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Tajemnica Mszy Œwiêtej
Ci¹g dalszy œwiadectwa Cataliny Rivas
Gdy pozostawa³am z Nim tego dnia i w ci¹gu
wielu innych, poucza³ nas dalej. Dzisiaj chcê
podzieliæ siê z wami misj¹, któr¹ mi powierzy³.
Jezus powiedzia³: "Chcia³em zbawiæ Moje
stworzenie. Moment otwarcia drzwi do nieba by³
przesi¹kniêty zbyt wielkim bólem... Pamiêtaj, ¿e
nawet matka nie karmi swojego dziecka w³asnym
cia³em. Doszed³em do granic mi³oœci, by udzieliæ
wam wszystkim swoich zas³ug." (...) "Msza Œwiêta
to jestem Ja przed³u¿aj¹cy Moje ¿ycie i Moj¹ Mêkê na krzy¿u poœród was. Co byœcie mieli
bez zas³ug Mojego ¿ycia i Mojej Krwi, by stan¹æ przed Ojcem? Nic, nêdzê i grzech... Musicie
przewy¿szaæ w cnocie anio³ów i archanio³ów, bo oni nie maj¹ radoœci przyjmowania Mnie
jako pokarmu tak jak wy. Oni pij¹ kroplê ze Ÿród³a, a wy, którzy macie ³askê przyjmowania
Mnie, macie ca³y ocean do picia." Inn¹ spraw¹, o której Pan mówi³ z bólem dotyczy³a ludzi,
którzy spotykaj¹ siê z Nim z przyzwyczajenia, tych, którzy zagubili lêk przed ka¿dym
spotkaniem z Nim. Rutyna sprawia, ¿e ludzie staj¹ siê tak obojêtni, ¿e nie maj¹ niczego
nowego do powiedzenia Jezusowi, gdy Go przyjmuj¹. Powiedzia³ tak¿e, ¿e jest tak du¿o
dusz konsekrowanych, które utraci³y swój entuzjazm zakochania w Bogu, i przekszta³ci³y
swoje powo³anie w zajêcie, zawód, do którego nic siê nie dodaje, poza tym co jest
wymagane, i to bez uczucia... Pan mówi³ mi o owocach, które musz¹ pochodziæ z ka¿dej
Komunii, któr¹ przyjmujemy. Zdarza siê, ¿e s¹ ludzie, którzy przyjmuj¹ codziennie Jezusa,
ale nie zmieniaj¹ swojego ¿ycia. Spêdzaj¹ wiele godzin na modlitwie i robi¹ wiele rzeczy,
itd. Ale ich ¿ycie nie przekszta³ca siê, a ¿ycie, które siê nie zmienia, nie mo¿e przynieœæ
prawdziwych owoców dla Boga. Zas³ugi, jakie otrzymujemy w Eucharystii powinny
przynieœæ owoce nawrócenia w nas i owoce mi³oœci wzglêdem naszych braci i sióstr.
My, ludzie œwieccy mamy wielk¹ rolê do spe³nienia w Koœciele. Nie mamy prawa milczeæ,
poniewa¿ Pan posy³a nas, nas wszystkich jako ochrzczonych, byœmy szli i g³osili Dobr¹
Nowinê. Nie mamy prawa przyswajaæ tej ca³ej wiedzy i nie dzieliæ siê ni¹ z innymi,
pozwalaæ, by nasi bracia i siostry umierali z g³odu, podczas gdy mamy tyle chleba
w naszych rêkach. Nie mo¿emy patrzeæ, gdy Koœció³ wali siê, kiedy my ¿yjemy wygodnie
w naszych parafiach i domach, otrzymuj¹c nieustannie tyle od Pana: Jego S³owo, homilie,
pielgrzymki, Mi³osierdzie Bo¿e w Sakramencie Pojednania, cudowne zjednoczenie
w pokarmie Komunii, pouczenia kap³añskie.
(c.d. na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 9, 28-36).
Jezus wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jana i Jakuba i wyszed³ na górê, aby siê modliæ. Gdy siê modli³,
wygl¹d Jego twarzy siê odmieni³, a Jego odzienie sta³o siê lœni¹co bia³e. A oto dwóch
mê¿ów rozmawia³o z Nim. Byli to Moj¿esz i Eliasz. Ukazali siê oni w chwale i mówili o Jego
odejœciu, którego mia³ dokonaæ w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli
zmorzeni. Gdy siê ocknêli, ujrzeli Jego chwa³ê i obydwóch mê¿ów, stoj¹cych przy Nim.
Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzek³ do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, ¿e tu jesteœmy.
Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Moj¿esza i jeden dla Eliasza.»
Nie wiedzia³ bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówi³, zjawi³ siê ob³ok i os³oni³ ich; zlêkli siê,
gdy weszli w ob³ok. A z ob³oku odezwa³ siê g³os: «To jest Syn mój wybrany, Jego s³uchajcie.»
W chwili, gdy odezwa³ siê ten g³os, Jezus znalaz³ siê sam. A oni zachowali milczenie
i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.
* * * * * * * * * * * *
ABY WIARA BY£A ¯YWA
Góra Tabor, na której toczy siê akcja dzisiejszej Ewangelii, jest miejscem
niezwyk³ym. Wyrasta z p³askiego otoczenia i robi wra¿enie swym
odosobnieniem. Tu Jezus zabra³ swych uczniów – z dala od zgie³ku
codziennoœci, z dala od t³umów. Góra Tabor wznosi siê 588 m.. n.p.m.,
pokonanie drogi na jej szczyt wymaga sporego wysi³ku. Zmêczeni uczniowie
zasnêli i nie s³yszeli s³ów Moj¿esza i Eliasza o odejœciu Jezusa w Jerozolimie.
Zobaczyli tylko chwa³ê, œwiat³o. Mo¿na sobie wyobraziæ zachwyt i euforiê
w ich sercach. Lecz by³ to tylko dodatek i oprawa do objawienia tajemnicy obecnoœci Boga
w Trójcy jedynego. Potem ob³ok, strach. Obecnoœæ Pana jest bliska, a jednoczeœnie
nieuchwytna dla cz³owieka (por. Hi 9,11). Czêsto Bóg dzia³a w naszym ¿yciu na sposób dla
cz³owieka niezrozumia³y. Mamy Jego obraz w sercu, wydaje nam siê, ¿e Go znamy. A Bóg
zawsze „wymyka siê”. Nie jest to gra, nie jest to poni¿anie cz³owieka. On chce, abyœmy
odkrywali Jego obecnoœæ, wci¹¿ na nowo, aby nasza wiara by³a ¿ywa. W dzisiejszym pierwszym
czytaniu Pan Bóg prowadzi z Abrahamem piêkny dialog. Gdyby ktoœ obserwowa³ tê rozmowê,
to by³by pe³en podziwu dla bliskiej relacji cz³owieka i Stwórcy. Zaraz potem Pan w tajemniczy
sposób siê wycofuje. Abraham zostaje sam z niepewnoœci¹, strachem, ciemnoœci¹. Bóg
dopiero po pewnym czasie przemawia do Abrahama. Czyni to w inny, nowy sposób. Znamy ten
lêk, pozorne opuszczenie. Mistycy nazywali go „noc¹ wiary”. Po tej „nocy” Pan Bóg przychodzi
do nas w nowy sposób, a nasza wiara zostaje oczyszczona i o¿ywiona.
Dzieñ Pañski 9/2013

* * * * * * * * * * * *
Wszyscy jesteœmy niezbêdni, szczególnie ci, którzy normalnie siê nie licz¹, gdy¿ nie s¹
«na miarê okolicznoœci» lub nie «wnosz¹ koniecznego kapita³u» do ich budowania.
Sanktuarium Boga to ¿ycie Jego dzieci, wszystkich i w ka¿dym po³o¿eniu, zw³aszcza m³odzie¿y
bez przysz³oœci, nara¿onej na niezliczone sytuacje bolesne i ryzykowne, jak te¿ ¿ycie osób
starszych, nie maj¹cych uznania i zapomnianych w tak wielu zak¹tkach. Sanktuarium Boga to
nasze rodziny, które potrzebuj¹ niezbêdnego minimum, aby mog³y siê utworzyæ i utrzymaæ.
Bo¿e sanktuarium to oblicze tak wielu ludzi, których spotykamy na naszych drogach.
papie¿ Franciszek

Pos³aniec œw. Brunona

str. 3

TAJEMNICA MSZY ŒWIÊTEJ (c.d. ze str. 1)
Innymi s³owy, otrzymujemy tak du¿o, a nie mamy odwagi porzuciæ strefê naszego komfortu
i pójœæ do wiêzienia, do instytucji poprawczych, rozmawiaæ z najbardziej
potrzebuj¹cymi. Pójœæ i powiedzieæ im, by siê nie poddawali, ¿e s¹ katolikami,
i ¿e Koœció³ ich na tym miejscu potrzebuje, potrzebuje ich cierpienia, poniewa¿
ich cierpienie pos³u¿y do zbawienia innych, poniewa¿ ta ofiara zdobêdzie im
¿ycie wieczne. Nie jesteœmy w stanie pójœæ do szpitali, gdzie s¹ terminalnie
chorzy i przez odmawianie Koronki do Mi³osierdzia, pomóc im naszymi
modlitwami w tym czasie walki pomiêdzy dobrem a z³em, aby uwolniæ ich
od side³ i pokus szatana. Ka¿dy umieraj¹cy ma lêk, a proste ujêcie za rêkê
i powiedzenie im o mi³oœci Bo¿ej i cudach, które czekaj¹ na nich w niebie blisko
Jezusa i Maryi, blisko ich zmar³ych, daje im pociechê. Czas, w którym aktualnie
¿yjemy nie pozwala nam byæ obojêtnymi. Musimy byæ przed³u¿eniem r¹k
kap³anów i iœæ tam, gdzie oni nie mog¹ dotrzeæ. Ale do tego potrzebujemy
odwagi. Musimy przyjmowaæ Jezusa, karmiæ siê Jezusem, ¿yæ z Jezusem.
Boimy siê poœwiêciæ siebie bardziej. Gdy Pan mówi, "Szukajcie najpierw
Królestwa Bo¿ego, a wszystko inne bêdzie wam dodane", mówi do wszystkich, braci i sióstr. Znaczy
to szukaæ Królestwa Bo¿ego wszystkimi mo¿liwymi sposobami i ... otwieraæ rêce, by otrzymaæ
WSZYSTKO! Dlatego, ¿e On jest Panem, Który odp³aca najlepiej, jest Tym, który jest uwa¿ny na nasze
najmniejsze potrzeby. Bracia, siostry, dziêkujê wam za to, ¿e pozwoliliœcie mi wype³niæ misjê, która
zosta³a mi powierzona, ¿eby te strony dotar³y do was... Nastêpnym razem, gdy przyjdziecie na Mszê
Œwiêt¹, prze¿yjcie j¹. Wiem, ¿e Pan wype³ni w was to, co obieca³, ¿e "wasza Msza Œwiêta nie bêdzie
nigdy taka sama." A gdy to otrzymacie, kochajcie Go! Doœwiadczcie s³odyczy spoczywania w Jego
boku, przebitego za was po to, by pozostawiæ wam swój Koœció³ i Jego Matkê, by otworzyæ drzwi
Domu Ojca. Doœwiadczcie tego, byœcie mogli odczuæ Jego Mi³osiern¹ Mi³oœæ przez to œwiadectwo
i staraæ siê odwzajemniaæ dzieciêc¹ mi³oœci¹. Niech Bóg b³ogos³awi was w tê Wielkanoc.
Wasza siostra w ¯yj¹cym Jezusie Catalina Rivas Œwiecka misjonarka Eucharystycznego Serca Jezusa
Tekst pochodzi z ksi¹¿ki „Tajemnica Mszy Œwiêtej. Œwiadectwo Cataliny Rivas.”

* * * * *
Piêæ powodów, aby zostaæ Rycerzem Kolumba
1. Jako cz³onek najwiêkszej na œwiecie i najbardziej dynamicznej katolickiej, bratniej
organizacji bêdziesz we wspólnocie z ponad 1.8 miliona braci i ich rodzinami w Polsce, USA,
Kanadzie, Meksyku, na Filipinach, w Ameryce Centralnej i na Karaibach.
2. Osobiste zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ Zakonu dostarczy ci okazji s³u¿enia – w duchu
braterstwa i mi³osierdzia – Koœcio³owi rzymskokatolickiemu na szczeblu lokalnym, diecezjalnym
i uniwersalnym, a tak¿e s³u¿enia twojej spo³ecznoœci i tym wœród nas, których los najbardziej
dotkn¹³.
3. Aktywne uczestnictwo w dzia³alnoœci rady – duchowej, bratniej, spo³ecznej, sportowej
i rozrywkowej – bêdzie dla Ciebie szko³¹ przewodzenia i da Ci szansê rozwoju osobistego.
4. Bêdziesz mia³ satysfakcjê z przynale¿noœci do organizacji podzielaj¹cej Twoje religijne przekonania, która ³¹czy
mê¿czyzn o wspólnym œwiatopogl¹dzie w d¹¿eniu do wspólnego celu i stwarza mo¿liwoœci zawi¹zania i utrwalania na lata
wiêzów przyjaŸni.
5. S³uszna duma, któr¹ bêdziesz odczuwa³ jak wszyscy rycerze, wiedz¹c, ¿e nasza organizacja nie ustêpuje nikomu
pierwszeñstwa w s³u¿eniu oparciem Ojcu Œwiêtemu, biskupom i ksiê¿om, w s³u¿bie bliŸnim, szczególnie tym najbardziej
potrzebuj¹cym, a tak¿e staje zjednoczona w obronie wartoœci chrzeœcijañskich wobec ataków na rodzinê i niewinne ¿ycie
ludzkie.
Wymagania
Cz³onkami Rycerzy Kolumba mog¹ byæ jedynie mê¿czyŸni, którzy ukoñczyli 18 lat i s¹ praktykuj¹cymi katolikami
pozostaj¹cymi w duchowej ³¹cznoœci ze Stolic¹ Apostolsk¹. Wymóg bycia praktykuj¹cym katolikiem oznacza, ¿e dany
mê¿czyzna akceptuje Urz¹d Nauczycielski Koœcio³a Katolickiego w sprawach wiary i moralnoœci, d¹¿y do ¿ycia zgodnego
z przykazaniami Koœcio³a Katolickiego, a tak¿e mo¿e przystêpowaæ do Sakramentów Œwiêtych.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Co roku w drug¹ niedzielê okresu paschalnego przygotowania rozwa¿amy ewangelijn¹
perykopê o przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom,
tak i nam Pan Jezus pragnie ukazaæ blask swojego bóstwa i pokazaæ, kim jest, by umacniaæ
nas w wierze i na drogach ¿yciowego powo³ania. Nie bójmy siê Jemu zaufaæ, pozwólmy Mu
dzia³aæ w nas i przez nas.
00
2. Gorzkie ¿ale w niedzielê po Mszy œw. o godz. 11 , w pi¹tek natomiast nabo¿eñstwo drogi
30
krzy¿owej o godz. 17 . ZnajdŸmy czas, by uczestniczyæ w tych nabo¿eñstwach, by dziêki
nim g³êbiej prze¿ywaæ tajemnicê mêki, œmierci i zmartwychwstania naszego Pana i lepiej
rozumieæ Jego nieskoñczon¹ mi³oœæ do ka¿dej i ka¿dego z nas.
3. W Wielkim Poœcie wzbudŸmy w sobie szczere pragnienie oczyszczenia serca w zdroju
Bo¿ego mi³osierdzia, które jest otwarte dla wszystkich i którego doœwiadczamy szczególnie
w spowiedzi œwiêtej. Okazja do spowiedzi œwiêtej podczas ka¿dej Mszy Œwiêtej.
4. Niech równie¿ wielkopostne rekolekcje, które rozpoczniemy 6 marca pomog¹ nam
w podejmowaniu wysi³ku przemiany ¿ycia i dobrego przygotowania siê do prze¿ycia œwi¹t
Zmartwychwstania Pañskiego.
5. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedziel¹ Ad gentes i jest poœwiêcona modlitwie
za misje i misjonarzy.
6. Jutro przypada œwiêto Katedry Œwiêtego Piotra Aposto³a. PrzyjdŸmy w tym dniu
na Mszê Œwiêt¹, a przede wszystkim pamiêtajmy w modlitwie o nastêpcy Œwiêtego Piotra,
który nie przestaje prosiæ o to wsparcie.
7. Wszystkich obchodz¹cych osobiste œwiêta i uroczystoœci zapewniamy o modlitwie
i ¿yczliwoœci. Zmar³ych w ostatnim czasie z naszej wspólnoty polecamy Bo¿emu
mi³osierdziu.
* * * * *

Wasz Proboszcz

“Trzeba pamiêtaæ o nieustannej wdziêcznoœci za ten dar,
jakim dla cz³owieka jest drugi cz³owiek...”
(Jan Pawe³ II)
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