
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 03.03.2019 r. 
 

VIII Niedziela Zwykła 
 

     1. Liturgia Kościoła: 

     - poniedziałek, 04.03. – święto Św. Kazimierza, królewicza. 

     - środa, 06.03. – Środa Popielcowa. Rozpoczyna się okres Wielkiego 

Postu. Msza św. o godz. 1800 z pokutnym obrzędem posypania popiołem. 
 

     2. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, tzn. osoby dorosłe od 18 

do 60 roku życia mogą w tym dniu spożyć tylko jeden posiłek do syta. 

Natomiast młodzież i osoby starsze powinni zachować wstrzemięźliwość od 

pokarmów mięsnych.  
 

     3. W Wielkim Poście zapraszam do udziału w nabożeństwach: 

     - w piątki na Drogę Krzyżową: dzieci i dorosłych – o 1715 . 

     - w niedziele na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – o 1500. 

Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można uzyskać odpust 

zupełny. 
 

     4.  W przyszłą niedzielę, 10 marca, rozpoczną się Parafialne Rekolekcje 

Wielkopostne.      
 

     5. W najbliższą sobotę, 09 marca, spotkanie dla dzieci komunijnych z kl. 

III o godz. 9.30. Wieczorem po Mszy św. – spotkanie dla przygotowujących 

się do bierzmowania. 
 

     6. Co tydzień podczas Mszy św. w poniedziałki modlimy się o powołania 

w Kościele – szczególnie z naszej parafii. Zachęcam także do przyjmowania 

Komunii św. w tej intencji, przynajmniej raz w miesiącu.  Natomiast w każdy 

piątek zapraszam na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu po 

wieczornej Mszy św.  
 

     7. Planujemy w naszym dekanacie pielgrzymkę dwudniową na Powiśle i 

Kociewie w dniach 29 – 30 kwietnia. Przewidywany koszt – 290 zł. 

Szczegółowy plan podany jest na stronie parafialnej FB i na tablicy ogłoszeń. 
 

     8. Wszystkich Parafian i Gości powierzam opiece świętych Patronów 

życząc Bożego błogosławieństwa na kolejny tydzień. 
 

 

 

 

 

Środa Popielcowa 

 

 

          W kontekście Wielkiego Postu 

     Instytucja Środy Popielcowej powstawała stopniowo wraz z rozwojem okresu 

Wielkiego Postu. Pierwotnie Wielki Post trwał 40 dni, idąc za sugestią symboliki 

czterdziestki z Pisma Świętego, obejmując wtedy dzień Wielkiego Piątku i Wielkiej 

Soboty. Służył tym samym za bezpośrednie przygotowanie duchowe i fizyczne do 

Świąt Paschalnych. W III wieku obchodzi się już w ramach postu cały tydzień. Na 

początku IV wieku znany był już post czterdziestodniowy na wzór poszczącego Jezusa 

na pustyni, nazywany po łacinie Quadragesima. W 1091 r., idąc za postanowieniami 

synodu w Benewencie, przyjął się zwyczaj posypywania głów popiołem w środę 

rozpoczynającą Wielki Post upowszechniony następnie w całym Kościele przez 

papieża Urbana II w 1099. Od tej pory nazywa się ją też oficjalnie Środą Popielcową 

lub Popielcem. Jako taka została ona ostatecznie uprawomocniona w 1570 roku, po 

reformie liturgicznej Soboru Trydenckiego. 
 

          Dlaczego Środa „Popielcowa”? 

     Skąd się wzięła praktyka posypywania 

głów popiołem i dlaczego skojarzono ją 

właśnie ze Środą Popielcową? Wzięła się 

ona z chrześcijańskiej praktyki pokutnej, 

jaką od V w. rozpoczynano okres 

Wielkiego Postu, w poprzedzający 

niedzielę poniedziałek, a od 604 r. w 

środę. Miał bowiem wtedy miejsce 

sakrament pokuty publicznej. Był to swoisty obrzęd wypędzania publicznych 

pokutników z kościoła. Po odbytej spowiedzi publicznej pokutnicy wychodzili przed 

kościół, gdzie biskup z prezbiterami sypał na ich głowy popiół parafrazując słowa z 

Księgi Rodzaju: „Pamiętaj człowiecze, że jesteś prochem i w proch się obrócisz; czyń 

pokutę, abyś miał życie wieczne” (3,19). Po czym kropiono ich wodą świeconą oraz 

ich szaty pokutne, które oni przywdziewali na cały okres Wielkiego Postu. Wtedy 

padali twarzą na ziemię, a zgromadzony lud w kościele śpiewał nad nimi Litanię do 

Wszystkich Świętych; w końcu wypędzano ich z kościoła jak Adama i Ewę z raju. W 
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    MSZE ŚWIĘTE:  
 

poniedziałek, środa, piątek, 

sobota -  18:00;  

wtorek, czwartek -  8:00; 

 niedziele i święta - 9:00 i 

11:00. 

ADORACJA Najświętszego 

Sakramentu:  

W każdy piątek po Mszy św. 

wieczornej – przez 1 godzinę 

KORONKA DO MIŁO-

SIERDZIA BOŻEGO:  

każdy piątek przed Mszą św. 

SPOWIEDŹ 

ŚWIĘTA:  

15 minut przed każdą 

Mszą świętą 
 

KANCELARIA 

PARAFIALNA:  

Po każdej Mszy św. 



X wieku do publicznych pokutników zaczęli dołączać również inni wierni 

zgromadzeni w kościele, którzy także uważali się za grzeszników i chcieli pokutować. 

Stąd Kościół (papież Urban II), wychodząc naprzeciw coraz bardziej 

rozpowszechniającej się praktyce zalecił na soborze w Benewencie (1091) 

praktykowanie obrzędu posypania głów popiołem w środę rozpoczynającą Wielki 

Post wszystkim wiernym. Praktyka ta następnie przyjęła się w całym Kościele od 1099 

r.; wtedy też sama środa przyjęła nazwę Środy Popielcowej. 
 

          Dlaczego i skąd popiół w liturgii Środy Popielcowej? 

     Stosowano popiół do posypania nią głów, ponieważ bazowano na starym zwyczaju 

znanym w wielu starożytnych religiach, jak w Egipcie, Grecji czy u Arabów. Wszędzie 

tam był on znakiem żałoby i pokuty. Zwyczaj ten był również znany i stosowany w 

chrześcijaństwie, choć wyraźne jego ślady w liturgii spotykamy dopiero w VIII w. 

Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w., a papież Urban II 

wprowadził zwyczaj posypywania nim głów w 1091 na Soborze w Benewencie. W 

tym też czasie ustalono, że sam popiół ma pochodzić z palm poświęconych w 

Niedzielę Męki Pańskiej (Palmową) poprzedniego roku. W ten sposób utrzymano 

ściślejszy związek żałoby i nawrócenia z liturgią męki i śmierci Jezusa Chrystusa oraz 

z tymi samymi ludźmi, którzy w nich uczestniczą. Sam popiół symbolizuje znikomość, 

przemijalność, śmiertelność, żałobę, ból i ułomność życia ludzkiego; choć z drugiej 

strony, w związku z Chrystusem jest on też znakiem oczyszczenia, odrodzenia i 

zmartwychwstania, jako że Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi i odrodził go w 

Chrystusie do nowego życia. Stąd nieprzypadkowy dobór słów towarzyszących 

posypaniu głów popiołem: „prochem jesteś i w proch się obrócisz”, lub zachęta do 

nawrócenia w Chrystusie, by otrzymać nowe życie łaski.  

                           [WR] 

 

Odpusty w Wielkim Poście 
 

     1. W Piątki Wielkiego Postu za pobożne odmówienie modlitwy Oto ja dobry i 

najsłodszy Jezu po Komunii Św. przed wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego 

można zyskać odpust zupełny. W inne dni można zyskać odpust cząstkowy. 

     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 Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli 

wszystkie kości moje”. Amen.  
 

     2. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać codziennie odpust 

zupełny. W indywidualnym odprawianiu należy przechodzić od stacji do stacji. W 

odprawianiu wspólnotowym wystarczy, że przechodzi prowadzący lub ministrant z 

krzyżem. 

3. Za pobożne uczestniczenie w nabożeństwie Gorzkich Żali także można uzyskać 

odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

 

     Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 
 

– brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego, 

– odbycie spowiedzi sakramentalnej (jedna spowiedź wystarczy dla kilku odpustów, 

więc wierny, chodzący do spowiedzi przynajmniej co miesiąc, może codziennie 

uzyskać odpust zupełny), 

– przyjęcie Komunii Świętej (konieczna dla uzyskania każdego odpustu, lecz można 

ją przyjąć w ciągu kilku dni po czynności), 

– odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego (konieczna dla uzyskania 

każdego odpustu; np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”; nie chodzi tu o modlitwę za 

samego papieża, lecz w ogólnych intencjach Ojca Świętego) 

– posiadać intencję zyskania odpustu; 

 

Jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji, lub nie były wypełnione wszystkie warunki, 

zyskuje się odpust cząstkowy.  
 

INTENCJE MSZALNE  03.03.2019 – 10.03.2019 

 

VIII Niedziela  

Zwykła 

03.03.2019 

9:00 † Jadwiga w 1. rocz. śmierci.  

11:00  † Witold Tutkowski w 5. rocz. śmieci. 

Poniedziałek 

04.03.2019 

18:00 †† Wanda i Antoni. 

Wtorek   

05.03.2019 

8:00 † Ojciec chrzestny Bolesław Trendel. 

Środa  

06.03.2019 

18:00  †† Edmund Budzisz, Hanna Smus i Witold Tutkowski. 

Czwartek 

07.03.2019 

08:00 †† Jan, Cecylia, Jan, Matylda, Dziadkowie, Rodzeństwo,   

i wszyscy krewni w rodzinie – prośba do Najświętszych 

Ran Pana Jezusa o ich zbawienie. 

Piątek 

08.03.2019 

18:00 † Hanna Smus. 

 Sobota  

09.03.2019 

18:00 †† Kazimiera, Zdzisław i dziadkowie. 

I Niedziela  

Wielkiego 

Postu 

10.03.2019 

9:00 † Bernard.  

11:00  †† Anna i Józef Rigga. 

11:00 †† Rodzice: Aniela w 10 r. śmierci i Władysław. 


