
Kalendarz liturgiczny: 

19 marca - św. Józef, 
Oblubieniec Najświęt-
szej Maryi Panny   

Cytat tygodnia: 
 

„Jest bardzo 
wartościowe 

przeszkodzić nawet 
tylko jednemu 

grzechowi, choćby za 
cenę wszystkich trudów 

i trosk tego życia.” 
Ignacy Loyola 
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Adres korespondencyjny: Parafia bł. Doroty z Mątów; 
ul. Rawska 16a; 82-300 Elbląg 

Telefon: (55) 235 32 73 
Strona internetowa: www.parafia.blogoslawionadorota.org 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 109; II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU; 16 MARZEC 2013 
 

 
 

 

  Kiedy zapytałem o. Le-

ona Knabita, czy dzięki 

poszczeniu uzyskał kie-

dyś jakieś łaski, nie był co 

do tego przekonany. 

Zażartował, że podczas 

postu medjugorskiego, tzn. o chlebie i wodzie, przy-

najmniej nie myślał o grzechu, tylko o głodzie. Mówiąc 

jednak całkiem poważnie, zakonnik uważa, że ta dwu-

tysiącletnia praktyka Kościoła jest miła Bogu i przynosi 

dobre owoce 

MARCIN KONIK-KORN: – Pan Jezus naucza nas, abyśmy 

„uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po 

to, aby was widzieli” (Mt 6, 1a). Wielki Post, który wła-

śnie trwa, jest jednak jak najbardziej praktyką publiczną... 

O. LEON KNABIT OSB: – Post należy przeżywać bez ostentacji. Pan Jezus przywołane 

słowa mówił w kontekście dyskusji z faryzeuszami, którzy robili wiele bardzo do-

brych rzeczy, ale w taki sposób, aby byli widziani przez innych. Z drugiej strony Chry-

stus nauczał: „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 

uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16). Czynimy dobre rze-

czy, w tym post, z miłości do Boga i także z miłości wobec siebie. Niespecjalnie po-

winno nam jednak zależeć na tym, aby inni to widzieli. Obnoszenie się jest śmieszne. 

Można tu przywołać słowa bp. Ignacego Tokarczuka: „Nie nazywajmy się chrześcija-

nami, tylko róbmy chrześcijaństwo”. Trzeba mieć wyczucie w ukazywaniu swoich 

uczynków. Nie można bowiem zapominać, że to, iż inni je widzą, ma charakter apo-

stolski.  

– Czy z postem można przesadzić? 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 16 luty  2014 
800  + Ryszard Tkaczyk w 27r.ś. Rodziców i rodzeństwo z obojga 
stron, Stanisław, Barbara, Stanisław 
930  z okazji 19 r. urodzin Kacpra o bł. Boże 
1100   z okazji 5 r. urodzin Madzi o bł. Boże 
1230  + 23r.ś. Franciszek Łęgowski i Jerzego Łęgowskiego 
1800  + 3r.ś. Damian  Sznicer, babcie i dziadków 
Poniedziałek,  17 marzec 2014 
700   + Anna Rynkowska 
1800  o bł. Boże i potrzebne łaski dla całej rodziny 
Wtorek,  18 marzec  2014 
700   
1800 + Józef Marczyk 12r.ś. Oraz rodziców z obojga stron   
 Środa  19 marzec  2014 
700  + Stanisław Irzyk 30d.p.p. 
1800 + + 1r.ś. Zofia Topolska i Stanisław Kalkowski 27r.ś 
Czwartek, 20 marzec  2014 
700      
1800 + 6r.ś. Jadwiga Borejko i zm. z rodzin obojga stron   
Piątek,  21marzec  2014 
700 
1800  + Anna Rynkowska 
Sobota, 22 marzec  2014 
700 + Tomasz Miros 
1800 
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– Tylko wtedy, kiedy jest chorobliwy. Anoreksja to nie post. Ważne są intencje. Nie 

czyńmy postu, żeby się pokazać, lub żeby komuś coś pokazać, by np. zrobić na złość. 

Dobroć można niekiedy zatruć złem. Nauczanie Kościoła w tej sprawie można stre-

ścić w słowach: „Roztropne umartwianie ciała, które skraca życie, dla dobra nie jest 

grzechem”. 

– Post oczywiście nie dotyczy wyłącznie jedzenia, a mimo wszystko tak się głównie 

kojarzy. Bogu nie chodzi chyba jednak o sztywne trzymanie się niejedzenia mięsa czy 

jedzenia ryb w piątek... 

– Postu nie można zaniedbać. Postem jednak nie jest ryba. Wyobraźmy sobie sytua-

cję, w której jemy smakowitą rybkę w piątek, a zjedzenie w ten sam dzień paskud-

nego przypalonego jak podeszwa kotleta traktujemy jako grzech ciężki. To byłaby 

obłuda. Istotna jest postawa wstrzemięźliwości. Ryby są droższe niż mięso. Dawniej 

było inaczej. Ryba była pospolita, a mięso było rarytasem. Aktualnie w wielu krajach 

także zmieniono rozumienie postu piątkowego z niespożywania mięsa na czynienie 

dobrych uczynków. Podajmy przykład dzieci, dla nich postem i prawdziwym wyrze-

czeniem będzie niejedzenie słodyczy. 

– Starożytni mnisi widzieli zawsze w powściągliwości w jedzeniu drogę do uzyskania 

kontroli nad swoim ciałem i odporności na grzechy seksualne. Czy nadal możemy to 

tak rozumieć? 

– Obie sfery na siebie wpływają, bo obie są częścią naszej zmysłowości. Tak jak Pan 

Bóg daje nam jedzenie, ale zabrania żarcia, tak też daje nam seks, ale zabrania nadu-

żywania go. Wszystko musi być na swoim miejscu, a celem ma być miłość. Tak w 

jedzeniu, jak i w seksie. Trzeba też przy tym pamiętać, że nasze życie jest walką z 

Szatanem, a jak wiemy, możemy z nim walczyć modlitwą i postem. Szatan nadużywa 

ludzkich przyjemności, aby nas skusić. Powściągliwą osobę trudniej zwieść. Jakość 

postu jest zróżnicowana, zależnie od poziomu duchowego człowieka. Najważniejsze 

to jednak pamiętać, że post nie jest celem samym w sobie. Celem postu jest miłość! 

– Jak możemy zatem jeszcze pościć? 

– Czystość także jest postem. Możemy żartobliwie powiedzieć, że jak mężczyzna 

spotyka atrakcyjną kobietę, to powinna ona być dla niego „piątkiem”. Żona powinna 

być zaś „niedzielą”, a także „poniedziałkiem”, „wtorkiem”, „środą”, „czwartkiem” i 

„sobotą”!  

Postem jest także posłuszeństwo. Przywołam anegdotę, w której podczas adoracji 

sparaliżowało księdza. Kazał klerykowi zdjąć monstrancję, a ten upierał się, że „jemu 

nie wolno”. Ostatecznie monstrancję musiał zdjąć posłuszny kościelny. Thomas Mer-

ton opowiadał, jak kiedys przełożony kazał mnichowi w Wielki Piątek zjeść kurczaka. 

Ten się opierał, ale w życiu klasztornym posłuszeństwo jest ważniejsze. I musiał 

zjeść! Sam kiedyś miałem w Wielkim Poście dietę, ze względu na zdrowie, polegającą 

na tym, że musiałem jeść 5 posiłków i czekoladę. Przełożony sprawdzał moje posłu-

szeństwo i dopytywał, czy jadłem. Czy mam czekoladę.  

– Jaką damy puentę naszej rozmowie? 

– W poście muszą istnieć dwa pierwiastki jednocześnie: miłość i dyscyplina. Sama 

miłość to anarchia. Sama dyscyplina to tyrania. A miłość i dyscyplina razem to droga 

do Boga. 

 
 

 

HUMOR 

Dwóch robotników naprawia coś w klasztorze. Z podziwem patrzą 
na obrazy, a zakonnica wyjaśnia im: 
- To jest Dziewica na skale, to Dziewica z Dzieciątkiem, a to Dziewi-
ca ze świętym Józefem. 
- Wspaniale - mówi jeden z robotników. - A tamten obraz, to także 
dziewica? 
- Nie - odpowiada siostra. - To jest nasza matka przełożona. 

 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek dla dzieci o 1630 dla młodzie-

ży i dorosłych o 1800. 

2. W niedziele gorzkie żale o 1715. 

3. Przypominamy o możliwości zapisania się na wyjazd do Łeby (dorośli 

i dzieci) oraz na turnus rehabilitacyjny (dorośli). 

4. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę. 
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