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Tajemnica Mszy Œwiêtej 
Ci¹g dalszy œwiadectwa Cataliny Rivas

Otrzyma³am Hostiê, która mia³a inny 
smak. By³o to po³¹czenie krwi i kadzid³a, 
poczu³am siê ca³kowicie poch³oniêta. Czu³am 
tak wielk¹ mi³oœæ, ¿e ³zy sp³ywa³y mi 
po policzkach i nie mog³am ich powstrzymaæ. 
K i e d y  w ró c i ³ a m  n a  s wo j e  m i e j s c e ,  
gdy klêcza³am, Pan powiedzia³: "Pos³uchaj..." 
Chwilê póŸniej us³ysza³am modlitwy pani, 
która siedzia³a przede mn¹ i która w³aœnie 
przyjê³a Komuniê Œwiêt¹. To co mówi³a nie otwieraj¹c ust brzmia³o mniej wiêcej tak: 
"Panie, pamiêtaj, ¿e jest koniec miesi¹ca i my nie mamy pieniêdzy, by zap³aciæ za czynsz, 
op³aty za samochód i szko³ê dzieci. Musisz coœ zrobiæ, by mi pomóc... Proszê, spraw, by mój 
m¹¿ nie pi³ tak du¿o. Nie mogê ju¿ wytrzymaæ jego upijania siê tak czêsto i mój najm³odszy 
syn bêdzie powtarza³ znowu rok, jeœli mu nie pomo¿esz. On ma egzaminy w tym 
tygodniu... I nie zapomnij o naszej s¹siadce, która musi siê przenieœæ. Niech ona zrobi to 
zaraz. Nie mogê ju¿ d³u¿ej jej znieœæ... etc. etc." Nastêpnie Arcybiskup powiedzia³: 
"Módlmy siê," i ca³e zgromadzenie powsta³o na koñcow¹ modlitwê. Jezus powiedzia³ 
ze smutkiem: "Czy zwróci³aœ uwagê na jej modlitwê? Ani przez chwilê nie powiedzia³a mi, 
¿e Mnie kocha. Ani przez chwilê nie podziêkowa³a Mi za dar, którego jej w tym celu, aby j¹ 
podnieœæ do Mnie. Ani przez chwilê nie powiedzia³a: dziêkujê Ci, Panie. To by³a litania 
próœb... i tak jest prawie ze wszystkimi, którzy Mnie przyjmuj¹." (...) "Umar³em z mi³oœci 
i zmartwychwsta³em. Z mi³oœci czekam na ka¿dego z was i z mi³oœci pozostajê z wami. 
Ale wy nie zdajecie sobie sprawy, ¿e potrzebujê waszej mi³oœci. Pamiêtaj, ¿e jestem 
¯ebrakiem Mi³oœci w tej wznios³ej dla duszy godzinie."   

Czy zdajecie sobie sprawê, ¿e On, Mi³oœæ ¿ebrze o nasz¹ mi³oœæ i my Mu jej 
nie dajemy? Co wiêcej, unikamy tego spotkania z Mi³oœci¹ ponad inne mi³oœci, z jedyn¹ 
mi³oœci¹, która daje siê w nieustannej ofierze. Kiedy celebrans mia³ udzieliæ 
b³ogos³awieñstwa, Matka Bo¿a powiedzia³a: "B¹dŸ uwa¿na, staraj siê... Robisz jakiœ stary 
znak zamiast znaku Krzy¿a. Pamiêtaj, ¿e to b³ogos³awieñstwo mo¿e byæ ostatnie, jakie 
otrzymujesz z r¹k kap³ana. Nie wiesz, gdy st¹d odchodzisz, czy umrzesz czy nie. Nie wiesz, 
czy bêdziesz mia³a mo¿liwoœæ otrzymaæ b³ogos³awieñstwo od innego kap³ana. 
Te konsekrowane rêce udzielaj¹ ci b³ogos³awieñstwa w Imiê Trójcy Przenajœwiêtszej. 
Dlatego czyñ znak Krzy¿a z szacunkiem jakby to by³o ostatni raz w twoim ¿yciu."

                 (c.d. na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 4,1-13).

Jezus pe³en Ducha Œwiêtego, powróci³ znad Jordanu i czterdzieœci dni przebywa³ 
w Duchu na pustyni, gdzie by³ kuszony przez diab³a. Nic w owe dni nie jad³, a po ich up³ywie 
odczu³ g³ód. Rzek³ Mu wtedy diabe³: Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, powiedz temu kamieniowi, 
¿eby siê sta³ chlebem. Odpowiedzia³ mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem ¿yje 
cz³owiek. Wówczas wyprowadzi³ Go w górê, pokaza³ Mu w jednej chwili wszystkie 
królestwa œwiata i rzek³ diabe³ do Niego: Tobie dam potêgê i wspania³oœæ tego wszystkiego, 
bo mnie s¹ poddane i mogê je odst¹piæ, komu chcê. Jeœli wiêc upadniesz i oddasz mi 
pok³on, wszystko bêdzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzek³: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, 
bêdziesz oddawa³ pok³on i Jemu samemu s³u¿yæ bêdziesz. Zaprowadzi³ Go te¿ 
do Jerozolimy, postawi³ na naro¿niku œwi¹tyni i rzek³ do Niego: Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, 
rzuæ siê st¹d w dó³! Jest bowiem napisane: Anio³om swoim rozka¿e o Tobie, ¿eby Ciê 
strzegli, i na rêkach nosiæ Ciê bêd¹, byœ przypadkiem nie urazi³ swej nogi o kamieñ. 
Lecz Jezus mu odpar³: Powiedziano: Nie bêdziesz wystawia³ na próbê Pana, Boga swego. 
Gdy diabe³ dokoñczy³ ca³ego kuszenia, odst¹pi³ od Niego a¿ do czasu.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
DIABELSKA BEZCZELNOŒÆ

Historia ukazana dziœ w Ewangelii jest niesamowita – Jezus zostaje 
poddany kuszeniu przez diab³a. Kuszenie jest bardzo konkretnie, realne 
i bezczelnie. Ten ewangeliczny opis winien byæ nam bliski, bo jesteœmy 
poddawani próbie na ka¿dym kroku. G³ód, bogactwo innych, pycha, 
pragnienie posiadania, zazdroœæ, wywy¿szanie siê – to codzienne pokusy, 
które nas atakuj¹ z zewn¹trz i od œrodka. St¹d tylko krok, aby oddaæ pok³on 
diab³u. Czêsto wobec pokus tego œwiata jesteœmy bezsilni i mówimy: 
„Nie dajemy ju¿ rady”. Jezus jako cz³owiek, te¿ pewnie móg³by tak powiedzieæ 
i … ulec. On jednak pokazuje nam, jak daæ odpór konkretnemu z³u i pokusie. 
Najlepszym sposobem jest byæ blisko Pana Boga, ¿yæ Bo¿ym s³owem – 

a nie jest to ³atwe! A kto powiedzia³, ¿e droga do doskona³oœci jest „³atwa, lekka i przyjemna”? 
Pan Jezus jako cz³owiek pokazuje, ¿e ¿ycie s³owem Bo¿ym pomaga, karmienie siê Eucharysti¹ 
wzmacnia ducha, a ufnoœæ Bogu – udoskonala w ¿yciu. Nigdy nie by³o i nie bêdzie ³atwo w ¿yciu, 
bo szatan nie odpuœci. Czy pamiêtamy ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii? „Gdy diabe³ dokoñczy³ 
ca³ego kuszenia, odst¹pi³ od Niego a¿ do czasu (£k 4,13). A wiêc trzeba liczyæ siê z tym, ¿e z³y znowu 
zaatakuje i wiemy, ¿e w przypadku Pana Jezusa tak by³o. Mo¿e nawet zaatakuje ze zdwojon¹ si³¹. Ale 
jak pisze œw. Pawe³ – jeœli Bóg jest z nami, któ¿ przeciwko nam? Z Bo¿¹ pomoc¹ – dziêki spowiedzi, 
komunii œw., modlitwom mamy szansê wygraæ kolejny raz i jeszcze raz, i jeszcze raz. Zwyciêstwo 
przyjdzie, bo przyjœæ musi – tym zwyciêstwem jest pusty grób i zmartwychwsta³y Chrystus.

            Dzieñ Pañski  8/2013

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Modlitwa rozszerza nasze serca i przygotowuje je na przyjêcie darów Bo¿ych. Modlitwa oœwieca nasze 

oczy, aby umieæ patrzeæ na innych tak, jak ich widzi Bóg, aby kochaæ tak, jak mi³uje Bóg. Jestem wam 
bardzo wdziêczny, ¿e modlicie siê te¿ za mnie, bo tego potrzebujê. Chcecie, ¿ebym wam wyzna³ jeszcze 
jedno z moich wielkich pragnieñ? Jest nim móc nawiedziæ dom Maryi Dziewicy. Jak jedno z Jej dzieci 
zbli¿ê siê do Matki i z³o¿ê u Jej stóp to wszystko, co noszê w sercu. Piêknie jest odwiedziæ dom Matki 
i odczuæ czu³oœæ Jej pe³nej dobroci obecnoœci. Tam spojrzê w Jej oczy i bêdê b³aga³, by nie przesta³a na nas 
patrzeæ mi³osiernie, gdy¿ jest Ona nasz¹ Matk¹ w niebie.

papie¿ Franciszek
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TAJEMNICA MSZY ŒWIÊTEJ (c.d. ze str. 1)

Jak bardzo brakuje nam zrozumienia i uczestnictwa w codziennej Mszy Œwiêtej! Dlaczego 
by nie zacz¹æ dnia pó³ godziny wczeœniej i pójœæ na Mszê Œwiêt¹ i otrzymaæ wszystkie 
b³ogos³awieñstwa, które Pan chce na nas zlaæ? Jestem œwiadoma, ¿e z powodu obowi¹zków 
nie ka¿dy mo¿e uczestniczyæ w codziennej Mszy, ale przynajmniej dwa lub trzy razy w tygodniu. 
Tak wielu opuszcza Mszê Œwiêt¹ w niedziele 
za najmniejsz¹ wymówk¹, ¿e maj¹ dziecko, 
lub dwoje lub dziesiêcioro dzieci, i dlatego 
nie mog¹ pójœæ na Mszê Œwiêt¹. Jak sobie ludzie 
poradz¹, skoro maj¹ inne wa¿ne zobowi¹zania? 
Niech zabior¹ wszystkie dzieci, lub niech id¹ 
na zmianê, m¹¿ na jedn¹ godzinê, ¿ona na inn¹, 
ale niech spe³ni¹ swój obowi¹zek przed 
Bogiem. Mamy czas na studium, na pracê, na 
rozrywkê, odpoczynek, ale NIE MAMY CZASU, 
BY PRZYNAJMNIEJ W NIEDZIELÊ IŒÆ NA MSZÊ 
ŒWIÊT¥. Jezus poprosi³ mnie, ¿ebym pozosta³a z 
jeszcze przez kilka minut po zakoñczeniu Mszy 
Œwiêtej. Powiedzia³: "Nie wychodŸ poœpiesznie po zakoñczeniu Mszy Œwiêtej. Pozostañ 
w Moim towarzystwie i ciesz siê nim i pozwól Mi cieszyæ siê twoim..." Jako dziecko s³ysza³am, 
¿e Pan Jezus pozostaje z nami przez piêæ lub dziesiêæ minut po Komunii. Zapyta³am Pana w tym 
momencie: "Panie, jak d³ugo pozostajesz z nami po Komunii?" Myœlê, ¿e Jezus musia³ siê œmiaæ 
z mojej g³upoty, gdy odpowiedzia³: "Przez ca³y czas, kiedy chcesz byæ ze Mn¹. Jeœli bêdziesz 
mówiæ do Mnie przez ca³y dzieñ w czasie twojej pracy, bêdê ciê s³uchaæ. Ja zawsze jestem 
z tob¹. To ty Mnie opuszczasz. Wychodzisz ze Mszy Œwiêtej i dzieñ obowi¹zku siê koñczy. 
Uczci³aœ dzieñ Pañski i wszystko dla ciebie skoñczone. Nie s¹dzisz, ze chcia³bym uczestniczyæ 
w twoim rodzinnym ¿yciu z tob¹, przynajmniej tego dnia." (...) "W waszych domach macie 
miejsce na wszystko: pokoje do ró¿nych zajêæ: do spania, do gotowania, inny do jedzenia, itd. 
Jakie miejsce przeznaczyliœcie dla Mnie? To nie powinno byæ miejsce, gdzie macie tylko obraz, 
na którym zbiera siê kurz, ale miejsce, gdzie przynajmniej przez piêæ minut ka¿dego dnia 
rodzina spotyka siê, by podziêkowaæ za dzieñ i za dar ¿ycia, prosiæ w potrzebach, 
o b³ogos³awieñstwo, opiekê, zdrowie. Wszystko ma miejsce w waszych domach oprócz Mnie." 
(...) "Ludzie planuj¹ dzieñ, tydzieñ, semestr, wakacje, itd. Wiedz¹, gdzie bêd¹ odpoczywaæ, 
w jaki dzieñ pójd¹ do kina lub na przyjêcie, kiedy odwiedz¹ babciê lub wnuczki, dzieci, 
przyjació³ i kiedy skorzystaj¹ z rozrywki. Ile rodzin mówi przynajmniej raz w miesi¹cu: "Dzisiaj 
jest dzieñ, by odwiedziæ Jezusa w Tabernakulum" i ca³a rodzina przychodzi, by porozmawiaæ 
ze Mn¹? Ilu siada przede Mn¹ i rozmawia ze Mn¹, opowiadaj¹c Mi, co siê wydarzy³o 
od ostatniego razu, opowiadaj¹c Mi swoje problemy, trudnoœci, prosz¹c Mnie o to, czego 
potrzebuj¹... czyni¹c Mnie czêœci¹ tego wszystkiego? Ile razy?" (...) "Ja wiem wszystko. Czytam 
nawet najg³êbsze sekrety waszych serc i umys³ów. Ale cieszê siê, gdy mówicie Mi o swoim ¿yciu, 
gdy pozwalacie Mi w nim uczestniczyæ jako cz³onkowi rodziny, jako bliskiemu przyjacielowi. 
Jak wiele ³ask cz³owiek traci, jeœli nie daje Mi miejsca w swoim ¿yciu!"

Tekst pochodzi z ksi¹¿ki „Tajemnica Mszy Œwiêtej. Œwiadectwo Cataliny Rivas.” 

*   *   *   *   *

"Dzisiaj jest dzieñ, by odwiedziæ Jezusa w Tabernakulum"
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. Co roku w pierwsz¹ niedzielê Wielkiego Postu czytamy Ewangeliê o kuszeniu Chrystusa 
na pustyni. Pan Jezus zwyciê¿y³ wszystkie szatañskie pokusy i chce nas nauczyæ 
umiejêtnoœci ich przezwyciê¿ania. Z Bo¿¹ pomoc¹ sami mo¿emy i powinniœmy odrzucaæ 
szatañskie podszepty. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary umacnia nas w naszych 
zmaganiach ze z³em. 

2. WzbudŸmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego prze¿ycia tego czasu. Tak¹ 
okazj¹ s¹ ró¿ne umartwienia czy wyrzeczenia b¹dŸ te¿ dobre postanowienia. Warto to 
duchowe æwiczenie podj¹æ. W ten sposób mo¿na siê w³¹czyæ w modlitwê Koœcio³a o ducha 
pokuty. Choæ kwartalne dni modlitw w tej intencji dobiegaj¹ dziœ koñca, to ducha 
umartwienia, pokuty trzeba nieustannie w sobie rozwijaæ.

3. Nabo¿eñstwa pasyjne tego okresu s¹ równie¿ pomoc¹ we w³aœciwym jego prze¿ywaniu. 
Zapraszamy dziœ po Mszy œw. o godz. 11  na pierwsze Gorzkie ¯ale. Natomiast w pi¹tki 
zapraszamy na Drogê Krzy¿ow¹ na godz. 17 .

4. Wraz ze Œrod¹ Popielcow¹ rozpocz¹³ siê tak¿e czas tzw. Komunii œwiêtej wielkanocnej, 
który potrwa a¿ do niedzieli Zes³ania Ducha Œwiêtego. Przypominamy o przykazaniu 
koœcielnym mówi¹cym o powinnoœci skorzystania raz w roku z sakramentu pojednania 
i przyjêcia Komunii œwiêtej w okresie wielkanocnym. Codziennie przed i podczas Mszy 
Œwiêtej jest mo¿liwoœæ skorzystania ze spowiedzi œwiêtej. Na te najwiêksze chrzeœcijañskie 
œwiêta oczyœæmy nasze serca, uczyñmy je gotowymi na przyjêcie zmartwychwsta³ego 
Pana.

5. Parafialne rekolekcje wielkopostne odbêd¹ siê od  6 do 9  marca (od niedzieli do  œrody).

6. Przysz³a niedziela, druga wielkopostna, to niedziela Ad gentes – dzieñ modlitwy 
w intencji misji i misjonarzy. Po Mszach Œwiêtych bêdziemy mogli materialnie wesprzeæ 
dzie³o misyjne Koœcio³a – ministranci bêd¹ staæ ze specjalnie przygotowanymi 
skarbonkami.

7. Pamiêtamy w modlitwach o solenizantach i jubilatach oraz o naszych parafianach, 
którzy w ostatnim czasie odeszli do wiecznoœci.
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