Symbolika prochu w Środę Popielcową jest bogatsza, niż nam się wydaje
Wielki Post zaczynamy od posypania głów popiołem. Czy wiemy, skąd wziął się ten gest i co tak naprawdę wyraża? Przeczytaj,
zanim pochylisz głowę i usłyszysz, że „z prochu powstałeś”.
Posypywanie głów popiołem
Zwyczaj posypywania głów popiołem ma w Kościele długą, bo sięgającą aż V wieku tradycję. Na
początku Wielkiego Postu ci, którzy popełnili ciężkie grzechy wyznawali je biskupowi, a on włączał ich do tak
zwanego „stanu pokutników”. Po wyznaniu grzechów wyprowadzano ich z kościoła, co miało symbolizować
wypędzenie Adama i Ewy z Raju.
Przed świątynią ubierano ich w szaty pokutne, które mieli nosić przez cały Post i posypywano ich głowy
popiołem. Publiczny charakter pokuty wynikał z przekonania, że grzech nie jest nigdy prywatną sprawą
człowieka, ale raną zadaną całej wspólnocie, a zatem i we wspólnocie musi odbywać się pojednanie człowieka z
Bogiem i braćmi.
Sam gest posypywania głowy popiołem lub pyłem z ziemi jest jednak dużo starszy. Znały go także inne religie i
kultury basenu morza śródziemnego. Znajdujemy go również na kartach Starego Testamentu. W Biblii jest to
znak pokuty, ale także żałoby. Dlatego w naszej katolickiej tradycji towarzyszą mu słowa zaczerpnięte właśnie z
Pisma Świętego.
Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz
Popiół to resztki po czymś, co przestało istnieć. Z prochu ziemi zostaliśmy utworzeni i weń na koniec
wszyscy się obracamy. Chodzi tu nie tyle o straszenie się śmiercią, ile o wyrwanie się z naszego codziennego
biegu i uświadomienie sobie pewnej podstawowej, a często przez nas zapominanej czy wręcz wypieranej prawdy.
Jakiej? Że to wszystko, za czym tak pędzimy, to nie wszystko!
To za czym tak gonię, to o co tak bardzo zabiegam na co dzień, nie będzie trwało wiecznie. Kiedyś się
rozpadnie, minie, zużyje. Są rzeczy ważniejsze i to na nich potrzebuję się na nowo skupić. Wielki Post to czas
rewizji naszych priorytetów.
Nawracajcie się
Popiół jest sypki, zwiewny. Jak my sami. Wobec naszych pieczołowicie konstruowanych miraży o własnej
wytrzymałości, wytrwałości, wobec wszelkiej pokusy samowystarczalności i samozbawienia ta odrobina prochu
ma być symboliczną odtrutką. Mówi nam: Jesteś prochem, piaskiem, biedną gliną.
Twoje dobre chęci i postanowienia same z siebie szybko się rozwieją, jak ten popiół na twojej głowie.
Tylko Bóg może dać temu prochowi twardość skały. Tylko Boski Garncarz może z tej gliny ulepić trwałe
naczynie na swoją łaskę. Nawracajcie się! W języku Biblii znaczy to: Zmieniajcie Wasze myślenie!
Post to czas na zmianę myślenia. Mojego myślenia o sobie jako o duchowym atlecie i o Bogu jako o
trenerze czy sędzim, którego trzeba zadowolić odpowiednimi wynikami. Czas, by pomyśleć o sobie, jako o
prochu, z którego tylko Bóg może coś sensownego ulepić. By zobaczyć, że te wszystkie moje wysiłki i podskoki
koniec końców obracają się w popiół. I tylko w ręku Boga ten popiół może stać się diamentem.
Wierzcie w Ewangelię!
Popiół to pozostałość po tym, co spłonęło. Popiół na mojej głowie przypomina mi, że Pascha, do której
się zbliżamy przez Wielki Post, jest piecem, Bożym ogniem. Każdy z nas ma swoją Paschę. Każdy przechodzi
przez taki piec. Co ze mnie ocaleje? Z moich dobrych chęci, pobożnych życzeń? Ile z moich słów, czynów,
decyzji ostoi się w godzinie próby?
Pewnie niewiele. A jednak to znak nadziei. Bo nie idę przez tę Paschę sam. Idę z Chrystusem, który
pierwszy przeszedł dla mnie tę drogę. Ewangelia to Dobra Nowina o Jego zwycięskim Przejściu przez śmierć do
Życia. O tym, że On ma moc odrodzić mnie nawet z garstki popiołu. On, Prawdziwy Feniks, który pierwszy
wstał z popiołów śmierci.
Ks. Michał Lubowicki
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EWANGELIA
Mt 5, 38-48

Przykazanie miłości nieprzyjaciół
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A
Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu
i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz.
Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie
odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz
nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was
prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce
Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego
nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie
czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».
Medytacja nad Słowem Bożym

Przeczytany przed chwilą fragment pochodzi z tzw. Kazania na Górze. Mateusz Ewangelista ukazuje
Jezusa jako nowego Mojżesza, który na nowej górze Synaj przekazuje nowemu Ludowi Bożemu nowe
Prawo. A właściwie przekazuje „pełne” rozumienie Bożego Prawa, które dotychczas, w ramach Starego
Testamentu, było podane w formie niedoskonałej, niepełnej, jako zaledwie swoiste ABC Bożej woli. Stąd
słowa Jezusa: „słyszeliście, że powiedziano kiedyś…, a Ja wam powiadam teraz…”.
Tym samym okazuje się, że Jezus jest kimś więcej niż Mojżesz, gdyż ten ostatni nigdy nie ośmielił się
tak komentować Bożego Prawa: on je jedynie przekazał. A Jezus mówi: „a Ja wam powiadam”. Jego zatem
nauczanie ma autorytet Boski.
Wspomniana zasada: „oko za oko, ząb za ząb”, znana była na całym starożytnym Bliskim Wschodzie.
Nie była to zasada zemsty, ale sprawiedliwej odpłaty, która wręcz broniła przed niczym nieograniczoną
zemstą. Bóg jednak, jak słyszymy, oczekuje od człowieka czegoś więcej: by w ogóle nie stawiać oporu
złemu, czyli nie odpowiadać złem na zło, lecz dobrem zło zwyciężać.
Inna, starotestamentowa norma: „będziesz miłował swego bliźniego”, odnosiła się kiedyś wyłącznie
do drugiego Żyda. Nadto znalazła jeszcze swoje negatywne uzupełnienie w zasadach wspólnoty
esseńczyków z Qumran nad Morzem Martwym, którzy nauczali, że nieprzyjaciela swego należy wprost
nienawidzić.
I znowu Jezus komentując te wypowiedzi mówi: „A Ja wam powiadam: miłujcie waszych
nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”. Dlaczego tak? Bo Bóg pragnie, byśmy byli
doskonali, jak doskonały jest Ojciec nasz niebieski, na którego obraz i podobieństwo zostaliśmy jako ludzie
stworzeni.
ks. Wojciech Michniewicz
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1) + Marta, Kazimierz Ciesielscy
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Helena
3) + Jan, Genowefa Jarosz
Chrzest: Zuzanna Jęsik
+ Eugeniusz Palacz, Agnieszka, Joanna
1) + Maria, Wincenty Linetty
2) + Roman Liske
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+ Jarosław Orczykowski

1000
1200
1700

Ogłoszenia duszpasterskie

VII Niedziela Zwykła – 23 lutego 2020 r.

1.

2.
3.

Powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim, dniem zgromadzenia liturgicznego,
dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy. Jest podstawą i rdzeniem całego roku
liturgicznego, głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień pamiątki
zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc udział we Mszy Świętej, poświadczamy naszą wiarę, umacniamy
nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.
Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

9.

W tym tygodniu, 26 lutego br., przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas
Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia w naszym kościele o godz.: 8.00; 10.00; 17.00.
Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W
kulturze Izraela ten gest był wyrazem wielkiego smutku, żałoby i pokuty. Popiół przypomina też, że
wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem
grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza
oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma
służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt
Zmartwychwstania Pańskiego.
W Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i
spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki należy ograniczyć co do ilości. Post
obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do
czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominam, że wszystkich
od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Przypominam też, że Wielki
Post jest tzw. czasem zakazanym dla wesel, zabaw i dyskotek.
Nasze duchowe wielkopostne ćwiczenia wzmocni udział w nabożeństwach Drogi krzyżowej, które w
naszym kościele będziemy odprawiali w piątki po wieczornej Mszy św. oraz w Gorzkich żalach z
kazaniem pasyjnym, odprawianych w każdą niedzielę o godz. 16.00.
W związku z 100 rocznicą urodzin św. Jana Pawła II Archidiecezja Gnieźnieńska włącza się w
Narodową Pielgrzymkę do Rzymu w dniach 14 do 21 maja 2020. Centralnym punktem pielgrzymki
jest Msza św. pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka na placu św. Piotra w Watykanie. Program
i informacje zostały wyłożone na stoliku. Przypominamy również o pielgrzymce we wrześniu do Ziemi
Świętej, której informacje również zostały wyłożone na stoliku.
7 czerwca 2020 roku w Warszawie odbędzie się beatyfikacja Sługi Bożego Kardynała Stefana
Wyszyńskiego Prymasa Polski, który był naszym arcybiskupem w latach 1948 – 1981. Codziennie w
naszej parafii przed mszą św. o godz. 8.00 przypominamy nauczanie kardynała Wyszyńskiego. Pragniemy
również wziąć udział w tej uroczystości, dlatego też prosimy o zgłaszanie się chętnych, którzy chcą
uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Pragnę poinformować, że w dniach 13.07 -19.07.2020 r. organizujemy coroczną pielgrzymkowycieczkę.
W tym roku proponujemy Zamojszczyznę i Lwów. Szczegóły na programach wyłożonych na stoliku.
Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o zapisy do 15 marca 2020 r.
Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii.
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W każdą niedzielę po Mszy św. w zakrystii można zamawiać intencje mszalne.
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Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…

12.

Wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom, Gościom i Sympatykom naszej Parafii
życzymy obfitości Bożych darów i owocnego Wielkiego Postu. Szczęść Boże.
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