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1. Przepisy postne. 

(ob. Wiad. Diec. Podl. 1959 r. Nr 1-2, str. 12-14) 

 

 

 Okres Wielkiego Postu domaga się od duszpasterzy przypomnienia wiernym aktualnie 

obowiązujących przepisów kościelnych o poście. Są ona następujące: 

 W Środę Popielcową, Wielki Piątek, Wigilię Niepokalanego Poczęcia i Bożego 

Narodzenia, obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

 W Wielką Sobotę, podobnie jak i we wszystkie piątki, należy zachować 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

 We wszystkie inne dni Wielkiego Postu można korzystać z dyspensy od postu  

i wstrzemięźliwości. 

 Stołujący się w zakładach zbiorowego wyżywienia oraz Ci, którzy nie mają 

możliwości wyboru pokarmów, mogą pożywać pokarmy mięsne cały rok, z wyjątkiem Środy 

Popielcowej i Wielkiego Piątku. 

 Wierni, korzystający z dyspensy, powinni pomodlić się w intencji Ojca św. i złożyć  

w okresie W. Postu jednorazową ofiarę do skarbony z napisem "Jałmużna Wielkopostna", 

ewentualnie spełnić uczynki miłosierdzia. 

 

2. Popielec. 

 

 Należy wiernych zachęcić do uczestnictwa w obrzędzie posypania popiołem  

i we Mszy św. wieczorowej w tych kościołach parafialnych, gdzie Ks. Proboszcz uzna to za 

stosowne, jednak bez prawa binowania oraz przypominamy, że dekret św. Kongregacji 

Obrzędów z dnia 5 lutego 1958 roku zezwala, by w kościołach, gdzie będzie Msza św. 

wieczorowa, odbyło się poświęcenie popiołu i drugi raz przed Mszą św. wieczorową w tym 

dniu. 

 Przypominamy, że jeżeli Msza św. w Środę Popielcową następuje po poświęceniu  

i nałożeniu popiołu, wtedy opuszcza się psalm Judica me, Deus wraz z antyfoną i Confiteor  

z absolucją oraz z następującymi potem wersetami i modlitwami: Aufer a nobis oraz Oramus, 

te Domine. 

 

3. Rekolekcje wielkopostne. 

 

 Tegoroczny okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej trwa od niedzieli 

Pięćdziesiątnicy, tj. od 12 lutego do uroczystości Trójcy Przenajświętszej,  

tj. do 28 maja włącznie. 

 Duszpasterze zorganizują rekolekcje jako przygotowanie do spowiedzi wielkanocnej 

wiernych, oddzielnie dla dorosłych i oddzielnie dla młodzieży szkolnej. 

 

 

 



4. Nabożeństwa wielkopostne. 

 

 a) Gorzkie Żale. W okresie wielkopostnym we wszystkich kościołach parafialnych  

w niedziele po południu należy odprawiać zamiast Nieszporów - nabożeństwo ku czci Męki 

Pańskiej "Gorzkie Żale" w kolorze białym z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. 

 Nie wolno łączyć nabożeństwa "Gorzkie Żale" z samą ofiarą Mszy św. - podczas 

sumy. 

 Wierni biorący udział w nabożeństwach "Gorzkie Żale" uzyskują odpust zupełny  

na warunkach zwykłych. 

 b) Droga Krzyżowa. Duszpasterze zachęcą wiernych do odprawienia Drogi 

Krzyżowej, do której przywiązane są odpusty. (ob. Wiad. Diec. Podl. 1959 r. str. 14). 

 c) Wielki Tydzień. Należy wiernych zachęcić, by przeżyli jak najowocniej Wielki 

Tydzień, biorąc żywy udział w nabożeństwach tych dni. Z bogatą treścią i stroną obrzędową 

tych nabożeństw stosownie do odnowionego Porządku Wielkiego Tygodnia, duszpasterze 

zapoznają parafian. 

 

 Siedlce, 20 stycznia 1961 roku. 

† Ignacy Świrski bp  

(WDP 1961 r. Nr 1-3, s. 30-32) 


