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Drodzy rodzice!

Wkrótce rozpoczyna się Wielki Post. Ważne jest to, by o tym okresie
liturgicznym wasze dziecko usłyszało od was.

Okres Wielkiego Postu rozpoczyna się od środy popielcowej. Nie jest
to święto nakazane, ale warto tego dnia przyjść do kościoła, by w ten
sposób rozpocząć Wielki Post.

Liturgia Mszy Świętej tego dnia wygląda nieco inaczej. Nie ma na
początku  aktu  pokutnego  („Spowiadam  się  Bogu...  lub  innej
formuły”), za to po kazaniu jest obrzęd posypania głów popiołem.
Ksiądz  wypowiada  specjalną  modlitwę  nad  popiołem
przygotowanych  na  małych  tackach.  Potem  księża  biorą  te  tacki
a ludzie  podchodzą  do  nich  i  są  posypywani  popiołem.  Przy
posypaniu ksiądz mówi: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Jest to wezwanie do tego, by pamiętać jak kruchym i ulotnym jest
ludzkie życie oraz nawracać się i budować swoją wiarę.

Do posypania podchodzą wszyscy, niezależnie od wieku (także małe
dzieci),  niezależnie  od  grzechu  (także  ci,  którzy  nie  mogą
przyjmować Komunii Świętej).

Dziecko najlepiej  pozna środę  popielcową,  gdy po  prostu  weźmie
w niej  udział.  Dlatego  postarajmy  się  i  dopilnujmy,  by  pójść
z dzieckiem tego dnia do kościoła.

Gdy  jest  to  niemożliwe  to  może  zachować  zwyczaj  pielęgnowany
przez niektórych.  Przychodzą oni  w środę popielcową do kościoła
i przystępując do posypania otwierają przed księdzem książeczkę do
nabożeństwa. Wtedy ksiądz sypie trochę popiołu do książeczki. Tym
popiołem posypują rodzinę pozostałą w domu.

Można  nawet  samemu  wziąć  trochę  jakiegokolwiek  popiołu
i wykorzystać  go  do  posypania  domowników.  Nie  będzie  on
poświęcony, ale wypełni swoje zadanie znaku.

Porozmawiaj z dzieckiem przed środą popielcową. 

Co to jest środa popielcowa? Dzień, który zaczyna Wielki Post.

Dlaczego tę środę nazywamy popielcową? Bo w kościele tego dnia
księża na ludzi sypią popiół.

Przy sypaniu ksiądz mówi: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”
lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Tym samym wzywa
do tego, by pamiętać jak kruchym i ulotnym jest ludzkie życie (jak
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popiół) oraz nawracać się i budować swoją wiarę.

Jeśli nie będzie was w kościele sami przeżyjcie znak posypania głów
popiołem (nawet jak nie będzie to środa i nie będziecie mieć popiołu
z kościoła).
Poproś  dziecko,  by  odnalazło  i  odczytało  fragment  Ewangelii
o rozpoczęciu publicznej działalności Jezusa: 
„Gdy  Jan  został  uwięziony,  Jezus  przyszedł  do  Galilei  i  głosił
Ewangelię Bożą. Mówił:  Czas się wypełnił i  bliskie jest  królestwo
Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.” (Mk 1,14-15)
Pan Jezus wzywa nas do nawrócenia i  wiary.  W Wielkim Poście
szczególnie to przeżywamy, dlatego na początku posypujemy sobie
głowy popiołem. Najpierw my tobie posypiemy głowę a potem ty
nam.
Niech dziecko klęknie a wy posypcie mu szczyptę popiołu na głowę.
Potem wy klęknijcie i niech dziecko was posypie.
Posypując  możemy  wymówić  obie  formuły  „Prochem  jesteś
i w proch się obrócisz” i „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Na koniec odmówcie razem „Ojcze nasz”.

Najlepiej jednak będzie jak pójdziecie z dzieckiem do kościoła.

ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, proboszcz


