22-23 

Mk 1, 29-39 

 

Prawo Mojżeszowe nakazywało: trędowaty będzie 
mieszkał w odosobnieniu. Czy jednak Żydom chodziło 
o prawo Boże, czy raczej o strach przed chorobą? 
Często wkładamy w usta Pana Boga słowa, których by 
nie wypowiedział. Usprawiedliwiamy Panem Bogiem 
nasze uprzedzenia, lęki, przyzwyczajenia, 
światopoglądy. W opasłej księdze Pisma Świętego 
znajdzie się cytat na każdą okoliczność, argument dla 
każdej tezy. Dlatego warto „słuchać” Słowa 
wcielonego – Chrystusa. On jest Słowem 
powiedzianym zawsze we właściwym kontekście. To 
jest Słowo, które leczy chorego, podnosi upadłego, 
ratuje grzesznika. Słowo, które kocha i otwiera się na 
drugiego. I każde inne słowo niepodobne do tego 
jednego, choć wzięte z Pisma Świętego, to z ust 
Bożych nie wyszło. 
 



 

  

Szczytem całego roku liturgicznego jest Święte Triduum 
Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, do 
którego przygotowujemy się w Okresie Wielkiego Postu. 
Podobnie jak Adwent okres wielkopostny rozrastał się 
z biegiem czasu i około IV wieku czas ten zajmował 40 dni. 
W Rzymie rozpoczynał się na 6 tygodni przed Wielkanocą, 
a uwzględniając zwyczaj nieposzczenia w niedziele, 
rachuba dawała 36 dni postu. Dopiero trzy wieki później 
skorygowano tę nieścisłość i początkiem Wielkiego Postu 
stała się środa - nie od razu zwana "Popielcową". Ponadto 
za czasów papieża św. Grzegorza I Wielkiego powstaje 
okres zwany do dziś "Przedpościem", a zaczynał się na 70 
dni przed Wielkanocą, mając na celu wprowadzenie 
w nastrój wielkopostny. Do dziś zachowany 
w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. 

Tradycja Środy Popielcowej sięga końca X wiek, wtedy też 
utwierdził się zwyczaj, że popiół, służący do posypywania 
głów, ma pochodzić z palm poświęconych podczas 
ubiegłorocznej Niedzieli Palmowej. W tym dniu w całym 
Kościele obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych oraz post ścisły. 

Czas wielkopostny ma podwójny charakter: chrzcielny 
i pokutny. Przez cały ten okres katechumeni odbywają 
nauki katechetyczne tak, aby podczas Wigilii Paschalnej 

POST, MODLITWA, JAŁMUŻNA 
 

To dzień zupełnie inny niż pozostałe dni w roku. 
Przypomina, że skończył się karnawał i rozpoczyna Wielki 
Post. Nie zobowiązuje do udziału we Mszy św., a gromadzi 
wiele ludzi w kościołach – mimo, ze jest to normalny dzień 
pracy. Czasami są takie tłumy w kościele, że można do 
frekwencji w najważniejsze święta chrześcijańskie.  

W tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych, za pomocą której 
co roku układany jest kalendarz, zajmuje miejsce wśród 
uroczystości (Narodzenia Pańskiego, Objawienia, 
Wniebowstąpienia, Zesłania Ducha Świętego, Niedziel 
Adwentu, Wielkiego Postu, Okresu Wielkanocnego, dni 
Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocy), a w żaden 
sposób nie może być nazwany uroczystością, czego 
wyrazem jest choćby obowiązujący tego dnia post 
porównywalny z tym, który obowiązuje katolików jeszcze 
tylko w Wielki Piątek. 

Obrzęd posypania głów popiołem też jest ewenementem. 
W Kościele pierwszych wieków biskup naznaczał w ten 
sposób jedynie tych, którzy czynili publiczną pokutę i aż do 
Wielkiego Czwartku byli wyłączeni ze wspólnoty. Z czasem 
obrzęd ten stał się znakiem postu i pokuty, odprawianej 
prywatnie przez wszystkich wiernych, w łączności z innymi 
członkami Kościoła. 

W Środę Popielcową, w trakcie posypywania głów 
popiołem, kapłan wypowiada słowa z Pisma Świętego. Ma 
do wyboru dwa zdania i warto pamiętać, które z nich 
będzie przeznaczone dla nas w danym roku. Jeśli 
usłyszymy: Prochem jesteś i w proch się obrócisz (Rdz 3,19), 
uświadamiamy sobie własną słabość, ułomność, 
przemijanie. A jeśli: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! 
(Mk 1,15), przypominamy sobie, ile jeszcze mamy w sobie 
zła, jaka praca nas czeka. Może zastanawiamy się, co mają 
wspólnego ze sobą te dwa fragmenty Biblii. Otóż ich 
wspólnym mianownikiem jest zaufanie Bogu. 

Tylko w Nim mamy pewność życia, tylko On może nadać 
sens naszej szarej codzienności. Kto ufa własnym siłom, 
srodze się zawiedzie. Jeśli uzmysłowimy sobie własną 
bezradność wobec śmierci i grzechu, jesteśmy na dobrej 
drodze. Pozostaje do wykonania tylko jeden krok - krok 
w stronę Boga. Mamy go czynić każdego dnia, nie tylko 
w tę jedną środę w roku. Popielec to ani nie ósmy 
sakrament, ani zwyczajna tradycja ojców. To autentyczny 
znak oddania się Bogu - oddania Mu naszego życia 
i grzeszności. Znów można zacząć od nowa. 

 

ŚRODA POPIELCOWA, czyli POPIELEC 
 

POPIÓŁ 
Od niepamiętnych czasów popiół jest obrazem 
ułomności i przemijania człowieka, znakiem żałoby 
i pokuty. Nie tylko u Izraelitów, ale u Egipcjan, 
Arabów i Greków posypywanie głowy popiołem 
wyrażało skargę, smutek, skruchę, pokutę. Na tym tle 
zrozumiałe są starochrześcijańskie zwyczaje i formy 
pokutne: rozpoczynając publiczną pokutę wielcy 
grzesznicy przywdziewali zgrzebne szaty 
i włosiennice, posypywali sobie głowy popiołem, żyli 
o chlebie i wodzie. Począwszy od VII w. Środa 
Popielcowa była dniem rozpoczynającym liturgiczny 
okres pokuty. Za takie grzechy jak: morderstwo, 
nierząd, zaparcie się wiary... nakładano ciężkie 
praktyki pokutne i wykluczano z liturgii 
eucharystycznej od Środy Popielcowej aż do 
Wielkiego Czwartku. Praktykowanie pokuty 
publicznej traciło z czasem na znaczeniu, aż wreszcie 
zanikło. Przetrwał jednak duch pokuty i ceremonia 
posypywania popiołem. Papież Urban II polecił ją 
wszystkim wierzącym na rozpoczęcie Wielkiego 
Postu, który jest czasem powszechnej pokuty. 
 



  

 

  

przyjąć sakrament chrztu; wierni zaś odbywają praktyki 
pokutne oraz gorliwiej słuchają Słowa Bożego, aby odnowić 
swoje przyrzeczenia chrzcielne. 

Pokutny charakter liturgii wielkopostnych wyraża fioletowy 
kolor szat liturgicznych używanych podczas mszy 
i nabożeństw, jak również brak śpiewu "Chwała na 
wysokości" oraz aklamacji "Alleluja" zastępowanej podczas 
mszy poprzez aklamację „Chwała Tobie, Słowo Boże" lub 
„Chwała Tobie, Królu wieków", a z Liturgii Godzin znika 
kompletnie. Zakazane jest również przyozdabianie ołtarzy 
kwiatami, a gra na instrumentach dozwolona jest tylko 
w celu podtrzymania śpiewu, przy wystawieniu 
Najświętszego Sakramentu oraz podczas nabożeństw. 

Według listu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów Paschalis sollemnitatis należy podkreślić fakt 
rozpoczęcia Wielkiego Postu śpiewając podczas pierwszej 
jego niedzieli, np. Litanię do Wszystkich Świętych. 
Dozwolone jest również przeczytanie fragmentu Ewangelii 
o Samarytance, o niewidomym od urodzenia 
i o wskrzeszeniu Łazarza, zwłaszcza w latach, w których 
Lekcjonarz Mszalny przewiduje inne czytania, ponieważ 
mają duże znaczenia dla wtajemniczenia chrześcijańskiego. 

Podobnie jak w okresie Adwentu, w środku Wielkiego 
Postu, w czwartą niedzielę używa się różowego koloru szat 
liturgicznych, przyzwala się na dekorowanie ołtarza 
kwiatami oraz na grę na instrumentach. Niedziela zwana 
"Laetare" czerpiąca swoją nazwę od pierwszych słów 
antyfony "Laetare, Ierusalem (Wesel się, Jerozolimo)". 
Tradycyjnie tej niedzieli, papież święci i wręcza złotą różę 
dla osoby szczególniej zasłużonej dla Kościoła. 

W V niedzielę, zgodnie z postanowieniem Konferencji 
Episkopatu Polski, należy zachować zwyczaj zasłaniania 
krzyży i obrazów. Dawnej bowiem krzyże były bardzo 
bogato zdobione klejnotami i drogimi kamieniami. Postać 
Chrystusa wyrażała nie tyle umęczonego, co zwycięskiego 
Pana. Dlatego na okres rozważań Męki, krzyż trzeba było 
zasłonić, aby skoncentrować się na cierpieniu Zbawiciela. 

Ostatnia niedziela Wielkiego Postu to Niedziela Męki 
Pańskiej zwana też "Palmową", podczas której święcone są 
palmy, symbolizujące królewski triumf Chrystusa oraz 
odczytywana jest Męka Pańska, kierująca myśli wiernych 
na Golgotę.  

Okres Wielkiego Postu to także okres wielu nabożeństw 
para-liturgicznych. Najbardziej powszechne i znane to 
Droga krzyżowa oraz Gorzkie żale. Droga krzyżowa na 
początku wiązała się ściśle z Jerozolimą, gdzie wierni 
przemierzali te same szklaki, którymi dźwigał krzyż Jezus 

Chrystus. Ostateczną liczbę 14 stacji datuje się na XVII wiek. 
Gorzkie żale pierwszy raz odprawiono w Warszawie 
w kościele św. Krzyża w 1704 roku i szybko zdobyły 
popularność wśród wiernych. Były wzorowane na 
ówczesnej formie brewiarzowej jutrzni. 

Poza tymi dwoma głównymi nabożeństwami możemy 
spotkać się z Misterium Męki Pańskiej, nabożeństwem 
Męki Pańskiej sprawowanym w Krakowie w kościele oo. 
Franciszkanów przez Arcybractwo Męki Pańskiej, a także 
Adorację Krzyża przygotowywaną przez warszawskich 
seminarzystów. 

Okres Wielkiego Postu kończy się wraz z rozpoczęciem 
Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. 

Na koniec warto wspomnieć o odpustach, które w okresie 
Wielkiego Postu można uzyskać, przede wszystkim (pod 
zwykłymi warunkami) za udział w Gorzkich żalach oraz 
w Drodze krzyżowej. Odpust zupełny można też otrzymać 
w piątki Wielkiego Postu za odmówienie po przyjęciu 
Komunii Św. modlitwy "Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu" 
przed wizerunkiem Ukrzyżowanego. 

Damian Ostrowski 

 

POST ŚCISŁY 

Post jest szczególnym sposobem udziału w tajemnicy 
Męki Jezusa Chrystusa. Zgodnie z rozporządzeniem 
Konferencji Episkopatu w Polsce powinniśmy 
przestrzegać następujących przepisów postnych: 
Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani 
do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości 
od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki całego 
roku i w Środę Popielcową. Nakaz ten nie obowiązuje, 
jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi w piątek 
przypada uroczystość. Natomiast wierni między 18. 
a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od 
pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania 
postu ścisłego w Środę Popielcową i Wielki Piątek. 
Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta 
oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia (por. kan. 
1251 KPK).  

Jest jeszcze tak zwany post przygotowawczy. 
Obowiązuje na godzinę przed przyjęciem Komunii 
świętej. Wywodzi się on z czasów starożytnych, gdy 
Komunia święta była pierwszym przyjmowanym 
w ciągu dnia pokarmem. 

ks. Zbigniew Suchecki 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 18 LUTEGO - ŚRODA POPIELCOWA 
 
 

W LITURGII  
BIEŻĄCEGO  
TYGODNIA 
 

 

OGŁOSZENIA 
PARAFIALNE  

Parafia św. Mikołaja w Grójcu 
ul. Worowska 1, tel. (48) 664 23 65 
E-mail:  sw.mikolaj.grojec@gmail.com 
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15 LUTEGO 2015 
VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

                  1. W środę 18 lutego rozpoczynamy okres Wielkiego Postu czas przygotowania  
                do obchodów Paschalnego Misterium, czyli najważniejszych wydarzeń w roku  
             liturgicznym  męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Okres Wielkiego Postu  
          trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.  
         Cały Wielki Post jest czasem pokuty i nawrócenia. Jest wezwaniem do odwrócenia  
      się od siebie po to, aby skierować się ku Bogu.  

    2. W Środę Popielcową Msze św. będą odprawiane o godz. 6.30, 8.00, 10.00, 16.30 dla  
   dzieci, 18.00 i 19.30. Podczas każdej Mszy św. będzie obrzęd błogosławieństwa  
  i posypania głów popiołem. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły, czyli  
 powstrzymywanie się od pokarmów mięsnych oraz ograniczenie spożywanych 
pokarmów. Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne 
posiłki w ciągu dnia.  

 3. W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. 
  W każdy piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową, dzieci na godz. 16.30, a dorosłych na 
    godz. 17.15. W niedziele zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz.  
    18.15. 

     4. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Tym, którzy nas przyjęli,  
        dziękujemy za życzliwość, wspólną modlitwę, gotowość do rozmowy i za złożone  
          ofiary na potrzeby parafii.  

             5. W kwietniu w dniach od 19 do 24 pragniemy zorganizować pielgrzymkę do 
                Sanktuarium Maryjnego w Fatimie (Portugalia) i Sanktuarium św. Jakuba  
                   Apostoła w Santiago de Compostela (Hiszpania). Pielgrzymka trwa 7 dni,     
                       przelot jest samolotem,  organizatorzy zapewniają bogaty program. Zapisy są  
                          przyjmowane do 15 lutego. Osoby zainteresowane dokładniejszymi  
                               informacjami mogą je uzyskać na stronie internetowej parafii, zakrystii, 
                                     kancelarii  lub bezpośrednio u ks. Pawła organizatora wyjazdu. 

                                                 6. W kiosku parafialnym możemy nabyć tygodniki katolickie  
                                                          „Gościa Niedzielnego” i „Niedzielę”. 

Redakcja zastrzega sobie prawo  
dokonywania koniecznych zmian w publikowanych tekstach.  

Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów. 

 

KONTO  
BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3  
17912800022001000002730001 

 

MSZE ŚWIĘTE 
W DNI POWSZEDNIE: 
6.30, 7.30, 18.00 
W NIEDZIELE: 
6.30, 8.00 
9.30 - dla młodzieży,  
Msza zbiorowa 
11.00 - dla rodzin z dziećmi, 
12.30 - suma za parafian, 
17.00, 19.00 

NABOŻEŃSTWA  
WIELKOPOSTNE 
DROGA KRZYŻOWA 
piątek:  
– 16.30 – dla dzieci, 
– 17.15 – dla dorosłych 
GORZKIE ŻALE  
Z KAZENIEM PASYJNYM 
niedziela – 17.15 

KANCELARIA CZYNNA  
OD PONIEDZIAŁKU 
 DO PIĄTKU 

- od 8.30 do 10.00 

- od 16.00 do 17.30 

DRUK  
GAZETY 

 ZAPROSZENIA 
na chrzest, komunię, ślub. Grójec, Al. Niepodległości 7, tel. 48 664 57 31, drukarnia@inferior.pl 

mailto:sw.mikolaj.grojec@gmail.com
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