


   WIELKI POST wielu z nas od zawsze 

kojarzy z posypaniem sobie głowy 

popiołem, przyjęciem postawy 

zasmuconego grzesznika i realizowanymi 

z zaciśniętymi zębami postanowieniami. To 

wszystko w jakimś stopniu ma sens, ale 

 

   CZY TYLKO O TO W POŚCIE CHODZI? 



  Wszystkie Gorzkie 

Żale, Drogi Krzyżowe, 

Misteria i inne 

nabożeństwa nie mają 

nas doprowadzić do 

użalania się nad sobą i 

tym „jak Pan Jezus był 

biedny”.  

NIE TĘDY DROGA!!! 



   Wszystko, co dzieje się w Kościele, w tym czasie, 
ma nas skierować na drogę nawrócenia. Ale co to w 
zasadzie znaczy się nawrócić? Najczęściej 
tłumaczy się, że chodzi o uznanie zła, które 
popełniliśmy i podjęciu decyzji o tym, aby je 
zostawić za sobą i więcej go nie powtarzać. 
Oczywiście jest to prawda, ale tylko częściowa.  



   Greckie słowo oznaczające 

nawrócenie, „METANOIA” 

ma o wiele szersze 

znaczenie.  

 

   CHODZI O ZMIANĘ 

MYŚLENIA, KTÓRA Z 

KOLEI MA PROWADZIĆ 

DO ZMIANY SPOSOBU 

NASZEGO DZIAŁANIA.  



 



  Jest jeszcze jedna rzecz, 

którą Jezus zrobił, a o której 

bardzo często zapominamy 

w swojej perspektywie 

poszczenia.  

 

  ON ZMARTWYCHWSTAŁ, A 

TO ZMIENIA WSZYSTKO. 



   Tego wyjątkowego czasu nie można 

przegapić. Kościół od wieków ma na to 

trzy sposoby, żeby go nie zmarnować: 

 

POST  

 JAŁMUŻNA 

  MODLITWA 



    „Czyż nie jest raczej postem, który Ja wybieram: rozerwać kajdany 
zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i 
wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, do domu 
wprowadzić biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i 
nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak 
zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja 
poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy 
zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: Oto 
jestem! Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na 
pustkowiach”. 

 
 (Iz 58,6-9a.11a) 



   „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 



   Jednym ze środków formacyjnych i ascetycznych, 
które Kościół proponuje zawsze, ale szczególnie w 
tym czasie liturgicznym, są rekolekcje.  

   Rekolekcje (łac. recolligere – zbierać na nowo) 
to kilkudniowy okres poświęcony odnowie 
duchowej poprzez modlitwę, konferencje oraz 
spowiedź, by znowu zbierać – w głowie i w sercu – 
bogactwo chrześcijańskiej wiary. 

 



     W czasie czterdziestu dni Wielkiego Postu warto zaplanować 
czas rekolekcji, czas zastanowienia się nad sobą i nad 
swoim życiem. 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. A może  właśnie tegoroczne 
nauki rekolekcyjne będą dla mnie swoistą pustynią, 
powrotem do źródeł? 

     
    





   A obok krzyża Jezusowego stały: 
Matka Jego i siostra Matki Jego, 
Maria, żona Kleofasa, i Maria 
Magdalena.  Kiedy więc Jezus 
ujrzał Matkę i stojącego obok Niej 
ucznia, którego miłował, rzekł do 
Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». 
Następnie rzekł do ucznia: «Oto 
Matka twoja». i od tej godziny 
uczeń wziął Ją do siebie. 

 
J 19. 25-27 



   Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: 
«Czyż 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 będziesz ze Mną w raju». 

 
Łk 23, 39-43 

 



   Na widok tego, co się działo, 
setnik oddał chwałę Bogu, 
mówiąc: «Istotnie, człowiek ten był 
sprawiedliwy».  Wszystkie też 
tłumy, które zbiegły się na to 
widowisko, gdy zobaczyły, co się 
działo, powracały, bijąc się w 
piersi. Wszyscy Jego znajomi stali 
z daleka; a również niewiasty, 
które Mu towarzyszyły od Galilei, 
przypatrywały się temu. 

 
Łk 23, 47-49 

 



   Rekolekcje mogą być otwarte lub 
zamknięte. Pierwsze to typowe 
rekolekcje parafialne w Kościele, 
które trwają zwykle cztery dni, 
wliczając niedzielę. Rozpoczynają 
się niedzielną Mszą ze specjalnym 
rekolekcyjnym kazaniem głoszonym 
przez kapłana rekolekcjonistę. W 
czasie rekolekcji zazwyczaj jest 
okazja do przystąpienia do 
sakramentu pokuty i pojednania. 
Uczestnictwo w rekolekcjach jest 
związane z otrzymaniem odpustu 
zupełnego. 



   Rekolekcje wykorzystują możliwość, którą 
dają środki masowego przekazu: rekolekcje 
radiowe, telewizyjne, internetowe, na 
facebooku. Natomiast obecność fizyczna w 
świątyni pokazuje, że uczestniczy się z 
poświęceniem, z większym wysiłkiem.  



   Rekolekcje wielkopostne to  szczególny 
i wyjątkowy czas w roku liturgicznym 
Kościoła. Jest to czas próby, czas lekcji i 
nauk, kiedy uczymy się roztropności, 
mądrości ducha i stajemy się lepsi. Czas 
rekolekcji jest bardzo znanym aktem 
pokutnym praktykowanym w Kościele 
od wieków – aktem duchowych 
ćwiczeń.  

 


