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Popielcow� rozpoczynamy w Ko�ciele Katolickim czas Wielkiego Postu.</strong><p>�roda Popielcowa rozpoczyna
w Ko�ciele okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty. Ma on pobudzi�wiernych do podj�ia
zdecydowanej drogi osobistej odnowy. Asceza nieod��czna od nawr�enia prowadzi do wi�szego otwarcia si�na
potrzeby bli�niego. Okres osobistej i wsp�notowej ascezy zako�zy si�w Wielkanoc, kt�a w tym roku przypada 23
marca. W Wielkim Po�cie Ko�ci�odczytuje i prze�ywa nie tylko czterdzie�ci dni sp�zonych przez Jezusa na
pustyni na modlitwie i po�cie przed rozpocz�iem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne
uobecnione na nowo w liturgii: czterdzie�ci dni powszechnego potopu, kt�e by�y wst�em do paktu przymierza
zawartego przez Boga z Noem; czterdzie�ci lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; czterdzie�ci
dni przebywania Moj�esza na G�ze Synaj, gdzie otrzyma� on od Jahwe Tablice Prawa. Istot� tego okresu
pozostaje przygotowanie wsp�noty wiernych do najwi�szego �wi�a chrze�cijan, jakim jest Wielkanoc.
Przygotowanie przez nawr�enie, s�uchanie s�owa Bo�ego i modlitw� "Nawracajcie si�i wierzcie w Ewangeli�
to s�owa Jezusa najcz�iej powtarzane przez kaznodziej� przez sze��tygodni Wielkiego Postu. Z liturgii znika
radosne "Alleluja" i "Chwa�a na wysoko�ci Bogu", a dominuj�cym kolorem szat liturgicznych staje si�fiolet.
Okresy i dni pokuty s� w Ko�ciele katolickim specjalnym czasem �icze�duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek
o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzecze� jak post i ja�mu�na, braterskiego dzielenia si�z innymi, m.in.
poprzez inicjowanie dzie� charytatywnych i misyjnych. W pierwszych wiekach chrze�cija�twa przygotowanie do
Zmartwychwstania trwa�o tylko czterdzie�ci godzin, czyli praktycznie tylko przez Wielki Pi�tek i Wielk� Sobot�
Potem przygotowania zabiera�y ca�y tydzie� a� wreszcie ok. V w. czas ten wyd�u�y� si� Po raz pierwszy o
po�cie trwaj�cym czterdzie�ci dni wspomina �w. Atanazy z Aleksandrii w li�cie pasterskim z okazji Wielkanocy z
334 r. W wieku IV tradycj�t�potwierdza Egeria w swoim pami�niku, a tak�e Cyryl Jerozolimski, kiedy pisze w
swoich katechezach o czterdziestu dniach pokuty. W Ko�ciele rzymskim post rozpoczyna� si�w 6 niedziel�przed
Wielkanoc�. W trosce o zachowanie czterdziestodniowego postu, przy czym w tym okresie nie poszczono w niedziel�
a na Wschodzie w sobot�i niedziel� postanowiono przenie��pocz�tek Wielkiego Postu z niedzieli na �rod�
Ostatecznie �roda jako pocz�tek Wielkiego Postu wesz�a na sta�e do tradycji rzymskiego ko�cio�a w 1570 roku.
Tradycyjnemu obrz�owi posypania g�� popio�em towarzysz� w Wielk� �rod�s�owa: "Pami�aj, �e jeste�
prochem i w proch si�obr�isz". M�i� one o przemijaniu �ycia ziemskiego, o tym, �e jeste�my na tym �wiecie
w�rowcami zmierzaj�cymi ku Niebu. Sam zwyczaj posypywania g�� popio�em na znak �a�oby i pokuty znany
jest w wielu kulturach. Znajdujemy go zar�no w staro�ytnym Egipcie i Grecji oraz oczywi�cie na kartach Biblii, np.
w Ksi�ze Jonasza czy Joela. Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia si�jednak dopiero w VIII w. Pierwsze
�wiadectwa o �wi�eniu popio�u pochodz� z X w. W nast�nym wieku papie� Urban II wprowadzi� ten zwyczaj
jako obowi�zuj�cy w ca�ym Ko�ciele. Z tego te� czasu pochodzi zwyczaj, �e popi�do posypywania g��
wiernych pochodzi� z palm po�wi�onych w Niedziel�Palmow� poprzedzaj�cego roku. Do praktyk
wielkopostnych nale�y Droga Krzy�owa. Jej pocz�tki s� zwi�zane z pos�ug� dw�h powsta�ych w
�redniowieczu zakon�: franciszkan� i dominikan�. Pierwsza wzmianka o Via Dolorosa pochodzi od dominikanina
Ricoldo z Monte Crucis z roku 1228. Na genez�powstania tego nabo�e�twa z�o�y�y si�takie fakty jak
odnalezienie relikwii drzewa krzy�a, pielgrzymki do Jerozolimy i pragnienie prze�ycia i utrwalenia najbardziej
dramatycznych moment� �ycia Jezusa. Innym typowo polskim zwyczajem wielkopostnym sta�o si�nabo�e�two
Gorzkich �al�. Katolicy w okresie mi�zy pierwsz� niedziel� Wielkiego Postu a uroczysto�ci� Tr�cy �wi�ej
przynajmniej raz powinni przyj��Komuni��w., poprzedzaj�c to spowiedzi� �w.
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