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Temat: Okres Wielkiego Postu. 

 Wielki Post to czterdziestodniowy (łac. Quadragesima) okres liturgiczny 

przygotowujący do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan Świąt Wielkanocnych. 

Okres ten rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy 

Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek. Czym charakteryzuje się Wielki Post? 

- kolor szat liturgicznych: ........................................................................................................................................ 

- nabożeństwa wielkopostne: ............................................................................................................................................................................. 

- śpiewy i pieśni pasyjne: ....................................................................................................................................................................................... 

 

 

Co oznacza dla mnie znak posypania głowy popiołem? 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

Kościół w tym okresie zwraca uwagę na wewnętrzną i trwałą przemianę człowieka - jest to czas pokuty i 

nawrócenia. Jezus przyszedł po to, aby zmazać twój grzech i otworzyć drogę do Boga. Ta tajemnica odkupienia 

dokonanego na Krzyżu, prowadzi do pełni życia z Bogiem. Aby to zrozumieć, potrzebne są: 

 nawrócenie - ................................................................................................................................................................................................ 

 pokuta - .......................................................................................................................................................................................................... 

 post - ................................................................................................................................................................................................................ 

 jałmużna - ..................................................................................................................................................................................................... 

 modlitwa - .................................................................................................................................................................................................... 

 1 Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. 2 A [był tam] pewien człowiek, imieniem Zacheusz, 

zwierzchnik celników i bardzo bogaty. 3 Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, 

gdyż był niskiego wzrostu. 4 Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał 

przechodzić. 5 Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem 

dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». 6 Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. 7 A wszyscy, widząc 

to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». 8 Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego 

majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». 9 Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś 

zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. 10 Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i 

zbawić to, co zginęło». (Łk 19, 1-10) 

Co dokonało się w sercu Zacheusza? 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię 


