
WIELKI POST

CZAS NAWRÓCENIA



Wielki Post  - czas pokuty, przygotowujący do przeżycia 
najważniejszych dla chrześcijan, Świąt Wielkanocnych. 
Rozpoczyna się w Środę Popielcową, a kończy w sobotę przed 
Wielkanocą. Ostatnie trzy dni - Wielki Czwartek, Wielki Piątek i 
Wielką Sobotę - nazywamy Triduum Paschalnym. 



„Memento homo, quia pulvis es
et in pulverem reverteris”

Środa Popielcowa 
wprowadza nas w czas 
Wielkiego Postu. Popielec 
jest wydarzeniem 
niezwykłym, o bardzo 
długiej tradycji, która 
przemawia nadal bardzo 
wyraźnie. Popiół, którym 
posypywane są nasze 
głowy, przypomina o 
kruchości, ulotności 
naszego istnienia.  Ale 
jednocześnie staje przy 
nas Bóg, który pragnie 
nas przyciągać do siebie.



„Z prochu powstałeś
i w proch się obrócisz”



DLACZEGO 40 DNI WIELKIEGO POSTU?

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 
40-dniowego postu 
Jezusa na pustyni oraz 
40 lat wędrowania 
Izraelitów po ucieczce z 
Egiptu, został 
przedłużony do 40 dni. 
Niedziele jako dni 
świąteczne nie są i nie 
były nigdy do niego 
wliczane.



Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony 
przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, 
odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel …

(Mt 4, 1-3a)

POST JEZUSA NA PUSTYNI



Prawem o wstrzemięźliwości są 
związane osoby, które ukończyły 14 
rok życia, prawem zaś o poście są 
związane wszystkie osoby 
pełnoletnie, aż do rozpoczęcia 60 
roku życia. Duszpasterze oraz 
rodzice winni zatroszczyć się o to, 
ażeby również ci, którzy z racji 
młodszego wieku nie związani 
jeszcze prawem postu i 
wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni 
w autentyczny duch pokuty.

(Kan. 1252)

POST A PRAWO KANONICZNE

W Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są 
poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu.

(Kan. 1250)



CZWARTE  PRZYKAZANIE  KOŚCIELNE
„…w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach”



NAWRÓCENIE NINIWITÓW
„Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do 
Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam. 
Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była 
miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz 
iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: Jeszcze 
czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy 
Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do 
najmniejszego. (...) Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od 
swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą 
postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.” (Jon 3,1-10).

WIELKI POST A NAWRÓCENIE



„Dobrze, że post się zbliża,
to może trochę schudnę…”

Pojęć post i odchudzanie 
absolutnie nie da się używać 
zamiennie. Bo albo pościmy, 
albo się odchudzamy. 
Pościmy z pobudek 
religijnych, odchudzamy się z 
pobudek zdrowotnych i/lub 
estetycznych. Co nie znaczy, 
że skutkiem dodatkowym 
postu nie może być utrata 
masy ciała. I owszem, osoby 
dużo poszczące, są 
zazwyczaj szczupłe, ale 
chodzi właśnie o intencję.

POST, CZY ODCHUDZANIE? 



RODZAJE  POSTU

Post, który sobie 
narzucamy, może być 
różny. Można pościć o 
chlebie i wodzie w 
wybrany przez siebie 
dzień, można też 
pościć odmawiając 
sobie słodyczy, czy 
innych przysmaków 
przez jakiś czas. Przez 
miesiąc, przez tydzień, 
przez jeden dzień…



ŚWIĘCI O POŚCIE

„Umartwienia i posty bez poprawy serca są daremne i służą 
bardziej popisywaniu się niż poprawie życia”

św. Augustyn z Hippony

„Podobnie jak pościmy  żołądkiem, tak też powinniśmy pościć 
językiem, broniąc mu wypowiadania złośliwości, kłamstw, 
głupstw, oszczerstw i gniewnych słów”

św. Doroteusz z Gazy



„Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali 
przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli 
nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz 
jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w 
synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, 
powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę.  Kiedy zaś ty 
dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, 
aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu.  A Ojciec twój, który 
widzi w ukryciu, odda tobie”

Mt 6,1-4

JEZUSOWE  WSKAZANIA - JAŁMUŻNA



JEZUSOWE  WSKAZANIA - MODLITWA

„Gdy się modlicie, nie bądźcie 
jak obłudnicy. Oni lubią w 
synagogach i na rogach ulic 
wystawać i modlić się, żeby się 
ludziom pokazać. Zaprawdę, 
powiadam wam: otrzymali już 
swoją nagrodę. Ty zaś, gdy 
chcesz się modlić, wejdź do 
swej izdebki, zamknij drzwi i 
módl się do Ojca twego, który 
jest w ukryciu. A Ojciec twój, 
który widzi w ukryciu, odda 
tobie. Na modlitwie nie 
bądźcie gadatliwi jak poganie. 
Oni myślą, że przez wzgląd na 
swe wielomówstwo będą 
wysłuchani”

Mt 6,5-7



„Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają 
oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, 
powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, 
namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że 
pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który 
widzi w ukryciu, odda tobie”

Mt 6,16-18

JEZUSOWE  WSKAZANIA - POST



Kościół zaleca chrześcijanom trzy wielkopostne praktyki - 
modlitwę, post i jałmużnę. Czasami zdarza się te praktyki 
lekceważyć, traktować jako "opcje" do wyboru, z których można, 
ale nie trzeba skorzystać. Tak naprawdę są one jednak esencją i 
fundamentem chrześcijańskiego życia. I to całego życia, a nie 
tylko czterdziestu dni Wielkiego Postu.

ESENCJA I FUNDAMENT
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA



- Poszedłem, sprzedałem wszystko,
co miałem Panie, ile za to dasz mi 

szczęścia?

- Dam ci szczęścia nieskończenie 
wiele i za darmo, synu.

- To co kupimy za te pieniądze, 
Panie?

- Kupimy ci za nie krzyż.

- Panie, krzyż?

-Tak, za taką sumę kupimy całkiem 
duży krzyż.

[autor nieznany]

POWOŁANIE  DO  ŚWIĘTOŚCI



Czy sportowiec będzie mógł cieszyć się zwycięstwem, jeżeli nie 
będzie trenował, wymagał od siebie, pokonywał swoich słabości, 
odmawiał sobie wielu rzeczy dobrych i przyjemnych?

WYCHOWAWCZY SENS POSTU



„Lecz On był przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie”

(Iz 53,5)

PIEŚŃ O CIERPIĄCYM SŁUDZE JAHWE



„To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech
To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech

To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech
Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie”

[Golgoto]



„Jeden ze złoczyńców, których 
[tam] powieszono, urągał Mu: 
Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? 
Wybaw więc siebie i nas. Lecz 
drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet 
Boga się nie boisz, chociaż tę 
samą karę ponosisz? My przecież 
– sprawiedliwie, odbieramy 
bowiem słuszną karę za nasze 
uczynki, ale On nic złego nie 
uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij 
na mnie, gdy przyjdziesz do 
swego królestwa. Jezus mu 
odpowiedział: Zaprawdę, 
powiadam ci: dziś ze mną 
będziesz w raju”

(Łk 23, 39- 43)

DOBRY  ŁOTR



DOBRO

ZŁO

WIELKI POST – CZAS NAWRÓCENIA



REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Rekolekcje wielkopostne to szansa zastanowienia się nad sobą i 
swoim życiem. Pomagają nam zatrzymać się na chwilę, wyciszyć 
i zamyślić. Spotkać Boga i spotkać się sam na sam ze sobą. 
Trzeba wyjść na pustynię, bo tam jest cisza, spokój i milczenie. 
Wtedy można usłyszeć siebie.



NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE
- DROGA KRZYŻOWA

Droga krzyżowa – nabożeństwo o charakterze adoracyjnym, 
polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa 
Chrystusa na śmierć i złożenia Go do grobu. Tradycja ta powstała 
w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, 
którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach 
przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji 
ustalono w XVII w.



Gorzkie Żale to 
popularne w Polsce 
nabożeństwo pasyjne, 
połączone z 
wystawieniem 
Najświętszego 
Sakramentu i kazaniem 
pasyjnym. Pochodzi 
ono z początków XVIII 
w. - po raz pierwszy 
odprawiono je w 1707 r. 
w kościele Św. Krzyża w 
Warszawie. Jego tekst 
zachował oryginalne, 
staropolskie brzmienie.

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE
-GORZKIE ŻALE



SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

„Choćby wasze grzechy były jak 
szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby 
były czerwone jak purpura, staną się 

jak biała wełna”
(Iz 1, 18)

„Grzech, choćby najsilniejszy, skoro wydrzesz z łona,
Natychmiast przed oczyma spowiednika skona”

A. Mickiewicz

„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym 
odpuścicie grzechy, są im 

odpuszczone, a którym zatrzymacie, 
są im zatrzymane”

(J 20, 23)



Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. 
Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie

(J 14,6)


