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Tajemnica Mszy Œwiêtej
Ci¹g dalszy œwiadectwa
Cataliny Rivas
Matka Bo¿a powiedzia³a:
"To s¹ dusze wszystkich
Œwiêtych i b³ogos³awionych
w Niebie. Pomiêdzy nimi s¹ dusze
twoich krewnych, którzy ju¿ siê
c i e sz ¹ o g l ¹ d a n i e m B o ga . "
Nastêpnie zobaczy³am J¹
dok³adnie po prawej stronie
Arcybiskupa, krok za celebransem. By³a zawieszona
odrobinê nad pod³og¹, klêcz¹c na jakimœ bardzo solidnym przezroczystym
i jednoczeœnie jaœniej¹cym materiale jakby czystej wodzie. Najœwiêtsza Dziewica,
z rêkami z³o¿onymi patrzy³a z uwag¹ i szacunkiem na celebransa. Stamt¹d mówi³a
do mnie, ale bez s³ów prosto do serca, nie patrz¹c na mnie: "Dziwi ciê to, ¿e stojê
za Arcybiskupem, nieprawda¿? Tak w³aœnie powinno byæ... Z ca³¹ mi³oœci¹, jak¹ Syn mi
daje, On nie udzieli³ mi godnoœci, której udzieli³ kap³anom; uobecniania codziennego
Cudu moimi rêkami, tak jak to oni robi¹ swoimi kap³añskimi rêkami. Dlatego czujê
g³êboki szacunek dla kap³anów i dla cudu, którego Bóg dokonuje przez nich, co sk³ania
mnie do uklêkniêcia za nimi." O mój Bo¿e, jak wielk¹ godnoœæ, jak wielk¹ ³askê wlewa
Bóg w dusze kap³añskie, a ani my, a mo¿e niektórzy z nich tak¿e, nie jesteœmy tego
œwiadomi. Za o³tarzem ukaza³y siê cienie ludzi w szarych kolorach z rêkami
wzniesionymi. Matka Bo¿a powiedzia³a: "To s¹ b³ogos³awione dusze z czyœæca, którzy
czekaj¹ na wasze modlitwy, by mog³y byæ uwolnione. Nie przestawaj modliæ siê za nie.
Oni modl¹ siê za was ale nie mog¹ modliæ siê za siebie. Ty masz siê za nie modliæ, aby
pomóc im wyjœæ z czyœæca, aby mogli byæ z Bogiem i cieszyæ siê Nim wiecznie. Teraz to
widzisz; jestem tutaj przez ca³y czas. Ludzie id¹ na pielgrzymki, szukaj¹ miejsc, gdzie
siê ukaza³am. Jest to dobre z powodu ³ask, które tam otrzymaj¹. Ale w ¿adnym
objawieniu, w ¿adnym innym miejscu nie jestem bardziej obecna ni¿ w czasie Mszy
Œwiêtej. Zawsze Mnie znajdziesz u stóp o³tarza, gdzie jest odprawiana Eucharystia.
U stóp Tabernakulum, pozostajê z anio³ami, poniewa¿ jestem zawsze z Jezusem.".
(c.d. na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 4, 21-30).
W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedzia³: «Dziœ spe³ni³y siê te s³owa
Pisma, któreœcie s³yszeli». A wszyscy przyœwiadczali Mu i dziwili siê pe³nym wdziêku s³owom, które p³ynê³y z ust
Jego. I mówili: «Czy¿ nie jest to syn Józefa?». Wtedy rzek³ do nich: «Z pewnoœci¹ powiecie Mi to przys³owie:
„Lekarzu, ulecz samego siebie”; dokonaj¿e i tu w swojej ojczyŸnie tego, co wydarzy³o siê, jak s³yszeliœmy,
w Kafarnaum». I doda³: «Zaprawdê powiadam wam: ¯aden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyŸnie.
Naprawdê mówiê wam: Wiele wdów by³o w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawa³o zamkniête
przez trzy lata i szeœæ miesiêcy, tak ¿e wielki g³ód panowa³ w ca³ym kraju; a Eliasz do ¿adnej z nich nie zosta³
pos³any, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydoñskiej. I wielu trêdowatych by³o w Izraelu za proroka Elizeusza,
a ¿aden z nich nie zosta³ oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». Na te s³owa wszyscy w synagodze unieœli siê
gniewem. Porwali siê z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili a¿ na stok góry, na której ich miasto by³o
zbudowane, aby Go str¹ciæ. On jednak przeszed³szy poœród nich oddali³ siê.
* * * * * * * * * * * *
KA¯DY NIESIE W SOBIE TAJEMNICÊ
Ewangelia ostrzega nas przed tym, abyœmy nie szufladkowali ludzi. Ka¿dy niesie
w sobie jak¹œ tajemnicê i misjê, któr¹ ma do spe³nienia. Ca³¹ prawdê o cz³owieku zna
tylko Bóg. My mo¿emy jedynie coraz bardziej otwieraæ siê na ni¹, a nade wszystko
kochaæ wzajemnie mi³oœci¹, jak¹ Jezus nam ukaza³. On sam, wzrastaj¹c wœród
mieszkañców Nazaretu, z pozoru niczym siê nie wyró¿nia³. Wszyscy znali Go jako syna
cieœli Józefa (Mt 13,55). Tak by³o do momentu, gdy rozpocz¹³ publiczn¹ dzia³alnoœæ.
Od tamtej pory wystêpowa³ jako prorok, nauczyciel, cz³owiek pos³any przez Boga.
Z tak¹ s³aw¹ powróci³ do rodzinnego Nazaretu, aby i tam g³osiæ Ewangeliê i uzdrawiaæ
chorych. Spotka³ siê jednak z niedowierzaniem, a nawet agresj¹, gdy próbowa³
wzbudziæ wiarê w siebie. Dla mieszkañców Nazaretu nadal pozostawa³ nade wszystko
synem Józefa. Czegó¿ wielkiego mo¿na siê by³o po Nim spodziewaæ?
Jezus ci¹gle przychodzi do nas w naszych bliŸnich. Czasem nawet z tak wielk¹ misj¹
jak przypominanie Koœcio³owi i œwiatu prawdy o mi³osierdziu Bo¿ym. Zadanie to, jak wiemy, zleci³
œw. Faustynie. Jeœli ktoœ s¹dzi jednak, ¿e jej misja spotka³a siê z natychmiastowym przyjêciem i zrozumieniem,
niech siêgnie po biografiê Œwiêtej. Wówczas przekona siê o tym, ilu upokorzeñ i trudnoœci musia³a doœwiadczyæ
i to równie¿ ze strony swych najbli¿szych. Czegó¿ wielkiego bowiem mo¿na siê by³o spodziewaæ po prostej
zakonnicy, która gotowa³a w kuchni i pracowa³a w ogrodzie?
A czy ja nie zamykam siê na prawdê, tylko dlatego, ¿e ten, kto j¹ g³osi, nie liczy siê w œwiecie, którym siê
otaczam?.
(Przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * * * * * * *
Papieskie przes³anie na Wielki Post: uczynki mi³osierdzia w Roku Jubileuszowym...
(...) Franciszek wskazuje, ¿e w obliczu mi³oœci najnêdzniejszym ubogim jest ten, kto nie chce przyznaæ siê, ¿e nim jest.
Wydaje mu siê, ¿e jest bogaty, a w rzeczywistoœci jest najubo¿szym z ubogich. A to dlatego, ¿e jest niewolnikiem grzechu,
który ka¿e mu u¿ywaæ swego bogactwa i w³adzy nie po to, by s³u¿yæ Bogu i bliŸnim, ale by zag³uszyæ w sobie myœl, ¿e i on
w rzeczywistoœci jest tylko ubogim ¿ebrakiem. Im wiêkszym bogactwem i w³adz¹ dysponuje, tym wiêksze mo¿e siê staæ
jego k³amliwe zaœlepienie.
Temu zaœlepieniu towarzyszy pe³na pychy ¿¹dza wszechmocy, w której rozlegaj¹ siê z³owieszczo szatañskie s³owa:
“bêdziecie jak Bóg” (Rdz 3, 5), bêd¹ce Ÿród³em ka¿dego grzechu. „Ta ¿¹dza mo¿e przyj¹æ formê spo³eczn¹ i polityczn¹, jak
pokaza³y systemy totalitarne XX w. i jak pokazuj¹ dzisiaj ideologie promuj¹ce jedyn¹ s³uszn¹ myœl oraz technonaukê,
d¹¿¹ce do tego, by Bóg sta³ siê nieistotny, a cz³owiek zosta³ sprowadzony do masy, któr¹ mo¿na pos³ugiwaæ siê w sposób
instrumentalny. Obecnie mog¹ to pokazywaæ tak¿e struktury grzechu zwi¹zane z modelem fa³szywego rozwoju, opartego
na kulcie pieni¹dza, który zobojêtnia na los ubogich bogatsze osoby i spo³eczeñstwa, które zamykaj¹ przed nimi drzwi,
odmawiaj¹c nawet tego, by ich zobaczyæ” – pisze Franciszek.
Konkluduj¹c Ojciec Œwiêty podkreœla, ¿e Wielki Post w tym Roku Jubileuszowym jest sprzyjaj¹cym momentem,
by wreszcie móc wyjœæ z wyobcowania poprzez s³uchanie S³owa Bo¿ego oraz uczynki mi³osierdzia. Chodzi tu zarówno
o uczynki wzglêdem cia³a, jak i uczynki duchowe, gdy¿ nigdy nie nale¿y ich od siebie oddzielaæ. „Nie zmarnujmy tego czasu
Wielkiego Postu, który sprzyja nawróceniu!” – apeluje Franciszek, polecaj¹c wszystkich macierzyñskiemu
wstawiennictwu Maryi.
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TAJEMNICA MSZY ŒWIÊTEJ (c.d. ze str. 1)
Widzieæ piêkne oblicze Matki w chwili odmawiania s³ów "Œwiêty, Œwiêty, Œwiêty...", a tak¿e
innych z promieniej¹cymi twarzami, rêkami z³o¿onymi, oczekuj¹cymi na cud, który siê
nieustannie powtarza, by³o przebywaniem jakby w samym niebie. I pomyœleæ, ¿e s¹ ludzie,
którzy w tym momencie mog¹ byæ rozproszeni rozmow¹. Boli mnie, gdy mówiê, ¿e wielu
mê¿czyzn, wiêcej ni¿ kobiet stoi ze skrzy¿owanymi rêkami jakby sk³adaj¹c ho³d tak jak
równemu sobie. Maryja powiedzia³a: "Powiedz wszystkim, ¿e cz³owiek nie jest nigdy bardziej
cz³owiekiem ni¿ kiedy zgina kolana przed Bogiem." Celebrans wypowiedzia³ s³owa
Konsekracji. By³ on cz³owiekiem normalnego wzrostu, ale nagle zacz¹³ rosn¹æ, nape³niaj¹c siê
œwiat³em, nadzwyczajnym œwiat³em koloru pomiêdzy biel¹ i z³otem, które go ogarnê³o i sta³o
siê bardzo silne wokó³ g³owy. Z tego powodu nie mog³am dostrzec rysów. Kiedy podniós³
Hostiê zobaczy³am Jego rêce. Na wierzchu d³oni mia³ jakieœ znaki, z których emanowa³o du¿o
œwiat³a. To by³ Jezus! To On otacza³ Sob¹ celebransa, otacza³ z mi³oœci¹ jego rêce. W tym
momencie Hostia zaczê³a rosn¹æ i sta³a siê wielka. Ukaza³a siê cudowna twarz Jezusa
patrz¹cego na swój lud. Instynktownie chcia³am pochyliæ g³owê i Matka Bo¿a powiedzia³a:
"Nie patrz w dó³. Patrz w górê i kontempluj Go. Wymieñ z Nim spojrzenia i powtórz modlitwê
z Fatimy: Bo¿e, wierzê w Ciebie, wielbiê Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie. Proszê, przebacz
tym, którzy nie wierz¹, nie uwielbiaj¹, nie ufaj¹ i nie kochaj¹ Ciebie. ...Przebaczenie
i Mi³osierdzie... A teraz powiedz Mu, jak bardzo Go kochasz i z³ó¿ ho³d Królowi Królów."
Wypowiedzia³am te s³owa i wydawa³o siê, jakbym by³a jedyn¹, na któr¹ On patrzy³ z ogromnej
Hostii. Ale pozna³am, ¿e w taki sposób z pe³ni¹ mi³oœci spogl¹da na ka¿d¹ osobê. Pochyli³am
g³owê czo³em dotykaj¹c ziemi, jak to czynili wszyscy anio³owie i b³ogos³awieni z nieba. Przez
u³amek sekundy dziwi³am siê, jak Jezus przybra³ cia³o celebransa i jednoczeœnie by³ w œrodku
Hostii. Kiedy celebrans po³o¿y³ Hostiê, wróci³ do normalnych rozmiarów. £zy p³ynê³y z moich
oczu; nie mog³am wyjœæ z podziwu. Za chwilê Arcybiskup wypowiedzia³
s³owa Konsekracji nad winem, i gdy s³owa by³y wymawiane, ukaza³o
siê œwiat³o z nieba w tle. Œciany i sufit koœcio³a zniknê³y. Wszêdzie by³a
ciemnoœæ poza b³yszcz¹cym œwiat³em z o³tarza. Nagle zobaczy³am
zawieszonego w powietrzu Ukrzy¿owanego Jezusa. Widzia³am Go
od g³owy do dolnej czêœci piersi. Belka krzy¿a by³a podtrzymywana
przez jakieœ du¿e, silne rêce. Ze œrodka tego jasnego œwiat³a wysz³o
ma³e œwiate³ko podobne do lœni¹cego ma³ego go³êbia, który
przefrun¹³ szybko nad koœcio³em. Spocz¹³ na lewym ramieniu
Arcybiskupa, który dalej ukazywa³ siê jako Jezus. Mog³am rozpoznaæ
Jego d³ugie w³osy, jaœniej¹ce rany i ogromne cia³o, ale nie mog³am
dostrzec twarzy. W górze by³ Ukrzy¿owany Jezus, z g³ow¹ opart¹
na prawym ramieniu. Mog³am kontemplowaæ Jego twarz, zbite
ramiona i poszarpane cia³o. Po prawej stronie klatki piersiowej mia³ ranê, z której tryska³a
krew w kierunku lewej strony, a na prawo coœ, co wygl¹da³o jak woda, ale by³o bardzo
b³yszcz¹ce. Wygl¹da³o to bardziej jak strumienie œwiat³a wychodz¹ce w kierunku wierz¹cych
i poruszaj¹ce siê w prawo i w lewo. By³am zdumiona iloœci¹ Krwi, która sp³ywa³a do kielicha.
Myœla³am, ¿e siê przeleje i zabarwi ca³y o³tarz, ale ani jedna kropla siê nie rozla³a. W tym
momencie Maryja powiedzia³a: "To jest cud nad cudami. Powiedzia³am ci przedtem, ¿e Bóg
nie jest ograniczony ani czasem ani przestrzeni¹. W chwili Konsekracji, ca³e zgromadzenie jest
zabierane do stóp Kalwarii w chwili krzy¿owania Jezusa."
Tekst pochodzi z ksi¹¿ki „Tajemnica Mszy Œwiêtej. Œwiadectwo Cataliny Rivas.”
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1. W wydarzeniu opisywanym w dzisiejszej Ewangelii mo¿na zobaczyæ jakby podsumowanie
Jezusowej misji: bêdzie nauczaæ, uzdrawiaæ, ale w koñcu zostanie odrzucony przez swój naród
i wydany na œmieræ. Stanowi ono równie¿ zapowiedŸ, ¿e za wiernoœæ Chrystusowi trzeba czasem
zap³aciæ najwy¿sz¹ cenê. Proœmy Go zatem, by nam pomaga³ byæ wiernymi i by umacnia³ nasze
œwiadectwo.
2. W dzisiejsz¹ niedzielê obchodzimy Œwiatowy Dzieñ Trêdowatych. To szczególna okazja,
by pomodliæ siê za cierpi¹cych na tê straszliw¹ chorobê, za tych, którzy im spiesz¹ z pomoc¹, a tak¿e
za wszystkich chorych, opuszczonych i wykluczonych.
3. W najbli¿szy wtorek, 2 lutego, przypada œwiêto Ofiarowania Pañskiego. W naszej polskiej tradycji
nazywane jest œwiêtem Matki Boskiej Gromnicznej. Msze Œwiête w naszym koœciele bêd¹
00
00
00
00
sprawowane o godz. 7 , 9 , 11 i 18 . Na pocz¹tku ka¿dej Mszy Œwiêtej bêdzie mia³ miejsce obrzêd
b³ogos³awieñstwa œwiec. Przynieœmy zatem ze sob¹ gromnice. Niech stan¹ siê one znakiem
obecnoœci Chrystusa – œwiat³oœci œwiata. Zapalajmy je, jak mówi stara polska tradycja, w chwilach
trwogi i zagro¿enia, aby o tej Bo¿ej obecnoœci i Opatrznoœci sobie nieustannie przypominaæ.
4. W tym dniu ju¿ po raz 20. bêdziemy obchodziæ Œwiatowy Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego. Otoczmy
wiêc nasz¹ modlitw¹ tych, którzy przez sk³adane œluby zakonne czy inne zobowi¹zania pragn¹
ca³kowicie ofiarowaæ swoje ¿ycie Panu Bogu, ¿yj¹c wed³ug rad ewangelicznych czystoœci, ubóstwa
i pos³uszeñstwa. Tego dnia zakoñczy siê równie¿ prze¿ywany od listopada 2014 r. Rok ¯ycia
Konsekrowanego, podczas którego próbowaliœmy poznawaæ piêkno i radoœæ tej formy ¿ycia
ca³kowicie oddanego Panu Bogu. Sk³adane w to œwiêto ofiary zostan¹ przeznaczone na wsparcie
kontemplacyjnych wspólnot zakonnych w naszej OjczyŸnie.
5. W tym tygodniu przypadaj¹ pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca.
W czwartek podczas wieczornego nabo¿eñstwa otoczymy modlitw¹ tych, którzy opuœcili wszystko,
by pójœæ za g³osem Pana Jezusa, oraz tych, którzy ten g³os s³ysz¹, aby nie bali siê za nim pod¹¿aæ.
Wasz Proboszcz

* * * * * * * * * *
Porz¹dek Kolêdy (1 lutego - 3 lutego 2016)
1. Poniedz. – 1 lutego – ul. Szeroka (od nr 1 i 2) - 2 ksiê¿y od godz. 1500
2. Wtorek – 2 lutego – ul. Weso³owskiego (od nr 35 ), W³ókiennicza (od nr 8 ), Lniarska - 1 ksi¹dz od godz. 1400
00
ul. Bawe³niana (od nr 1) – 1 ksi¹dz od godz. 14
00
3. Œroda – 3 lutego – ul. Wyzwolenia (od nr 62), Zaciszna, Bliska, Mi³a - 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 .
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