„W tym czasie pokuty, umartwień i postów
Zbliżamy się w skrusze do Nocy Paschalnej” LG, Nieszpory

"Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”
(Mk 1,15)
ROZWAŻANIE O OKRESIE WIELKIEGO POSTU
„Popiół jest oznaką znikomości. Znikomości naszej, nie cudzej.
Naszej – więc i mojej własnej! Moją nietrwałość on mi ukazuje,
gdy kapłan z nastaniem wielkiego postu kreśli mi na czole krzyż
popiołem – niegdyś zielonych – gałązek z ubiegłej Niedzieli
Palmowej: Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem
reverteris!” – „pamiętaj, człowiecze: iż jesteś prochem i w proch
się obrócisz!” (Romano Guardini, „Znaki święte”) To
nawiązanie do Księgi Rodzaju 3,19 jest dla nas
ludzi (szczególnie młodych i zdrowych) takie…
odległe, a przecież Środa Popielcowa i Wielki
Post wzywający do pokuty, i powrotu do
pierwotnej gorliwości jest szansą, która jest
z miłosierdzia Bożego nam podarowana.
Popsuliśmy, to co Bóg uczynił w nas pięknym w
stworzeniu, popsuliśmy piękno człowieczeństwa
i nie chciało się nam być świętymi po chrzcie
świętym. Często zapominamy, że istotą czasu
przed Okresem Paschalnym, (ten okres przed
Wielkanocą nazywany jest powszechnie Wielkim Postem) jest
przygotowanie katechumenów (czyli kandydatów do chrztu
świętego i kolejnych dwóch sakramentów) do sakramentów
inicjacji chrześcijańskiej (a są nimi: chrzest, bierzmowanie,
eucharystia). Ogólne Normy Roku Liturgicznego i Kalendarza
wyraźnie wskazują w numerze 27, że Wielki Post jest czasem
przygotowania katechumenów do obchodu paschalnego
misterium, a wiernych przez wspomnienie przyjętego chrztu i
pełnienie pokuty. Niestety
często zapominamy o
wymiarze
chrzcielnym
tego okresu, a przecież
ten czas, to szansa do
naprawy
tego
co
popsuliśmy w relacjach
po
chrzcie
świętym.
Niech popiół z pięknych,
cieszących kiedyś oko
palm nas nie przeraża, ale
przypomni, że czas na ziemi jest krótki. „Przemija, bowiem
postać tego świata” (1 Kor 7,31) i warto życie pięknie przeżyć w
miłości Boga i człowieka…
REBUS – WYNIKI
Prawidłowe rozwiązanie rebusu z ostatniej Kartki z liturgii nadesłali,
jako pierwsi:
Ola Wiertelak - parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Zielonej Górze
Radosław Zieliński - parafia pw. św. Anny w Jordanowie
Piotr Krzyżanowski - parafia pw. św. Michała Archanioła w
Świebodzinie

40 DNI PRZED WIELKANOCĄ
Okres Wielkiego Postu, to 40 dniowy czas przygotowujący nas
do obchodów Świąt Paschalnych. Jest to czas o charakterze
pokutnym i wzywającym do nawrócenia oraz chrzcielnym.
Okres ten rozpoczyna się Środą Popielcową i trwa do Mszy
Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. W czasie Wielkiego
Postu zaproszeni jesteśmy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej i
Gorzkich Żali. Via Dolorosa (z 1288 roku) polega na tym, że
wierni uczuciowo idą tą samą drogą, którą
przemierzał Chrystus podczas wędrówki na
Golgotę. W tradycyjnej formie składa się ona z
14 stacji, a każda stacja jest obrazem męki
Chrystusa i przybliża nas do apogeum - śmierci
Pana Jezusa, która miała zbawczy wpływ na
dzieje
ludzkości.
Kolejnym
zwyczajem
wielkopostnym jest odśpiewywanie Gorzkich
Żali. Jest to nabożeństwo, podczas którego
rozważamy Mękę Pańską. Swe pochodzenie
Gorzkie
Żale
zawdzięczają
Księżom
Misjonarzom, którzy jako pierwsi wprowadzili je do kościoła
pw. Krzyża Świętego w Warszawie 16 lutego 1697 roku.
CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ NA LITURGIĘ
ŚRODY POPIELCOWEJ?
Na liturgię Środy Popielcowej przygotuj:
popiół na tacy
kropidło i wodę święconą
stolik na popiół, by nie stawiać go na ołtarzu
wodę i ręcznik do obmycia rąk kapłana po obrzędzie
posypania głów popiołem
Uwaga:
Obrzęd posypania głów popiołem następuje po homilii i nie
powinno się go powielać w I Niedzielę Wielkiego Postu.
SŁOWNICZEK LITURGICZNY:
 EWANGELIARZ – ozdobna księga liturgiczna, w której
znajdują się fragmenty Ewangelii, odczytywane zazwyczaj
uroczyście podczas Mszy świętej.
 MSZAŁ – księga zawierająca teksty stałe i zmienne Mszy
świętej wraz z przepisami dotyczącymi ich odprawiania.
 PONTYFIKAŁ – zawiera modlitwy i obrzędy wraz
z przepisami, które odnoszą się do sprawowania
sakramentów i sakramentaliów przez biskupa (np. Obrzęd
bierzmowania).

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (nr 1438)
Okresy i dni pokuty w ciągu roku liturgicznego (Okres Wielkiego Postu, każdy piątek jako wspomnienie
śmierci Pana) są w Kościele specjalnym czasem praktyki pokutnej. Okresy te są szczególnie
odpowiednie dla rekolekcji, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych
wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi (dzieła charytatywne i misyjne).

Koło Liturgiczne
WSD w Paradyżu
Opiekun: ks. dr Zbigniew Kobus
www.paradisus.pl

Redakcja: ks. Andrzej Hładki, kl. Adam Czeponis,
kl. Damian Wierzbicki, kl. Bartosz Warwarko,
kl. Mariusz Wysakowski, Paweł Wołyński
E-mail : redakcjakartka@o2.pl

TROCHĘ HUMORU
„Co byś powiedział – pyta
nauczyciel – gdyby wszedł tu
Pan dyrektor?” „Dzień
dobry”. „A kiedy by
wychodził?” ”Bogu niech
będą dzięki!”
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