
Temat: Post niech będzie Wielki 



P I Ł A T 

Jest rok: trzydziesty trzeci 

Chrystus z krzyżem 

przechodzi obok mnie 

wraz z Szymonem z Cyreny 

- przed chwilą Piłat 

skończył obmywanie rąk i  

idzie teraz  białymi schodami 

w cień oliwkowego ogrodu. 

Jest rok: dwa tysiące  

dwunasty prawie codziennie 

spotykam Piłata 

z drzazgą krzyża 

w niedomytej dłoni 

- wygląda na zmęczonego... 
 

Jan Henryk Cichosz 

Ecce Homo - Antonio Ciseri  

Poncjusz Piłat przedstawiający skromnego 

Jezusa z Nazaretu do ludzi Jerozolimy 



„Nawróćcie się do Mnie 

całym swym sercem, przez 

post i płacz, i lament. 

Rozdzierajcie jednak serca 

wasze, a nie szaty! 

Nawróćcie się do Pana Boga 

waszego! On bowiem jest 

łaskawy, miłosierny, 

nieskory do gniewu i wielki 

w łaskawości, a lituje się na 

widok niewoli”  

 

(Jl 2,12-13). 





Wielki Post (podobnie jak Adwent) jest 40 

dniowym okresem przygotowania do przeżycia 

najważniejszego czasu w roku liturgicznym. 

Jest to okres pokuty i przebaczenia oraz 

pogłębienia naszej jedności z Chrystusem. 

Jest czasem uświadomienia sobie swoich 

słabości i oddania się miłującemu Bogu. 

Wielki Post kończy się wraz z rozpoczęciem 

Triduum Paschalnego w czasie mszy 

Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.  



ŚRODA POPIELCOWA - tego dnia kapłan czyni 

popiołem znak krzyża na głowie wiernego (w Polsce 

praktykowane jest posypanie głowy popiołem), 

mówiąc jednocześnie: Pamiętaj, że jesteś prochem i 

w proch się obrócisz lub Nawracajcie się i wierzcie 

w Ewangelię, co ma przypomnieć człowiekowi o 

kruchości jego życia i nieuchronnej śmierci. 

 

    Tradycja posypywania głów popiołem na znak 

pokuty pojawiła się w VIII wieku. W XI wieku 

papież Urban II uczynił go obowiązującym 

zwyczajem w całym Kościele. Wówczas 

postanowiono, że popiół będzie pochodził z palm 

poświęconych w Niedzielę Palmową z ubiegłego 

roku. 



Wielki Post jest czasem odnowy ducha i nawrócenia. Początkowo 

było to zaledwie 40 godzin, czyli praktycznie tylko Wielki Piątek i 

Wielka Sobota. Potem przygotowania zabierały cały tydzień, aż 

wreszcie ok. V w. czas przygotowania do uroczystości 

Zmartwychwstania wydłużył się do 40 dni. Liczba 40 stanowi 

w Piśmie świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu 

przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub 

zbawcze działanie Boga. W Wielkim Poście Kościół odczytuje i 

przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na 

pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego 

publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: 

czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł 

przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po 

pustyni ku ziemi obiecanej; czterdzieści dni przebywania 

Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice 

Prawa.  



CZYNY POKUTNE: 

 

1.MODLITWA 

2.POST 

3.JAŁMUŻNA 



     Pierwszym krokiem w życiu duchowym jest 

modlitwa. Z jednej strony stanowi ona sposób 

pogłębiania osobistej zażyłości z Bogiem, z drugiej 

zaś prowadzi do otwarcia człowieka na plan, jaki 

Bóg ma wobec niego.  

 

     Nieprzypadkowo Jezus uczy swoich uczniów 

w modlitwie „Ojcze nasz” słów: niech Twoja wola 

spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie (Mt 6, 10 b). 

Bez osobistej zgody na wolę Bożą cały sens 

modlitwy, jak i innych praktyk religijnych, zostaje 

wypaczony. Otwarcie się na pełnienie woli Bożej 

jest podstawowym warunkiem życia 

chrześcijańskiego, bez którego trudno w ogóle 

mówić o miłości do Pana Boga.  



Post 
Drugi filar życia duchowego 

stanowi post. Post nie ma być 

zwykłym odchudzaniem się, ale 

jest poskromieniem swego ciała. 

Człowiek który potrafi sobie 

odmówić łakoci, czy jakiegoś 

dobrego pożywienia, uczy się jak 

być panem samego siebie.  

Post ścisły – obowiązuje w całym Kościele katolickim w 

Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek. Polega na 

powstrzymaniu się od spożywania mięsa (z wyjątkiem ryb) i 

ograniczeniu posiłków. Obowiązuje wszystkich pełnoletnich 

do ukończenia 60 roku życia. W Polsce post ścisły oznacza 

spożycie w ciągu dnia wyłącznie jednego posiłku do syta i 

dwóch niepełnych. 



Jałmużna 
I tu dochodzimy do trzeciego ważnego elementu życia 

duchowego – jałmużny. Tylko w wąskim znaczeniu 

stanowi ona datek przekazany osobie potrzebującej. 

W szerokim sensie chodzi o całościową postawę czynnej 

miłości chrześcijanina wobec innych ludzi. Wiąże się to 

bardzo ściśle z odkryciem własnych talentów 

i służeniem nimi osobom potrzebującym. Takie 

rozumienie jałmużny najpełniej ukazał Jezus: sam 

przecież tylko w niewielkim stopniu mógł materialnie 

pomagać innym (ponieważ był biedny). Fundamentem 

jego aktywności była modlitwa, dzięki której rozeznawał 

jak i komu pomagać. Również podejmowane przez Niego 

posty i umartwienia miały ścisły związek z Jego misją. 

Całe życie Jezusa zmierzało do największej jałmużny, 

jaką była całkowita ofiara z samego siebie na krzyżu. 



Nabożeństwa wielkopostne: 

 

Gorzkie żale – są popularnym zbiorem pieśni o męce 

Pańskiej śpiewanym podczas Wielkiego Postu. 

Nabożeństwo zostało połączone z wystawieniem 

Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. 

    Droga Krzyżowa - nabożeństwo przypomina drogę 

Jezusa z krzyżem z miejsca wydania wyroku (pretorium 

Piłata lub twierdzy Antonia) na miejsce jego wykonania 

poza murami Jerozolimy (aram. Golgota, łac. Calvaria, 

czyli Czaszka). Polega na medytacji Męki Chrystusa, 

połączonej z przejściem symbolicznej drogi wewnątrz 

kaplicy lub kościoła albo na zewnątrz. Drogę tę 

wyznacza 14 wydarzeń zwanych stacjami.  



Stacje Drogi Krzyżowej: 

 

1.Jezus na śmierć skazany 

2.Jezus bierze swój krzyż 

3.Jezus upada po raz pierwszy 

4.Jezus spotyka Matkę swoją 

5.Szymon Cyrenejczyk pomaga 

nieść krzyż Jezusowi 

6.Weronika wyciera twarz 

Jezusowi 

 7. Jezus upada po raz drugi 

8. Jezus pociesza niewiasty  

9. Jezus upada po raz trzeci 

10.Jezus z szat obnażony 

11.Jezus przybity do krzyża 

12.Jezus umiera na krzyżu 

13.Jezus z krzyża zdjęty 

14.Złożenie Jezusa do grobu 

15.Zmartwychwstanie 

Jezusa. 



Dziękuję za uwagę i życzę dobrego i 

głębokiego przeżywania tego pięknego 

okresu, jakim jest Wielki Post... 

B.G. 


