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Temat: Potrzeba pokuty i nawrócenia - 

Środa Popielcowa.   

 

Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego 

przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - 

Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten 

okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej 

sprawowanej w Wielki Czwartek.  

Czas Wielkiego Postu przypomina cierpienie Jezusa i pomaga nam w przeżyciu tych dni w duchu pokuty i 

umartwienia. Podejmując trud pokuty i przemiany swojego życia, chrześcijanin czyni to z miłości do Jezusa i 

przez wdzięczność za Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. 

Tekst Pisma Świętego (Mt 6, 1-6.16-18): 

Czystość zamiarów  

 
1 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. 2 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. 3 Kiedy zaś ty 
dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, 4 aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który 

widzi w ukryciu, odda tobie.  

Modlitwa  

 

5 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. 6 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. 

Post  
 

16 Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. 

Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. 17 Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, 18 aby nie 

ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 

 

Odpowiedz na pytania:  

1. Jakiej postawy uczy nas Pan Jezus?  

………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

2. Jakie postanowienia podejmujesz na czas Wielkiego Postu? 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………......  

………………………………………………………………………………………………………………......  
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