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„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Jeżeli nie będziecie spożywali
Ciała Syna Człowieczego
i nie będziecie pili Krwi Jego,
nie będziecie mieli życia w sobie.
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew,
ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę
w dniu ostatecznym”
(J 6,53-54).

TAJEMNICA EUCHARYSTII
objawiona boliwijskiej mistyczce Catalinie Rivas (fragmenty)
ciąg dalszy z poprzedniego numeru „Posłańca Królowej”

Nastąpił moment Komunii św. celebransów, wtedy znowu moją uwagę skierowałam na
wszystkich kapłanów wraz z arcybiskupem. Kiedy on przyjmował Komunię św., Maryja
powiedziała:
„To jest chwila modlitwy za celebransa i kapłanów, którzy mu towarzyszą. Powtarzaj razem
ze Mną: „Panie, błogosław im, uświęć ich, pomagaj im, oczyść ich, kochaj ich, strzeż ich i
wspieraj ich Twoją miłością. Pamiętajcie o wszystkich kapłanach na świecie, módlcie się za
wszystkie dusze poświęcone”.
Umiłowani bracia to jest moment, w którym powinniśmy się modlić za kapłanów, bo oni są
Kościołem, tak jak my, świeccy. Często my, świeccy wymagamy wiele od kapłanów, lecz nie
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potrafimy modlić się za nich. Nie możemy zrozumieć, że są tylko ludźmi, pojąć i ocenić
samotności, która może dotykać kapłana. Powinniśmy uświadomić sobie, ze kapłani są
ludźmi takimi jak my, że potrzebują zrozumienia i troski, że potrzebują uczucia szacunku z
naszej strony, bo oddają swe życie za każdego z nas, jak Jezus, poświęcając się Jemu.
Pan chce, aby ludzie z owczarni, która została kapłanowi polecona przez Boga, modlili się i
pomagali w uświęceniu swego pasterza. Któregoś dnia, kiedy będziemy po drugiej stronie,
zrozumiemy cud, który Pan uczynił, dając nam kapłanów, którzy nam pomagają zbawić
nasze dusze.
Ludzie zaczęli wychodzić z ławek, aby przystąpić do Komunii św., nadszedł wielki moment
spotkania. Pan powiedział do mnie:
„Poczekaj chwilę; chcę, żebyś coś zobaczyła...” Idąc za wewnętrznym impulsem,
podniosłam wzrok na pewną osobę, która szła przystąpić do Komunii św., muszę wyjaśnić,
że ta osoba była jedną z pań z naszej grupy Apostolatu, która poprzedniego dnia nie
zdążyła się wyspowiadać i zrobiła to dopiero dziś rano przed Mszą św. Kiedy kapłan
umieścił Świętą Hostię na jej języku, wtedy przeniknęło ją światło bardzo jasne i złociste.
Blask przeniknął jej plecy i ogarnął ramiona i głowę. Pan powiedział:
„Tak jest wtedy, kiedy raduję się, obejmując duszę, która przychodzi Mnie przyjąć z czystym
sercem”.
W głosie Jezusa brzmiała radość. Byłam zdumiona, patrząc na przyjaciółkę powracającą
na miejsce otoczoną światłością i przytuloną do Pana. Pomyślałam o tym cudzie, który
tracimy, idąc przyjąć Jezusa z małymi lub wielkimi przewinieniami. Tymczasem Komunia
św. powinna być dla nas świętem. Często mówimy, że nie ma kapłanów, byśmy mogli się
wyspowiadać, problem jednak nie tkwi w spowiadaniu się w każdej chwili. Problem polega
na tym, że z łatwością wracamy do popełnionego zła. Z drugiej zaś strony, jakie czynimy
wysiłki (np. przed uroczystością - kobiety szukają salonu piękności, a mężczyźni fryzjera).
Powinniśmy wysilić się i poszukać kapłana, aby usunął z nas wszystko, co brudne.
Powinniśmy wyzbyć się zuchwałości przyjmowania Jezusa w każdej chwili z sercem
pełnym obrzydliwości.
Gdy szłam przyjąć Komunię św. Jezus powiedział:
„Ostatnia wieczerza była chwilą największej bliskości z Moimi uczniami. W tej godzinie
miłości ustanowiłem to, co w oczach ludzi mogło być uznane za największe szaleństwo.
Uczyniłem Siebie więźniem Miłości. Ustanowiłem Eucharystię. Chciałem pozostać z wami
do końca wieków, gdyż moja miłość nie mogła znieść, żeby pozostali sierotami ci, których
umiłowałem więcej niż własne życie”.
Przyjęłam Hostę. Jej smak był zmieniony, jakby stała się mieszaniną krwi i kadzidła, które
mnie całą ogarnęło. Odczuwałam taką miłość, że łzy płynęły mi z oczu i nie mogłam ich
powstrzymać. Kiedy powróciłam na miejsce uklękłam, a Pan powiedział: „Posłuchaj...”
Chwilę później usłyszałam w moim wnętrzu modlitwę kobiety, która siedziała przede mną i
dopiero co przystąpiła do Komunii św. To, co mówiła nie otwierając ust brzmiało mniej
więcej tak: „Panie, pamiętaj, że to już koniec miesiąca i że nie mam pieniędzy, by zapłacić
za mieszkanie, ratę za samochód i szkołę dzieci. Musisz coś zrobić, aby mi pomóc...
Proszę, spraw, by mój mąż nie pił tak dużo, bo nie mogę znosić dłużej jego pijaństwa. Mój
młodszy syn będzie po raz kolejny powtarzał rok, jeśli mu nie pomożesz. Ma egzaminy w
tym tygodniu...I nie zapomnij o sąsiadce, która ma się przeprowadzić. Niech to zrobi
szybko, bo nie potrafię jej już znieść...itd. itd.
Arcybiskup powiedział: „Módlmy się” i wszyscy wstali na modlitwę końcową. Pan Jezus
powiedział do mnie smutnym głosem: „Zauważyłaś? Ani jeden raz nie powiedziała mi, że
Mnie kocha. Ani jeden raz nie podziękowała Mi za dar, jaki jej udzieliłem zniżając Moją bos-
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kość do jej biednego człowieczeństwa, aby ją wznieść do Mnie. Ani jeden raz nie
powiedziała: dziękuję Ci, Panie. To była litania próśb i tacy są prawie wszyscy, którzy
przychodzą Mnie przyjąć. Umarłem z miłości i zmartwychwstałem. Z miłości czekam na
każdego z was i z miłości pozostaję z wami. Wy jednak nie zdajecie sobie sprawy z tego, że
potrzebuję waszej miłości. Pamiętaj, że w tej wzniosłej dla duszy godzinie jestem
Żebrakiem Miłości”.
Czy zdajecie sobie sprawę, że On, Miłość, żebrze o naszą miłość, a my Mu jej nie dajemy?
Co więcej, unikamy wyjścia na to spotkanie z Miłością ponad miłościami, z jedyną Miłością,
która składa siebie w nieustannej ofierze.
Kiedy celebrans miał udzielić błogosławieństwa, Niepokalana powiedziała:
„Bądź uważna, skup się. Czynicie jakiś dziwny gest zamiast znaku krzyża. Pamiętaj, że to
błogosławieństwo może być ostatnim, jakie otrzymujesz w swoim życiu z rąk kapłana. Nie
wiesz, czy wychodząc stąd nie umrzesz. Nie wiesz, czy będziesz jeszcze miała okazję
przyjąć błogosławieństwo od innego kapłana. Te konsekrowane ręce udzielają ci teraz
błogosławieństwa w Imię Najświętszej Trójcy. Dlatego czyń znak krzyża z takim
szacunkiem, jakby to było ostatni raz w twoim życiu”.
Ile tracimy nie rozumiejąc tego i nie uczestnicząc każdego dnia we Mszy św. Dlaczego nie
uczynić wysiłku, by rozpocząć dzień pół godziny wcześniej, aby pobiec na Mszą św. i
otrzymać wszystkie błogosławieństwa, które Pan chce na nas wylać. Zdaję sobie z tego
sprawę, że nie wszyscy z powodu swoich obowiązków mogą czynić to codziennie, ale
mogliby przynajmniej dwa lub trzy razy w tygodniu. Wielu opuszcza nawet Eucharystię
niedzielną z błahych powodów: mają małe dziecko, dwoje lub dziesięcioro i dlatego nie
mogą uczestniczyć we Mszy św. Czy tak samo postępują, kiedy mają inne ważne
obowiązki? Mogą przecież wziąć wszystkie dzieci lub iść na zmianę, mąż o jednej godzinie,
a żona o innej, aby wypełnić obowiązek wobec Boga. Mamy czas na studiowanie, na pracę,
na rozrywki, odpoczynek, a nie mamy czasu, aby przynajmniej w niedzielę uczestniczyć we
Mszy św. Jezus poprosił mnie, abym pozostała z Nim na kilka minut zaraz po Mszy św.
Powiedział: „Nie wychodźcie zaraz po zakończeniu Mszy św. Pozostańcie przez chwilę w
Moim towarzystwie. Cieszcie się nim i pozwólcie Mi radować się waszym”.
Panie, jak długo tak naprawdę pozostajesz z nami po Komunii św.? Odpowiedział:
„Tak długo, jak tego chcesz Mnie mieć przy sobie. Jeżeli będziesz do Mnie mówić przez
cały dzień, zwracając się do Mnie w czasie swoich zajęć, będę cię słuchał. Ja zawsze
jestem z wami. To wy Mnie opuszczacie. Wychodzicie po Mszy św. i kończy się dzień
świętowania. Według was uczciliście dzień Pański i zakończył się. Nie myślicie o tym, że
Mnie podobałoby się dzielić wasze życie rodzinne przynajmniej w tym dniu. Macie w swoich
domach miejsce na wszystko. Każde pomieszczenie czemuś służy: jednym jest sypialnia,
w innym gotujecie, w innym jecie itd. Jak wygląda miejsce, przygotowane dla Mnie? Nie
chodzi o miejsce, w którym mielibyście tylko obraz pokryty cały czas kurzem, lecz o
miejsce, w którym przynajmniej przez pięć minut dziennie rodzina gromadziłaby się, by
dziękować za dzień, za dar życia, aby prosić o to, czego codziennie potrzebujecie, prosić o
błogosławieństwo, o opiekę, o zdrowie. Wszystko ma swoje miejsce w waszych domach
oprócz Mnie. Ludzie planują swój dzień, tydzień, półrocze, swoje wakacje. Wiedzą, którego
dnia będą odpoczywać, którego dnia pójdą do kina czy na zabawę, kiedy odwiedzą babcię
lub wnuki, dzieci, przyjaciół, kiedy oddadzą się rozrywkom. A ile rodzin raz w miesiącu mówi
– to jest dzień, kiedy musimy iść odwiedzić Jezusa w Tabernakulum. Ile jest całych rodzin,
które idą rozmawiać ze Mną, usiąść przede Mną i mówić do Mnie, opowiadać Mi, jak im się
wiodło w ostatnim czasie, opowiadać Mi o swoich problemach, trudnościach i prosić Mnie o
to, czego potrzebują. Uczynić Mnie uczestnikiem swoich spraw. Ile razy?
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Ja wiem wszystko, czytam w największej głębi waszych serc i umysłów. Jednak lubię, kiedy
Mi opowiadacie o swoich sprawach, kiedy czynicie Mnie ich uczestnikiem, jak domownika i
najbardziej zaufanego przyjaciela. Ileż łask traci człowiek, jeśli nie daje Mi miejsca w swoim
życiu. Chciałem zabawić Moje stworzenie, chociaż moment otwarcia bram niebios był
pełen wielkiego cierpienia. Pamiętaj, że żadna matka nie karmiła własnego dziecka swoim
ciałem, Ja zaś osiągnąłem ten szczyt miłości, aby dać wam udział w Moich zasługach.
Msza święta to Ja sam, który przedłużam pośród was Moje życie i Moją Ofiarę krzyżową.
Bez zasług Mojego życia i Krwi, z czym staniecie przed Ojcem? - Z nicością i grzechem.
Powinniście przewyższać w cnocie aniołów i archaniołów, ponieważ oni nie mają szczęścia
przyjmowania Mnie jako pokarmu. Tak, oni piją jedną kroplę ze źródła, a wy, mając łaskę
przyjmowania Mnie, posiadacie cały ocean, aby z niego pić”.
Jezus mówił, że rutyna czyni niektóre osoby tak letnimi, że nie mają nic nowego do
powiedzenia Mu, kiedy Go przyjmują. Mówił o licznych duszach Mu poświęconych, które
tracą gorliwość rozmiłowania w Panu, czyniąc ze swego powołania funkcję, zawód, w
którym oddają się tylko na tyle, na ile to konieczne i czynią to bez uczucia. Potem Pan mówił
o owocach, która powinna przynieść w nas każda Komunia święta. Zdarza się, że ludzie
przyjmują Pana codziennie, lecz nie zmieniają swego życia. Poświęcają wiele godzin na
modlitwę i podejmują wiele dzieł, ale ich życie nie ulega zmianie, a życie, które się stale nie
przemienia, nie wydaje prawdziwych owoców dla Pana. Łaski, które przyjmujemy w
Eucharystii, powinny przynosić owoc nawrócenia i miłości do naszych bliźnich. My świeccy
mamy bardzo ważną rolę do spełnienia w naszym Kościele. Nie wolno nam milczeć. Pan
posłał nas wszystkich ochrzczonych, abyśmy szli i głosili Dobrą Nowinę. Nie mamy prawa
wchłaniać wszystkich tych prawd, a nie dawać ich pozostałym ludziom. Nie możemy
pozwolić na to, by nasi bracia umierali z głodu, gdy my posiadamy tyle chleba w naszych
rękach. Boimy się narażać, a wszystko jest w słowach Pana: „Szukajcie najpierw królestwa
Bożego, a wszystko będzie wam dodane”. Oznacza to, że trzeba szukać królestwa Bożego
wszelkimi środkami i wszelkimi sposobami, otwierając ręce, aby otrzymać wszystko jako
dodatek. Gdyż Pan najlepiej płaci, On jedyny, który jest uważny na twoje najmniejsze
potrzeby.
Bracie (Siostro) dziękuję, że mogłam spełnić misję, która została mi zlecona, by dać
poznać te stronice. Następnym razem, kiedy będziesz uczestniczyć we Mszy świętej,
przeżyj ją. Wiem, że Pan spełni wobec ciebie przyrzeczenie, że nigdy więcej twoja Msza
św. nie będzie taka jak dawniej. Kiedy Go przyjmujesz, kochaj Go. Doświadcz słodyczy
odczuwania spoczynku u Jego boku otwartego dla ciebie po to, aby On mógł zostawić ci
Swój Kościół i Swoją Matkę, otworzyć dla ciebie bramy domu Ojca. Doznaj Jego miłosiernej
miłości, przyjmując to świadectwo i usiłuj Mu odpłacić swoją małą miłością.
Niech Bóg ci błogosławi - twoja siostra w żyjącym Chrystusie - Catalina świecka misjonarka
Eucharystycznego Serca Jezusa.
Tekst pochodzi z książki „Tajemnica Mszy św.” Świadectwo Cataliny Rivas

"Eucharystia to jest przede wszystkim ta świadomość:
jestem miłowany, ja jestem miłowany. Ja, taki jaki jestem".
(Słowo do młodzieży, Kraków, 1987 r.)
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Czy żyjemy
w czasie Apokalipsy
Musimy być przygotowani na przyjście wielkich prób w niedalekiej przyszłości,
prób, które będą wymagać od nas nawet oddania życia
oraz całkowitego daru z siebie Chrystusowi i za Chrystusa.
św. Jan Paweł II

Musimy sobie zadać pytanie, czy my, ludzie
współcześni, żyjemy już w czasach apokaliptycznych. Wielu się nad tym zastanawia,
próbuje odczytać znaki czasu, szuka
odpowiedzi w Piśmie św., zwłaszcza w
Apokalipsie św. Jana, umiłowanego ucznia
Jezusa, w Księdze Daniela i w wielu wątkach
biblijnych. Matka Boża – Apostołka swego
Syna - w licznych objawieniach na całym
świecie mówiła i nadal mówi (od Fatimy
poczynając), jak straszliwie znieważany jest
Bóg przez ludzi ochrzczonych, a nawet
przez kapłanów i hierarchów Kościoła,
którzy nie zdają sobie sprawy, że narasta
Boży gniew i musi przyjść na ludzkość
niewyobrażalna kara, jakiej jeszcze nie było
(gorsza od potopu). Ratunkiem i ocaleniem
mogły być wyłączne nawrócenie i pokuta, do
czego ludzie nie są już zdolni. To, co
obserwujemy od wielu lat i co rośnie w tempie zastraszającym w życiu społecznym,
moralnym, obyczajowym wśród świeckich i
w Kościele na Zachodzie, a teraz coraz
gwałtowniej w Polsce, jak również to, co
widzimy w przyrodzie – może stanowić
zestaw znaków trwającego już czasu
Apokalipsy.
[Apokalipsa - czas paruzji, powtórnego
przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię,
opisany w ostatniej księdze Nowego Testamentu przez św. Jana Ewangelistę, który
nazywa siebie sekretarzem Jezusa, dając
do zrozumienia, że jest to przekaz samego
Zbawiciela.
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Księga, jako całość, ma przesłanie nadziei,
mówi bowiem o Kościele, którego zło nie jest
w stanie zniszczyć, choć wiernych zostanie
bardzo niewielu. Pierwsza część to upomnienie Jezusa do siedmiu ówczesnych Kościołów. Zawiera głównie wołanie o nawrócenie (dziś może być wołaniem do
wszystkich ludzi o rachunek sumienia nad
stanem wierności Jezusowi Chrystusowi, a
także pytaniem o wierność doktrynie wiary
katolickiej pozostawionej przez Jezusa
następcom św. Piotra na stolicy Apostolskiej
i wszystkim hierarchom Kościoła na świecie i
w Polsce także). Środkowa część mówi o
siłach piekielnych, dyszących nienawiścią
do Chrystusa i Jego Oblubienicy - Kościoła.
Posługują się ludźmi, którzy dali się uwikłać
mocom szatańskim i pod ich wpływem zmierzają do pozbawienia Kościoła światła wiary,
miłości, nadziei, świętości i gorliwości
apostolskiej, aby przemienił się w piekło
nienawiści. Natomiast zakończenie Apokalipsy ukazuje czas po chwalebnym przyjściu
Chrystusa, pokonaniu Antychrysta i powstaniu nowego nieba i nowej ziemi].
Czy obserwowane przez nas znaki są już
zatem zwiastunami Apokalipsy? Owych
znaków, o których mówi Pismo św., jest
bardzo wiele. Są nimi:
1. Apostazja – odrzucenie Boga, masowe
odejście ludzi od prawdziwej wiary opartej
na prawdzie objawionej przez Jezusa
Chrystusa, a przejście do fałszywego
wyobrażenia o Bogu, fałszywych religii, któ-

re powstały w wyniku ludzkich poszukiwań,
interpretacji oraz zmian wprowadzonych
przez człowieka (np. fałszywe miłosierdzie).
2. Postawienie człowieka na miejscu
Boga – uwielbienie samego siebie, przekonanie, że ludzie sami mogą się stać bogami.
3. Dyktatura relatywizmu - wybiórcze
przyjmowanie prawd wiary, bądź dostosowywanie ich do własnych pragnień i upodobań.
4. Kultura śmierci – przeciwstawianie się
prawu do życia człowieka (ustanowionemu
przez Boga), domaganie się aborcji i eutanazji, co czynią nawet ludzie wierzący.
5.Popieranie kultury LGBT – Bóg powołał i
usposobił mężczyznę i kobietę do prokreacji. Pary homoseksualne nie mają naturalnego daru dawania życia. Grzech ten
nazywamy „wołającym o pomstę do nieba”.
Spowodował gniew Boga i zniszczenie
mieszkańców Sodomy i Gomory.
Apostazja to najważniejszy znak, że
żyjemy w czasach Apokalipsy. W Europie
zachodniej problem całkowitego odejścia od
Boga stał się tak powszechny, że kościoły
opustoszały. W Polsce ludzie jeszcze
chodzą do kościoła, przyjmują sakramenty,
choć u wielu ma to tylko pozór pobożności,
gdyż brak im mocy, by w pełni iść za
Jezusem, zmieniając swoje życie przez
nawrócenie i pokutę. Najstarsze pokolenie
silną wiarę wyniosło z domu rodzinnego,
mając mocne oparcie w jednoznacznej i
wymagającej nauce Kościoła. Młodsze
pokolenie nie zawsze otrzymywało dobre
świadectwo wiary od rodziców, a osłabiły ją
lub częściowo zniszczyły skutki komunizmu,
a także błędy nauczania Kościoła. Matka
Boża już w La Sallette mówiła o wielkiej
apostazji, przewidziała zepsucie pośród
duchowieństwa i po raz kolejny zapowiedziała przerażające kary, które miały spaść
na świat, jeśli się nie nawróci. Już wówczas
obiecała swoje ostateczne zwycięstwo,
kiedy zmiażdży głowę węża (szatana) i
nadejdzie czas odrodzenia Kościoła i jego
panowania nad oczyszczonym światem.
O apostazji mówiła także w Fatimie. Na

Zachodzie ludzie wierzący odstąpili dziś od
Boga, żyją tak, jakby nie istniał, całkowicie
odrzucają nauczanie Kościoła, a czasem
wręcz bluźnią przeciw Bogu. Apostazja to
duchowe samobójstwo, po nienawiści do
Boga, jest najcięższym z grzechów, gdyż
najpełniej i nieodwołalnie oddziela władze
ludzkiej duszy, inteligencji i woli od Boga.
Odstępstwo od wiary w naszych czasach
budzi głębokie przerażenie. To wielki akt
niesprawiedliwości wobec Boga - mówił
kard. Rajmund Burke. Odrzucając Boga i
Jego nauczanie człowiek zamyka swoje
serce na działanie Ducha Świętego. Nie
chce i nie potrafi się nawrócić, ani przyjąć
miłosierdzia Bożego.
Fałszywie miłosierdzie to jeden z objawów
apostazji. Miłosierdzie Boże, o którym mówił
Jezus przez siostrę Faustynę, zakłada przebaczenie nawet najcięższych grzechów, ale
pod warunkiem pokuty i nawrócenia, zadośćuczynienia i wyznania grzechów w
Trybunale Sprawiedliwości, jakim jest konfesjonał. W fałszywej wizji Bożego miłosierdzia człowiek nie musi się wysilać, wystarczy, że wierzy w Boga i Jego istnienie, a
Jezus użyje wszelkich środków, by go zbawić, nawet wbrew jego woli. Diabeł robi dziś
wszystko, aby ludzie uwierzyli w Jezusa,
który jest łagodny, uśmiechnięty i niczego
nie wymaga. Ta protestancka nauka tumani
umysły, znieczula serca i prowadzi do zuchwalej ufności w Boże miłosierdzie, która
nie jest połączona z nawróceniem i przemianą życia. O tym, czym jest Boże miłosierdzie
i jak z niego korzystać dla swego zbawienia,
pisze ks. Grzegorz Bliźniak w książce pt.
„Nieskończone Boże miłosierdzie i koniec
czasów”. Warto zapoznać się z tą pozycją,
może bowiem przynieść wiele korzyści duchowych człowiekowi poszukującemu prawdy o Bogu, samym sobie i stanie swojej wiary. Apostazja, zarówno jawna jak i skryta,
weszła do wewnątrz Kościoła katolickiego
i niszczy go od środka. Neomodernizm - to
nowa forma modernizmu potępiona przez
poprzednich papieży. Kościół zawsze głosił,
że to Bóg i Kościół mają formować człowie-

7

ka. W modernizmie wszelkie prawdy można
podważać, zmieniać. Nie ma nic stałego. Ewangelizację dostosowuje się do wymagań
współczesności.
Relatywizm odrzuca twierdzenie, że istnieje
jedna prawda. Człowiek sam nie wie, co jest
dla niego dobre, a co złe, gdyż wszystko
staje się dozwolone. W konsekwencji relatywizm przeradza się w dyktaturę, marginalizującą tych, którzy prawdę głoszą jako obowiązującą i niepodważalną. Kościół musi
strzec prawidłowej interpretacji prawdy - objawionej przez Boga - mocą Ducha Świętego. Współcześnie jednak dostosowuje się
nauczanie Kościoła do potrzeb ludzi. Oni
zresztą sami kształtują sobie własną wiarę,
czerpiąc pewne elementy z chrześcijaństwa, a głównie z osobistych przemyśleń
i upodobań. Na pewno nie jest to wiara katolicka. Wielu ewangelizatorów chce się
ludziom przypodobać, gdyż zdają sobie
sprawę, że prawdziwy depozyt wiary jest
wymagający, bo zmusza do nawrócenia i
zmiany sposobu życia. Głosi się więc dowol-

ne opinie, aby były łatwe do przyjęcia również dla ledwie wierzących. Nawet największe grzechy mogą być odpuszczone,
ale żyjąc w fałszywej wierze apostaci nie
pojmują, że się gubią i powinni się nawrócić,
ale tego nie potrafią zrobić, a przede
wszystkim w ogóle nie pragną.
Pan Jezus postawił apostołom pytanie: „Czy
Syn Człowieczy, kiedy przyjdzie sądzić
żywych i umarłych, znajdzie prawdziwą
wiarę? Dziś musielibyśmy odpowiedzieć
przecząco. Wiara pozostanie tylko u
nielicznych, bo większość dokonała już
apostazji całkowitej lub częściowej bądź
odeszła od źródła prawdziwej wiary w
sposób mało zauważalny. Nasz Pan przez
św. Pawła przestrzegał: „Niech będzie
przeklęty ten, który głosiłby inną naukę niż
ta, którą usłyszeliście do tej pory”. Depozytu
wiary nikt nigdy nie ma prawa zmieniać.
Musimy go pielęgnować, strzec jak największego skarbu, aby zachować na czas najtrudniejszy, który nadchodzi.

Opracowała Danuta Wywiał
na podstawie:
rekolekcji internetowych on-line na Wielki Post 2021 r. ks. Grzegorza Bliźniaka
pt „Czy żyjemy w czasach ostatecznych?”, „Apostazja wielki znak końca czasów”
oraz książki ks. Grzegorza Bliźniaka pt. „Nieskończone Boże miłosierdzie i koniec czasów”

Walka Kościoła
w czasach ostatecznych
Sobór Watykański II nazywa Kościół Mistycznym Ciałem Chrystusa. Jako pierwszy
użył tej nazwy papież Pius XII w encyklice
Mistici Corporis Christi. Mówił, że Kościół to
Ciało Chrystusa, a my wszyscy jesteśmy Jego członkami. Jeżeli Chrystus, jedyny Zbawiciel świata, umarł na krzyżu dla naszego
odkupienia i nadziei zbawienia, to i Kościół
musi przejść przez tę samą drogę męki,
śmierci i zmartwychwstania przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Głosił to św.
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Jan Ewangelista w Apokalipsie i wielu innych mistyków. Mówi o tym Matka Najświętsza w Fatimie, Medjugorie i w innych objawieniach. Na pytanie, dlaczego tych objawień jest aż tak wiele, Matka Boża w Trevignano Romano odpowiedziała: Przychodzę często, upominam, wzywam do nawrócenia, płaczę, ponieważ czas jest już bardzo
krótki”.
Temat śmierci, cierpienia i zmartwychwstania Kościoła w objawieniach Matki Bożej

pojawia się często. Papież Benedykt XVI w
latach swego pontyfikatu bardzo wnikliwie
analizował rzeczywistość, w której teraz
działa Kościół. Wielokrotnie powtarzał, że
najbardziej niszczą go nie wrogowie zewnętrzni, ale ludzie wewnątrz Kościoła. W
2007 roku powiedział: „Przejawem tej wrogości jest ich grzech, brak świętego życia w
zjednoczeniu z Chrystusem i brak świadectwa”. O skandalach w Kościele dobrze
wiemy, bolejemy nad tym i bardzo cierpimy.
Diabeł niszczy Kościół od wewnątrz nie tylko
poprzez pedofilię, ale i przez brak wiary
pasterzy, przez masonerię, która weszła do
najwyższych struktur Kościoła, poprzez teologię modernizmu zmieniającą prawdy wiary. Jest dzisiaj wielu biskupów, którzy w
sposób oczywisty, widoczny dla wszystkich,
zmieniają odwieczne prawdy, wręcz stwierdzają, że tak musi być. Nie będę tutaj rozwijać – mówił Rekolekcjonista - drogi synodalnej w Niemczech, która szykuje się dla
wszystkich Kościołów europejskich. Coraz
więcej wypowiedzi na ten temat słyszymy
publicznie i z pewnością w najbliższym czasie nastąpi to w Kościele włoskim. Widzimy,
co ona przyniosła w Niemczech. Postulaty te
są zupełnie przeciwne prawdziwej wierze i
nie mają z nią nic wspólnego. Kościół, który
teraz znamy, musi umrzeć. Prawdziwy Kościół, jak mówi papież Benedykt, przetrwa
prześladowany w znikomej mniejszości.
Większość utraci wiarę. Mam tu na myśli
pasterzy, kapłanów, biskupów, kardynałów i
lud Boży, czyli świeckich. Wystarczy spojrzeć tylko na Niemcy: 20% hierarchów zachowało prawdziwą wiarę, a 80% popiera to,
co z prawdziwym depozytem wiary nie ma
nic wspólnego. Podobnie jest w przybliżeniu
na całym świecie. Są kraje, gdzie jest jeszcze gorzej, np. w Belgii, Holandii.
Co w tej sytuacji należy robić? - Trzeba
umierać razem z Chrystusem i Kościołem,
który musi przejść przez czas oczyszczenia.
Będzie cierpieć, aby zmartwychwstać.
Stanowi przecież Jego Mistyczne Ciało,
którego nic i nikt nie zniszczy. Aby nadeszła
zapowiadana era tryumfu Niepokalanego

Serca Maryi, konieczne jest odrzucenie
wszystkiego, co ludzkie i złe, aby pozostało
tylko to, co Boskie. Musi zostać prawdziwy
Bóg i czyste intencje ludzi głębokiej wiary.
Trzeba bardzo gorąco modlić się za Kościół.
Nie wolno go krytykować, ani też oskarżać
tych, którzy idą złą drogą.
W Katechizmie Kościoła Katolickiego [675]
napisano: Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która
zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni „tajemnicę
bezbożności”, pod postacią oszukańczej
religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie
ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest
oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia
samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele.
Matka Boża w Trevignano Romano mówi o
dwóch Kościołach obecnych teraz w świecie: Kościele prawdziwym, który zachował
depozyt wiary, żyje nim, przekazuje wiernym, oraz o Kościele fałszywym, który na
zewnątrz jest prawidłową strukturą, ale
wewnątrz jest pusty, nie posiada prawdziwego depozytu wiary, ponieważ go
rozmył i odrzucił. Nie można się zapisać do
jednego lub drugiego. Każdy z nas wewnątrz
swego serca, poprzez osobistą relację z
Panem Bogiem, musi się opowiedzieć po
konkretnej stronie. Sobie i wam życzę,
abyśmy należeli do Kościoła prawdziwego,
który będzie coraz bardziej umęczony i cierpiący, ale prawdziwy. On przechowa tradycję, Boże Objawienie i cały depozyt wiary
do końca - do przyjścia Jezusa Chrystusa w
momencie paruzji.
Opracowała Danuta Wywiał
na podstawie
rekolekcji Wielkopostnych z 2021 r.
ks. Grzegorza Bliźniaka
„Walka Kościoła w Czasach Ostatecznych”
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Antychryst
proroctwa o ostatecznej walce dobra ze złem
Czasy ostateczne (apokaliptyczne), w
jakich obecnie żyjemy, charakteryzują się
szczególną intensyfikacją działań szatana,
dlatego musimy wiedzieć, jak przed nim się
bronić, aby zachować wierność Bogu.
Diabeł, czyli upadły anioł, będąc bytem
wolnym, zbuntował się przeciw Stwórcy,
działając od początku istnienia świata
przeciw Niemu. Kierowany pychą i
nienawiścią do wszystkiego co Boże, skusił
pierwszych ludzi, aby wypowiedzieli Bogu
posłuszeństwo. Grzech Adama i Ewy, zbyt
naiwnych, aby przeciwstawić się złu,
wzbudził gniew Boga, który przeklął
szatana. Powiedział mu wtedy, że ostatnie
słowo w dziejach należeć będzie do Matki
Wcielonego Słowa. Ona zetrze głowę
szatana i zwycięży. Walka dobra ze złem,
szatana z Bogiem, z dziećmi Bożymi i
dziećmi Maryi toczy się na naszych oczach i
my w niej uczestniczymy. Linia tej walki
biegnie poprzez ludzkie serca, rodziny,
parafie, zakony, diecezje, państwa i ich
rządy. Nie ma przestrzeni życia publicznego
i osobistego, gdzie by jej nie było. To walka
na śmierć i życie. Mogą być w niej tylko
pokonani i zwycięzcy, innej możliwości nie
ma. Musimy robić wszystko, aby zwyciężyć.
Bożym orężem będzie dla nas: modlitwa,
post, umartwienie, Eucharystia i Różaniec.
Jest to broń, jaką na czasy Apokalipsy daje
nam Bóg przez swoją Matkę. To Najświętsza
Maryja jest przewodniczką w tej walce. Ją
Bóg odział w zbroję łaski tak, by od swego
Niepokalanego Poczęcia była zawsze
wolna od jakiegokolwiek wpływu szatana.
Do Niej należy zwycięstwo i do Jej dzieci. Tę
obietnicę Bóg wypowiedział na początku,
zaraz po grzechu Adama i Ewy, kiedy w swej
głupocie i pysze ulegli złu. Szatan ich
okłamał, a oni nie odkryli podstępu.
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Od tej pory wszystkie pokolenia żyjące na
ziemi, a więc i my, płacimy wysoką cenę za
grzech pierwszych ludzi. Walka dobra ze
złem dobiega jednak końca. Szatan wie, że
czas jest krótki, i robi wszystko, co w jego
mocy, by zagarnąć dla siebie jak najwięcej
ludzi i zgubić ich na wieczność, a patrząc na
to, co się dzieje, widać skuteczność jego
planu. Matka Najświętsza w objawieniach w
Fatimie i w Travigniano Romano wciąż powtarza, że dzisiaj daleko więcej ludzi idzie
na potępienie niż na zbawienie. Są to całe
miliony biednych, zagubionych grzeszników, zwiedzionych przez szatana, idących
na wieczne potępienie, przede wszystkim
przez apostazję, odrzucenie Boga i zamknięcie serca na Jego działanie. Ucieleśnieniem zła w czasach ostatecznych będzie
Antychryst. Mówi o nim św. Jan Ewangelista
w 1 Liście i w Apokalipsie. W 2007 r. boloński
kardynał Giacomo Buffi, człowiek wielkiej
wiary, znawca współczesnych czasów i
Kościoła, głosił dla papieża Benedykta XVI
rekolekcje o czasach ostatecznych i Antychryście. Powiedział wówczas, że Antychryst jest już pośród nas na ziemi. To konkretna osoba świecka, jeszcze bliżej nieznana. Powoływał się na różnego rodzaju
proroctwa, jakoby był to syn Żydówki i upadłego hierarchy Kościoła katolickiego.
Objawi się jako humanista, filantrop,
zbawca ludzkości w znaczeniu ekonomicznym i moralnym, obrońca biednych, będzie
czynić cuda, wzbudzając podziw ludzi działalnością dobroczynną. Wreszcie postawi
siebie w miejscu prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa. Nie jest to ludzka fantazja,
lecz nauka Pisma świętego. Mówi o tym św.
Paweł w 2 Liście do Tesaloniczan: „W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Nie-

go, prosimy was, bracia, abyście się nie dali
zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu
ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź
przez mowę, bądź przez list, rzekomo od
nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień
Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie
zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki
nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia,
który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak, że zasiądzie w świątyni
Boga dowodząc, że sam jest Bogiem”.
Św. Paweł pisał dalej, że jest ktoś, kto
powstrzymuje objawienie się Antychrysta i
nazywa go katechonem. Oto słowa św.
Pawła: Wiecie, co go teraz powstrzymuje,
aby objawił się w swoim czasie. Albowiem
już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust
i wniwecz obróci samym objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą,
wśród znaków i fałszywych cudów, działanie
z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości
tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia” [2,110].
Matka Boża w objawieniach w Itapiranga w
Brazylii powiedziała widzącemu Edsonowi
Glauberowi, że tym, który powstrzymuje

objawienie Antychrysta jest papież Benedykt XVI, który modli się i cierpi w ukryciu za
Kościół. Powiedziała także: „Kiedy papież
Benedykt umrze, ludzkość będzie biedna!
Biedny będzie Kościół i biedna ludzkość!”.
Prorok Daniel przepowiadał, że gdy zasiądzie Antychryst w Kościele, na miejscu Boga, nastanie ohyda i spustoszenie. Te
straszne rzeczy już się dzieją. Jest wielu
proroków Antychrysta, którzy mu gorliwie
służą, dla niego pracują, oddając mu swe
serce i duszę. Już w 1949 r. abp Fulton
Sheen (termin jego beatyfikacji był wyznaczony i z nieznanych przyczyn wstrzymany
w grudniu 2019 r.) mówił, że wewnątrz
Kościoła jest i będzie wielu sług Antychrysta
(pośród biskupów i kapłanów) przygotowujących mu drogę. Wiele proroctw wskazuje,
że Antychrystem okaże się człowiek
świecki, który objawi się zaraz po śmierci
Benedykta XVI.
Czekają nas bardzo trudne, pełne cierpień
czasy. Musimy się modlić, abyśmy byli
wiernymi sługami Światłości i stali zawsze
po właściwej stronie. Aby w naszym życiu
nie było nic z negacji prawdziwego Boga,
byśmy byli Chrystusowi w całej pełni: w
życiu, myśleniu i postępowaniu.
Korzystajmy z Eucharystii póki jeszcze jest.
Tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy
Świętej Jedyny, Matko Najświętsza i wszyscy święci.

Opracowała Danuta Wywiał
na podstawie
rekolekcji Wielkopostnych z 2021 r .
ks. Grzegorza Bliźniaka „Walka Kościoła w Czasach Ostatecznych”

DROGA do szczęścia
SZCZĘŚLIWI są ubodzy w duchu,
- ale nie pewni siebie i aroganccy bogacze.
SZCZĘŚLIWI są, którzy płaczą, bo oni będą pocieszeni,
- ale nie ci, którzy smutek pokrywają powierzchowną wesołością.
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SZCZĘŚLIWI są cisi, bo oni na własność ziemię posiądą,
- ale nie wrzaskliwi krzykacze.
SZCZĘŚLIWI są, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, bo oni będą nasyceni,
- ale nie terroryści i rewolucjoniści, którzy siebie szukają, a nie sprawiedliwości.
SZCZĘŚLIWI są miłosierni, bo oni miłosierdzia dostąpią,
- a nie bezlitośni wyzyskiwacze, którzy miłosierdzia nie mają.
SZCZĘŚLIWI są czystego serca, bo oni oglądać Boga będą,
- ale nie ci, którzy dali się wciągnąć w spiralę seksualizmu.
SZCZĘŚLIWI są ci, którzy wprowadzają pokój, bo oni będą nazwani synami Bożymi,
- ale nie ciągle wojujący, skłóceni i zadufani w sobie.
SZCZĘŚLIWI są ci, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, bo do nich należy
Królestwo Niebieskie,
- ale nie poszukujący swego i pewni siebie.
SZCZĘŚLIWI JESTEŚCIE:
- gdy ludzie wam urągają,
- gdy was prześladują,
- gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z Mego powodu,
- cieszcie się wtedy i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda.
Do której z tych kategorii, mógłbym zaliczyć siebie?
Czy nie jestem przypadkiem zbytnio bogaty i zapatrzony w siebie, albo wrzaskliwy i zarozumiały, niesprawiedliwy i obojętny, niemiłosierny? Czy mojego serca, wzroku, myśli nie zalewa
brud i nieład moralny?
A może całe moje życie to jedna wielka walka i wojna z innymi? Czy to raczej nie ja urągam, nie
ja prześladuję, nie ja podjudzam, kłamię, kopię dołki, myślę tylko o sobie i swoich interesach,
szukam tylko swojej sprawiedliwości i swojej wygody, swojego dobra, a w końcu tylko siebie.
I moją nagrodą będzie PUSTKA, SAMOTNOŚĆ, OPUSZCZENIE, bowiem nie widziałem innych,
byłem zapatrzony w siebie i - przez wieczność będę tylko sam ze sobą - niepocieszony,
nienasycony, odrzucony, smutny, opuszczony zdany tylko na siebie i oglądający tylko siebie, bo
stale tylko o sobie myślałem i dla siebie żyłem!
Jeszcze jest czas na zmianę, jeszcze mogę zmienić swoje życie, jeszcze mogę zobaczyć innych i
przestać żyć tylko dla siebie.

I WTEDY WŁAŚNIE BĘDZIESZ SZCZĘŚLIWY – SZCZĘŚLIWY, TAK JAK ŚWIĘTY!
Opracowała Irena Dzieciątkowska
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Wspomnienie MB z Lourdes i Światowy Dzień Chorych
W dniu 11 lutego, we wspomnienie NMP z Lourdes, ks. Andrzej Stasiak odprawił Mszę
św. w intencji chorych, ich bliskich, opiekunów oraz służb medycznych. W homilii
zwrócił uwagę na słowa Jezusa krytykującego obłudę tych, którzy mówią o pomocy, a
jej nie czynią, czyli o braku spójności między wyznawaną wiarą a prawdziwym życiem.
Doświadczenie choroby sprawia, że człowiek odczuwa swoją bezradność i całkowitą
zależność od Boga. Niepewność, strach, a czasem przerażenie przenikają umysł i
serce chorego. Bliskość drugiej osoby jest balsamem, dającym wsparcie i pocieszenie
cierpiącym, bowiem zwiastują miłość i troskę Jezusa Chrystusa. W sytuacji
bezsilności jest także opiekun, którego troska, starania i okazana miłość nie zawsze
przynoszą oczekiwaną poprawę zdrowia. Kończąc homilię życzył chorym łaski
powrotu do zdrowia, a ich rodzinom siły i miłości, aby w bliskim odnajdywali oblicze
cierpiącego Pana. Na zakończenie Mszy św. udzielił sakramentu umocnienia chorych,
a następnie błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Popielec
Środa Popielcowa w dniu 17 lutego rozpoczęła czterdziestodniowy okres Wielkiego
Postu, będącego przygotowaniem do Świąt Paschalnych. W tym dniu, na znak
ukorzenia się przed Bogiem, wierni przyjmują obrzęd posypania głowy popiołem, a
kapłan wypowiada słowa: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Mają one
uzmysłowić przemijalność naszego życia i nicości przed Bogiem, przypominając Kto
w naszym życiu jest najważniejszy i na czym powinniśmy je budować. Padają również
słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, wskazujące Ewangelie jako
fundament wiary i drogę uświęcania życia. Pan Jezus przez 40 dni pościł na pustyni
modląc się do Boga Ojca, aby nabrać mocy do wypełnienia misji zbawienia ludzkości.
40 dni w przybliżeniu stanowią dziesiątą część roku. Post to wyrzeczenie się
przyjemności, składane w darze Zbawicielowi. Pustynia w przenośni jest miejscem
modlitwy, wyciszenia, ogołocenia, oderwania się od zgiełku i natłoku codziennych
spraw, gdzie w ciszy możemy odczuć obecność Pana, usłyszeć w duszy Jego głos, do
Niego kierować myśli. Jezus Chrystus jest Bogiem każdego z naszych braci w wierze,
którym powinniśmy spieszyć z pomocą duchową i materialną, jaką jest m. in. jałmużna
postna. Wielki Post to czas rozpamiętywania męki i śmierci Zbawiciela,
spowodowanej naszymi grzechami, żałując za swoje winy uczestniczymy w
nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów.
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Peregrynacja monstrancji z Medjugorie
Stowarzyszenie „Comunita Regina della
Pace” jest twórcą idei „Dzieło 12 Gwiazd w
Koronie Maryi Królowej Pokoju”. Stanowi
je 12 ośrodków Wieczystej Adoracji
Najświętszego Sakramentu, które mają
na celu otoczenie świata modlitwą o
pokój. Pierwsza z Gwiazd to ołtarz,
znajdujący się w słynnej Grocie Mlecznej
w Betlejem. Dotychczas powstało 8
ołtarzy. Jeden z nich jest w Niepokalanowie. Ołtarze te tworzone są w pracowni
gdańskich artystów Mariusza i Kamila
Drapikowskich. Tam powstała również
monstrancja, której miejscem docelowym
jest ołtarz w Kaplicy Wieczystej Adoracji
Najświętszego Sakramentu w Medjugorie. Ten duży piękny ołtarz to klasyczny
tryptyk. W jego centrum znajduje się
monstrancja w kształcie postaci Maryi
(1,5 m). W miejscu Jej serca umieszczono
Hostię. Ma to być wotum dziękczynne
pielgrzymów z całego świata. Na
przełomie stycznia i lutego monstrancja z
Medjugorie peregrynowała w naszej
diecezji, a w dniach 17-24 adorowaliśmy u
nas Jezusa Eucharystycznego w tej
właśnie monstrancji, modląc się o pokój w
naszych sercach, rodzinach, parafiach, w
Polsce i na całym świecie. W ostatnim
dniu peregrynacji gościliśmy w bazylice
twórcę ołtarza i monstrancji z Medjugorie,
a także pięknej bursztynowej monstrancji
Rosarium Virginis Mariae ofiarowanej
Jasnej Górze z okazji jubileuszu Ojca św.
Jana Pawła II i ogłoszenia tajemnic
czwartej części Różańca. Opowiedział o
cudzie uzdrowienia z ciężkiej choroby
(stwardnienie rozsiane), która stopniowo
zabierała mu całkowitą sprawność.
Zdjęcia: Zbigniew Dzieciątkowski
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Msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych
W niedzielę 28 lutego z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyła się w bazylice Msza
św. w intencji „bohaterów antykomunistycznego podziemia”, którzy z bronią w ręku przeciwstawiali się
sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarnych.
Żołnierze Wyklęci nigdy nie tracili nadziei na wolną i
niepodległą Ojczyznę – mówił w kazaniu kustosz
bazyliki, ks kan. Andrzej Stasiak. Wspominamy dzisiaj
bez przeszkód tych dzielnych ludzi, którzy świadomie
oddawali swoje życie w walce, takich jak Zygmunt
Szendzielarz „Łupaszka”, Niezłomny z Zagłębia
ppor. Zdzisław Badocha, „Żelazny”. Byli torturowani,
poddawani niesprawiedliwym sądom i skazywani na
śmierć, jak osiemnastoletnia Danuta Siedzikówna „Inka”, która z więzienia przekazała
rodzinie gryps o treści: „Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie babci, że
zachowałam się jak trzeba”. Mordowano ich strzałem w tył głowy, a ciała składano w
nocy w nieznanych miejscach, bez godnego pochowku. Cieszymy się dzisiaj darem
wolności, ale trzeba o nią stale zabiegać, zwłaszcza o tę w naszych sercach. Musimy
być wolni od przywiązania do zła, nienawiści i grzechu. Po zakończonej Eucharystii
pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych złożono wiązanki kwiatów.

Pielgrzymka Amazonek
Czas pandemii i ograniczenia sanitarne sprawiły, że w tym roku 7 marca
znacznie mniej pań po mastektomii
brało udział w corocznej pielgrzymce
do Matki Bożej Anielskiej – Pani
Dąbrowy Górniczej i Matki Zagłębia.
Przybyły z różnych miejscowości naszej diecezji, aby modlić się w intencji
tych, które same nie mogły przybyć
oraz tych, które odeszły już do Pana, a
także za siebie i swoje rodziny. W homilii ks. Stasiak nawiązał do fragmentu
Ewangelii św. Jana o wypędzeniu
przez Pana Jezusa ze świątyni bankierów i handlujących, czyli z miejsca przeznaczonego do słuchania słowa Bożego,
modlitwy i czci składanej Bogu. Odpowiednikiem niegodnego zachowania tamtych
ludzi jest dziś lekceważenie Mszy św. i niepotrzebnie wykonywanej w niedzielę pracy.
Świątynią Boga jest nasze serce – powiedział Kapłan.
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Każdy przez sakrament chrztu świętego został obdarzony znamieniem i łaską dziecka
Bożego. Tak jak Pan Jezus w jednoznaczny i rygorystyczny sposób dbał o świątynię
jerozolimską, tak samo z gorliwością dba o to, abyśmy sami byli godnym przybytkiem
Boga. Prawo moralne, jakim jest Dekalog, zostało ustanowione dla nas, aby nasze
postępowanie nie obróciło się przeciw nam. To głos Boga w sercu, by wybierać dobro.
Chcąc czynić świątynię swej duszy godną Boga, musimy zaangażować naszą wolę i w
pełni realizować Prawo Boże, a nie wybiórczo. Poprzez Dekalog uczmy się gorliwości
o czystość swego serca i człowieczeństwa. Choroba może być czasem przylgnięcia
sercem do cierpiącego i Ukrzyżowanego Pana, bo bez Niego – jak mówił św. Jan
Paweł II – nie można zrozumieć siebie i drugiego człowieka. Na zakończenie
Eucharystii Kustosz serdecznie podziękował Amazonkom za przybycie, życząc im,
aby Bóg pomógł pokonać trudności i cierpienia. Tradycyjnie został odczytany akt
oddania się pod opiekę NMP Anielskiej.

Ksiegarnia Katolicka

Zapraszamy
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 oraz 15.00-17.30

Christine Watkins
Ostrzeżenie
Czym jest oświecenie sumień? Czy już niedługo doświadczymy
małego sądu zapowiadanego przez wielu świętych? Jak będzie
wyglądało ostrzeżenie? Ludzie żyją dziś tak, jakby Bóg nie istniał.
W pogoni za karierą, zyskiem i przyjemnościami zapominają o tym,
że każdy z nas będzie sądzony za swoje postępowanie. Kiedy to
nastąpi? Czy jesteśmy w stanie się na to przygotować?
W swojej bestsellerowej książce Christine Watkins opisuje przełomowy moment, w którym wszyscy poznamy przenikającą prawdę o
stanie swojej duszy, czyli oświecenie sumień. Jak będzie wyglądała ta chwila? Co się stanie z ludźmi pogrążonymi w grzechu?
Autorka zebrała proroctwa dotyczące ostrzeżenia, jakie otrzymało
wielu świętych, między innymi święta siostra Faustyna.
W książce znalazły się też wstrząsające świadectwa osób, które doświadczyły małego sądu i
oświecenia sumienia. Ostrzeżenie to książka dla wszystkich, wierzących i niewierzących,
chrześcijan i przedstawicieli innych religii i wierzeń, ponieważ to wydarzenie mistyczne,
zapowiadane od pięciu stuleci przez świętych i mistyków Kościoła, dotknie każdego człowieka
na ziemi. Po nim nic już nie będzie takie samo. To będzie ostatni wstrząsający krzyk Boga
wołającego o nasze nawrócenie. Bądź gotowy, bo nie znasz dnia ani godziny, w której Pan
przyjdzie, aby ostatni raz ostrzec ludzkość przed sądem nad światem i Kościołem. Czuwaj,
módl się i pokutuj. Bądź gotowy. ks. Dominik Chmielewski SDB
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Wydawnictwo Esprit

Ks. Grzegorz Bliźniak, Tomasz Terlikowski
NIESKOŃCZONE BOŻE MIŁOSIERDZIE I KONIEC CZASÓW
„Nie lękaj się ani walk duchowych, ani żadnych pokus, bo Ja cię
wspieram, byleś ty chciała walczyć wiedz, że zawsze zwycięstwo
jest po twojej stronie”. Św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek
Ksiądz Grzegorz Bliźniak, który wypełnił testament błogosławionego księdza Michała Sopoćki i założył męskie zgromadzenie
Misjonarzy Jezusa Miłosiernego, każdego dnia zgłębia znaczenie
misji, jaką siostrze Faustynie powierzył Pan Jezus. W rozmowie z
Tomaszem Terlikowskim przypomina o prawdziwym znaczeniu
miłosierdzia Bożego, dalekim od tego, jakim zwodzi nas wielu
współczesnych teologów. Odpowiada także na najważniejsze pytania o rolę Polski w zbawczym planie. Czy faktycznie pozostaliśmy wierni Bogu? Czy przygotujemy świat na przyjście Chrystusa?
Co każdy z nas powinien zrobić, by wypełnić misję powierzoną
nam przez Pana Jezusa?

Wydawnictwo Esprit
21 marca godz. 12.00 Pielgrzymka Cechu Rzemiosł Różnych Diecezji
i Okręgu Dąbrowskiego
25 marca godz. 18.00 Diecezjalna Pielgrzymka Duchowej Adopcji
26 marca godz. 18.00 Msza św. i Droga Krzyżowa ulicami miasta
24 kwietnia godz. 10.00 Diecezjalna Pielgrzymka Rodziny Żywego Różańca
25 kwietnia godz. 12.00 Pielgrzymka Harcerzy Okręgu Dąbrowskiego
9 maja godz. 10.30 I Komunia św. Szkoły Katolickiej
16 maja godz. 12.00 XV Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn
Terminy mogą ulec zmianie z uwagi na panującą pandemię.

Sakrament chrztu przyjęli
Jan Tomasz Dominik

Leon Zaborovsky

Boże, napełnij ich serca wiarą, nadzieją i miłością. Amen

Sakrament małżeństwa zawarli
Dawid Jałkiewicz i Roksana Gabrysiak
Kamil Kozieł i Paulina Kurbiel
Boże Wszechmogący, błogosław im na wspólnej drodze życia miłością i jednością. Amen
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Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana
Marian Ziarkowski [lat 86],
Lucjan Piotrowski [lat 83],
Bogusław Golębiowski [lat 85],
Krystyna Kuliś [lat 67],
Marek Rak [lat 53],
Janina Piwowarczyk [lat 94],
Irena Zbąska [lat 97],
Wenancjusz Walasek [lat 80],
Danuta Wysmolińska [lat 74],
Irena Kubańska [lat 79],
Alina Szulakiewicz[lat 91 lat],
Sabina Kręzel [lat 95],
Krystyna Raszewska [lat 86],
Andrzej Natkaniec [lat 71],
Łucja Bączak [lat 84],
Genowefa Makulska [lat 75],
Otylia Rojek [lat 93],
Teresa Błaut [lat 81],

Marian Stanisław Konwiński [lat 64],
Wanda Bochenek [lat 85],
Zuzanna Tomczak [lat 95],
Grażyna Zasada [lat 81],
Jan Mielniczuk [lat 79],
Genowefa Czerny [lat 91 lat],
Aneta Kałat [lat 47],
Tomasz Paweł Kościow [lat 52],
Alfreda Leszka Kazek [lat 87],
Halina Eugenia Rawicka [lat 86],
Kazimierz Stelmański [lat 81],
Arkadiusz Piotr Miszczyk [lat 59],
Witold Franciszek Waliozek [lat 75],
Wiesława Janina Zaborowska [lat 87],
Jarosław Stangrett [lat 85],
Celina Stanisz [lat 86],
Daniela Pułym [lat 89],
Ryszard Strąg [lat 88],
Maria Ponińska [lat 95].

Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen
od poniedziałku do soboty
godz.: 7.00; 7.30; 18.00;
niedziela
godz.: 7.00;
9.00 Msza dla młodzieży;
10.30 Msza dla dzieci;
12.00;
16.00 (z wyjątkiem m-cy VII-VIII)
18.00; 20.00 (w m-cach V-IX)

w każdą środę po Mszy św.
o godz. 18.00

w pierwszy czwartek miesiąca podczas Mszy św.
o godz. 18.00

w czwartą niedzielę miesiąca o
godz. 15.00

w pierwszą sobotę miesiąca od maja do października
od godz.18.00

godz. 15.00 - nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego i Msza
święta w intencji czcicieli
i Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa

godz. 18.00, każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca

w każdy piątek godz. 18.00

stałe adresy oraz indywidualne
zgłoszenia w kancelarii lub
zakrystii na każde życzenie rodziny chorego

od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00 - 17.45

MSZE ŚW. DLA NIESŁYSZĄCYCH
(GŁUCHONIEMYCH)

w pierwszą sobotę miesiąca
od godz. 9.00

Msze św. odprawiane za zmarłego (zmarłych) w następujących po sobie 30. dniach bez
przerwy. Na mocy przywileju
papieskiego z Mszami złączony jest odpust zupełny.

od poniedziałku do soboty w godz. 15.00 - 16.00
oraz zawsze przed i w czasie Mszy św.

W KANCELARII
czynna od poniedziałku do piątku

pn
w
ś
cz
pt

ks. kan. Andrzej Stasiak

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej 3 miesiące
ks. Dariusz Stopa
przed terminem zawarcia
ks. Dariusz Ludera
związku małżeńskiego.
ks. Dariusz Ludera
Wymagane dokumenty:
dowód osobisty,
czynna od poniedziałku do piątku
aktualna metryka chrztu św.
10.00-12.00; 15.00-17.30
32 262 27 16; 692 464 930
(wydana nie wcześniej niż 6
miesięcy przed terminem ślubu),
PRE-KANA
świadectwo katechizacji z ukońPRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA
czenia szkoły średniej,
Opiekun:
sale parafialne,
świadectwo przyjęcia sakramenw
każdym
miesiącu
wg
określonego
przy ul. Królowej Jadwigi 15
tu bierzmowania i Komunii świętej.
harmonogramu
Wdowcy dostarczają akt zgonu
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU
Opiekun: ks. kan. Andrzej Stasiak BIERZMOWANIA
współmałżonka.
każdy czwartek godz. 19.00
Opiekun: ks. Dariusz Ludera
Nieletni, tzn. ci, którzy nie ukończyli 18. roku życia, zgłaszają
PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚW.
się z rodzicami. Narzeczeni uOpiekunowie: Katechetka Iwona (SK),
ministranci młodsi, starsi i lektorzy
czestniczą w naukach przedmałSiostra Joanna (SP10)
Opiekun: ks. Dariusz Ludera
Katechetka Małgorzata Nowak (SP7)
żeńskich, które odbywają się
sobota godz. 10.00
w naszej parafii. Dostarczają zaświadczenie o wygłoszonych
zapowiedziach w swoich paraczynna: każdy poniedziałek
Opiekun: ks. Dariusz Stopa
fiach. W tygodniu poprzedzająmiesiąca 16.00-17.30
każdy piątek godz. 19.00
Poradnia prowadzi zapisy na spotkania. cym ślub narzeczeni zgłaszają
się w kancelarii w celu podpisania aktu ślubu.
Opiekun: ks. Dariusz Stopa
„JADŁODZIELNIA”

10.00 - 12.00; 16.00 - 17.30
w soboty 11.00 - 12.00

każdy wtorek godz. 19.00

Organista Wojciech Podsiadło

II i IV piątek miesiąca

PUNKT WYMIANY ODZIEŻY I SPRZĘTÓW
Opiekun:
ks. kan. Andrzej Stasiak
pierwszy poniedziałek
miesiąca godz.19.00

oddawanie: Księgarnia parafialna
wydawanie: IV czwartek miesiąca

Dąbrowa Górnicza, ul. Łączna 31
Opiekun:
ks. kan. Andrzej Stasiak
termin w ogłoszeniach
parafialnych

czynna codziennie
od 19.00 do 7.00,
w okresie zimowym
od 16.00 do 8.00.
Aby skorzystać z noclegu,
należy być trzeźwym.

Opiekun: ks. kan. A. Stasiak

Opiekun:
ks. kan. Andrzej Stasiak
ostatnia środa miesiąca,
godz.17.00

Opiekun:
ks. kan. Andrzej Stasiak
pierwszy wtorek miesiąca,
godz.17.00, adoracja, Msza św,
spotkanie

W zamian otrzymuje się: posiłek, miejsce do spania, możliwość uprania odzieży, kąpiel, pomoc medyczną, możliwość skorzystania z zajęć terapeutycznych uniezależnienia od alkoholu.

Dąbrowa Górnicza - Mydlice
ul. Jaworowa 4a tel. 32 262 19 93
Zaprasza rencistów i emerytów z terenu naszej gminy. Osobom samotnym,
schorowanym, mającym trudności w
prowadzeniu gospodarstwa domowego oferują: wyżywienie, zajęcia rekreacyjne, zajęcia usprawniające, pomoc
w utrzymaniu higieny osobistej.
Osobom mającym trudności z poruszaniem się zapewniają transport do
placówki.

Chrzest odbywa się podczas
Mszy św. o godz. 12.00 w każdą
pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca oraz w pierwszy dzień
świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Rodzice zgłaszają swoje dziecko w tygodniu poprzedzającym niedzielę chrztu.
Wymagane dokumenty:
akt urodzenia dziecka,
zaświadczenie rodziców chrzestnych (jeśli nie pochodzą z naszej
parafii).
W każdy piątek poprzedzający
niedzielę chrztu o godz. 19.00
odbywa się katecheza, w której
uczestniczą rodzice dziecka i rodzice chrzestni. Rodzice chrzestni wg prawa kanonicznego powinni być osobami wierzącymi,
praktykującymi, mieć ukończony
16. rok życia i przyjęty sakrament
bierzmowania. Rodzice chrzestni podpisują akt chrztu w zakrystii
bazyliki w dniu chrztu, pół godziny przed rozpoczęciem Mszy
św., tzn. o 11.30. Rodzice przygotowują białą szatę i świecę
chrzcielną.

Ks. kan. Andrzej Stasiak, Danuta Wywiał, Halina Nowak
i Akcja Katolicka przy parafii Matki Bożej Anielskiej,
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul.Królowej Jadwigi 17

