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Tajemnica Mszy Œwiêtej
Ci¹g dalszy œwiadectwa Cataliny Rivas
Czy ktokolwiek mo¿e to sobie wyobraziæ?
Moje oczy tego nie mog¹ dostrzec, ale my
wszyscy jesteœmy tam w momencie, gdy
krzy¿uj¹ Jezusa. A On prosi Ojca o
przebaczenie nie tylko dla tych, którzy Go
zabili, ale tak¿e o przebaczenie wszystkich
naszych grzechów: "Ojcze, przebacz im, bo nie
wiedz¹, co czyni¹." Od tego dnia nie dbam
o to, ¿e œwiat s¹dzi i¿ jestem szalona, ale proszê ka¿dego, ¿eby uklêkn¹³ i próbowa³
¿yæ z ca³ego serca, z ca³¹ wra¿liwoœci¹, na któr¹ go staæ, przywilejem, który daje
nam Bóg. Kiedy mieliœmy odmawiaæ Ojcze Nasz, Pan przemówi³ po raz pierwszy
w czasie celebracji: "Poczekaj, chcê, ¿ebyœ siê modli³a z najwiêksz¹ g³êbi¹ do jakiej
jesteœ zdolna. W tej chwili przypomnij sobie osobê lub osoby, które wyrz¹dzi³y ci
wielk¹ krzywdê w ci¹gu ¿ycia, tak ¿ebyœ je serdecznie uœcisnê³a i powiedzia³a im
z serca: "W Imiê Jezusa przebaczam wam i ¿yczê wam pokoju. W Imiê Jezusa proszê
was o przebaczenie i ¿yczenie mi pokoju. Jeœli osoba jest godna pokoju, otrzyma go
i poczuje siê lepiej. Jeœli osoba nie jest zdolna otworzyæ siê na ten pokój, wróci on
do twojego serca. Nie chcê, ¿ebyœ otrzymywa³a lub ofiarowa³a pokój, gdy nie jesteœ
zdolna przebaczyæ i pierwsza odczuæ go w swoim sercu."(...)"Uwa¿aj na to,
co robisz", kontynuowa³ Pan, "powtarzasz w Ojcze Nasz: przebacz nam nasze winy,
jako i my przebaczamy tym, którzy zawinili wzglêdem nas. Jeœli jesteœ zdolna
przebaczyæ, ale nie zapomnieæ, jak niektórzy mówi¹, stawiasz warunki
przebaczeniu Boga. Mówisz: Przebaczasz mi tylko tak jak ja jestem zdolna
przebaczyæ, ale nie wiêcej." Nie wiem, jak wyt³umaczyæ swój ból, jak bardzo
mo¿emy raniæ Boga. I jak bardzo mo¿emy raniæ siebie samych przez tyle urazów,
z³ych uczuæ i niepochlebnych rzeczy, które rodz¹ siê z naszych uprzedzeñ
i nadwra¿liwoœci. Przebaczy³am; przebaczy³am z serca i poprosi³am o przebaczenie
wszystkich ludzi, których zrani³am kiedykolwiek, aby odczuæ pokój Bo¿y. Celebrans
powiedzia³, "obdarz nas pokojem i jednoœci¹..."a nastêpnie, "pokój Pañski niech
bêdzie z wami wszystkimi."
(c.d. na str. 3)

str. 2

Pos³aniec œw. Brunona
Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 5, 1-11).

Zdarzy³o siê raz, gdy t³um cisn¹³ siê do Jezusa, aby s³uchaæ s³owa Bo¿ego, a On sta³ nad jeziorem
Genezaret, ¿e zobaczy³ dwie ³odzie, stoj¹ce przy brzegu, rybacy zaœ wyszli z nich i p³ukali sieci.
Wszed³szy do jednej ³odzi, która nale¿a³a do Szymona, poprosi³ go, ¿eby nieco odbi³ od brzegu.
Potem usiad³ i z ³odzi naucza³ t³umy. Gdy przesta³ mówiæ, rzek³ do Szymona: «Wyp³yñ na g³êbiê
i zarzuæcie sieci na po³ów». A Szymon odpowiedzia³: «Mistrzu, przez ca³¹ noc pracowaliœmy
i niceœmy nie u³owili. Lecz na Twoje s³owo zarzucê sieci». Skoro to uczynili, zagarnêli tak wielkie
mnóstwo ryb, ¿e sieci ich zaczyna³y siê rwaæ. Skinêli wiêc na wspólników w drugiej ³odzi, ¿eby im
przyszli z pomoc¹. Ci podp³ynêli i nape³nili obie ³odzie, tak ¿e siê prawie zanurza³y. Widz¹c to
Szymon Piotr przypad³ Jezusowi do kolan i rzek³: «OdejdŸ ode mnie, Panie, bo jestem cz³owiek
grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawi³ po³ów ryb, jakiego
dokonali; jak równie¿ Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona.
Lecz Jezus rzek³ do Szymona: «Nie bój siê, odt¹d ludzi bêdziesz ³owi³». I przyci¹gn¹wszy ³odzie
do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

* * * * * * * * * * * *
EWANGELICZNY RADYKALIZM
Wœród nas ¿yje wielu ludzi, których mo¿emy okreœliæ mianem radykalni. To oni
spotkali w swoim ¿yciu osobowego Boga, który zmieni³ ich sposób widzenia œwiata,
zainspirowa³ do wewnêtrznej przemiany. Radykalizm dostrzegamy w powo³aniu
Izajasza na proroka. Kiedy us³ysza³ on g³os Pana: „Kogo mam pos³aæ? Kto by Nam
poszed³?”, odpowiedzia³: „Oto ja, poœlij mnie!”. Wezwaniem do radykalizmu jest
równie¿ polecenie Jezusa skierowane do Piotra: „Wyp³yñ na g³êbiê”. Konkretn¹
realizacjê s³ów Pana by³o pozostawienie wszystkiego i pójœcie za Mistrzem z Nazaretu
przez Piotra i jego towarzyszy znad jeziora. Radykalizm wyp³ywaj¹cy z Biblii kryje
w sobie zachêtê do dzieciêcego zawierzenia, ufnoœci oraz bezkompromisowego
oddania siebie Temu, który stanowi Pocz¹tek i Kres. Polega na rozumieniu boskich
ostrze¿eñ i respektowaniu ich w swoim ¿yciu. Wyra¿a siê w daniu pierwszego miejsca
modlitwie, umacnianiu komunii z Bogiem, z której wynika dzia³anie oraz wszelka aktywnoœæ w Koœciele
i œwiecie. Ewangeliczny radykalizm rozpoczyna siê od s³uchania S³owa, karmienia siê Cia³em Pana. Dziêki temu
poznajemy wolê Bo¿¹ i mamy si³ê, by wcielaæ j¹ w codzienne ¿ycie. Dotyczy ona zarówno osobistych wyborów
zwi¹zanych z realizacj¹ ¿yciowego powo³ania, jak i unikania z³a a¿ po radykalny wybór w swoim sercu jedynego
Dobra. Radykalizm jest zachêt¹, aby „pójœæ na ca³oœæ”, odkrywaæ œwiêtoœæ. Panie, nie moja, lecz Twoja wola
niech siê dzieje. „Jezu, ufam Tobie!”.
(Przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * * * * * * *
Papie¿ na Mszy o pokorze i leczeniu ze zniewolenia grzechem...

(01.02.2016)
Pokora jest drog¹ do œwiêtoœci. Myœl tê podj¹³ Papie¿ podczas poniedzia³kowej Mszy w kaplicy Domu œw. Marty. W homilii nawi¹za³ do
historii króla Dawida, który œwiadom swoich grzechów przyjmuje upokorzenie w duchu zaufania Panu. Przypomnia³, ¿e Bóg zawsze przebacza
grzechy, ale rany, które po nich zostaj¹, s¹ czasem trudne do uleczenia.
Franciszek zauwa¿y³, ¿e król Dawid by³ o krok od zniewolenia grzechem, ale pos³any do niego przez Boga prorok Natan uzmys³owi³ mu z³o,
które pope³ni³. Zdaniem Ojca Œwiêtego Dawid jest grzesznikiem, ale nie zniewolonym, bo wci¹¿ ma œwiadomoœæ niegodziwoœci tego,
co uczyni³.
„Trzeba szczególnej ³aski, by przemieniæ serce kogoœ zniewolonego. A Dawid mia³ serce szlachetne, wyzna³: «Tak, to prawda, zgrzeszy³em!»,
uznaj¹c swoj¹ winê. A co powiedzia³ Nathan? «Pan odpuszcza ci te¿ twój grzech, ale zepsucie, które zasia³eœ, bêdzie wzrasta³o. Zabi³eœ
niewinnego cz³owieka, by ukryæ swoje cudzo³óstwo. Miecz nie oddali siê od domu twojego na wieki». Bóg przebacza grzech, Dawid siê
nawraca, ale rany zniewolenia trudno siê goj¹. Widzimy to w tak wielu miejscach na œwiecie” – powiedzia³ Papie¿. (...)
Papie¿ zauwa¿y³, ¿e gdy ktoœ zarzuci nam coœ z³ego, to od razu bronimy siê mówi¹c, ¿e to nie nasza wina. Natomiast pokory nasze serca ucz¹
siê tylko wtedy, gdy doœwiadczaj¹ upokorzeñ. „Jeœli nie jesteœ w stanie przyj¹æ jakiegokolwiek upokorzenia w twoim ¿yciu, nie jesteœ pokorny” –
mówi³ Ojciec Œwiêty.
„Jedynym sposobem do uzyskania pokory jest upokorzenie. (...) Droga do œwiêtoœci, któr¹ Bóg daje swoim dzieciom, daje Koœcio³owi,
wiedzie przez upokorzenia Jego Syna, który pozwala, by Go obra¿ano, który daje siê prowadziæ niesprawiedliwie na krzy¿. I ten Syn Bo¿y, który
siê uni¿a, jest drog¹ do œwiêtoœci.(...) Proœmy Pana o ³askê dla ka¿dego z nas, dla ca³ego Koœcio³a, o ³askê pokory, ale tak¿e ³askê zrozumienia,
¿e nie mo¿na byæ pokornym bez upokorzenia” – powiedzia³ Papie¿.
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TAJEMNICA MSZY ŒWIÊTEJ (c.d. ze str. 1)
Nagle zobaczy³am, ¿e pomiêdzy niektórymi (nie wszystkimi) ludŸmi, którzy siê œciskali,
pojawi³o siê bardzo intensywne jasne œwiat³o. Wiedzia³am, ¿e to by³ Jezus i prawie ¿e rzuci³am
siê, by uœcisn¹æ osobê obok mnie. Naprawdê mog³am odczuæ uœcisk Pana w tym œwietle. To On
mnie uœcisn¹³ udzielaj¹c mi swojego pokoju, poniewa¿ w tym momencie by³am zdolna
przebaczyæ i usun¹æ z serca ca³y ¿al do innych. Tego w³aœnie chce Jezus, by dzieliæ siê t¹ chwila
radoœci, bior¹c nas w objêcia i ¿ycz¹c nam swojego pokoju.
Nadesz³a chwila Komunii kap³añskiej. Ponownie zobaczy³am
wszystkich kap³anów obok Arcybiskupa. Kiedy on przyj¹³ Komuniê
Œwiêt¹, Maryja powiedzia³a: "To jest chwila na modlitwê za
celebransa i kap³anów, którzy mu towarzysz¹. Powtarzaj razem ze
Mn¹: "Bo¿e, b³ogos³aw im, uœwiêcaj ich, pomagaj im, oczyszczaj ich,
kochaj ich, troszcz siê o nich i wspieraj ich swoj¹ mi³oœci¹. Pamiêtaj o
wszystkich kap³anach œwiata, módl siê za wszystkie dusze
konsekrowane..." Drodzy bracia i siostry, to jest moment, w którym
powinniœmy modliæ siê za nich, bo oni s¹ Koœcio³em tak jak i my, œwieccy. Wiele razy my,
œwieccy, ¿¹damy tak wiele od kap³anów, ale nie jesteœmy zdolni modliæ siê za nich, niezdolni
zrozumieæ, ¿e oni s¹ ludŸmi, niezdolni zrozumieæ i doceniæ samotnoœci, która czêsto towarzyszy
kap³anowi. Powinniœmy zrozumieæ, ¿e kap³ani s¹ ludŸmi tak jak my i ¿e potrzebuj¹ byæ
zrozumiani, otoczeni opiek¹. Potrzebuj¹ naszego uczucia i uwagi, poniewa¿ oddaj¹ swoje ¿ycie
za ka¿dego z nas jak Jezus, przez bycie konsekrowanymi dla Niego. Pan Bóg chce, ¿eby lud, który
mu powierzy³, modli³ siê i pomaga³ w uœwiêcaniu Pasterza. Pewnego dnia, gdy bêdziemy ju¿
po drugiej stronie, zrozumiemy cuda, które Pan zdzia³a³, daj¹c nam kap³anów, którzy pomagaj¹
nam zbawiaæ nasze dusze. Ludzie zaczêli wychodziæ z ³awek do Komunii. Nadesz³a wielka chwila
spotkania. Pan powiedzia³ do mnie: "Poczekaj chwilê; Chcê, ¿ebyœ coœ zobaczy³a..." Poruszona
wewnêtrznym impulsem podnios³am wzrok na osobê, która mia³a przyj¹æ Komuniê Œwiêt¹
na jêzyk z r¹k kap³ana. Spostrzeg³am, ¿e to by³a jedna z pañ z naszej grupy, która poprzedniego
wieczoru nie mog³a pójœæ do spowiedzi, ale dziœ rano uczyni³a to przed Msz¹ Œwiêt¹. Kiedy
kap³an po³o¿y³ Œwiêt¹ Hostiê na jej jêzyku, b³ysk z³ocistego œwiat³a przeszed³ przez tê osobê,
najpierw przez plecy, nastêpnie otaczaj¹c j¹ z ty³u, wokó³ ramion, a na koñcu wokó³ g³owy.
Pan powiedzia³: "Oto jak siê cieszê obejmuj¹c duszê, która przychodzi z czystym sercem,
by Mnie przyj¹æ." Ton g³osu Jezusa by³ tonem szczêœliwego cz³owieka. By³am zdumiona widz¹c
moj¹ przyjació³kê wracaj¹c¹ do ³awki otoczon¹ œwiat³em, w uœcisku Pana. Pomyœla³am
o cudzie, który tracimy wiele razy, przyjmuj¹c Jezusa z ma³ymi lub wielkimi winami, podczas
gdy powinno byæ to œwiêto. Wiele razy mówimy, ¿e nie ma kap³anów, do których mo¿na pójœæ
do spowiedzi w jakimœ momencie. Ale problem nie jest w tym, by siê móc powiadaæ, ale
w naszej ³atwoœci ponownego wpadania w z³o. Z drugiej strony w ten sam sposób, w jaki
szukamy piêknego salonu, a mê¿czyŸni fryzjera, gdy urz¹dzamy przyjêcie, musimy tak¿e podj¹æ
wysi³ek poszukania kap³ana, gdy potrzebujemy usun¹æ brud z nas samych. Nie mo¿emy œmia³o
przyjmowaæ Jezusa w momencie, gdy nasze serce pe³ne jest brzydkich rzeczy. Kiedy posz³am
przyj¹æ Komuniê, Jezus powiedzia³ do mnie: "Ostatnia Wieczerza by³a momentem najwiêkszej
intymnoœci z Moimi bliskimi. W czasie tej godziny mi³oœci, ustanowi³em to, co mog³o byæ
uwa¿ane za akt szaleñstwa w oczach ludzi, uczynienie Siebie wiêŸniem Mi³oœci. Ustanowi³em
Eucharystiê. Chcia³em pozostaæ z wami do koñca wieków, poniewa¿ Moja Mi³oœæ nie mog³a
znieœæ, ¿ebyœcie pozostali sierotami, wy, których ukocha³em bardziej ni¿ w³asne ¿ycie."
Tekst pochodzi z ksi¹¿ki „Tajemnica Mszy Œwiêtej. Œwiadectwo Cataliny Rivas.”
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1. W tê ostatni¹ karnawa³ow¹ niedzielê s³yszymy w Ewangelii s³owa o cudownym po³owie ryb i powo³aniu
Szymona. S¹ one wezwaniem dla nas, gdy¿ Pan Jezus i nas powo³uje, byœmy stawali siê rybakami ludzi – tymi,
którzy innych przyprowadz¹ do Chrystusa i Koœcio³a. Rozpoczynaj¹cy siê dzisiaj 49. Tydzieñ Modlitw
o TrzeŸwoœæ Narodu, a w œrodê czas Wielkiego Postu, niech zaowocuj¹ dobrymi postanowieniami i ich wiern¹
realizacj¹, a wy³o¿ona Parafialna Ksiêga TrzeŸwoœci – bodŸcem do ich podjêcia.
2. To ju¿ ostatnie dni karnawa³u. Prze¿yjmy je w duchu chrzeœcijañskiej radoœci.
3. W najbli¿sz¹ œrodê przypada Œroda Popielcowa rozpoczynaj¹ca czterdziestodniowy okres przygotowania
paschalnego – okres Wielkiego Postu. Msze Œwiête z posypaniem naszych g³ów popio³em na znak pokuty
00
00
00
00
odprawimy o godz. 7 , 9 , 11 i 18 . Zachêcamy do licznego uczestnictwa oraz do podjêcia praktyk pokutnych
w tym œwiêtym czasie.
4. W tym dniu rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o ducha pokuty w Koœciele.
5. Œroda Popielcowa to dzieñ postu œcis³ego obowi¹zuj¹cego wiernych miêdzy 18. a rozpoczêciem 60. roku
¿ycia (post polega na wstrzemiêŸliwoœci od pokarmów miêsnych oraz na spo¿yciu jednego posi³ku do syta oraz
dwóch skromnych posi³ków w ci¹gu dnia). Osoby starsze i nieco m³odsze (które ukoñczy³y 14 lat)
s¹ zobowi¹zane tego dnia do wstrzemiêŸliwoœci od pokarmów miêsnych.
Ponadto do postu œcis³ego jesteœmy zobowi¹zani równie¿ w Wielki Pi¹tek. Przypominamy tak¿e,
¿e we wszystkie pi¹tki roku obowi¹zuje nas wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych.
6. Pamiêtajmy, ¿e rozpoczynaj¹cy siê okres wielkopostny to tzw. czas zakazany, okres pokutny w Koœciele.
Powstrzymajmy siê wiêc od hucznych zabaw, tañców i dyskotek.
7. Czwartek, 11 lutego to liturgiczne wspomnienie Matki Bo¿ej z Lourdes i Œwiatowy Dzieñ Chorego.
00
00
Podczas Eucharystii o godz. 7 i 18 pomodlimy siê za chorych i tych, którzy nimi siê opiekuj¹.
8. W pi¹tek natomiast rozpoczniemy nabo¿eñstwa drogi krzy¿owej, na które zapraszamy wszystkich parafian
30
na godz. 17 .
00
Natomiast od przysz³ej niedzieli, pierwszej Wielkiego Postu o godz. 11 bêdziemy œpiewaæ Gorzkie ¯ale.
9. Zarówno do odprawiania tych nabo¿eñstw, jak i do pobo¿nego odmówienia w pi¹tki Wielkiego Postu
przed wizerunkiem Ukrzy¿owanego modlitwy: Oto ja, dobry i najs³odszy Jezu, przypisana jest mo¿liwoœæ
uzyskania odpustu zupe³nego. Mo¿emy go ofiarowaæ za siebie lub za zmar³ych. Do jego uzyskania konieczne
jest spe³nienie nastêpuj¹cych warunków: stan ³aski uœwiêcaj¹cej, przyjêcie w tym dniu Komunii Œwiêtej,
modlitwa w intencjach Ojca Œwiêtego, wyzbycie siê przywi¹zania do grzechu, nawet lekkiego.
Wasz Proboszcz
Oto ja, dobry i najs³odszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z najwiêksz¹ gorliwoœci¹ ducha
proszê Ciê i b³agam, abyœ wszczepi³ w moje serce naj¿ywsze uczucia wiary, nadziei i mi³oœci oraz prawdziw¹
skruchê za moje grzechy i siln¹ wolê poprawy. Oto z sercem przepe³nionym wielkim uczuciem i z boleœci¹
ogl¹dam w duchu Twoje piêæ ran i myœl¹ siê w nich zatapiam, pamiêtaj¹c o tym, dobry Jezu, co ju¿ prorok
Dawid w³o¿y³ w Twoje usta: „Przebodli rêce moje i nogi, policzyli wszystkie koœci moje” (Ps 22,17).

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
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Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 13 , 15 , 18
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w dni powszednie: 7 , 18 .
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