
 W II niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami scenę Przemienienia Pańskiego. 
W jednym momencie, w jednym miejscu obecni są ci, którzy przedstawiają swoimi osobami Stary 
Testament – Prawo (Mojżesz) i Proroków (Eliasz) – i Nowy Testament (Jezus). W scenie tej Bóg jed-
noznacznie pokazuje nam, że wydarzenie Jezusa Chrystusa jest wypełnieniem starotestamentalnych 
zapowiedzi.
 Jezus jedyny raz za ziemskiego życia objawia się uczniom w Bożej postaci. Słowo Boga po-
kazuje swoją chwałę, wskazuje na Tego, z ust którego wyszło. Coś, co zwraca szczególną uwagę, to fakt, 
że uczniowie śpią, choć ma miejsce tak niesłychane wydarzenie, jak rozmowa Jezusa z Mojżeszem  
i Eliaszem. My również możemy przespać to, co ważne, czyli okazję, jaką daje nam Wielki Post – od-
krycie Jezusa jako mojego Zbawiciela.
 Uczniowie jednak obudzili się w ostatniej chwili i, widząc chwałę Słowa, chcą Je zatrzymać, 
by brzmiało już nieustannie. Chcą uchwycić chwałę, która się w Nim objawia. Na Taborze przemienił 
się nie tyle Jezus, co Jego uczniowie – zmieniło się ich postrzeganie rzeczywistości. Ujrzeli własnymi 
oczyma to, czego dotąd nie widzieli. Spadły łuski z ich oczu i ujrzeli światło. A kto raz ujrzy światło, 
chce, by świeciło już na zawsze.
 I my mamy w Wielkim Poście przemieniać się dzięki słowu Bożemu, którego słuchamy. 
Przemieniać się mają nasze serca, byśmy widzieli to, czego inni nie widzą, i słyszeli to, czego inni nie 
słyszą. Jest tylko jeden warunek: obudzić się. 
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BIULETYN PARAFII PW. MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W GDAŃSKU-ŻABIANCE

NIE PRZESPAĆ NAJWAŻNIEJSZEGO 

ks. Mateusz Tarczyński



ZE SŁOWA BOŻEGO NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU
Rdz 15,5-12.17-18; Ps 27,1.7-9.13-14; Flp 3,17-4,1; Łk 9,28b-36   

 Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy 
się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A 
oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale  
i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie.
 Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego 
chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr 
rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Cie-
bie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi.
 Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy [tamci] we-
szli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!  
W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie  
i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO
22 LUTEGO

KATEDRY ŚWIĘTEGO PIOTRA, APOSTOŁA 
 Do roku 1969 Kościół łaciński obchodził dwa święta związane ze Stolicą Piotrową: 
Katedry św. Piotra w Rzymie (18 I) i Katedry św. Piotra w Antiochii (22 II). Po reformie litur-
gii oba te święta zostały połączone w jedno pod wspólną nazwą: Katedry św. Piotra.
 Od IV w. chrześcijanie rzymscy znali i obchodzili święto Katedry świętego Piotra, 
wspominając, że Apostoł był biskupem tego miasta. W ten sposób składali hołd św. Piotrowi 
za to, że właśnie w Rzymie założył gminę chrześcijańską i miasto to obrał za stolicę chrze-
ścijaństwa. Ponieważ jednak święto wypadało dawniej często podczas postu, dlatego w wielu 
stronach, np. w Galii, zaczęto je obchodzić 18 stycznia. Z biegiem lat ustaliły się zwyczajowo 
dwa święta: 18 stycznia Katedry św. Piotra w Rzymie, a 22 lutego Katedry św. Piotra w An-
tiochii. Według bowiem bardzo dawnej tradycji św. Piotr miał najpierw założyć swoją stolicę 
prymasa Kościoła Chrystusowego w Antiochii, gdzie przebywał kilka lat, zanim udał się ok. 
42 roku do Rzymu i tam poniósł śmierć męczeńską. W 1558 roku papież Paweł IV ustalił 
ostatecznie 18 stycznia jako pamiątkę wstąpienia na tron rzymski św. Piotra, a 22 lutego na 
obchód święta objęcia stolicy w Antiochii. Oba święta obchodzone początkowo w Rzymie 
Paweł IV rozszerzył obowiązkowo na cały Kościół łaciński.
 W bazylice św. Piotra w Rzymie za głównym ołtarzem, w absydzie, jest tron (kate-
dra), na którym miał zasiadać św. Piotr. Do V w. znajdował się on w baptysterium bazyliki 
św. Piotra. Drogocenna relikwia składa się jedynie z wielu kawałków drewna, spojonych od 
dawna bogato zdobionymi płytami z kości słoniowej. Słynny budowniczy bazyliki św. Piotra, 
Jan Wawrzyniec Bernini (+ 1680), zamknął ów tron w potężnej, marmurowej budowli. Ta 
właśnie katedra stała się symbolem władzy zwierzchniej w Kościele Chrystusa tak w oso-
bie świętego Piotra, jak również jego następców. Święto to jest więc z jednej strony aktem 
wdzięczności Rzymian za to, że św. Piotr tak bardzo wyróżnił ich miasto, z drugiej zaś strony 
- jest okazją dla wiernych Kościoła okazania następcom św. Piotra wyrazu czci. Tron, na któ-
rym zasiadał św. Piotr, obecny stale w kościele, gdzie papież odprawia nabożeństwa i sprawu-



je liturgię dnia, jest nieustannym świadectwem, że biskupi rzymscy mają tę samą władzę nad 
Kościołem Chrystusa, jaką miał Piotr; że następcami Piotra mogą być tylko biskupi rzymscy.
 Teksty ewangeliczne podają nam wiele przykładów, że Chrystus Pan 
spomiędzy wszystkich Apostołów wyróżniał w sposób szczególniejszy św. Pio-
tra. Warto przypomnieć w tym miejscu dwa: obietnicę prymatu i jej wypełnienie: 
 „I ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej Skale zbuduję Kościół 
mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokol-
wiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie 
rozwiązane w niebie” (Mt 16, 18-19).
 Słowa obietnicy są skierowane jasno i wyraźnie tylko do św. Piotra. Skierował zaś 
je Pan Jezus publicznie, wobec wszystkich Apostołów. Obrazy: opoka, klucze, władza zwią-
zywania i rozwiązywania - to wszystko są znane powszechnie symbole władzy. Pan Jezus 
faktycznie oddał św. Piotrowi najwyższą władzę w swoim Kościele:
 „Gdy spożywali śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, 
czy Mnie miłujesz więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię ko-
cham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje». I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: 
«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię ko-
cham». Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, 
czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» 
I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: 
«Paś owce moje»” (J 21, 15-17).
 Piotr faktycznie sprawował najwyższą władzę w Kościele po wniebowstąpieniu 
Pana Jezusa. Mamy na to wiele dowodów, które nam przekazał św. Łukasz w Dziejach Apo-
stolskich. To Piotr proponuje w miejsce Judasza wybór następcy (Dz 1, 15-26). Jego propo-
zycja zostaje przyjęta. Piotr przemawia do tłumu w dzień Zesłania Ducha Świętego (Dz 2, 
5-38) i do najwyższej Rady żydowskiej (Dz 4, 5-12). Piotr został aresztowany przez Heroda 
jako głowa Kościoła (Dz 12, 1-19). To w końcu Piotr rozstrzyga na soborze apostolskim, 
żeby ewangelizację rozszerzyć także na pogan i że neofitów nawróconych z pogaństwa należy 
zwolnić z nakazów judaizmu (Dz 15, 1-12).
 Dowodem najwymowniejszym, że św. Piotr był w Rzymie i że tam poniósł śmierć 
męczeńską, jest jego grób. Według podania miał on znajdować się w bazylice św. Piotra pod 
konfesją. Badania przeprowadzone przed rokiem 1950 potwierdziły głos tradycji. Znaleziono 
tam śmiertelne szczątki Apostoła.
 Współcześnie wśród chrześcijan istnieją jednak spory dotyczące zakresu władzy 
papieża. Z tego powodu Sobór Watykański I (1870) wydał następujące orzeczenie dogma-
tyczne: „Nauczamy przeto i orzekamy, według świadectw Ewangelii, że Chrystus Pan bez-
pośrednio i wprost św. Piotrowi Apostołowi obiecał i powierzył prymat władzy nad całym 
Kościołem Bożym... Jeśliby tedy kto powiedział, że św. Piotr Apostoł nie jest przez Chrystusa 
Pana ustanowiony księciem wszystkich Apostołów i głową widzialną całego Kościoła wal-
czącego, albo że otrzymał on od tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa wprost i bezpośrednio 
tylko honorowy a nie prawdziwy prymat władzy, niech będzie wyklęty”.
 Biskupi rzymscy zawsze uważali się i byli uważani za bezpośrednich następców św. 
Piotra Apostoła. Stąd też Sobór Watykański I miał prawo orzec: „Nauczamy przeto i oświad-
czamy, że Kościół Rzymski z ustanowienia Pana posiada naczelną władzę nad wszystkimi 
Kościołami. Władza ta Kościołowi Rzymskiemu przysługuje na mocy zwykłego porządku 
rzeczy. Tę władzę biskup rzymski otrzymał bez niczyjego pośrednictwa... Względem niej 
mają też obowiązek hierarchicznej uległości i posłuszeństwa pasterze każdego obrządku  
i każdego stopnia godności oraz wierni, tak każdy z osobna, jako też wszyscy razem wzię-



ci, nie tylko w sprawach wiary i obyczajów, ale również w tych, które należą do karności  
i rządów Kościoła na całym świecie... Jeśliby więc kto mówił, że papież ma tylko obowiązek 
nadzorowania lub kierowania, a nie najwyższą i pełną władzę rządzenia całym Kościołem... 
niech będzie wyklęty”.
 Święto to przypomina nam, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła. 
Kościół modli się, aby „pośród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona”.

23 LUTEGO
ŚWIĘTY POLIKARP, BISKUP I MĘCZENNIK 

 Polikarp należy do Ojców Apostolskich. Mianem tym od XVII w. określa się świę-
tych pisarzy kościelnych, którzy żyli jeszcze w czasach apostolskich i przekazali nam pewne 
treści pochodzące od Apostołów. Ojcowie ci są bezpośrednim łącznikiem pomiędzy ucznia-
mi Chrystusa a chrześcijaństwem lat późniejszych. Do Ojców tych zwykło się zaliczać wśród 
innych: św. Klemensa I Rzymskiego, papieża (+ 97), św. Ignacego z Antiochii (+ 110-117), 
św. Papiasza (w. II) i św. Polikarpa (+ ok. 156). Od Ojców Apostolskich należy odróżnić Oj-
ców Kościoła, czyli tych świętych, którzy żyli w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, a swoją 
wiedzą i pismami przyczynili się do wyjaśnienia wiary i jej obrony przeciwko błędom. Jako 
datę graniczną dla Ojców Kościoła na Zachodzie zwykło się podawać rok 636, czyli śmierć 
św. Izydora z Sewilli, a na Wschodzie rok ok. 749, czyli śmierć św. Jana Damasceńskiego. 
Od Ojców Kościoła odróżniamy wreszcie doktorów Kościoła, którzy żyli w różnych czasach,  
a wyróżniali się niezwykłą wiedzą i obroną wiary.
 Według św. Ireneusza (+ 202), Polikarp był uczniem św. Jana Ewangelisty. Tertulian 
i św. Hieronim przekazali nam informację, że św. Jan Apostoł ustanowił swojego ucznia, 
Polikarpa, biskupem w Smyrnie (dzisiejszy Izmir), w Małej Azji. Około roku 107 św. Ignacy 
z Antiochii napisał piękny list do Polikarpa, kiedy był wieziony okrętem do Rzymu, by tam 
ponieść śmierć męczeńską, i zatrzymał się w Troadzie. W liście tym Ignacy oddaje Polikar-
powi najwyższe pochwały, kiedy go nazywa dobrym pasterzem, niezłomnym w wierze i męż-
nym atletą Chrystusa. Takim przedstawiają go wszystkie świadectwa. Wiemy, że ok. 155 r. 
Polikarp przybył do Rzymu, by z papieżem Anicetem prowadzić rozmowy ustalające termin 
obchodzenia Wielkanocy. Świadczy to o wysokiej pozycji biskupa Smyrny.
 Według relacji pierwszego historyka Kościoła, Euzebiusza z Cezarei Palestyńskiej, 
Polikarp miał rządzić Kościołem w Smyrnie przez około 60 lat i ukoronować życie śmiercią 
męczeńską. Miał ponad 86 lat, kiedy oskarżono go o lekceważenie pogańskiej religii i jej 
obrzędów, jak też zwyczajów. Oskarżono go przed namiestnikiem (prokonsulem) rzymskim, 
Stacjuszem Kodratosem. Na oskarżenia Polikarp odpowiedział: „Osiemdziesiąt sześć lat słu-
żę Chrystusowi, nigdy nie wyrządził mi krzywdy, jakżebym mógł bluźnić memu Królowi 
i Zbawcy?”. Kiedy zaś sędzia groził Świętemu, że go każe spalić żywcem, Polikarp odparł: 
„Ogniem grozisz, który płonie przez chwilę i wkrótce zgaśnie, bo nie znasz ognia sądu, który 
przyjdzie, i kary wiecznej”. Stacjusz skazał Polikarpa na śmierć przez spalenie na stosie. Gdy 
zaś płomienie nie chciały się imać męczennika, zginął od pchnięcia puginałem. Działo się 
to na stadionie w Smyrnie 22 lutego, najprawdopodobniej w 156 r., choć podaje się okres 
pomiędzy rokiem 155 a 169. Polikarp pozostawił po sobie cenny list do Filipian - świadectwo 
tradycji apostolskiej. Innym ważnym pomnikiem literatury starochrześcijańskiej jest opis 
jego męki (Martyrium Policarpi).
 Źródło: brewiarz.pl 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.Przeżywamy drugą niedzielę Wielkiego Postu, zwaną „ad gentes”, jako Dzień Modlitwy, Postu 
i Solidarności z Misjonarzami. Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło: „Miłosierni aż po 
krańce świata”. Naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach 
i tych, którzy Dobrą Nowinę o Zbawieniu i Miłosierdziu niosą na krańce świata. Po Mszach Św. 
będzie można złożyć ofiary do puszek na wsparcie misji. 
2. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

• Droga Krzyżowa– w piątki o godz. 7:30, 16:30 (dla dzieci), 18:30 i 19:30 (dla mło-
dzieży); 

• Gorzkie Żale– w niedziele o godz. 17:00. Kazania pasyjne głosi w tym roku  
ks. kanonik Rafał Dettlaff, kanclerz Kurii Metropolitalnej.

3. W Wielkim Poście zachęcamy do podjęcia osobistych postanowień i umartwień. Pod chórem 
wyłożona jest Księga Abstynencji, do której można wpisać się, deklarując czas własnej abstynencji.
4. W przyszłą niedzielę rozpoczynają się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne, które popro-
wadzi ks. Piotr Prusakiewicz CSMA, animator generalny Rycerstwa Świętego Michała Archa-
nioła, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”. Plan rekolekcji na plakatach i na naszej 
stronie internetowej. 
5. Dzisiaj przypada 25. rocznica święceń biskupich ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia, metro-
polity gdańskiego. Wspierajmy Czcigodnego Jubilata naszą modlitwą, wypraszając potrzebne dla 
niego łaski w dalszej posłudze Kościołowi. Serdecznie zapraszamy na Mszę Św. z okazji Srebrne-
go Jubileuszu Sakry Księdza Arcybiskupa, która odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 13:00  
w katedrze oliwskiej. Mszy Św. będzie przewodniczyć i homilię wygłosi ks. abp Józef Kowalczyk.
6. Zapraszamy na katechezę dla dorosłych w poniedziałek o godz. 19:00 w sali parafialnej. Temat 
spotkania: „Miłosierny ojciec i jego dwaj synowie, czyli człowiek w relacji do Pana Boga”. Ka-
techezę poprowadzi ks. Mateusz.
7. Dziękujemy za ofiary złożone w zeszłą niedzielę na tacę inwestycyjną. Zebraliśmy 12.136 zł. 
Niech Pan Bóg Was błogosławi za Waszą ofiarność! Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że oso-
by, które chciałyby włączyć się w dzieło realizacji korony dla figury Matki Bożej, mogą zgłaszać 
się w zakrystii. Z góry dziękujemy za każdy dar serca!
8. Parafialny Zespół Caritas służy pomocą w odliczaniu 1% podatku dochodowego na rzecz 
Caritas podczas dyżuru w poniedziałki w godzinach 16:00-17:30. Oferta pomocy skierowana jest 
do emerytów i rencistów.
9. Kończy się powoli III Parafialny Konkurs Fotograficzny pod hasłem „Chwała Boża w archi-
tekturze”. Prace konkursowe prosimy przynosić do zakrystii lub biura parafialnego do 29 lutego. 
Rozwiązanie konkursu 10 kwietnia 2016 r. 
10. Wszystkich maturzystów zachęcamy do wzięcia udziału w pielgrzymce maturzystów na  
Jasną Górę. Z naszej parafii organizujemy wyjazd na to spotkanie w dniach 11-12 marca. Więcej 
informacji i zapisy w zakrystii u ks. Mateusza. Koszt wyjazdu: ok. 100 zł.
11. W Roku Jubileuszowym Miłosierdzia zapraszamy na 12-dniową pielgrzymkę do Włoch  
w dniach 3-14 września br. W programie: Wenecja, Padwa, Loreto, Lanciano, Monte San Angelo, 
San Giovanni Rotondo, Neapol, Pompeje, Monte Cassino, Rzym, Cascia i Mariazell. Koszt piel-
grzymki: 900 zł + 385 €. Zapisy w zakrystii lub u ks. Adama.
12. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 
śp. Edwarda Grabarka z ul. Sztormowej. 



INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK  22 lutego 2016 r.

7.00 + Mieczysław Kruszewski (greg. 19)
8.00 + Zenon Klimczyk (greg. 1)
18.00 ++ Rodzic: Małgorzata (22. r. śm.) i Eugeniusz (16. r. śm.)
19.00 + Irena Kudzbalska (20 r. śm.)

WTOREK   23 lutego 2016 r.
7.00 ++ Lucyna i Romuald
8.00 + Mieczysław Kruszewski (greg. 20)
18.00 + Walentyna Gulewicz
19.00 + Zenon Klimczyk (greg. 2)

ŚRODA    24 lutego 2016 r.
7.00 ++ Eugenia i Dominik
8.00 + Zenon Klimczyk (greg. 3)

18.00 1) + Mieczysław Kruszewski (greg. 21)
2) ++ Rodzice: Anna (4. r. śm.) i Stanisław (27 r. śm.)

19.00 Maciej – w dniu imienin i urodzin, o Boże błog. i opiekę MBF
CZWARTEK    25 lutego 2016 r.

7.00 + Mieczysław Kruszewski (greg. 22)
8.00 W pewnej intencji

18.00 1) ++ Zmarli z rodzin: Klosiów, Lisińskich i Dargaczów
2) ++ Wacław Szymański (5. r. śm.) i rodzice z ob. stron

19.00 + Zenon Klimczyk (greg. 4)
PIĄTEK  26 lutego 2016 r.

7.00 + Zenon Klimczyk (greg. 5)
8.00 + Mieczysław Kruszewski (greg. 23)
18.00 ++ Antoni i zmarli z rodzin Kalichów i Sawickich
19.00 O łaskę intronizacji NSPJ w Polsce i w sercu każdego Polaka

SOBOTA  27 lutego 2016  r.
7.00 ++ Władysław (4. r. śm.), zmarli rodzice z ob. stron i bracia oraz cierpiący w czyśćcu
8.00 + Zenon Klimczyk (greg. 6)

18.00
1) + Mieczysław Kruszewski (greg. 24)
2) Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Zenona z okazji 85. 
urodzin

19.00 70. rocznica ślubu Władysławy i Wincentego Boratyńskich – o Boże błog. i opiekę MBF
NIEDZIELA   28 lutego 2016 r. 

6.30 ++ Roman, rodzice, brat oraz księża: Franciszek i Paweł

8.00 1) ++ Stanisław Murawski (29. r. śm.) oraz rodzice z ob. stron
2) + Zenon Klimczyk (greg. 7)

9.30 ++ Rodzice: Edmund i Łucja oraz dziadkowie ob. stron

11.00
1) + Ewa Miarczyńska (8. r. śm.)
2) O Boże błog., zdrowie i opiekę MBF dla Piotra z okazji urodzin oraz dla całej jego 
rodziny

12.30 ++ Marian (2. r. śm.) oraz rodzice ob. stron
14.00 + Mieczysław Kruszewski (greg. 25)
18.00 + Jan Krzysztoń (1. r. śm.)
19.30 Za parafię



CZAS DUCHOWEGO PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT 
WIELKANOCNYCH

Główne przesłanie Wielkiego Postu koncentruje się na duchowym przygotowaniu chrześci-
jan do godnego przeżywania Wielkanocy, największych świąt chrześcijaństwa związanych  
z wydarzeniami męki śmierci i zmartwychwstania (Paschy) Chrystusa; wydarzeniami, które 
stanowią fundament Kościoła i naszej wiary. 

HISTORYCZNIE
Okres ten kształtował się powoli, przyjmując różne formy, by wreszcie osiągnąć znane nam 
dziś oblicze. W pierwszych wiekach Wielki Post obejmował tylko Wielki Piątek i Wielką 
Sobotę. W III w. poszczono już cały tydzień, zaś na początku IV w., na pamiątkę czterdzie-
stodniowego postu Jezusa na pustyni oraz czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po ucieczce  
z Egiptu, został on przedłużony do czterdziestu dni. W VII w. za początek postu przyjęto szó-
stą niedzielę przed Wielkanocą. Ponieważ niedziele były wyłączone z postu, aby zachować 40 
dni pokutnych, ich początek przypadał na środę; stąd Środa Popielcowa. Od 1570 roku był to 
już zwyczaj powszechnie obowiązujący w Kościele. W tym dniu na znak pokuty posypywano 
głowy popiołem przypominając sobie o prawdziwej wartości życia przy Bogu. Po Soborze 
Watykańskim II (1962-1965) ujednolicono różnie funkcjonujące nazwy niedziel Wielkiego 
Postu, tak że dziś nazywają się one: pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta Wielkiego Postu, 
szósta natomiast nazywa się Niedzielą Palmową, czyli niedzielą Męki Pańskiej. Okres Wiel-
kiego Postu trwa do liturgii Wielkiego Czwartku, która z kolei rozpoczyna właściwe jedno 
wielkie Święto Paschalne celebrowane w ramach trzech dni, tzw. Triduum Paschalne. 

LITURGICZNIE
Idąc śladem biblijnej zachęty do poszczenia, modlitwy i jałmużny, przyjmowano różne prak-
tyki pokutne, aby uwydatnić wagę tego okresu i należycie przygotować się do świąt. W związ-
ku z tym cała zewnętrzna oprawa liturgiczna przyjęła również odpowiednią formę: np. przez 
cały czas Wielkiego Postu nie śpiewa się Alleluja – w jego miejsce wykonuje się inny śpiew 
przed Ewangelią. Poleca się również używania szat liturgicznych koloru fioletowego. Jest to 
przede wszystkim okres duchowego przygotowania wnętrza (w języku biblijnym: serca) czło-
wieka, któremu towarzyszą zewnętrze przejawy i pewne gesty.

DUCHOWOŚĆ WIELKIEGO POSTU
Chodzi o to, co Kościół nazywa metanoią, czyli o trwalsze przylgnięcie do Boga, o nawróce-
nie serca człowieka ku Niemu oraz pojednanie z bliźnimi, wyrażone w:

• większej wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu,
• większym zasłuchaniu się w Słowie Bożym, w czym mają pomóc również organi-

zowane rekolekcje parafialne,
• unikaniu zbytecznego rozproszenia w postaci hucznych zabaw,
• większym skupieniu się na modlitwie, zarówno tej prywatnej jak i wspólnotowej,
• wykazaniu większej wrażliwości na potrzeby innych,
• korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania,
• uczestnictwie w różnych ćwiczeniach wielkopostnych, na przykład w nabożeń-

stwach wielkopostnych (gorzkie żale, droga krzyżowa), lub podejmowaniu pew-
nych szczególnych postanowień mających wykazać bezinteresowność, szlachet-
ność serca, uśmiech i życzliwość w stosunku do innych. 

ODNAJDYWANIE BOGA
Wszystkie te zachęty zbiera tradycyjna praktyka wielkopostnego skupienia się na modlitwie, 
poście i jałmużnie. W rzeczywistości wszystkie one mają na celu wskazanie, że pierwszym 
działającym w naszym życiu jest Bóg, który jest w stanie skutecznie pokierować nasze życie, 
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uleczyć nasze ewentualne zagubienie się w grzechu i pysze, czy zatrzymać choćby na chwilę 
nasze ciągłe zabieganie. Oczywiście, my ze swojej strony podejmujemy te działania mając na 
uwadze zbawcze posłanie Jezusa Chrystusa, a szczególnie Jego decyzję ofiarowania swego 
życia za nas, bo to jest główny motyw naszego nawrócenia (metanoi). 

Źródło: opoka.org.pl 

Misericordiae Vultus
FRANCISZEK 

BISKUP RZYMU 
SŁUGA SŁUG BOŻYCH 

WSZYSTKIM, KTÓRZY BĘDĄ CZYTAĆ TEN LIST 
ŁASKA, MIŁOSIERDZIE I POKÓJ

8. Wpatrując się w Jezusa i w Jego miłosierne oblicze możemy doświadczyć miłości 
Trójcy Przenajświętszej. Misją, którą Jezus otrzymał od Ojca, było objawienie w pełni 
tajemnicy Bożej miłości. «Bóg jest miłością» (1 J 4, 8. 16), ogłasza — po raz pierwszy i je-
dyny w całym Piśmie Świętym — Jan Ewangelista. Ta miłość stała się możliwa, widoczna  
i namacalna w całym życiu Jezusa. Jego osoba jest samą miłością, miłością dawaną dar-
mo. Relacje Jezusa z osobami, które Go otaczają, cechuje coś jedynego w swoim rodzaju 
i niepowtarzalnego. Znaki, które czyni, przede wszystkim w stosunku do grzeszników, 
ubogich, odrzuconych, chorych i cierpiących, wyrażają miłosierdzie. Wszystko w Nim 
mówi o miłosierdziu. Nic w Nim nie jest wyzute ze współczucia.
Jezus, widząc, że ludzie, którzy szli za Nim, są zmęczeni i strudzeni, zdezorientowani  
i bez przewodnika, odczuł w głębi serca silne współczucie dla nich (por. Mt 9, 36). Mocą 
tej właśnie współczującej miłości uzdrawiał chorych, których Mu przynoszono (por. Mt 
14, 14), oraz kilkoma chlebami i rybami nasycił wielkie rzesze (por. Mt 15, 37). Tym, 
co pobudzało Jezusa we wszystkich okolicznościach, nie było nic innego jak miłosier-
dzie, które pozwalało Mu czytać w sercach swoich rozmówców i odpowiadać na ich 
najprawdziwszą potrzebę. Kiedy spotkał wdowę z Nain, która odprowadzała syna do 
grobu, odczuł wielkie współczucie dla przejmującego bólu płaczącej matki i przywrócił 
jej syna, wskrzeszając go z martwych (por. Łk 7, 15). Po uwolnieniu opętanego w kraju 
Gerazeńczyków powierza mu tę misję: «Opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił i jak 
ulitował się nad tobą» (Mk 5, 19). Również powołanie Mateusza wpisuje się w ten ho-
ryzont miłosierdzia. Gdy Jezus przechodził obok komory celnej, Jego oczy spotkały się  
z oczami Mateusza. Było to spojrzenie pełne miłosierdzia, które przebaczyło grzechy 
tego człowieka oraz, zwyciężając opory innych uczniów, wybrało jego, grzesznika i cel-
nika, aby stał się jednym z Dwunastu. Św. Beda Czcigodny, komentując tę scenę z Ewan-
gelii, napisał, że Jezus spojrzał na Mateusza z «miłosierną miłością i wybrał go»: mise-
rando atque eligendo (8). Te słowa zawsze robiły na mnie wrażenie, dlatego wybrałem je 
na moje zawołanie biskupie. 


