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Catalina Rivas
Cata l ina  R ivas  jest  mieszkank¹  

boliwijskiego miasta Cochabamba. Ukoñczy³a 
jedynie szko³ê podstawow¹, dlatego kiedy 
zaczê³a spisywaæ teksty o Mêce Pana Jezusa, 
o Eucharystii, o Niebie wzbudzi³a wielkie 
zdumienie. Catalina przyzna³a, ¿e s³yszy g³os 
Pana Jezusa i spisuje jedynie to, co od Niego 
s³yszy. W 1994 r. modl¹c siê pod krzy¿em, 
odczu³a pragnienie ca³kowitego oddania siê 
Jezusowi. Ujrza³a wtedy wielkie œwiat³o, które 
przeszy³o jej d³onie i stopy, pozostawiaj¹c krwawi¹ce rany. Us³ysza³a g³os: „Raduj siê 
z powodu daru, jakim ciê obdarzy³em.” Odt¹d pojawiaj¹ siê na jej ciele stygmaty 
(na czole, d³oniach i stopach, w boku), a Catalina prze¿ywa cierpienia agonii, ³¹cz¹c siê 
z cierpieniem Jezusa na Krzy¿u. Œwiadkiem tego zjawiska by³ w pierwszy pi¹tek stycznia 
1996 r. lekarz, doktor Ricardo Castanion, którego œwiadectwo przyczyni³o siê do uznania 
za prawdziwe doœwiadczeñ Cataliny.

TAJEMNICA MSZY ŒWIÊTEJ
Jest to œwiadectwo, które muszê i chcê daæ ca³emu œwiatu dla wiêkszej chwa³y Bo¿ej 

i dla zbawienia tych, którzy chc¹ otworzyæ serca Panu. Tak¿e po to, by wiele osób 
konsekrowanych Bogu na nowo roznieci³o w sobie ogieñ mi³oœci do Chrystusa; niektórzy 
z nich maj¹ rêce posiadaj¹ce w³adzê, by uobecniaæ Go w tym œwiecie, tak by sta³ siê 
naszym pokarmem. Dla innych, aby prze³amali "praktykê rutyny" w przyjmowaniu Go 
i na nowo o¿ywili w sobie zadziwienie nad codziennym spotkaniem z Mi³oœci¹. I dla 
moich œwieckich braci i sióstr na ca³ym œwiecie, aby ¿yli wielkodusznie tym najwiêkszym 
Cudem: celebracj¹ Eucharystii. 

By³a to wigilia uroczystoœci Zwiastowania i cz³onkowie naszej grupy przyst¹pili 
do Sakramentu Pojednania. Niektóre panie z grupy modlitewnej nie mog³y tego uczyniæ, 
wiêc prze³o¿y³y Sakrament na nastêpny dzieñ przed Msz¹ Œwiêt¹. Kiedy przysz³am 
do Koœcio³a przed Msz¹ Œw. nastêpnego dnia, trochê póŸno, Arcybiskup i kap³ani ju¿ 
wychodzili z zakrystii. Dziewica Maryja powiedzia³a swoim s³odkim kobiecym g³osem, 
który dzia³a na duszê:

„Dzisiaj jest dzieñ nauki dla ciebie i chcê, abyœ zwróci³a szczególn¹ uwagê na to, czego 
bêdziesz œwiadkiem. Wszystkim, czego dziœ doœwiadczysz, masz podzieliæ siê z ca³¹ 
ludzkoœci¹."
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 2, 1-12).
Trzeciego dnia odbywa³o siê wesele w Kanie Galilejskiej i by³a tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele 

tak¿e Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrak³o wina, Matka Jezusa mówi do Niego: "Nie maj¹ ju¿ wina". Jezus Jej 
odpowiedzia³: "Czy¿ to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy¿ jeszcze nie nadesz³a godzina moja?" Wtedy 
Matka Jego powiedzia³a do s³ug: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Sta³o zaœ tam szeœæ st¹gwi 
kamiennych przeznaczonych do ¿ydowskich oczyszczeñ , z których ka¿da mog³a pomieœciæ dwie lub trzy miary. 
Rzek³ do nich Jezus: "Nape³nijcie st¹gwie wod¹!" I nape³nili je a¿ po brzegi. Potem do nich powiedzia³: 
"Zaczerpnijcie teraz i zanieœcie staroœcie weselnemu!" Oni zaœ zanieœli. A gdy starosta weselny skosztowa³ 
wody, która sta³a siê winem - nie wiedzia³ bowiem, sk¹d ono pochodzi, ale s³udzy, którzy czerpali wodê, 
wiedzieli - przywo³a³ pana m³odego i powiedzia³ do niego: "Ka¿dy cz³owiek stawia najpierw dobre wino, 
a gdy siê napij¹, wówczas gorsze. Ty zachowa³eœ dobre wino a¿ do tej pory". Taki to pocz¹tek znaków uczyni³ 
Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawi³ swoj¹ chwa³ê i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Nastêpnie On, Jego Matka, 
bracia i uczniowie Jego udali siê do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
JEDNOŒÆ Z MI£OŒCI, MI£OŒÆ Z DUCHA

Trwaj¹cy w Koœciele Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan kieruje nasz¹ uwagê 
na problem jednoœci. Zwróæmy uwagê na jednoœæ w ka¿dym z nas, w rodzinie, 
w OjczyŸnie, w Koœciele.

Pierwsze czytanie jest jednym z najpiêkniejszych tekstów Starego Testamentu. 
Opisuje têsknotê Boga za Jerozolim¹ symbolizuj¹c¹ cz³owieka. Pragnienie Boga, aby 
uczyniæ cz³owieka cz³owiekiem, ubraæ go w diademy królewskie, wywy¿szyæ, uczyniæ 
panem stworzenia, przebóstwiæ. I „ból Boga”, ¿e tak nie jest, bo cz³owiek czêsto 
nie d¹¿y do jednoœci ze swoim Panem.W drugim czytaniu œw. Pawe³ przypomina nam, 
¿e istnieje pluralizm i wielorakoœæ. Mówi, ¿e mo¿na mieæ zdania przeciwne, ale kiedy 
jeden Duch wszystko jednoczy, nie trzeba siê obawiaæ schizmy i podzia³ów. Mo¿na 
w rodzinie codziennie siê spieraæ, bo mamy czêsto ró¿ne temperamenty. Jednak 

wieczorem trzeba uczyniæ rachunek sumienia i wypowiedzieæ prawdê w mi³oœci. Spojrzeæ sobie w oczy, zejœæ 
do g³êbi duszy, do mi³oœci, która jest z Ducha Œwiêtego. Dzisiejsza Ewangelia mówi o pierwszym znaku Jezusa 
w Kanie Galilejskiej. Chrystus przyby³ na gody weselne, aby pokazaæ, ¿e do ma³¿eñstwa, do za³o¿enia rodziny 
i do zgodnego ¿ycia w jednoœci nie wystarczy ludzka mi³oœæ, ale jest potrzebna nowa mi³oœæ. Opisa³ j¹ œw. Pawe³ 
w hymnie o mi³oœci (1Kor 13,1-13). Aposto³ bazowa³ na Jezusowym nowym przykazaniu danym uczniom 
podczas ostatniej wieczerzy: „Jak Ja was umi³owa³em, tak i wy macie mi³owaæ jeden drugiego” (J 13,34).
 A jak On nas umi³owa³? Tak, ¿e niczego nie szczêdzi³ dla nas, nawet swego ¿ycia.             (Dzieñ Pañski nr 4/2013)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Papie¿ na Eucharystii: nie ka¿da mi³oœæ pochodzi od Boga... (08.01.2016)

Nie ka¿da mi³oœæ pochodzi od Boga, ale Bóg jest prawdziw¹ mi³oœci¹. (...) Papie¿ zwróci³ uwagê, ¿e s³owa takie jak mi³oœæ czy 
wspó³czucie inaczej s¹ rozumiane przez Boga, a inaczej przez ludzi. Nawi¹za³ tym samym do pierwszego czytania, w którym Jan 
Aposto³ podejmuje refleksjê nad mi³oœci¹ Boga i bliŸniego. Mi³oœæ jest piêkna ze swej natury, piêknie jest kochaæ – przyzna³ Papie¿ – 
ale szczera mi³oœæ umacnia siê i wzrasta w darze z w³asnego ¿ycia.

„Tego s³owa mi³oœæ u¿ywa siê tak czêsto, ¿e kiedy siê je wypowiada, nie wiadomo ju¿, co dok³adnie oznacza. Czym jest mi³oœæ? 
Niekiedy myœlimy o mi³oœci z seriali. Nie, to nie wydaje siê byæ mi³oœci¹. Mi³oœci¹ mo¿e siê wydawaæ entuzjazm dla jakiejœ osoby, który 
z czasem gaœnie. Sk¹d pochodzi prawdziwa mi³oœæ? «Ka¿dy, kto mi³uje – mówi Jan – narodzi³ siê z Boga (...), bo Bóg jest mi³oœci¹». 
Nie mówi: «Ka¿da mi³oœæ jest Bogiem», ale «Bóg jest mi³oœci¹»”. 

„Kiedy le¿y nam coœ na sercu i chcemy prosiæ Pana Boga o przebaczenie, On na nas czeka, by udzieliæ nam przebaczenia. O to te¿ 
chodzi po trosze w tym Roku Mi³osierdzia: abyœmy wiedzieli, ¿e Pan na nas czeka, na ka¿dego z nas. Po co? Aby nas obj¹æ. Tylko tyle.
 By nam powiedzieæ: «Synu, córko, kocham ciê. Dla ciebie pozwoli³em ukrzy¿owaæ mego Syna. To jest cena mojej mi³oœci. Oto dar 
mi³oœci»”. 

Franciszek podkreœli³, ¿e zawsze powinniœmy byæ pewni tego, i¿ Pan na mnie czeka, chce abym otworzy³ drzwi mego serca. 
A jeœli pojawiaj¹ siê skrupu³y, czy jestem godzien Bo¿ej mi³oœci, to tym lepiej, bo On oczekuje nas takich, jakimi jesteœmy, a nie takich, 
jakimi powinniœmy byæ.

„Trzeba iœæ do Pana i powiedzieæ Mu: «Ale Ty wiesz, Panie, ¿e Ciê kocham». Albo, jeœli tego nie potrafiê, to powiedzieæ tak: 
«Ty wiesz, Panie, ¿e chcia³bym Ciê kochaæ, ale jestem tak wielkim grzesznikiem, tak wielk¹ grzesznic¹». A On uczyni ci to samo, 
co marnotrawnemu synowi, który roztrwoni³ na rozpuœcie wszystkie pieni¹dze: nie pozwoli ci dokoñczyæ tego, co mówisz. Uciszy ciê 
w swych objêciach, w objêciach Bo¿ej mi³oœci”.



str. 3Pos³aniec œw. Brunona

TAJEMNICA MSZY ŒWIÊTEJ (c.d. ze str. 1)
By³am g³êboko wzruszona, nie rozumiej¹c dlaczego, ale stara³am siê byæ bardzo uwa¿na. 

Pierwsz¹ rzecz¹, na któr¹ zwróci³am uwagê, by³ chór piêknych g³osów, który œpiewa³ jakby 
z oddali. Na chwilê muzyka przybli¿a³a siê, a nastêpnie oddala³a jak odg³os wiatru. Arcybiskup 
rozpocz¹³ Mszê Œwiêt¹, i gdy doszed³ do Aktu Pokuty, Najœwiêtsza Dziewica powiedzia³a:

"Z g³êbi serca proœ Pana o przebaczenie swoich win, które Go obrazi³y. W ten sposób 
bêdziesz mog³a godnie braæ udzia³ w tym przywileju, jakim jest Msza Œwiêta."

Przez u³amek sekundy pomyœla³am: Na pewno jestem w stanie ³aski Bo¿ej; wczoraj 
wieczorem posz³am do spowiedzi. Matka Bo¿a odpowiedzia³a: 

"Czy s¹dzisz, ¿e od wczorajszego wieczoru nie obrazi³aœ Boga? Pozwól mi przypomnieæ ci 
o kilku rzeczach. Kiedy wysz³aœ z domu id¹c tutaj, dziewczyna, która ci pomaga podesz³a 
do ciebie i poprosi³a o coœ, a ty, poniewa¿ by³aœ spóŸniona, nie odpowiedzia³aœ jej zbyt mi³o. 
To by³ brak mi³oœci z twojej strony, a ty mówisz, 
¿e nie obrazi³aœ Boga...? W drodze tutaj, autobus 
wjecha³ na dró¿kê, któr¹ sz³aœ i omal ciê 
nie potr¹ci³. Odnios³aœ siê do tego biednego 
cz³owieka w sposób nieodpowiedni, zamiast 
modliæ siê i przygotowywaæ do Mszy. Zabrak³o ci 
mi³oœci i straci³aœ pokój i cierpliwoœæ. I mówisz, 
¿e nie zrani³aœ Boga? Przychodzisz w ostatniej 
minucie, gdy procesja celebransów ju¿ wychodzi, 
by celebrowaæ Mszê Œw... i zamierzasz 
uczestniczyæ bez uprzedniego przygotowania..."

Odpowiedzia³am: "Dobrze, moja Matko, nie 
mów ju¿ nic wiêcej. Nie musisz mi przypominaæ wiêcej, bo umrê ze smutku i wstydu."

"Dlaczego wy wszyscy musicie przychodziæ w ostatnim momencie? Powinniœcie 
przychodziæ wczeœniej, aby móc siê pomodliæ i prosiæ Pana, aby zes³a³ Swojego Ducha Œwiêtego, 
który mo¿e udzieliæ wam pokoju i oczyœciæ z ducha œwiata, waszych k³opotów, problemów 
i rozproszeñ, aby uzdolniæ was do prze¿ywania tego tak œwiêtego momentu. Jednak¿e, 
przychodzicie prawie w momencie, gdy celebracja siê ju¿ zaczyna i uczestniczycie jak 
w zwyk³ym wydarzeniu bez ¿adnego duchowego przygotowania. Dlaczego? To jest najwiêkszy 
z Cudów. Przychodzicie prze¿ywaæ moment, gdy Najwy¿szy Bóg udziela swojego najwiêkszego 
daru i nie potraficie go doceniæ."

Tego by³o ju¿ dosyæ. Czu³am siê tak Ÿle, ¿e mia³am a¿ nadto, by prosiæ Boga o przebaczenie. 
Nie tylko z powodu win tego dnia, ale tak¿e za te wszystkie przypadki, kiedy podobnie jak wielu 
innych ludzi czeka³am, kiedy kap³an skoñczy homiliê, by wejœæ do koœcio³a. Tak¿e za te 
przypadki, gdy nie wiedzia³am lub nie chcia³am zrozumieæ, co to znaczy byæ tutaj, i za te, kiedy 
moja dusza by³a pe³na ciê¿kich grzechów i mia³am œmia³oœæ braæ udzia³ we Mszy Œwiêtej. 
By³a to uroczystoœæ i mia³o byæ odmawiane Chwa³a. Matka Bo¿a powiedzia³a:

"Wychwalaj i b³ogos³aw ca³ym swoim sercem Œwiêt¹ Trójcê, uznaj¹c, ¿e jesteœ jednym z Jej 
stworzeñ."

Tekst pochodzi z ksi¹¿ki „Tajemnica Mszy Œwiêtej. Œwiadectwo Cataliny Rivas.” Ci¹g dalszy 
w nastêpnych numerach.
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Parafia Rzymsko - Katolicka pw. œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
ul. Wojska Polskiego 135, 18-400 £om¿a

Konto: Bank Pekao SA 57 1240 1532 1111 0000 2055 6732
Proboszcz i kancelaria tel. 86 216 39 55, wikariat tel. 86 216 94 50

E’mail: brunon.lomza@gmail.com 
strona internetowa: www.brunon.lomza.pl

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00Msze œw.:  w niedziele: 7 , 9 , 11 , 

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .

30 00 00 00Kancelaria czynna  Pn. – Czw.  8 -10 ; Pt. i Sb.  16  -18

00 00 0013 , 15 , 18

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
1. W dzisiejsz¹ niedzielê przypada Œwiatowy Dzieñ Migranta i UchodŸcy.

3. Dzisiaj obchodzimy równie¿ Dzieñ Judaizmu. Pamiêtajmy w naszych modlitwach o narodzie 
izraelskim, z którym ³¹czy nas postaæ Abrahama i innych patriarchów Starego Testamentu, a przede 
wszystkim ksiêga Pisma Œwiêtego.

4. Od jutra do 25 stycznia trwaæ bêdzie Tydzieñ Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan.
 Wasz Proboszcz

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Porz¹dek Kolêdy (18 - 25 stycznia 2016)

1. Poniedz.   – 18 stycznia – ul. £ukasiñskiego (od nr 1, 82 i 135) - 3 ksiê¿y od godz. 15
2. Wtorek    – 19 stycznia  – ul. Stra¿acka
                                                  ul. Harcerska (od nr 49)
                                            ul. Wyzwolenia (od nr 34), Spacerowa, Pogodna, Beztroska - 
                                                                                                      -1 ksi¹dz od godz. 14  
                                                  ul. Wyzwolenia (od nr 4), Ptasia, Radosna, Szczêœliwa 
                                                                                                         - 1 ksi¹dz od godz. 14
3. Œroda      – 20 stycznia  –   ul. Piaski (od nr 1 i 17), Grabowa i Jaworowa - 2 ksiê¿y od godz. 9
                                                   ul. Kalinowa i Modrzewiowa – 
                                             ul. Poznañska (od nr 4) – 1 ksi¹dz od godz. 9
                                                   ul. Wojska Polskiego 161 C (od nr 1 i 31) - 2 ksiê¿y od godz. 15
4. Czwartek – 21 stycznia –   ul. Nowogrodzka , Kanarkowa i S³owikowa - 

od nr 50, 155, 276 - od godz. 9 , 
od nr 43 - od godz. 11

 5. Pi¹tek      – 22 stycznia  – ul. Jasna i £¹czna
godz. 14

   ul. Wojska Polskiego 161D (od nr 1 i 31) oraz ul. Studencka - 
- 2 ksiê¿y od godz. 16

6. Sobota    – 23 stycznia -  ul. Kaktusowa (od nr 1), Makowa, Kwiatowa (od nr 1), Ró¿ana, 

                                      Chabrowa (od nr 2) - 4 ksiê¿y od godz. 9
7. Poniedz. – 25 stycznia – ul. Weso³a (od nr 23 i 95) oraz ul. Cicha - 2 ksiê¿y

   ul. Browarna i Podleœna - 1 ksi¹dz
   ul. PrzyjaŸni i Promienna - 2 ksiê¿y

00

00 – 1 ksi¹dz od godz. 9
00 – 1 ksi¹dz od godz. 9

00

30

00

001 ksi¹dz od godz. 9
00

00

00

00

00 – 1 ksi¹dz od godz. 9
                         00ul. Leœna (od nr 1) – 1 ksi¹dz od 

00

00

00 od godz. 9
00 od godz. 9

00 od godz. 15
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