
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. 

 
Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty, 

celebrowany w Środę Popielcową, znany jest w wielu kulturach  

i tradycjach, m.in. w starożytnym Egipcie, u Arabów i w Grecji. W liturgii 

pojawił się on w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu 

pochodzą z X w. W 1091 r. papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako 

obowiązujący w całym Kościele. W tym też czasie ustalono, że popiół do 

posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych  

w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. 

 

W Środę Popielcową - zgodnie z kanonami 1251-

1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego - obowiązuje wstrzemięźliwość 

od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym 

tylko jeden - do syta). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy 

powyżej 14. roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do 

rozpoczęcia 60. roku życia. Prawo kanoniczne nie nakłada na wiernych 

natomiast obowiązku uczestniczenia w tym dniu w Eucharystii (chociaż 

jest to powszechną praktyką, z której nie powinno się rezygnować bez 

ważnej przyczyny). 

W całym Kościele w Wielkim Poście odbywały się nauki, które dawał 

kandydatom do przyjęcia Chrztu świętego sam miejscowy biskup. On 

także przeprowadzał końcowy egzamin i uroczyście udzielał tego 

sakramentu w noc wielkanocną przed świtem pamiątki Zmartwychwstania 

Pańskiego wobec całej wspólnoty kościelnej. Do dziś zaleca się, by 

chrzest osób dorosłych odbywał się właśnie w Wigilię Paschalną i był 

poprzedzony tzw. skrutyniami, odbywającymi się na przestrzeni Wielkiego 

Postu. 
 
 

WYDAWCA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie; ul. ks. Antoniego Arasmusa 2, 83-307 Kiełpino;  

www.parafiakielpino.pl; nr rachunku: 34 8309 0000 0072 8527 2000 0010 (z dopiskiem: „na cele inwestycyjne par. Kiełpino”) 

 

Nr 8/2020 VII Niedziela Zwykła 23 lutego 2020 

K O M E N T A R Z  D O  E W A N G E L I I …  

 
Dzisiaj,  Słowo Boże uczy nas, że pierwotne źródło i sposób na 
świętość jest w Bogu: «Bądźcie więc wy doskonali, jak 
doskonały jest Ojciec wasz niebieski» (Mt 05,48). Inspiruje 
nas, i do Niego idziemy. Szlak biegnie pod nowym prawem, prawem miłości. Miłość jest 
bezpiecznym przewodnikiem naszych ideałów, tak trafnie określonych w tym piątym 
rozdziale Ewangelii Mateusza. 
 
Stare prawo talionu z Księgi Wyjścia (por. Wj 21,23-35) —które miało na celu 
uniemożliwić bezlitosne zemsty i ograniczyć do “oko za oko”, ulgę wojenną— jest 
ostatecznie przewyższone przez Prawo miłości. W tych wersetach przekazuje się całą 
Wielką Kartę Swobód moralności chrześcijańskiej: miłość Boga i bliźniego. 
 
Papież Benedykt XVI mówi nam: «tylko służba innym otwiera mi oczy na to, co Bóg czyni 
dla mnie i jak bardzo mnie kocha». Jezus przedstawia nam prawo przeobfitej 
sprawiedliwości, zła nie pokonuje się czyniąc jeszcze większą szkodę, ale wydalając je z 
życia, ucinając w ten sposób jego oddziaływanie na nas. 
 
Aby zwyciężyć —mówi nam Jezus— potrzeba wewnętrznego opanowania i 
wystarczającej jasności, aby wiedzieć jakim prawem się kierować: bezwarunkowej i 
wielkodusznej miłości. Miłość doprowadziła Go do krzyża, jako że nienawiść zwycięża 
się miłością. To jest droga zwycięstwa, bez przemocy, z pokorą i radosną miłością, bo 
Bóg jest miłością w akcji. I jeśli nasze działania pochodzą z tej samej niezawodnej 
miłości, Ojciec rozpozna nas jako swoje dzieci. To doskonała droga, droga przeobfitej 
miłości, która prowadzi z prądem ku Królestwu, której najwierniejszym przejawem jest 
wzniosła manifestacja przepełniającej miłości, którą Bóg wlewa w nasze serca przez dar 
Ducha Świętego (por. Rz 5,5 ). 

Ewangelia: Mt 5, 38-48 

https://brewiarz.pl/czytelnia/rok_kpk.php3
https://brewiarz.pl/czytelnia/rok_kpk.php3


 

 

 

Z  O G Ł O S Z E Ń  P A R A F I A L N Y C H …    I N T E N C J E  M S Z A L N E  

 Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.15 spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowują-

cych się do I Komunii świętej. 

 26 lutego rozpoczynamy Wielki Post. Msze święte w Popielec w następującym 

porządku: rano o 7.15 i 9.30 oraz po południu o 16.00, 17.00, 18.00 i 19.00. Obo-

wiązuje post ścisły, to znaczy ilościowy i jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od po-

karmów mięsnych. Przed Mszą o godz. 18.00 nowenna do MB Nieust. Pomocy.  

 W sobotę o godz. 17.45 nabożeństwo do Świętego Michała Archanioła.  

 Za tydzień po Mszy św. o godz. 11.00 wymiana tajemnic różańcowych. 

 Bóg zapłać za składane ofiary na cele kościoła.  

 Dziękuję firmie Wroński za sprawną rozbiórkę pawilonu handlowego na działce 

cmentarza parafialnego. Dziękuję za uporządkowanie tego terenu, który służyć  

będzie na razie jako parking. Firmie Górski dziękuję za przygotowanie i złożenie  

w urzędach dokumentacji do tej inwestycji. Bóg zapłać. 

 Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kiełpinie  informuje, że w sekretariacie szkoły od 

2 marca 2020 r.  można  zapisywać  dzieci do  oddziałów przedszkolnych i klas 

pierwszych na rok szkolny 2020/2021. 

 NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE: 

 Droga krzyżowa w piątki: 

 dla dzieci o godz. 16.00 

 dla dorosłych o godz. 17.30 

 dla młodzieży i pracujących o godz. 20.00 

 Gorzkie Żale z Kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 15.00 

 SPOTKANIA FORMACYJNE: 

 dla młodzieży KSM we wtorek o godz. 19.00. 

 dla dzieci prowadzone przez Panie Katechetki w czwartek o godz. 18.00. 

 dla wszystkich przygotowujących się do sakramentu bierzmowania z klas 7  

w piątek o godz. 19.00.  

 dla wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, w niedzielę o godz. 18.50. 

PONIEDZIAŁEK 
 

24.02.2020 

07.15  

17.00 + za Wacława Arent (int. od siostry Renaty z rodziną) 

18.00 + za Bronisława Magulskiego i jego rodziców 

WTOREK 
 

25.02.2020 

07.15  

17.00 + za Michała Zielińskiego (rocz. urodzin) 

18.00 + za Annę Stencel (4 r. śm.), Franciszka oraz brata Andrzeja 

ŚRODA 
POPIELCOWA 

 
26.02.2020 

07.15 + za Witolda, Reginę i Józefa 

09.30 + za zm. z rodzin Ostrowskich i Czapiewskich 

16.00  

17.00 + za Gertrudę, Benedykta, Marka, Teresę i Przemysława 

18.00 + za Romana, Genowefę i Herberta 

19.00 + za Franciszka Miłosz 

CZWARTEK 
 

27.02.2020 

07.15  

17.00 
1) + za Zbigniewa i Irenę 

2) + za Jana i Augustyna Stencel oraz braci Józefa i Jana 

18.00 

1) + za Teodora Czerwińskiego (5 r. śm.) i zm. z rodziny oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 

2) + za Kazimierza Arendt (rocz. urodzin) 

PIĄTEK 
 

28.02.2020 
 

07.15  

16.00 Droga krzyżowa dla dzieci 

17.00 + za Franciszka i rodziców Helenę i Feliksa 

17.30 Droga krzyżowa dla dorosłych 

18.00 
1) + za Elżbietę Hirsz (14 r. śm.) oraz Huberta i Zenona  

2) + za Łukasza Okroj (3 r. śm.) 

20.00 Droga krzyżowa dla młodzieży i pracujących 

SOBOTA 
 

29.02.2020 

07.15 + za zm. rodziców z obojga stron 

17.00 + za Gertrudę i Lucjana Wolskich 

18.00 + za Teresę, Antoniego, Jacka i zm. z rodziny 

I 
NIEDZIELA  
WIELKIEGO 

POSTU 
 

1.03.2020 

07.30 + za Helenę Miłosz i Pawła Malc 

08.30 
Borcz 

 

09.30 + za Wacława 

11.00 

1) O łaski i Boże błog. dla biskupów Arkadiusza i Ryszarda oraz diecezji (int. 

od Apostolatu Margaretka) 

2) O Boże błog., opiekę MB dla Ireny Elgert w dniu 85 urodzin  

12.15 
1) + za Brunona Schmidtke 

2) + za Helenę, Józefa, Eugeniusza Stubińskich 

15.00 Gorzkie Żale 

18.00 + za Gertrudę Ertmańską (r. śm.) 


