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06.02.2021 “W Wielkim Poście staramy się być lepsi”. 

 

1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

2. Za 11 dni, 17 lutego rozpocznie się szczególny czas, nazywany Wielkim 

Postem. Będzie trwał 40 dni. 

Zaczyna się on zawsze w Środę Popielcową.  

W tym dniu gromadzimy się na Mszy świętej, podczas której kapłan 

posypie nasze głowy popiołem. 

 Popiół to resztki po czymś, co przestało istnieć. 

 Ma przypomnieć nam, że to, o co tak się staramy, zabiegamy każdego 

dnia to nie wszystko. Jest to ulotne jak popiół. 

 Wielki Post jest drogą, podczas której zastanawiamy się nad swoim 

życiem, postanowieniami, czynami, nad siłą swojej wiary. Ile ocaleje z 

tego w godzinie próby?  

A jednak to znak nadziei. Bo nie idę przez tę Paschę sam. Idę z 

Chrystusem, który pierwszy przeszedł dla mnie tę drogę. Ewangelia to 

Dobra Nowina o Jego zwycięskim Przejściu przez śmierć do Życia. O tym, 

że On ma moc odrodzić mnie nawet z garstki popiołu. 
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3. Przeanalizujcie fotografię poniżej.  

- Jakiego koloru ornat ma ksiądz? Kolor ten będzie obowiązywał w 

okresie Wielkiego Postu. 

- Co zmieniło się w wyglądzie ołtarza? (nie jest to zdjęcie z naszego 

kościoła, ale ołtarze we wszystkich świątyniach w tym czasie 

wyglądają podobnie). (brak kwiatów). 
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4. Przeczytajcie słowa, w których Pan Bóg mówi nam, czego od nas 

oczekuje. Szczególnie w czasie Wielkiego Postu. 

“(...) nawróćcie się do Mnie całym swym sercem przez post i płacz, i lament”. 

Jl 2, 12 

“W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!”.2 Kor 5, 20 

- Do czego wzywa nas Pan Bóg? 

Bóg wzywa nas, byśmy całym sercem nawrócili sie do Niego. Abyśmy 

zdecydowanie odwrócili się od zła i grzechu i poprawili swoje życie.  

W Wielkim Poście chcemy chcemy się nawracać, stawać się lepsi, bardziej 

kochać Boga i ludzi. 

Pomocą w nawracaniu się, przemyśleniu swojego postępowania i poprawie 

życia są odprawiane w kościele nabożeństwa wielkopostne (Droga Krzyżowa, 

Gorzkie żale), głoszone rekolekcje oraz czytane na każdej Mszy świętej słowo 

Boże. 

Zadanie domowe 

1. Uzupełnij karty pracy. 

2. Przez cały Wielki Post rób każdego dnia 2 dobre uczynki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTY PRACY: 

a) 
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b) 2. Przeczytaj uważnie list ks. Tymoteusza do Piotrka. Podkreśl kredkami: 

 • czerwoną – to, czego nie będzie w Wielkim Poście w kościele i czego ludzie nie będą robić;  

• zieloną – to, co będzie w kościele i co ludzie będą robić; 
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 • fioletową podkreśl nazwy nabożeństw wielkopostnych;  

• żółtą – dzień rozpoczynający Wielki Post oraz dzień śmierci Pana Jezusa. 

 

Drogi Piotrku!(...) 

I oto znów Popielec.W kościele zrobiło się fioletowo. 

Nie ma na ołtarzu uśmiechniętych kwiatów. 

Pan organista nie gra na organach, 

bo ludzie chcą posłuchać ciszy  

i zastanowić się,dlaczego ksiądz powiedział: 

«Pamiętaj, że jesteś prochemi w proch się obrócisz». 

 (...) Chyba dobrze, Piotrku,  

że po karnawale zaczyna się Wielki Post. 

 Ludzie nie będą tańczyć, wyciszą muzykę. 

 Zasłuchają się w rekolekcje, będą lepsi.  

Zatrzymamy się na chwilę w rozpędzonym życiu.  

Nie bądź smutny, bo to już niedługo. 

 Jeszcze kawałek Drogi Krzyżowej, 

 trochę Gorzkich Żalów,  

trochę smutku w Wielki Piątek,  

trochę porządków świątecznych.  

Wyrzucimy stare popioły i grzechy.  

Będzie wiosna. Pora siać! 

 Wszystko będzie powstawać z popiołów.  

Wzejdzie słońce w Wielkanoc 

 i zaśpiewamy «Alleluja...».  

I my też zmartwychwstaniemy. 

 


