
LITURGIA POKUTNA
Z POSYPANIEM GŁÓW POPIOŁEM

celebrowana bez duchownego

Prowadzący: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.

Prowadzący: Siostry i bracia, przez grzech 
sprzeniewierzyliśmy się łascy chrztu świętego,
prośmy Boga, abyśmy przez pokutę odnowili
naszą miłość do Boga. Klęknijmy.

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu.

Prowadzący: Panie, strzeż swoich wiernych, 
których odrodziłeś w sakramencie chrztu 
świętego; niech odkupieni przez Twoją mękę,
mają udział w radości zmartwychwstania. 
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Prowadzący: Z Ewangelii według Świętego Marka.
A kiedy Jan został wydany, Jezus udał się do
Galilei, występując jako herold ewangelii Boga.
Mówił: "Czas się wypełnił. Już blisko jest 
królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie tej
radosnej nowinie".
Oto słowo Pańskie.



Prowadzący: Siostry i bracia, zbliża się czas upragniony, 
dzień zmiłowania Bożego i zbawienia 
ludzkiego, w którym śmierć została 
zwyciężona, a zaczęło się życie wieczne. 
Gdy w winnicy Pańskiej rozpoczyna się uprawa
nowych krzewów, trzeba oczyścić stare gałązki,
aby przynosiły więcej owocu.
Każdy z nas poczuwa się do grzechu,
a pobudzony do pokuty wezwaniem Ewangelii
oraz przykładem i modlitwami bliźnich mówi: 
„uznaję moją nieprawość, a grzech mój jest 
zawsze przede mną. Panie, odwróć swe 
oblicze od moich grzechów i zmaż wszystkie 
moje przewinienia. Przywróć mi radość z 
Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem 
ofarnym”.
W skrusze serca błagajmy Boga, 
którego obraziliśmy naszymi grzechami. 
Niech Bóg nam pomoże rozpocząć nowe
życie, abyśmy mogli się radować ze 
zmartwychwstania Zbawiciela.

POSYPANIE GŁÓW POPIOŁEM

Prowadzący: Miłosierny Boże, Ty nie chcesz śmierci 
grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył, wysłuchaj
nasze prośby i racz w swojej dobroci 
pobłogosławić ten popiół, który nałożymy 
na nasze głowy. 



Spraw, prosimy, abyśmy uznając, że jesteśmy
prochem i w proch się obrócimy, 
otrzymali odpuszczenie grzechów a przez post,
modlitwę i uczynki miłosierdzia otrzymali nowe
życie na podobieństwo Twojego 
zmartwychwstałego Syna. 
Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

Osoby uczestniczące w Liturgii nakładają sobie na głowę popiół
i mówią: Pamiętaj, że prochem jesteś 

i w proch się obrócisz.

Po nałożeniu popiołu osoba Prowadząca kontynuuje: 
Panie i Władco życia, odbierz od nas ducha
lenistwa, zniechęcenia, pożądania, pychy 
i próżnych słów. Daruj zaś nam, sługom 
i służebnicom Twoim, ducha czystości, pokory,
cierpliwości i miłości. 
O Panie, Królu, pozwól nam widzieć grzechy
nasze i nie osądzać sióstr i braci. 
Boże, niech cię poruszy pokorne i ufne 
wyznanie naszych win. Ulecz nasze rany, 
podaj zbawczą dłoń upadłym, 
aby Twój Kościół nie stracił swoich członków.
Aby Twoja trzoda nie ponosiła straty, 
aby się nie cieszył nieprzyjaciel zbawienia, 
aby wieczna śmierć nie ogarnęła tych, 
którzy odrodzeni są 
w wodach chrztu świętego.



Niech wzniesie się do Ciebie nasza modlitwa,
Panie. Przebacz nam, którzy z błędnej drogi
pragniemy powrócić na drogę sprawiedliwości
i życia. Spraw abyśmy uleczeni z ran grzechu,
zachowali nienaruszoną łaskę, 
którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym 
i odnowili ją przez pokutę. 
Abyśmy w noc paschalną, razem z nowo 
ochrzczonymi, w pełni radowali się z Paschy
Chrystusa, która stała się naszą paschą
i naszym pojednaniem z Tobą. 
Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, 
który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie
Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Po zakończeniu Liturgii Pokutnej osoba prowadząca udaje się do
ołtarza i rozpoczyna się odpowiednia Liturgia.


