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Tajemnica Mszy Œwiêtej
Ci¹g dalszy œwiadectwa Cataliny Rivas
(…)"Wychwalaj i b³ogos³aw ca³ym swoim sercem Œwiêt¹ Trójcê, uznaj¹c, ¿e jesteœ jednym
z Jej stworzeñ."
Jak¿e inne by³o to Chwa³a! Nagle zobaczy³am siebie
w odleg³ym miejscu pe³nym œwiat³a, przed Majestatem
Tronu Boga. Z tak wielk¹ mi³oœci¹ dziêkowa³am Bogu, gdy
powtarza³am: "Dla Twojej wielkiej chwa³y, wychwalamy
Ciê, b³ogos³awimy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, oddajemy Ci
chwa³ê, dziêkujemy Ci, Panie Bo¿e, Królu Nieba, Bo¿e Ojcze
Wszechmog¹cy." I przypomnia³am sobie ojcowsk¹ twarz
Ojca, pe³n¹ dobroci. "Panie Jezu Chryste, Jednorodzony
Synu Ojca, Panie Bo¿e, Baranku Bo¿y, Ty g³adzisz grzechy
œwiata..." A Jezus by³ przede mn¹, z twarz¹ pe³n¹
³agodnoœci i Mi³osierdzia... "Bo tylko Tyœ jest Œwiêty, tylko
Tyœ jest Panem, tylko Tyœ Najwy¿szy, Jezu Chryste z Duchem Œwiêtym..." Bóg piêknej Mi³oœci.
Ten, który w tej chwili sprawi³, ¿e ca³a moja istota dr¿y... I poprosi³am: "Panie, wybaw mnie
od wszelkiego z³a. Moje serce nale¿y do Ciebie. Mój Bo¿e, zeœlij mi Twój pokój, ¿ebym mog³a
osi¹gn¹æ jak najwiêksze korzyœci z Eucharystii i ¿eby moje ¿ycie mog³o przynieœæ jak najlepsze
owoce. Duchu œwiêty, przekszta³æ mnie, dzia³aj we mnie, prowadŸ mnie. O Bo¿e, udziel mi
darów, których potrzebujê, by lepiej Ci s³u¿yæ!" Przyszed³ czas Liturgii S³owa i Dziewica Maryja
kaza³a mi powtarzaæ: "Panie Bo¿e, chcê s³uchaæ Twojego S³owa i przynieœæ obfity owoc. Niech
Twój Œwiêty Duch oczyœci wnêtrze mojego serca, aby S³owo Bo¿e wzrasta³o i rozwija³o siê,
oczyszczaj¹c moje serce, tak by by³o dyspozycyjne." Matka Bo¿a powiedzia³a: "Módl siê
w sposób nastêpuj¹cy: (i ja powtarza³am) Panie, ofiarujê wszystko czym jestem, wszystko co
posiadam, wszystko co mogê. K³adê wszystko w Twoje Rêce. Kszta³tuj tê ma³¹ istotê, któr¹
jestem. Przez zas³ugi Twojego Syna przekszta³æ mnie, Wszechmog¹cy Bo¿e. Proszê Ciê za moj¹
rodzinê, moich dobroczyñców, za ka¿dego cz³onka Apostolatu, za wszystkich, którzy walcz¹
przeciwko nam, za tych, którzy polecaj¹ siê moim ubogim modlitwom. Naucz mnie k³aœæ moje
serce jakby na ziemi przed nimi, ¿eby mogli iœæ bardziej miêkko. Oto jak modlili siê Œwiêci; oto
jak pragnê, byœcie wszyscy robili." Oto jak Jezus prosi nas, byœmy siê modlili, ¿ebyœmy k³adli
nasze serca jakby na ziemi, ¿eby inni nie czuli twardoœci, ale raczej ¿ebyœmy ³agodzili ból ich
kroków. Kilka lat póŸniej czyta³am ksi¹¿kê z modlitwami œwiêtego, którego bardzo kocham,
Jose Maria Escriva de Balaguer, i w tej ksi¹¿ce znalaz³am modlitwê podobn¹ do tej, której
nauczy³a mnie Najœwiêtsza Dziewica. Mo¿e modlitwy tego Œwiêtego, któremu zawierzy³am
siebie, podoba³y siê Matce Bo¿ej. Nagle zaczê³y powstawaæ jakieœ postacie, których wczeœniej
nie widzia³am. Wygl¹da³o to tak, jakby u boku ka¿dej osoby obecnej w Katedrze, pojawi³a siê
inna osoba i wkrótce ca³a Katedra zape³ni³a siê m³odymi piêknymi ludŸmi. (c.d. na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 1, 1-4; 4, 14-21).
Wielu ju¿ stara³o siê u³o¿yæ opowiadanie o zdarzeniach, które siê dokona³y poœród nas, tak jak je przekazali
ci, którzy od pocz¹tku byli naocznymi œwiadkami i s³ugami s³owa. Postanowi³em wiêc i ja zbadaæ dok³adnie
wszystko od pierwszych chwil i opisaæ ci po kolei, dostojny Teofilu, abyœ siê móg³ przekonaæ o ca³kowitej
pewnoœci nauk, których ci udzielono.
W owym czasie Jezus powróci³ w mocy Ducha do Galilei, a wieœæ o Nim rozesz³a siê po ca³ej okolicy. On zaœ
naucza³ w ich synagogach, wys³awiany przez wszystkich.
Przyszed³ równie¿ do Nazaretu, gdzie siê wychowa³. W dzieñ szabatu uda³ siê swoim zwyczajem do synagogi
i powsta³, aby czytaæ. Podano Mu ksiêgê proroka Izajasza. Rozwin¹wszy ksiêgê natrafi³ na miejsce, gdzie by³o
napisane: «Duch Pañski spoczywa na Mnie, poniewa¿ Mnie namaœci³ i pos³a³ Mnie, abym ubogim niós³ dobr¹
nowinê, wiêŸniom g³osi³ wolnoœæ, a niewidomym przejrzenie; abym uciœnionych odsy³a³ wolnych, abym
obwo³ywa³ rok ³aski od Pana».
Zwin¹wszy ksiêgê, odda³ s³udze i usiad³; a oczy wszystkich w synagodze by³y w Nim utkwione. Pocz¹³ wiêc
mówiæ do nich: «Dziœ spe³ni³y siê te s³owa Pisma, któreœcie s³yszeli».
* * * * * * * * * * * *
B¥D WOLA TWOJA, A NIE MOJA
Gdy siê modlimy, zwykle wypowiadamy s³owa radoœci, czasem troski czy skargi.
Chcemy, aby Bóg nas us³ysza³, pos³ucha³. Mówimy do Pana ? a On? Pierwsze czytanie
ukazuje nam Izraelitów, którzy ws³uchani w treœæ Prawa Moj¿eszowego padaj¹ na twarz
przed Bogiem, gdy¿ w s³owach ksiêgi przytaczanej przez Ezdrasza doœwiadczaj¹ obecnoœci
Pana. Bóg wype³ni³ ich serca tak, ¿e „ca³y lud p³aka³, gdy us³ysza³ te s³owa Prawa”. Lecz
nie by³y to ³zy smutku czy cierpienia, ale radoœci z obecnoœci Boga, bowiem us³yszeli s³owa:
„Nie b¹dŸcie przygnêbieni, gdy¿ radoœæ w Panu jest ostoj¹ wasz¹”. Widzimy, jak Bóg wlewa
w serca Izraelitów pewnoœæ, ¿e w ich ¿yciu i w modlitwie On jest stale obecny i s³ucha,
a odpowiadaj¹c przez Pisma, przynosi radoœæ i pokrzepienie.
O takiej obecnoœci Pana przypomina nam Ewangelia. S³owem Bo¿ym jednak jest tu Jezus Chrystus – S³owo
Wcielone, które „ubogim niesie dobr¹ nowinê, wiêŸniom g³osi wolnoœæ” (por. £k 4,18-20). Mo¿e dziœ czujemy siê
ubodzy, uwiêzieni czy uciœnieni i chcemy Bogu tak wiele powiedzieæ. Ale najpierw musimy sami nauczyæ siê
s³uchaæ. Bóg bowiem tak jak my, ma wiele do powiedzenia. Ale to Jego s³owa, a nie nasze, maj¹ moc przemiany
serc. I mo¿e siê okazaæ, ¿e chwila ciszy, zamkniêtych ust i ws³uchania w Jego s³owo uka¿e prawdziwy sens
naszego ¿ycia, cierpienia i radoœci. Wtedy bêdziemy mogli zawo³aæ: „S³owa Twe, Panie, s¹ duchem i ¿yciem”
(por. J 6,63). Obyœmy dzisiaj nauczyli siê, ¿e „bardziej nale¿y s³uchaæ Boga ni¿ ludzi” (Dz 5,29). (Dzieñ Pañski nr 5/2013)

* * * * * * * * * *
Papie¿ na audiencji ogólnej: na mocy Chrztu mo¿emy uwa¿aæ siê za braci... (20.01.2016)
Wspólna dla wszystkich wyznawców Chrystusa ³aska Chrztu sta³a w centrum katechezy Ojca Œwiêtego na œrodowej audiencji
ogólnej. W ten sposób Franciszek nawi¹za³ do trwaj¹cego w Koœciele Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. (...)
„Przede wszystkim wspólny dla nas Chrzest oznacza, ¿e wszyscy jesteœmy grzesznikami i potrzebujemy zbawienia, odkupienia,
wyzwolenia od z³a. Ten aspekt negatywny Pierwszy List œw. Piotra nazywa «ciemnoœciami», kiedy stwierdza: «Bóg was wezwa³
z ciemnoœci do przedziwnego swojego œwiat³a». Jest to doœwiadczenie œmierci, które Chrystus przyj¹³ na siebie. W Chrzcie
symbolizowane jest ono przez zanurzenie w wodzie, po którym nastêpuje wynurzenie, bêd¹ce symbolem zmartwychwstania
do nowego ¿ycia w Chrystusie. Kiedy my chrzeœcijanie mówimy, ¿e mamy jeden wspólny Chrzest, to stwierdzamy, ¿e my wszyscy –
katolicy, protestanci i prawos³awni – podzielamy doœwiadczenie, ¿e zostaliœmy wezwani ze strasznych, wyobcowuj¹cych ciemnoœci
na spotkanie z Bogiem ¿ywym, pe³nym mi³osierdzia. Niestety wszyscy doœwiadczamy egoizmu, który rodzi podzia³y, zamkniêcie,
pogardê. Wyjœæ na nowo od Chrztu oznacza odnaleŸæ Ÿród³o mi³osierdzia, Ÿród³o nadziei dla wszystkich, poniewa¿ nikt nie jest
wykluczony z Bo¿ego mi³osierdzia” – powiedzia³ Papie¿.
Patrz¹c na Chrzest w perspektywie Bo¿ego mi³osierdzia Franciszek wskaza³, ¿e winno ono byæ silniejsze od istniej¹cych podzia³ów.
A konkretne, wspólne podejmowanie dzie³ dobroczynnych mo¿e byæ œwiadectwem jednoœci chrzeœcijan.
„Wspó³udzia³ w tej ³asce tworzy miêdzy nami chrzeœcijanami nierozerwaln¹ wiêŸ, tak ¿e na mocy Chrztu mo¿emy naprawdê
uwa¿aæ siê wszyscy za braci. Naprawdê jesteœmy œwiêtym ludem Bo¿ym, chocia¿ z powodu naszych grzechów nie jesteœmy ludem
w pe³ni zjednoczonym. Mi³osierdzie Bo¿e dzia³aj¹ce w Chrzcie jest silniejsze od naszych podzia³ów. Ono jest silniejsze! Na tyle, na ile
przyjmujemy ³askê mi³osierdzia, stajemy siê coraz bardziej ludem Boga i stajemy siê te¿ zdolni, by g³osiæ wszystkim Jego wspania³e
dzie³a, wychodz¹c w³aœnie od prostego i braterskiego œwiadectwa jednoœci. My chrzeœcijanie mo¿emy g³osiæ wszystkim moc
Ewangelii, podejmuj¹c wspólnie uczynki mi³osierdzia co do cia³a i co do duszy. Jest to konkretne œwiadectwo jednoœci miêdzy nami
chrzeœcijanami: protestantami, prawos³awnymi, katolikami” – powiedzia³ Franciszek.
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str. 3

TAJEMNICA MSZY ŒWIÊTEJ (c.d. ze str. 1)
Byli oni ubrani w bia³e szaty i skierowali siê do g³ównej nawy, a nastêpnie podeszli do o³tarza.
Matka Bo¿a powiedzia³a:
"Patrz. To s¹ Anio³owie Stró¿owie wszystkich ludzi, którzy s¹ tutaj. To jest moment, kiedy twój
Anio³ Stró¿ zanosi twoje ofiary i proœby przed O³tarz Boga."By³am zdumiona, bo te istoty mia³y tak
piêkne twarze, tak promieniuj¹ce, ¿e nie mo¿na sobie tego wyobraziæ. Ich oblicza by³y bardzo
piêkne, niemal¿e z kobiecymi rysami; budowa cia³a, rêce, postawa by³y mêskie. Ich bose stopy nie
dotyka³y pod³ogi, jakby siê przeœlizgiwa³y. Procesja by³a bardzo piêkna. Niektórzy z nich nieœli coœ,
jakby z³ote misy z czymœ, co lœni³o jak z³ociste œwiat³o. Matka Bo¿a powiedzia³a:
"To s¹ Anio³owie Stró¿owie ludzi, którzy ofiaruj¹ tê Mszê Œwiêt¹ w wielu intencjach, tych którzy
s¹ œwiadomi co znaczy ta celebracja. Oni maj¹ coœ do ofiarowania Bogu (...) Ofiaruj siebie w tej
chwili... ofiaruj swoje smutki, bóle, nadzieje, radoœci, proœby. Pamiêtaj, ¿e Msza Œw. ma
nieskoñczon¹ wartoœæ. Dlatego b¹dŸ hojna w ofiarowaniu i proszeniu."
Za pierwszymi Anio³ami szli nastêpni, którzy nie mieli
niczego w rêkach; szli z pustymi rêkami. Maryja powiedzia³a:
"To s¹ Anio³owie ludzi, którzy s¹ tutaj ale nigdy niczego nie
ofiaruj¹. Nie s¹ zainteresowani tym, by prze¿ywaæ ka¿dy
moment Mszy Œw. i nie maj¹ darów, by je zanieœæ przed
O³tarz Boga." Na koñcu procesji szli inni Anio³owie, którzy
byli raczej smutni, z rêkami z³o¿onymi do modlitwy, ale
ze spuszczonymi oczami. "To s¹ Anio³owie Stró¿owie ludzi,
którzy s¹ tutaj ale nie chc¹ byæ, to znaczy ci, którzy zostali
zmuszeni do przyjœcia, którzy przyszli z obowi¹zku ale bez
¿adnego pragnienia uczestniczenia we Mszy Œw. Anio³owie id¹ smutni, poniewa¿ nie maj¹ nic
do zaniesienia przed O³tarz poza w³asnymi modlitwami. Nie zasmucajcie swojego Anio³a Stró¿a.
Proœcie o wiele, proœcie o nawrócenie grzeszników, o pokój w œwiecie, za waszych s¹siadów, za tych,
którzy prosz¹ was o modlitwê. Proœcie, proœcie o wiele, ale nie tylko za was samych, ale tak¿e
za wszystkich. Pamiêtajcie, ¿e ofiara która najbardziej podoba siê Panu jest ta, kiedy ofiarujecie
siebie samych jako ofiarê ca³opaln¹, tak ¿eby Jezus móg³ zst¹piæ i przekszta³ciæ was przez swoje
zas³ugi. Co wy macie do ofiarowania Ojcu sami z siebie? Nicoœæ i grzech. Ale ofiarowanie siebie
samego z³¹czone z zas³ugami Jezusa podoba siê Ojcu." Widok tej procesji by³ tak piêkny, ¿e trudno
by³oby porównaæ go z czymkolwiek. Te wszystkie niebiañskie istoty pochylaj¹ce siê przed o³tarzem,
niektóre zostawiaj¹ce swoje ofiary na pod³odze, inne pochylaj¹ce siê z czo³em prawie dotykaj¹cym
ziemi. Skoro tylko przyby³y do o³tarza, zniknê³y mi z oczu. Nadszed³ koñcowy moment Prefacji i kiedy
ca³e zgromadzenie mówi³o: "Œwiêty, Œwiêty, Œwiêty", nagle wszystko co znajdowa³o siê
za celebransami zniknê³o. Za Arcybiskupem z lewej strony tysi¹ce anio³ów ukaza³o siê
po przek¹tnej, mali anio³owie, wielcy anio³owie, anio³owie z du¿ymi skrzyd³ami, anio³owie z ma³ymi
skrzyd³ami, bez skrzyde³. Tak jak poprzedni wszyscy byli ubrani w bia³e szaty kap³añskie lub
ministranckie. Ka¿dy z nich ukl¹k³ ze z³o¿onymi rêkami i pochyli³ g³owê ze czci¹. S³ychaæ by³o piêkn¹
muzykê jakby wiele chórów z ró¿nymi g³osami, wszyscy œpiewali unisono razem z ludŸmi: Œwiêty,
Œwiêty, Œwiêty... Nadszed³ moment Konsekracji, najcudowniejszy z Cudów. Za Arcybiskupem
z prawej strony pojawi³o siê mnóstwo ludzi, tak¿e po przek¹tnej. Byli oni ubrani w identyczne tuniki
ale w kolorach pastelowych: ró¿owych, zielonych, jasnoniebieskich, liliowych, ¿ó³tych, jednym
s³owem w ró¿nych i bardzo ciep³ych kolorach. Ich twarze by³y tak¿e jaœniej¹ce, pe³ne radoœci.
Zdawali siê byæ w tym samym wieku. Mo¿na by³o zauwa¿yæ (nie potrafiê powiedzieæ dlaczego),
¿e byli ludŸmi w ró¿nym wieku, ale ich twarze wygl¹da³y jednakowo, bez zmarszczek, szczêœliwe.
Wszyscy oni tak¿e uklêkli na œpiew "Œwiêty, Œwiêty, Œwiêty Pan..."(…)
(c.d.n.)
Tekst pochodzi z ksi¹¿ki „Tajemnica Mszy Œwiêtej. Œwiadectwo Cataliny Rivas.”
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Niedzielna liturgia S³owa przypomina, ¿e ka¿dy chrzeœcijanin jest powo³any do
wspó³pracy z Duchem Œwiêtym w g³oszeniu Dobrej Nowiny, przede wszystkim
œwiadectwem w³asnego ¿ycia.
2. Dobiega koñca Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Jutrzejsze œwiêto Nawrócenia
Œwiêtego Paw³a, Aposto³a Narodów, stanowi jego zwieñczenie. Zapraszamy w tym dniu na
Msze Œwiête do naszego parafialnego koœcio³a. Przede wszystkim pamiêtajmy o modlitwie
w intencji pe³nego zjednoczenia chrzeœcijan i starajmy siê budowaæ jednoœæ w naszych
rodzinach i domach, wspólnotach, zak³adach pracy, w naszym narodzie.
3. We wtorek, w liturgiczne wspomnienie Œwiêtych biskupów Tymoteusza i Tytusa,
prze¿ywaæ bêdziemy Dzieñ Islamu. Módlmy siê w intencji wyznawców tej religii, z którymi
³¹czy nas postaæ ojca wiary – Abrahama. Proœmy szczególnie, aby religii
nie wykorzystywano instrumentalnie i z jej powodu nie dochodzi³o do przeœladowañ,
gwa³tów i przemocy.
Wasz Proboszcz

* * * * * * * * * *
Porz¹dek Kolêdy (25 stycznia - 1 lutego 2016)
00
1. Poniedz. – 25 stycznia – ul. Weso³a (od nr 23 i 95) oraz ul. Cicha - 2 ksiê¿y od godz. 9
00
ul. Browarna i Podleœna - 1 ksi¹dz od godz. 9
00
ul. PrzyjaŸni i Promienna - 2 ksiê¿y od godz. 15
2. Wtorek – 26 stycznia – ul. Sikorskiego (od nr 225), Sikorskiego (od nr 162), Cegielniana - 2 ksiê¿y od godz. 900
00
ul. Kpt. Skowronka i Pu³kowa – 1 ksi¹dz od godz. 15
3. Œroda – 27 stycznia – ul. G³ogowa, Kasztanowa, Jesionowa, Akacjowa, Dêbowa, Brzozowa
00
- 3 ksiê¿y od godz. 14
00
4. Czwartek – 28 stycznia – ul. Partyzantów (od nr 2 i 98) - 2 ksiê¿y od godz. 15
00
5. Pi¹tek
– 29 stycznia – ul. Lipowa (od nr 4 i 109) - 2 ksiê¿y od godz. 9
6. Sobota – 30 stycznia - ul. Strzelców Kurpiowskich (od nr 1 i 71) i ul. Kanonierska 00
- 2 ksiê¿y od godz. 9
00
7. Poniedz. – 1 lutego
– ul. Szeroka (od nr 1 i 2) - 2 ksiê¿y od godz. 15

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00
00
00
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 13 , 15 , 18
00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
Kancelaria czynna Pn. – Czw. 830-1000; Pt. i Sb. 1600 -1800
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