Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu - czas rozważania
Tajemnicy Męki i Śmierci Chrystusa. W tym dniu wierni przyjmują na swoje
głowy popiół - znak podjęcia wielkopostnej pokuty i nawrócenia. Pan Bóg
przypomina o tym przez proroka Joela: "Nawróćcie się do Mnie całym swym
sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie
szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy,
miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok
niedoli" (Jl 2, 12-13). Tekst ten mówi nie tylko o potrzebie nawrócenia i
pokuty, ale także o niezmierzonym miłosierdziu Boga i Jego gotowości do
przebaczenia. Pełne ufności zwrócenie się ku Bogu, który kocha grzesznika,
jest już odwróceniem się od zła, a na pewno jest początkiem nawrócenia.
Obecny obrzęd poświęcenia i nałożenia na głowę popiołu w Środę
Popielcową łączy dwie różne tradycje istniejące w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa.
Od najdawniejszych czasów praktykowany był w Kościele zwyczaj nakładania
na publicznych grzeszników pokuty. Od VII wieku miał on miejsce w środę
poprzedzającą pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Za ciężkie grzechy,
zwłaszcza publiczne, jak odstępstwo od wiary, świadome zabójstwo,
złamanie przysięgi małżeńskiej (cudzołóstwo), obowiązywała publiczna
pokuta. Pokutnicy zbierali się w świątyni, oskarżali się wobec zebranych ze
swoich win, przywdziewali włosiennice, a kapłani posypywali ich głowy
popiołem. Po odmówieniu odpowiednich modlitw biskup (lub w jego imieniu
kapłan) mówił do nich: "Oto wypędzamy was teraz z obrębu kościoła z
powodu grzechów i zbrodni waszych" i wyprowadzał ich ze świątyni. To
wyprowadzenie pokutników poza mury świątyni miało być ostrzeżeniem dla
pozostałych wiernych i podkreślało prawdę, że grzech ciężki nie tylko obraża
Boga, ale wyklucza ze społeczności Kościoła. Uroczyste pojednanie
pokutników z Bogiem i Kościołem następowało w godzinach porannych w
czasie Mszy św. w Wielki Czwartek.
Od X wieku praktyka pokuty publicznej zaczyna powoli zanikać. W liturgii
pozostał po niej tylko obrzęd posypania głów popiołem. Papież Urban II
(+1099) polecił nakładać popiół na głowę wszystkich wiernych, aby
przypomnieć im o kruchości życia ludzkiego, przemijaniu, potrzebie pokuty i
nawrócenia.
Przy posypywaniu głów popiołem kapłan może używać zamiennie jednej z
dwóch formuł. Pierwsza, dawna, ale wciąż jeszcze używana, wzięta jest z
Księgi Rodzaju i brzmi: "Pamiętaj człowieku, że prochem jesteś i w proch się
obrócisz" (Rdz 3, 19).

Druga formuła, nowa, ma wyraźnie aspekt duszpasterski. Została
wypowiedziana przez samego Jezusa Chrystusa: "Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię" (Mk 1, 15). Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się
nawrócił i żył (por. Ez 33, 11). Nawrócić się - znaczy wyrzucić grzech z myśli i
z serca i wrócić do Boga. Oznacza to również stałą pamięć, że Bóg zawsze
jest gotowy przebaczyć, bo jest bogaty w miłosierdzie. W akcie przebaczenia
objawia się najpełniej Jego miłosierna miłość do człowieka.
Każda z tych formuł ma swoją wymowę. Pierwsza - dosadna, uczy realizmu i
zmusza do refleksji nad życiem człowieka. Druga - zachęca do prawdziwej
pokuty i odmiany życia w duchu Ewangelii. Obrzęd posypania głów popiołem
rozpoczyna wielkie dzieło odnowy życia.
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