
32.a Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię 

– Środa Popielcowa 
 

Wprowadzenie 

 

ŚRODA POPIELCOWA – Rozpoczyna się Wielki Post 

 

Zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego 

w Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość (nie spożywa się 

pokarmów mięsnych) i post ścisły (ilościowy). Prawem o 

wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a 

prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.  

 

Nie istnieje natomiast 

obowiązek uczestniczenia w 

dzisiejszej Mszy świętej. Mimo to 

zachęcamy do wzięcia w niej udziału. 

W czasie Mszy dokonuje się 

obrzędu posypania głowy popiołem. 

Jest on przygotowywany z gałązek 

palm lub innych drzew poświęconych 

w poprzednim roku podczas Niedzieli 

Palmowej. Akt ten symbolizuje 

ułomność i przemijalność człowieka, 

jest znakiem żałoby i pokuty. 

 

 

 

Imię i nazwisko 

 

Mt 6, 1-6. 16-18 

Jezus powiedział do swoich uczniów:  

«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; 

inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.  

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. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, 

niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który 

widzi w ukryciu, odda tobie.  

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i 

modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. 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.  

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 

obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który 

widzi w ukryciu, odda tobie». 

 

https://www.youtube.com/embed/3-1FsEyacSw?feature=oembed


 

Po homilii kapłan ze złożonymi rękami mówi: 

Drodzy bracia i siostry, pokornie błagajmy Boga Ojca, aby pobłogosławił ten popiół, który nakładamy na 

nasze głowy na znak pokuty. 

Po krótkiej modlitwie w milczeniu kapłan mówi: 

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA  

Panie Boże, Ty przebaczasz ludziom, którzy się upokarzają i starają się zadośćczynić za grzechy, † 

wysłuchaj łaskawie nasze prośby * i udziel hojnie błogosławieństwa swoim sługom i służebnicom, którzy będą 

posypani tym popiołem, † niech wytrwają w czterdziestodniowej pokucie, * aby mogli z oczyszczonymi duszami 

uczestniczyć w paschalnym misterium Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

Albo: 

Boże, Ty nie chcesz śmierci 

grzeszników, lecz ich nawrócenia, † 

wysłuchaj łaskawie nasze prośby i racz w 

swojej dobroci pobłogosławić ten popiół, 

którym zamierzamy posypać nasze 

głowy, * spraw, abyśmy uznając, że 

jesteśmy prochem i w proch się 

obrócimy, † przez gorliwe pełnienie 

czterdziestodniowej pokuty otrzymali 

odpuszczenie grzechów, * i nowe życie 

na podobieństwo Twojego 

zmartwychwstałego Syna. Który żyje i 

króluje na wieki wieków. 

Kapłan kropi popiół wodą święcona nic 

nie mówiąc. 

 

 

https://brewiarz.pl/ii_21/1702/czyt.php3#top


W roku 2021 - w związku z trwającą pandemią 

- Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów wydała notę (Prot. N. 17/21), 

modyfikującą dalszy obrzęd nałożenia popiołu: 

Po odmówieniu modlitwy błogosławieństwa 

popiołu i po pokropieniu go w milczeniu wodą święconą, 

kapłan zwróciwszy się do obecnych, wypowiada jeden 

tylko raz do wszystkich formułę z Mszału Rzymskiego: 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 

lub: 

Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz. 

Następnie kapłan wyciera ręce i nakłada maseczkę ochronną na nos i usta, potem nakłada popiół na tych, 

którzy do niego podchodzą, albo - stosownie do okoliczności - sam podchodzi do tych, którzy stoją na swoich 

miejscach. Kapłan bierze popiół i posypuje głowę każdego, nic nie mówiąc. W czasie posypywania głów śpiewa 

się odpowiednią antyfonę lub pieśń. 
 

 

Modlitwa  

Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty,  

aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem.  

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
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