
  
INTENCJE MSZALNE  

15.02. – 22.02.2015 r. 

Niedziela 
15.02.2015 
VI niedziela 
zwykła 

9.00 + Walentego Strucka 

11.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie 
i wszelkie łaski dla Filipa -1 urodziny 

Poniedziałek 
16.02.2015 

17.00 
20.30 

+Za Walentego i Bożenę 
Apel Papieski 

Wtorek 
17.02.2015 
 

8.00 
 

W pewnej intencji 

Środa 
18.02.2015 
Środa 
Popielcowa 

9.00 
10.00 
17. 00 

+Za syna Jarosława 
+ Za Gertrudę Kroll  
+Za Edmunda Budzisza, Hannę Smus 
i Witolda Tutkowskiego 

Czwartek 
19.02.2015 

8.00 
 

+ Za Katarzynę z okazji urodzin 

Piątek 
20.02.2015 
Droga 
Krzyżowa 

17.00 
 

Za Leona, Czesława, Jerzego 
i Witolda 

Sobota 
21.02.2015 

17.00 
 

+ Za Augustyna w 18 rocznicę 
śmierci 

I Niedziela 
Wielkiego 
Postu 
22.02.2015 

9.00 + Za babcię Mariannę w 17 rocznicę 
śmierci i babcię Janinę w 11 rocznicę 
śmieci. 

11.00 + Za ojca Józefa i braci Brunona 
i Jana 

 
 

 
  Biuletyn parafialny                   Chałupy, 15.02. – 22.02.2015 r. 

 

 
SYMBOLE I ZNAKI WIELKIEGO POSTU 

 
Rola Wielkiego Postu w roku liturgicznym jest niebagatelna. Czas 

ten pomaga nam przeżyć tajemnice naszego zbawienia i doświadczyć je 
na nas samych. Liturgia pod tym względem proponuje nam różne znaki 
i symbole, czerpiąc obficie z utartej wcześniej tradycji ludzkiej, której 
Bóg przydaje zbawczą treść. Warto przyjrze ć się tym symbolom 
i znakom, by zrozumieć przesłanie zbawczego planu Boga również 
w stosunku do każdego z nas. Oczywiście skoncentrujemy się tylko na 
tych najbardziej charakterystycznych dla Wielkiego Postu. 

Okres czterdziestu dni 
Wielki Post trwa 40 dni. Jest to liczba symboliczna na oznaczenie 

specjalnego czasu przygotowania na rzeczywiste spotkanie z Bogiem. 
Człowiek, z racji swojej małości i grzeszności, potrzebuje stanąć przed 
Bogiem odpowiednio przygotowany, a do tego potrzebny mu jest najpierw 
czas. Prorocy długo przygotowywali się na spotkanie z Bogiem, szczególnie 
wtedy, kiedy czekała ich ważna do spełnienia misja. Mojżesz przez 40 dni 
i nocy przebywał na górze Synaj poszcząc, by otrzymać wreszcie tablice 10 
przykazań. Eliasz, mocą pokarmu niebieskiego, szedł przez 40 dni i 40 nocy 
aż do Bożej góry Horeb, by doświadczyć spotkania z Bogiem w postaci 
cichego poszumu wiatru. Nawet pogańscy Niniwici, dzięki pracy Jonasza, 
potrafili przez 40 dni pościć, by przebłagać Boga i przekonać Go do ocalenia 
ich miasta od zagłady. Tym bardziej Jezus, idąc za przykładem tego 
symbolicznego znaku, udaje się na pustynię, by przez 40 dni przygotować 
się do swojej misji zbawczej. Każdy z nas w okresie Wielkiego Postu 
otrzymuje więc swoje 40 dni, czas na przygotowanie do szczególnego 
spotkania z Bogiem w tajemnicy zbawienia. 

Posypanie głowy popiołem 
Gest posypania głowy popiołem jest pierwszym momentem i znakiem 

wejścia człowieka na drogę spotkania z Bogiem. Przebywanie na pustyni, by 
nie było jałowe, wiąże się najpierw z przyjęciem odpowiedniej postawy 
wewnętrznej człowieka: przyznanie się do własnej niegodności 



i grzeszności. Jest to znak uznania swojej pozycji i miejsca w obliczu 
Boskiego majestatu i miłosierdzia, które nazywa się pokorą. W tradycji 
Izraela, oprócz innych znaczeń: smutku, bólu i żałoby, wyrażał go zewnętrzny 
gest posypania głowy popiołem. Stawiał on człowieka w prawidłowej 
pokornej postawie do Boga przypominając, że jest nikim (prochem) ze swoją 
pychą („Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”), dlatego potrzebuje 
nawrócenia, co przypominają słowa kapłana podczas posypania popiołem: 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. 

Post, jałmużna i modlitwa 
Postawa pokory (wyrażona w posypaniu głowy popiołem) wprowadza 

człowieka w atmosferę pustyni, czyli koniecznego odosobnienia, gdzie 
odbywa się powolny proces spotkania z Bogiem. Atmosferę tę stwarzają: 
post, jałmużna i modlitwa, trzy podstawowe biblijne działania człowieka jako 
swoiste znaki jego nawrócenia i pokory. Wszystkie te elementy były 
wcześniej wykorzystywane przez proroków Izraela i świętych Kościoła, już 
nie mówiąc o samym Jezusie, który na pustyni pościł i modlił się, by w swoim 
czasie oddać swoje życie na krzyżu. Działania te w efekcie są wyrazem naszej 
miłości, wewnętrznej zadumy i powagi nad tajemnicami zbawienia, które 
wprowadzają w samo centrum środowiska Bożego. One w sumie stanowią 
treść przebywania na pustynnym odosobnieniu, by uczyć nas słuchania woli 
Bożej i wrażliwości na prawdziwe potrzeby drugiego człowieka. 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali 
Trzy podstawowe działania wielkopostne, tj. post, jałmużna i modlitwa, są 

karmione treściami zbawczymi, dzięki którym dokonało się zbawienie. 
Chodzi tu o nabożeństwa wielkopostne, jako formy ciągłego przypominania o 
miłości Bożej względem człowieka; miłości, która oddała się na krzyżu za 
nasze grzechy. Relacja o tej miłości, tak pieczołowicie przechowywana 
w sercu Matki Jezusa, zachowała się w przekazach biblijnych, i jako taka była 
przedmiotem medytacji mnichów i ojców pustyni. Z czasem jednak w postaci 
uproszczonej i ludowej stała się treścią specjalnych nabożeństw 
wielkopostnych: rozważania Drogi krzyżowej Jezusa Chrystusa krzewione 
przez zakony żebracze (XII w.), oraz pobożne rozpamiętywania Męki 
Pańskiej w postaci tzw. Gorzkich żali zachowanych wyjątkowo w polskiej 
religijności od XVIII w.  

Róbmy wszystko, abyśmy w okresie Wielkiego Postu, w który 
wkraczamy po raz kolejny tego roku, wykorzystali czas nam dany i 
stworzyli atmosferę pustyni w naszym sercu. Posypmy nasze głowy 
popiołem i rozpocznijmy krwawą walkę z naszymi wadami i egoizmem 
stosując oręż cnót i działań wielkopostnych, by spotkać Boga w głębi serca. 
Wspierajmy się przy tym ogniem miłości, która pchnęła Syna Bożego na 
krzyż, przypominając się podczas każdego nabożeństwa. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

       15.02.2015 r. - VI niedziela zwykła 
 
 

1. W poniedziałek, 16 lutego, zapraszamy o godzinie 20.30 na 
Apel Papieski. 

2. W najbliższą środę, 18 lutego, wkraczamy w okres 
Wielkiego Postu. Na msze święte z obrzędem posypania 
głowy popiołem zapraszamy o godzinie 9.00, 10.00 i 17.00. 

3. W piątek tradycyjnie Droga Krzyżowa o godz. 16.30. 
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. 

4. W czwartek na godzinę 20.00 zapraszam członków Rady 
Parafialnej na spotkanie na plebanii.  

5. W niedzielę o godzinie 15.00 zapraszamy na Gorzkie Żale 
z kazaniem pasyjnym. 

6. W czasie Wielkiego Postu zachęcam do modlitwy, pokuty 
i jałmużny – tych polecanych przez Kościół uczynkach 
miłosierdzia.               

 


