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 „Prochem jesteś i w proch się obrócisz!” (Rdz. 3, 19) 

 „Tutaj sprzedaje się mądrość!” - taki napis umieścił przed wiekami mędrzec grecki na swoim namiocie, 

ustawionym na środku rynku miasta. Jakiś Grek zakpił sobie z niego, wysłał sługę aby kupił tej mądrości 

za pięć drachm. Filozof wziął pieniądze i powiedział słudze: idź i powiedz swemu panu te słowa: „we 

wszystkim co czynisz, patrz na koniec!”. Nie trzeba tego mędrca, bo Duch święty wielokrotnie na kartach 

Pisma świętego podyktował tę prawdę, a Kościół katolicki co roku przypomina swym wiernym słowa: 

„Pamiętaj człowiecze, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz”. „Źle jest, gdy się mówi człowiekowi 

o jego nędzy, gorzej gdy się mówi tylko o jego wielkości; a najlepiej mówić o jednym i o drugim” – 

powiedział Błażej Pascal.  

„Pamiętaj człowiecze” - Wymowne słowa. Jak matka, która wysyła dziecko w daleką podróż, zwraca się ze 

słowami: „dziecko Pamiętaj!. Pamiętaj o matce i ojcu! Pamiętaj o radach i wskazówkach, o swej 

godności…” tak samo i Bóg najlepszy Ojciec zwraca się do nas w chaosie spraw życia „Pamiętaj 

człowiecze…”. Wszystko, co masz i czym się chlubisz stanie się popiołem – przeminie. Zatrzymaj się na 

drodze swego życia i zastanów się co stanowi istotę i nieprzemijającą wartość w twoim życiu?  

Jeśli mierzysz swoje życie, tym co posiadasz, domem, piastowanym stanowiskiem, to jesteś godny 

politowania, bo to wszystko „prochem jest i w proch się obróci”. Jadąc samochodem, patrzymy na znaki 

drogowe, nazwy miejscowości i numery dróg. Gdy się pomylimy, zawracamy najbliższą drogą by znaleźć 

właściwy kierunek. Do zawrócenia ze złej drogi życia zachęca nas dziś liturgia Środy Popielcowej – sam 

Bóg. Bo „przed Nim nie zakryją się złe ich czyny i wszystkie ich grzechy są przed Panem” (Syr. 17, 20). 

Okres Wielkiego Postu ma nam nie tylko przypomnieć mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, ale 

ma nas przede wszystkim przygotować do owocnego jej przeżycia. Męka i śmierć Jezusa to nie tylko 

wydarzenie sprzed dwudziestu wieków, ale to rzeczywistość trwająca. Dziś również Chrystus jest 

wydawany na mękę, dziś cierpi i umiera w naszych bliźnich. Naszym wielkopostnym zadaniem jest zrobić 

wszystko, aby tą mękę Pana uczynić lżejszą i łatwiejszą do zniesienia. Możemy to uczcić przez 3 

chrześcijańskie czyny pokuty: modlitwę, post i jałmużnę, a ewangelia zachęca nas, abyśmy te praktyki 

spełniali dyskretnie przed Bogiem, a nie ze względu na ludzkie oczy. Do takiej przemiany życia zachęcają 

nas Izajasz i Joel.  

„czyż nie jest raczej ten post, który wybieram:  

Rozerwać kajdany zła 

Rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać? 

Dzielić chleb z głodnym 

Wprowadzić w dom biednych tułaczy, 

Nagiego przyodziać 

I nie odwrócić się od współziomków” (Iz. 57, 6-7) 

„Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz i lament. 

Rozdzierajcie jednak serca wasze, 

A nie szaty wasze!” (Joel 2, 12-13) 

Jest zwyczaj we Francji w niektórych miastach, że malarze, artyści gromadzą się w Środę Popielcową na 

Mszy świętej, która jest sprawowana w intencji tych z pośród nich, którzy mają umrzeć w tym roku. 

Zwyczaj ten wywodzi się od Adolfa Villette od 1926 roku. Z tej okazji jeden ze zgromadzonych czyta 

modlitwę ułożoną przez twórcą tego zwyczaju. „AVE DOMINE, MORITURI TE SALUTANT… - Witaj 

Panie, pozdrawiają cię przed śmiercią ci, których stworzyłeś na swoje podobieństwo, by tworzyli sztukę. 

Ci, którzy przemyśleli, Twoje dzieło i oddali hołd jego pięknu. To proste szczere umysły, gardzące złotem 

diabelskim, to przybysze, którzy marzą o chwale, by być po Twej prawicy”.  

W przeżywanym Roku Miłosierdzia Bożego zdobywajmy się na więcej modlitwy, postu i jałmużny, aby 

one u końca naszych dni przemawiały za nami u Boga. 


