
 
NORWICH  KATEDRA:   SOBOTA godz. 16.00  

NORWICH  THORPE:   NIEDZIELA godz. 11.00  

WATTON:    NIEDZIELA godz. 8.30 

KING’S LYNN:    SOBOTA godz. 19.00  

    oprócz III weekendu miesiąca  

DISS:     II i IV NIEDZIELA miesiąca godz. 13.30  

GREAT YARMOUTH:   I-wszy PONIEDZIAŁEK miesiąca o godz 19.00 

 

MSZE ŚW. W JĘZYKU POLSKIM W TYGODNIU 

Norwich Katedra:  wtorek godz. 11.00,  
Norwich – Thrope: II, III i IV poniedziałek m-ca; piątek  godz. 19.00;  
 Watton:       czwartek godz. 19.00 
 

14 lutego przypada Środa Popielcowa. 
Msza św.  w Norwich Thorpe o godz. 19.00. 

Serdecznie Zapraszam! 
 

Św. Stanisław Kostka 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Luty 2018 

Środa Popielcowa 

Popielec, inaczej Środa 
Popielcowa. Kościół 
katolicki przygotowuje się 
do świąt wielkanocnych 
przez okres Wielkiego 
Postu, trwającego 40 dni. 
Czas ten rozpoczyna się 
szczególnym dniem Środą 
Popielcową, a kończy 
obchodami Triduum 
Paschalnego, czyli 
przeżywaniem męki, 
śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa. W Środę Popielcową wierni nawiedzają kościoły, gdzie na znak 
rozpoczynającego się czasu pokuty, odbywa się obrzęd posypania głów popiołem. 
Popiół jest uzyskany ze spalenia poświęconych poprzedniego roku palm z Niedzieli 
Palmowej. Środa Popielcowa stanowi wartościowy i znaczący dzień w liturgicznym 
życiu Kościoła katolickiego. Obecnie obrzęd posypania głów popiołem w liturgii 
Środy Popielcowej ma uświadomić człowiekowi dwie sprawy, po pierwsze 
przemijalność życia ludzkiego (z prochu powstałeś i w proch się obrócisz)i po drugie 
potrzebę przemiany i nawrócenia do Boga (nawracajcie się i wierzcie w 
Ewangelię).Te dwie kwestie stanowią istotę dobrego przeżycia całego Wielkiego 
Postu, by później z prawdziwie godną postawą chrześcijanina przeżyć uroczystości 
paschalne. Należy jednak zauważyć, że celem przeżywania tego okresu liturgicznego 
w życiu Kościoła jest nie tylko Wielkanoc, ale przede wszystkim przygotowanie do 
ostatecznego spotkania z Bogiem w wieczności. Jest to fundamentalne w 
chrześcijaństwie, gdyż każdy ochrzczony zmierza na spotkanie z Bogiem. Chrystus, 
jak głosi wiara katolicka, przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, wyzwolił 
ludzkość od śmierci i grzechu. Dlatego przypomina się tenże fakt w różnych 
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KALENDARZ LITURGICZNY - LUTY 
 
02.02 – Święto Ofiarowania Pańskiego 
06.02 – św. Pawła Miki i jego towarzyszy męczenników 
10.02 – św. Scholastyki, dziewicy 
14.02 –  Środa Popielcowa (obowiązuje post ścisły) 
22.02 – Święto Katedry św. Piotra Apostoła 
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nabożeństwach pasyjnych, a szczególnie w sakramencie Eucharystii. Środa 
Popielcowa jako szczególny dzień w życiu Kościoła ,stanowi dla chrześcijanina 
określoną, pozytywną wartość w duchowym odrodzeniu i powrocie do Boga. 
Dlatego też ,cały okres Wielkiego Postu zachęca do refleksji nad życiem osobistym 
w odniesieniu do Boga i ludzi, pogłębionej zadumy nad relacjami międzyosobowymi 
w rodzinie, do uświadomienia sobie własnego stosunku do otaczającej przyrody. 
Chodzi więc o specyficzny rachunek sumienia, który w końcowej fazie ma 
doprowadzić do pojednania z Bogiem i ludźmi, do odrodzenia duchowego 
chrześcijanina. Celem więc Wielkiego Postu jest porzucenie grzesznych czynów i 
złych nawyków. Odwrócenie się od popełniania grzechów jest czymś dobrym, ale 
jest czymś co chrześcijanie powinni czynić każdego dnia, a nie jedynie podczas 
Wielkiego Postu. Jasne wyrażanie swojej przynależności i jedności z Chrystusem jest 
czymś właściwym, lecz podobnie jest to praktyka, w której powinniśmy trwać na co 
dzień. Bóg jest zainteresowany naszymi sercami gotowymi na jego codzienne 
zmiany, a nie jedynie przestrzeganiem pewnych praktyk. Przeżyjmy więc dobrze i 
rozważnie nadchodzący Wielki Post. 

Opracowała Maria Berlik - King's Lynn 
 

Uczynki pokutne 
Ks. Jerzy Olszówka SDS  

Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii - te słowa wypowiada 
kapłan w Środę Popielcową posypując nasze głowy 
popiołem na znak rozpoczęcia Wielkiego Postu czyli 
czterdziestodniowego okresu przygotowania do świąt 
wielkanocnych. Zanim jednak szczypta popiołu opadnie na 
nasze głowy, odczytywany jest fragment Ewangelii według 
świętego Mateusza, który wskazuje, jaką treścią należy 
wypełnić ten czas przygotowania. Post, modlitwa i 
jałmużna wyznaczają drogę, na którą zaprasza nas Kościół 

na progu Wielkiego Postu. Są to tzw. uczynki pokutne, które zakorzeniły się głęboko 
w chrześcijańskiej tradycji. 

Co skłania człowieka do zachowywania postu? Pomimo zmieniających się form 
praktykowania postu, motywacja pozostaje wciąż ta sama. Człowiek, który pości, 
chce powiedzieć Bogu, że całkowicie zdaje się na Niego, że poddaje się Jego woli. 
Postawa człowieka poszczącego jest postawą pokory i ufności. Chrześcijanin pragnie 

poprzez post pokutować i zadośćczynić za swoje grzechy oraz zjednoczyć się z 
cierpiącym Zbawicielem. 

  
Odwieczną słabością człowieka jest jednak sprowadzanie postu wyłącznie do 
wyrzeczeń zewnętrznych , do czynów, które nie dosięgają głębi ludzkiego serca. 
Tymczasem istota postu polega na takim wyrzeczeniu, któremu towarzyszy 
wewnętrzne nawrócenie i duchowa przemiana. Dlatego już prorok Joel nawoływał, 
aby w dniach postu “rozdzierać serca, a nie szaty” (por. Jl 2,13). Chodzi bowiem nie 
o to, by sobie czegoś odmówić, ale także i o to, by czymś innego człowieka obdarzyć, 
darować krzywdy, pojednać się z nim. Święty Augustyn mówi, że post ma dwa 
skrzydła: modlitwę i czyny miłości bliźniego. Dopiero post połączony z modlitwą i 
miłością staje się wielkim środkiem na drodze zbawienia, ponieważ bez nich same 
zewnętrzne umartwienia znaczą niewiele. 

  
Jedną z form miłości bliźniego jest jałmużna. Słowo to, które również staje się dziś 
“niemodne”, jest bowiem kojarzone z zależnością od innych ludzi, niedobrą litością, 
a nawet pogardą. Ma swój źródłosłów w języku greckim i oznacza czyn miłosierdzia. 
Pismo Święte wiele razy wspomina o obowiązku dawania jałmużny, jest ona 
bowiem czym innym niż zwykła filantropia. Właściwym motywem dawania 
jałmużny jest miłość - miłość Boga, znajdująca swój zewnętrzny wyraz w miłości 
bliźniego. Jako chrześcijanie pamiętamy o słowach Jezusa : “Wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 
25,41). To właśnie ów związek jałmużny z miłością sprawia, że jest ona cenniejsza 
od złota, że oczyszcza z grzechów, że ubogaca nie tylko tego, który coś otrzymuje, 
ale również tego, który daje (por. Tb 12, 8-9; Ps 41, 2). 

  
Aby jałmużna była rzeczywiście owocna, musi być prawdziwym darem serca, 
bezinteresownym, szczerym. Jałmużna więc nie może być zwykłym oddaniem 
komuś tego, co mi zbywa, co jest mi już niepotrzebne. Ona musi być dzieleniem się 
z drugim człowiekiem bogactwem swego serca. 

  
Obowiązek dawania jałmużny dotyczy wszystkich: nie tylko bogatych, ale i tych, 
którzy sami niewiele posiadają. Pojęcia jałmużny nie można bowiem zawężać tylko 
do dzielenia się dobrami materialnymi. Przy dawaniu jałmużny nie jest bowiem 
ważne tylko to, ile damy drugiemu człowiekowi w wymiarze czysto materialnym. 
Powinniśmy dać to wszystko, na co nas stać, ale jest sprawą istotną, żeby nasz dar 
był darem płynącym z głębi serca, był darem miłości. 



  

 


