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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)
Jego Świątobliwości Janowi Pawłowi II pierwszemu apostołowi nowej ewangelizacji z
ogromną miłością i wdzięcznością, którego przykład daje nam ludziom świeckim wiarę, odwagę i pobożność, wszystkim kapłanom, łączącym Boga z ludźmi i udzielającym
łaskę Bożą przez Sakrament Pojednania i Eucharystii przekazuję to świadectwo. Chcę
je dać całemu światu dla większej chwały Bożej i dla zbawienia tych, którzy zechcą
otworzyć swe serca dla Pana. Czynię to, by wiele dusz poświęconych Bogu ożywił
płomień miłości do Chrystusa, a ich ręce, które otrzymały moc, sprowadzały Go na
ziemię, by był naszym pokarmem. By dusze, ożywione i oczarowane codziennym
spotkaniem z Miłością, utraciły rutynowy zwyczaj przyjmowania Komunii świętej.
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By moi bracia i siostry przeżywali sercem największy cud - celebrację świętej Eucharystii
Świecka misjonarka Eucharystycznego Serca Jezusa
Było to w dzień święta Zwiastowania. Kiedy przyszłam do katedry, trochę spóźniona,
arcybiskup i kapłani wchodzili już do prezbiterium. Matka Boża powiedziała głosem
delikatnym, kobiecym, napełniającym duszę człowieka słodyczą:
„Dzisiaj zachowaj szczególną uwagę, bowiem tym, co dzisiaj doświadczysz i przeżyjesz, będziesz musiała się podzielić z ludzkością”.
Usłyszałam chór pięknych głosów, których brzmienie przybliżało się i oddalało jak
szum wiatru. Arcybiskup rozpoczął celebrację Mszy św., a gdy nadszedł moment Aktu
Po-kuty, Najświętsza Dziewica powiedziała:
„Z głębi twego serca proś Pana o przebaczenie wszystkich twoich grzechów, gdyż Go
obraziłaś. Dzięki temu będziesz mogła w godny sposób brać udział w tym przywileju,
jakim jest uczestniczenie we Mszy św.”
Pomyślałam, przecież jestem w stanie łaski Bożej, bo wczoraj wieczorem wyspowiadałam się. Maryja powiedziała:
„Uważasz, że od wczoraj nie obraziłaś Boga? Pozwól, że przypomnę ci, co się dziś wydarzyło. Kiedy wychodziłaś z domu do kościoła, dziewczyna, która ci pomaga,
podeszła, aby o coś zapytać, a ponieważ byłaś spóźniona nie odpowiedziałaś jej zbyt
grzecznie. Zraniłaś ją, to był brak miłości. Kiedy szłaś drogę przeciął ci autobus i prawie
cię potracił. Odniosłaś się niezbyt pochlebnie pod adresem tego człowieka zamiast
powrócić do modlitwy, przygotowującej cię do Mszy św. Zabrakło ci miłości i cierpliwości. I mówisz, że nie zraniłaś Boga? Przychodzisz w ostatniej chwili, gdy rozpoczęła się już Msza św. i zamierzasz uczestniczyć bez uprzedniego przygotowania
się?”
Matko, proszę nie przypominaj mi już nic więcej, bo umrę z bólu i wstydu –
odpowiedziałam.
„Dlaczego przychodzicie w ostatnim momencie? Powinniście przychodzić wcześniej,
aby pomodlić się, poprosić Pana o zesłanie Ducha Świętego, aby was obdarzył
duchem pokoju, aby oddalił od was ducha tego świata - trosk, problemów i roztargnień
- żebyście mogli przeżywać te, tak święte chwile. Jednak przychodzicie na początku
celebracji i uczestniczycie w niej tak, jak w jakimkolwiek powszednim wydarzeniu, bez
duchowego przygotowania. Dlaczego – to jest największy cud, przychodzicie przeżyć
moment największego obdarowania was przez Najwyższego, a nie umiecie tego
docenić!”
To mi wystarczyło. Poczułam się bardzo źle z powodu tego, że tak wiele razy niewystarczająco prosiłam Boga o przebaczenie, nie tylko za to, co zdarzyło się w tym
dniu, ale za to, że tyle razy, czekałam wraz z innymi, aż skończy się homilia kapłana, by
wejść do kościoła. To było święto, więc odmawiano: „Chwała na wysokości Bogu...” i
Matka nasza powiedziała:
„Wychwalaj i błogosław całą swą miłością Najświętszą Trójcę, uznając siebie za Jej
stworzenie i dziecko”.
Jakże inne było to - Chwała na wysokości Bogu. Nagle zobaczyłam siebie w odległym
miejscu pełnym światła, w obecności całego Majestatu Tronu Bożego. I ja byłam cała
miłością dziękczynną, gdy powtarzałam: „Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię.
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Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja.
Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz
grzechy świata...”. Jezus znajdował się przede mną z obliczem pełnym czułości i
miłosierdzia. „Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś
Najwyższy, Jezu Chryste z Duchem Świętym...”. W tym momencie Bóg wspaniałej
miłości wstrząsnął całym moim bytem. Poprosiłam: „Panie, wyzwól mnie całkowicie z
ducha zła, moje serce do Ciebie należy. Panie mój, ześlij mi Twój pokój, abym jak
najlepiej skorzystała z Eucharystii, aby moje życie przyniosło jak najlepsze owoce.
Duchu Święty, Boże przemień, działaj we mnie, prowadź mnie. O Boże, udziel mi
potrzebnych darów, aby Ci jak najlepiej służyć”.
Nadszedł moment Liturgii Słowa i Maryja kazała mi powtórzyć: „Panie, pragnę dzisiaj
słuchać Twego Słowa, aby przynieść obfity owoc. Niech Twój Święty Duch oczyści
moje serce, aby Słowo Boże wzrastało i rozwijało się, oczyść je tak, by było dobrze
usposobione”. Powiedziała:
„Chcę, abyś skupiła się na czytaniach i na całej homilii kapłana. Pamiętaj o słowach
Biblii, że słowo Boże nie wraca dopóty, dopóki nie wyda plonu. Jeśli będziesz uważna,
pozostanie w tobie coś, co usłyszysz. Powinnaś próbować przypominać sobie cały
dzień słowa, które utkwiły w twej pamięci. Czasem będą to dwa zdania, kiedy indziej
będzie to cały usłyszany fragment Ewangelii, innym razem tylko jedno słowo. Delektuj
się tym przez resztę dnia, aż stanie się to ciałem w tobie, gdyż taka jest droga
przemiany życia. Słowo Boże ma moc przemiany człowieka. A teraz powiedz Panu, że
jesteś tu, aby słuchać tego, co On chce dziś powiedzieć twemu sercu”.
Ponownie podziękowałam Bogu, że dał mi możliwość wysłuchania Jego słowa.
Prosiłam o przebaczenie, że miałam serce twarde przez tyle lat i za to, że uczyłam
moje dzieci chodzić na Mszę św. w niedzielę, bo tak nakazuje Kościół, a nie z miłości i
konieczności napełniania się Bogiem. Ja sama uczestniczyłam w Eucharystii przede
wszystkim z obowiązku, uważając, że przez to będę zbawiona. Nie myślałam o tym,
aby ją przeżywać i zwracać uwagę na głoszone słowo Boże. Jaki ból odczułam z
powodu straty tak wielu lat mojej niewiedzy. Ile razy nasze uczestnictwo we Mszy św.
jest powierzchowne. Przychodzimy, bo jest ślub, pogrzeb lub chcemy się pokazać
przed ludźmi. Jak niewielka jest wiedza o Kościele i sakramentach. Ileż czasu
marnujemy na poznanie rzeczy dotyczących tego świata, które w pewnym momencie
mogą zniknąć, nie pozostawiając nam nic, co mogłoby się przydać na końcu życia, nie
przydłużając nawet o minutę naszego istnienia. Tymczasem o tym, dzięki czemu
zdobywamy trochę nieba na ziemi, a potem życie wieczne nie wiemy nic, a nazywamy
siebie mężczyznami i kobietami wykształconymi.
Chwilę później nastąpiło przygotowanie darów ofiarnych i Najświętsza Panna
powiedziała módl się w taki sposób, a ja powtarzałam za Nią: „Panie ofiarowuję ci
wszystko, czym jestem, co posiadam i co potrafię. Wszystko to wkładam w Twoje ręce,
Ty Panie, kształtuj tę słabą istotę, którą jestem. Przez zasługi Twojego Syna przemień
mnie Boże Najwyższy. Proszę Cię za moją rodzinę, moich dobroczyńców, za każdego
należącego do naszego Apostolatu, za wszystkich, którzy nas zwalczają i za tych,
którzy się polecają moim biednym modlitwom. Naucz mnie kłaść moje serce na ziemi,
aby ich droga była mniej twarda. Tak modlili się Święci, chcę, abyście wszyscy też
tak czynili”. Tego domaga się Jezus, byśmy kładli nasze serca na ziemi, aby inni nie
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odczuwali jej twardości, byśmy im umniejszali ból stąpania.
Nagle zaczęły się pojawiać postacie, których nie widziałam wcześniej. Było to tak,
jakby z każdej osoby, która znajdowała się w katedrze, ktoś się wyłaniał. Kościół
zapełnił się istotami młodymi, pięknymi. Były one odziane w lśniąco białe tuniki.
Postacie te przechodziły wzdłuż nawy głównej i kierowały się w stronę ołtarza.
Najświętsza Dziewica powiedziała:
„Spójrz. To są Aniołowie Stróżowie wszystkich ludzi, którzy tu są. To jest chwila, kiedy
twój Anioł Stróż zanosi twe ofiary i prośby przed Ołtarz Boga”.
Ogarnęło mnie wielkie zdumienie, gdyż te istoty miały oblicza tak piękne, tak
promieniujące, ze trudno to sobie wyobrazić. Jaśniały ich twarze, bardzo piękne, jakby
kobiece. Jednak budowa ich ciała, dłonie i postawa były męskie, ich bose stopy nie
dotykały ziemi, przemieszczały się, jakby ślizgając. Ta procesja była bardzo piękna.
Niektóre postacie miały jakby złote misy iskrzące się biało złotym światłem. Maryja
powiedziała:
„To są Aniołowie Stróżowie osób, które ofiarowują tę Mszą św. w licznych intencjach,
osób świadomych tego, co oznacza ta celebracja. Tych, co mają coś do ofiarowania
Panu. Ofiarujcie siebie w tym momencie – swoje troski, cierpienia, zawody, smutki,
nadzieje, radości i prośby. Pamiętajcie, że Msza św. posiada wartość nieskończoną,
dlatego bądźcie hojni w ofiarowywaniu siebie i w prośbie”.
Za pierwszymi Aniołami szli inni, którzy nie mieli niczego w rękach, były puste. Maryja
powiedziała:
„Aniołowie ludzi, którzy są tutaj, ale nigdy nic nie ofiarowują. Nie są zainteresowani
przeżywaniem każdego momentu liturgicznego Mszy św. i nie mają darów, które
mogliby przynieść przed Ołtarz Pana”.
Na samym końcu szli jeszcze inni Aniołowie, bardzo smutni z rękami złożonymi do
modlitwy i spuszczonym wzrokiem.
„To Aniołowie Stróżowie tych osób, które są tutaj, a jakby ich nie było, bo przyszły
przymuszone, przyszły z obowiązku bez żadnego pragnienia uczestniczenia we Mszy
św. Ich Aniołowie są smutni, ponieważ nie mają nic poza własnymi modlitwami. Nie
zasmucajcie waszych Aniołów Stróżów. Proście o wiele, proście o nawrócenie
grzeszników, o pokój na świecie, za swych krewnych, sąsiadów i za tych, co was
proszą o modlitwę. Proście, proście o wiele, nie tylko za was samych, ale także za
innych. Pamiętajcie, że ofiara jest bardziej miła Panu, gdy składacie Mu samych siebie,
aby Jezus zstępując przekształcił was przez Swoje zasługi. Co masz do ofiarowania
Ojcu od siebie? Nicość i grzech. Kiedy jednak składacie siebie samych złączonych z
zasługami Jezusa, taka ofiara jest miła Ojcu”.
Procesja była niewyobrażalnie piękna. Potem znikły mi sprzed oczu wszystkie istoty
niebieskie, składające hołd przed ołtarzem, jedne składające swój dar na ziemi, inne
klękające prawie z twarzą przy ziemi, a potem podchodzące do Niego. Nastąpił
końcowy moment prefacji (dziękczynienia), kiedy zgromadzenie odmawiało: „Święty,
Święty, Święty”, nagle wszystko, co znajdowało się za celebransami znikło. Po lewej
stronie za Arcybiskupem, jakby po przekątnej pojawiły się tysiące aniołów, wszyscy
mieli na sobie tuniki, jakby białe alby noszone przez kapłanów lub ministrantów.
Wszyscy klękali z rękami złożonymi do modlitwy i z szacunkiem pochylali głowy.
Słychać było cudowną muzykę, jakby niezliczone chóry o różnych głosach. Wszyscy
harmonijnie śpiewali, łącząc się z ludem: „Święty, Święty, Święty...”
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Nastąpiła chwila Konsekracji – moment najcudowniejszego cudu nad cudami. Po
prawej stronie Arcybiskupa pojawił się tłum różnych postaci. Ich oblicza również były
promienne pełne radości. Mieli twarze w tym samym wieku, jednak nie umiem
powiedzieć dlaczego, wiedziałam, że byli to ludzie w różnym wieku, ale twarze mieli
takie same, bez zmarszczek, szczęśliwe. Wszyscy też uklękli przed śpiewem „Święty,
Święty, Święty Pan Bóg..” Najświętsza Panna powiedziała:
„Wszyscy Oni to Święci i błogosławieni Nieba. Pośród nich są także dusze waszych
krewnych, którzy już cieszą się obecnością Boga”.
Wtedy zobaczyłam, że dokładnie po prawej stronie Arcybiskupa, dokładnie o krok za
celebransem, nieco nad ziemią, klęczała Najświętsza Maryja Panna na tkaninach
bardzo delikatnych, przeźroczystych, a jednocześnie świetlistych jak krystaliczna
woda. Miała ręce złożone, patrzyła uważnie z szacunkiem na celebransa. Mówiła do
mnie z tamtego miejsca, cicho, prosto do serca nie patrząc na mnie.
„Dziwi cię to, że widzisz mnie za arcybiskupem, prawda? Tak powinno być. Przy całej
miłości, jaką obdarza mnie mój Syn, nie dał mi godności, której udzielił kapłanowi,
żebym mogła nosić Go moimi rękami codziennie tak, jak czynią to ręce kapłańskie.
Dlatego muszę klęczeć w tym miejscu, czując głęboki szacunek dla kapłana i dla cudu,
którego Bóg dokonuje przez jego posługę”.
Boże mój, jaką godność, jaką łaskę zlewa Pan na dusze kapłańskie, a my, a także wielu
z nich nie uświadamia sobie tego. Przed ołtarzem zaczęły pojawiać się, jakieś ciemne,
szare postacie, wznoszące do góry ręce. Najświętsza Pani powiedziała:
„To błogosławione dusze czyśćcowe, które czekają na wasze modlitwy, aby doznać
ochłody. Nie przestawajcie się modlić za nie. One modlą się za was, jednak nie mogą
prosić za siebie. To wy powinniście prosić za nich, aby im pomóc wyjść na spotkanie z
Bogiem, aby cieszyły się Nim wiecznie. Jestem tutaj cały czas. Ludzie odbywają
pielgrzymki i szukają miejsc mojej obecności. Jest to dobre z powodu wszystkich łask,
które tam otrzymują. Jednak w żadnym objawieniu, w żadnym miejscu nie jestem
obecna dłużej niż na Mszy świętej u stóp ołtarza. Tam, gdzie jest celebrowana
Eucharystia, zawsze mnie spotkają. Pozostaję u stóp tabernakulum z aniołami,
ponieważ jestem zawsze z Nim”.
Widzieć to piękne oblicze Matki w tym momencie - „Święty...”, jak również ich
wszystkich, promieniujących, z rękami złożonymi w oczekiwaniu tego cudu, który się
powtarza ustawicznie - to jakby być w samym niebie. Pomyśleć, że są ludzie, którzy w
tym momencie są roztargnieni, albo nawet rozmawiają ze sobą. Z bólem to mówię, o
wiele częściej mężczyźni niż kobiety stoją z założonymi rękami, jakby oddawali Panu
hołd jak równy z równym. Dziewica odezwała się:
„Powiedz ludziom, ze nigdy człowiek nie jest bardziej człowiekiem niż wtedy, gdy zgina
kolana przed Bogiem”.
Celebrans wypowiedział słowa Konsekracji. Był osobą normalnego wzrostu, lecz
nagle jakby zaczął wzrastać, przekształcać się w osobę pełną światła
nadprzyrodzonego od białego do złotego. Światło otoczyło go i stało się bardzo mocne
na twarzy, tak że nie mogłam już dostrzec jego rysów. Kiedy podniósł Hostię,
zobaczyłam jego dłonie. Miały na grzbiecie znaki, z których wychodziło wielkie światło.
To był Jezus. To był On. Swoim Ciałem otaczał ciało celebransa, jakby okalał miłośnie
dłonie arcybiskupa. W tym momencie Hostia zaczęła się jakby powiększać i cudowna
twarz Jezusa patrzyła z niej na zgromadzony lud. Instynktownie chciałam pochylić gło-
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wę, lecz Matka Boża powiedziała:
„Nie spuszczaj wzroku. Podnieś oczy i kontempluj Go. Patrz na Tego, który patrzy na
ciebie i powtórz Mu modlitwę z Fatimy: Boże wierzę w Ciebie, wielbię Ciebie, ufam
Tobie i kocham Cię całym sercem. Proszę przebacz tym, którzy nie wierzą, nie
uwielbiają Ciebie, nie ufają Tobie i nie kochają Ciebie. A teraz powiedz Mu, jak bardzo
Go kochasz i złóż hołd Królowi królów”.
Wydawało mi się, że tylko na mnie patrzył z ogromnej Hostii, ale wiedziałam, że w ten
sam sposób przyglądał się z pełnią miłości każdej osobie. Spuściłam głowę tak, że
miałam już czoło przy ziemi, jak czynili to aniołowie i zbawieni z nieba. Przez ułamek
sekundy pomyślałam, że Jezus jakby trzymał ciało celebransa i równocześnie był w
Hostii. Celebrans właśnie ją obniżył, a opuszczając ramiona Hostia stała się znowu
mała. Po policzkach płynęły mi obficie łzy i nie mogłam wyjść z podziwu. Arcybiskup
wypowiedział słowa Konsekracji nad winem i wówczas niebo i ziemia rozbłysły i nie
widziałam już sklepienia kościoła ani ścian. Wszystko było pogrążone w mroku, a
światło jaśniało już tylko na ołtarzu. Nagle ujrzałam zawieszonego w powietrzu Jezusa
ukrzyżowanego, od głowy aż do klatki piersiowej. Belka krzyża była podtrzymywana
przez jakieś wielkie i mocne ręce. Z tego blasku oddzieliła się światłość, jakby mała
gołębica, bardzo lśniąca, która uniosła się do szybkiego lotu po kościele i spoczęła na
lewym ramieniu Arcybiskupa. On zaś wydawał mi się wciąż samym Jezusem, gdyż
potrafiłam odróżnić Jego włosy, świetliste zranienia i Jego ciało, jednak twarzy nie
widziałam. W górze zaś mogłam dostrzec Jezusa Ukrzyżowanego, głowa opadała Mu
na prawy bark. Kontemplowałam Jego twarz, zbite i pokaleczone ramiona. W prawym
boku miał ranę w klatce piersiowej i płynęła z niej Krew na lewą stronę, a na prawo
myślę, że płynęła woda, bo bardzo błyszczała. Były to jakby strumienie światła
wychodzące w kierunku wierzących na lewo i prawo. Przerażała mnie ilość Krwi, która
spływała do kielicha. Pomyślałam, że zaleje i poplami cały ołtarz, jednak nie spadła
nań ani jedna kropla. W tym momencie Pani powiedziała:
„To cud nad cudami. Powtarzam ci - dla Pana nie istnieje ani czas, ani odległość. W
chwili Przeistoczenia, wszyscy zgromadzeni są przenoszeni do stóp Kalwarii,
znajdując się tam w momencie ukrzyżowania Jezusa”.
Czy można to sobie wyobrazić? Nasze oczy nie potrafią tego zobaczyć, ale wszyscy
jesteśmy obecni tam, kiedy krzyżują Jezusa, kiedy prosi On o przebaczenie Ojca, nie
tylko dla tych, którzy Go zabijają, lecz i nam - każdego naszego grzechu - „Ojcze,
przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Kiedy mieliśmy odmawiać Ojcze nasz,
przemówił Pan po raz pierwszy podczas celebracji:
„Poczekaj! Chcę, abyś się modliła z największym skupieniem, do jakiego jesteś
zdolna. Abyś w tym momencie przypomniała sobie osobę lub osoby, które wyrządziły ci
największą krzywdę w czasie twojego życia, abyś je przytuliła do piersi i powiedziała im
z całego serca: „W Imię Jezusa przebaczam ci i życzę ci pokoju”. „W Imię Jezusa
proszę cię o to, abyś mi przebaczył i abyś też pragnął mojego pokoju”. Jeśli ta osoba
zasługuje na pokój, otrzyma go wraz z wielkim dobrem. Jeśli nie jest zdolna otworzyć
się na pokój, powróci on do twojego serca. Nie chcę, abyś otrzymywała i dawała znak
pokoju innym ludziom, jeśli nie jesteś zdolna im przebaczyć i odczuć pokój najpierw w
swoim sercu” […] Pan kontynuował: „Uważajcie na to, co czynicie. Powtarzacie w
Ojcze nasz: Odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,
jeśli jesteście w stanie przebaczyć, ale nie zapomnieć, jak mówią niektórzy, stawiacie
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warunki Bożemu przebaczeniu. Mówicie, przebacz mi tylko tak, jak ja jestem zdolny
przebaczyć, nie więcej”.
Nie wiem, jak mam wyrazić mój ból. Zdaję sobie sprawę, w jakim stopniu możemy
zranić Pana, jak możemy krzywdzić siebie z powodu żywienia tylu złych uczuć i z
powodu innych złych rzeczy, które rodzą się z kompleksów i drażliwości.
Przebaczałam z całego serca i prosiłam o przebaczenie tych, których zraniłam, aby
odczuć pokój Boży. Celebrans powiedział: „Obdarz nas pokojem i jednością...” a
potem: „Pokój Pański niech zawsze będzie z wami”. Nagle zobaczyłam, że pomiędzy
niektórymi, ale nie wszystkimi osobami, które przekazywały sobie znak pokoju,
ukazywało się intensywne światło. Wiedziałam, że to Jezus i prawdziwie odczułam
uścisk Pana w tym świetle. To On mnie uścisnął, aby dać mi swój pokój, gdyż w tym
momencie byłam zdolna wyrzucić z mego serca wszelki żal do innych osób. Jezus
pragnie dzielić z nami te chwile radości, ściskając nas i życzyć swojego pokoju.
Ciąg dalszy w kolejnym numerze Posłańca Królowej.
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

Bądź Bożym światłem w czasach ciemności
Wiele objawień i znaków wskazuje, że żyjemy w czasach ostatecznych. Osaczające zło budzi niepewność i lęk przed teraźniejszością i przyszłością. Groźny wirus
zamyka nas w domach, przynosząc izolację, osamotnienie i chorobę, a nawet
śmierć. Całej Europie grozi zapaść gospodarcza i wynikająca z niej katastrofalna
sytuacja ekonomiczna rodzin (bezrobocie
i brak finansowego zabezpieczenia).
Wprowadzona w kościołach ograniczona
liczba wiernych sprawiła, że wielu ludzi,
zwłaszcza młodych, nie wraca już do Kościoła. Jakie są tego skutki, pokazały niedawne wydarzenia rewolucji kobiet, gdy
tysiące zwolenników mordowania nienarodzonych dzieci wyszło na ulice z hasłami
urągającymi kulturze chrześcijańskiej i
godności ludzkiej. Dochodziło do zakłócania liturgii Mszy św. (czego nie robili
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Niemcy w czasie II wojny i ZOMO w stanie
wojennym) oraz do niszczenia elewacji
świątyń haniebnymi napisami. Ludzie, nie
mając Boga w sercu, stają się łatwym
łupem szatana, który nienawidzi Boga,
chce zniszczyć Kościół i każdego człowieka. Posługuje się zawsze ludźmi, a ci
dla własnych pokrętnych celów manipulują innymi, realizując szatański plan.
Bolesny jest także kompromis Hierarchów
w ramach poprawności politycznej i milczenie na wiele przejawów zła.
Podawanie konsekrowanej Hostii na rękę
jest klęską Kościoła. Obecny kompromis
Polski wobec Unii Europejskiej stanowi
otwartą drogę do utraty suwerenności,
uzależniając subwencje finansowe od
zgody na przyjęcie całego pakietu „wolności” gwarantowanej przez Konwencję
stambulską. Jeśli jej nie wypowiemy, utra-

cimy tożsamość kulturową, cywilizacyjną i
religijną. Polacy, którzy przez wieki z takim
trudem i ofiarą krwi walczyli o niepodległość, nie mogą teraz godzić się na
powtórne, jeszcze gorsze zniewolenie
(pieniądze za zgodę na ideologię gender,
aborcję, aprobatę związków jednopłciowych na prawach, jakie mają związki małżeńskie itd). Innym posunięciem szatana,
mającym zasiać zamęt i zniszczenie w
chrześcijańskich krajach Europy, była
zgoda na sprowadzenie tysięcy wyznawców islamu. Oni nie będą się asymilować z
narodami, gdzie zamieszkali, szanować
ich zwyczajów i kultury, pracować na
swoje utrzymanie, ale zaczną się rozprzestrzeniać i rugować chrześcijan (zresztą o
dechrystianizację tu chodziło). Czekają
więc przyczajeni, dając o sobie znać
terrorystycznymi atakami i wandalizmem.
Wszystkie te wydarzenia napełniają
lękiem i grozą. Bardzo wielu ludzi z tym
sobie nie radzi. Lęk jak zawsze paraliżuje,
doprowadza do depresji, a nawet samobójstw. Słudzy apokaliptycznej bestii
wprowadzający zamęt odpowiedzą za
swoje czyny przed Bogiem. Teraz jednak
ten trudny czas można przeżyć tylko
poprzez całkowite przylgnięcie do Jezusa i
współpracę z Duchem Świętym, co da
nam pokój serca. Oglądając przez wiele
godzin telewizję, internet, rozmawiając
dużo przez telefon czy oddając się
rozrywkom tego nie osiągniemy. Trzeba
odciąć się od zgiełku, znaleźć czas dla
Boga, wejść w ukrycie i ciszę, bo tylko
wówczas możemy usłyszeć w sobie Jego
głos, adorować Go, mówić o swoich
troskach, wątpliwościach, szukać ratunku
i oparcia. Bóg daje nam potrzebne światło
przez natchnienia słyszane w głębi duszy,
ale zawsze tylko na jeden krok. Każdego
dnia następny. Nasz spokój, postawa
wierności Bogu ma być świadectwem dla
tych, którzy są zalęknieni, potrzebują
umocnienia w wierze i oparcia w Chrys-

tusie. Musimy pamiętać, że będziemy doświadczani ogniem wewnętrznych walk z
pokusami, ale trzeba to przetrwać. Szatan, atakując ludzi wiernie stojących przy
Jezusie i Jemu służących, walczy z
Bogiem. Uległość złu, a także wątpliwości
w wierze czy odejście od niej to jego zwycięstwo. Częścią Bożego planu jest
sprawdzanie wiary ludzi poprzez dotykające ich wydarzenia (tak jak Hioba).
Niejednokrotnie jednak mamy trudności z
podjęciem właściwej decyzji co do jednoznacznego opowiedzenia się między tym,
czego uczy Ewangelia, a tym, co narzuca
rzeczywistość. Tak było z decyzją Hierarchów o przyjmowaniu Komunii na rękę i
zgodzie na ograniczenie liczby wiernych w
świątyniach na Mszach św. (choć nie do
władz należała decyzja). Chrystus zawsze
stawał po stronie prawdy, nie wdając się w
układy i kompromisy. Gdy posyłał Apostołów na ewangelizowanie, mówił im, aby
przebywali tylko tam, gdzie będą słuchać
ich nauki, a wychodzili z miejsc, strząsając
pył z nóg, od ludzi wrogich. Demon celowo
rozmywa słowa Ewangelii, aby wielu nie
wiedziało, gdzie leży prawda. A przecież
miłosierdzia dostąpią tylko ci, co pokutują,
nawracają się i wierzą Bogu. Pan daje
nam wolną wolę. Wybierając życie bez
Boga skazujemy siebie na sprawiedliwy
Sąd Chrystusa i wieczne potępienie.
Kluczem pozwalającym wejść w tajemnicę
Bożej obecności jest głęboka modlitwa.
Matka Boża w Medjugorie zachęcała do
niej nieustannie, gdyż najskuteczniej
zbliża do Boga. W połączeniu z ofiarą i postem ma moc przemienić wszystko wokół
nas i całym sercem ukochać Jezusa,
czerpiąc z Niego moc do pokonywania
pokus i przeciwności.
Jeżeli przejmujesz się jeszcze przeciwnościami to znak, że za mało się modlisz.
Bóg chce nas jak Izraelitów wyprowadzić z
niewoli Egipskiej naszych złych przyzwyczajeń i lęków przez pustynię do Ziemi
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Obiecanej (pustynia to miejsce odosobnienia od świata i działania złego ducha).
Przestaniesz się lękać, gdy zaufasz, wejdziesz w intymność z Chrystusem i doświadczysz cudów w sobie i wokół siebie.
Takich cudów doświadczyły siostry zakonne podczas wojny bałkańskiej w Medjugorie i św. Matka Teresa z Kalkuty, gdy
nie miały czym nakarmić biednych i głodnych. Ufna modlitwa sprawiła, że Bóg się o
nich zatroszczył. Wymaga to jednak od
nas ofiary – odsunięcia się od tego, co daje
świat (telewizji, internetu) i nie przynosi
pożytku duchowego.
Jezus jest arcykapłanem, który wypełnił
Boże przykazania w sposób doskonały.
Zostawił nam siebie jako mannę z nieba
na drogę przez pustynię. Jest z nami aż do
skończenia świata w Eucharystii.
Jego Ciało i Krew to pokarm pozwalający
przejść zwycięsko przez życie.
Wydarzenia, które wkrótce nadejdą, mogą
postawić nas przed trudnymi decyzjami
dotyczącymi naszej przyszłości, a nawet
wieczności. Przed wejściem w Bożą obecność możemy odczuwać lęk, lecz trzeba
zachować odwagę. Odwaga i wierność
Bogu jest przemodlonym lękiem. Taka
modlitwa to zjednoczenie się z Bogiem
przez 24 godziny na dobę.
Chrystus, oczekiwany Mesjasz, przez 30
lat pozostawał w ukryciu pod opieką Józefa i Maryi, a potem tylko Maryi. Pracując
i modląc się nieustannie wchodził w jedność z Ojcem. Nabierał mocy Ducha Świętego, mądrości i świętości, aby przez 3 lata
realizować misję odkupienia świata. Przez
Maryję życie Jezusa było rajem na ziemi.
Wchodząc w obecność Jej matczynego
Niepokalanego Serca, Jej miłości, czułości i mocy, doświadczamy cudownego poczucia pokoju i bezpieczeństwa. Matka
Boga jest nam dana szczególnie na czasy
ostateczne jako pewne schronienie. W
Fatimie mówiła, że Bóg przygotował w Jej
Niepokalanym Sercu ratunek dla świata.
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Nie możemy jednak zamykać oczu na to,
co dzieje się wokół nas, ale selekcjonować
informacje, którymi nas zarzucają.
Odcięcie się od chaosu i bezładu, jakie
wprowadza szatan, wymaga wejścia w
bliskość z Matką Bożą, schronienia się w
Jej Niepokalanym Sercu i oddychania Jej
pokojem i radością. Daje to najbardziej
przejmujące poczucie bezpieczeństwa.
Odczuwając lęk przed chorobą czy grożącymi wydarzeniami, powtarzajmy sobie
słowa Maryi wypowiedziane do Juan
Diego wizjonera z Guadalupe (Meksyk):
„Nie bój się tej choroby ani niczego co
bolesne. Czy ja nie jestem twoją Matką,
czy nie jesteś w moim cieniu i opiece? Czy
nie jestem źródłem twej radości, czy nie
jesteś w zagłębieniu mego płaszcza?
Niechaj nic cię nie martwi ani niepokoi”. Jej
Niepokalane Serce jest przestrzenią
Królestwa Bożego. Jeden z wizjonerów z
Idaho (USA) tak opisał swe spotkanie z
Maryją: „Kiedy ukazała mi się we mgle
białego światła unosiła się w powietrzu.
Czułem jakby kołysała mnie w swych
ramionach, tak jak robią to matki. Powoli
Jej kształt wyłonił się z mgły. Nie wiem, jak
określić Jej wiek. Była w Niej młodość i
uroda dziewczyny, ale w jej brązowych,
błyszczących oczach dostrzec można
było mądrość i dobroć właściwą tylko
matce. Była delikatna i łagodna jak
gołębica. Wiem, że przez cały czas, który
spędziłem z Nią tamtego dnia, dawała mi
nieustannie odczuć, jak bardzo mnie
kocha.
Choć unosiła się nade mną, czułem, jakbym cały czas był w Jej kochających ramionach, a gdy tak mnie trzymała, przestały istnieć wszelkie kłopoty, zmartwienia
i troski. Ona jest najbardziej kochającą
Matką na świecie. Nigdzie nie chciałbym
tak chętnie przebywać jak w Jej ramionach”. Maryja mówiąc, że Bóg
przygotował ratunek dla świata w Jej
Niepokalanym Sercu, zaprasza nas do

zagłębienia się w tę miłość, czułość, delikatność i piękno, będące pięknem Boga.
Jej objawienia w wielu miejscach świata
mają nas zachęcić do ukrycia się w Niej, aby stać się niewidzialnymi dla zła, bo tam
szatan nie ma dostępu. Trzeba zacząć oddychać Jej duchowością, myśleć Jej myślami, odczuwać Jej odczuciami i przeżywać świat Jej emocjami, bo tylko Ona pozwala całkowicie zaufać Jezusowi Chrystusowi. Św. Jan Ewangelista, gdy został
zesłany na wyspę Patmos, miał w pamięci
słowa Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto
uwierzy, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, odrzucajcie
złe duchy, a cokolwiek zjecie wam nie zaszkodzi”. Spodziewał się wówczas wspaniałego rozwoju Kościoła. Tymczasem po
straszliwych prześladowaniach i rzezi
chrześcijan za rządów Nerona i Domicjana został on zdziesiątkowany i rozbity.
Nieliczni, którzy ocaleli, ukrywali się w
rzymskich katakumbach. Jedenastu Apostołów zginęło śmiercią męczeńską.
Zabrakło Pasterzy, owce zostały wymordowane lub rozproszone. Opuszczony i
samotny Jan miał wtedy objawienie Jezusa Chrystusa jako zwycięzcy - potężnego i wszechmocnego jeźdźca na białym
koniu. Chociaż żył w wielkiej zażyłości z
Panem jako Jego „umiłowany uczeń”, jak
martwy padł na ziemię. Powstał, gdy usłyszał słowa: „Nie bój się”. Chrystus ukazał mu całą historię świata i wielkich prześladowań Kościoła, które będą odzwierciedlać drogę męczeństwa i krzyża naszego Pana. Kościół bowiem - jako Jego
Mistyczne Ciało, przejdzie tę samą mękę.
Obecnie Kościół jest wyszydzony i wyśmiany, także przez grzechy jego pasterzy. Całe piekło zawzięło się dziś, by zniszczyć Kościół, który jest nie tylko grzeszny, ale i święty obecnością świata niebiańskiego. Szatan nienawidzi świętości,

chce ją zniszczyć raz na zawsze, a wraz z
nią każdego z nas, tworzących mistyczny
Kościół. Jezus mówił w objawieniu do
Jana: „Tobie się wydaje, że to już koniec, a
Ja ci mówię, że to dopiero początek”. Na
krwi męczenników zakwitnie wiosna Kościoła, który powstanie odnowiony przez
Ducha Świętego. Stanie się to po śmierci
Kościoła. Będzie ona odzwierciedleniem
męki, cierpienia i śmierci Jezusa Chrystusa. Nowa wiosna Kościoła dokona się po
trzech dniach ciemności. Ten odnowiony
Kościół będzie oblubienicą Baranka.
Będzie lśnił i promieniował świętością
Boga.
Obecny Kościół trudno kochać. Jest profanowany, jak profanowana jest Eucharystia. Ci, co mają być wzorcem, grzeszą jak
po-ganie, zdarzają się wśród nich świętokradztwa. Potwierdza to prawdę, że Kościół jest święty i grzeszny. Jezus ukochał
ten Kościół tak bardzo, że za niego oddał
życie. Tę miłość wyznał na drzewie krzyża.
Nie możemy odchodzić od Kościoła, złościć się i gniewać na tych, co grzesząc profanują go, ściągając nań ciemności, ale
przebaczać, modlić się za Kościół i kochać
go takim, jaki jest, a nawet oddać za niego
życie. Kościołem, za który trzeba oddać
życie jest Chrystus. To On w swoim bóstwie i świętości ukrywa Kościół grzeszny,
słaby i nędzny. Gdy św. Paweł pałał nienawiścią do chrześcijan, chcąc zniszczyć
młody Kościół, usłyszał od Jezusa pytanie: „Szawle, Szawle dlaczego Mnie prześladujesz?” Słowa te świadczą o tym, że
Chrystus utożsamiał się z Kościołem.
Uważał, że prześladowanie czy atakowanie Kościoła jest uderzeniem w Niego samego. Mamy kochać Kościół, cierpieć i
składać siebie w ofierze, tak jak uczynił to
Chrystus na Golgocie. Stale upominać
siebie, że to ja jestem Kościołem i mam,
tak jak nasz Zbawiciel, żyć świętością.
Zbliżają się czasy ciemności. Bóg powołuje nas, abyśmy przez Niepokalane Ser-
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ce Maryi trwali w zjednoczeniu z Nim i byli Jego światłem rozrzuconym w
ciemnościach. Powołanych jest wielu, jednak nie wszyscy spełnią pragnienie Bożego
wybrania. Bądźmy wybrani, bądźmy Bożym światłem w świecie ciemności.
Opracowała Danuta Wywiał
na podstawie rekolekcji on-line ks. Dominika Chmielewskiego. Krosno 2020 r.

Rok Jubileuszowy Świętego Józefa
W dniu 8 grudnia 2020 r. papież Franciszek zarządził nowy rok liturgiczny 2020/2021
Rokiem Jubileuszowym Św. Józefa dla uczczenia 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca NMP Patronem Kościoła Katolickiego przez bł. papieża Piusa IX. Poważne niepokoje polityczne, społeczne i doktrynalne (wojna francusko-niemiecka, zajęcie Watykanu, upadek Państwa Kościelnego i przerwanie obrad Soboru Watykańskiego I,
rewolucja przemysłowa i przemiany społeczne wynikające z wielkiej migracji ludności
wiejskiej do miast, „Międzynarodówka”- robotniczy ruch komunistyczno-socjalistyczny
pod wodzą Karola Marksa zwalczający wiarę ludu, heretyckie teorie wprowadzane
przez teologów, negowanie istnienia Boga przez naukowców, prześladowanie Kościoła przez różne reżimy) skłoniły papieża bł. Piusa IX do szukania ratunku dla zagrożonego Kościoła katolickiego u opiekuna i obrońcy Świętej Rodziny. W dniu 8 grudnia
1870 roku, w święto Niepokalanego Poczęcia NMP, ogłosił św. Józefa Patronem
Kościoła katolickiego. Cześć oddawana św. Józefowi wynikała z zaślubienia Maryi.
Matka Jezusa została Matką Kościoła - Jego mistycznego Ciała. Św. Józefowi jako Jej Oblubieńcowi i opiekunowi Dzieciątka przypadła rola patrona
(z łac. pater-ojciec). Można go zatem nazwać
ojcem Kościoła, który z miłością troszczy się, o
niego, strzeże od zarazy błędów i zepsucia, pomaga wzrastać w człowieczeństwie i świętości.
Cnoty ewangeliczne św. Józefa, jak: pracowitość,
posłuszeństwo Bogu, wiara i z godnością przeżywane ubóstwo, są wzorem dla każdego z nas. Św.
Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Redemptoris custos nazwał go Patronem Kościoła katolickiego na nasze czasy. Ze smutkiem trzeba przyznać, że obecnie Kościół znajduje się w jeszcze
większym zagrożeniu. Ogłoszona pandemia przyspieszyła proces, który od dawna następował. Negowanie istnienia Boga i stawianie człowieka na
Jego miejscu skutkowało osłabieniem wiary, masowym odchodzeniem ludzi od Kościoła i w efekcie ich zamykaniem. Są to owoce daleko posuniętych ustępstw i rozmywania prawd ewangelicznych tradycyjnie przez całe wieki głoszonych przez Kościół, które dawały jasność
i przejrzystość w wierze. Przyczyn można by tu wymieniać bardzo wiele, np. grzechy
zaniedbania wobec rodzącej się ideologii gender i LGBT. Nie ma tu jednak miejsca na
wnikliwą analizą tych problemów. Przez wieki wierni w trudnych sytuacjach życiowych
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uciekali się do pomocy św. Józefa. Tej po- względem ciała lub względem duszy,
mocy dla współczesnego Kościoła ocze- będą mogli otrzymać dar odpustu
kuje papież Franciszek. Na ogłoszony zupełnego.
Rok Jubileuszowy Penitencjaria Apostol- c. W powołaniu Józefa najważniejsze stało
ska wydała dekret udzielając daru od- się jego bycie opiekunem Świętej
pustów. Oto fragment dekretu:
Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem
„Udziela się Odpustu zupełnego pod zwy- Najświętszej Maryi Panny i prawnym
kłymi warunkami (tzn. sakramentalna ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny
spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz chrześcijańskie do odtwarzania tego
modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świę- przykładu wewnętrznej jedności, miłości i
tego) wiernym, którzy odrywając się w du- modlitwy, którym jest Święta Rodzina,
chu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć udziela się odpustu zupełnego wiernym,
będą w Roku Świętego Józefa w okolicz- którzy odmawiać będą Różaniec Święty
nościach i na sposoby określone przez tę w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
Penitencjarię Apostolską.
d. Sługa Boży Pius XII w 1955 r. dzień 1
a. Święty Józef, prawdziwy człowiek wia- maja ustanowił świętem Świętego Józefa
ry, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność
odkrywali synowską więź z Bogiem Oj- pracy została uznana przez wszystkich
cem, odnawiali naszą wierność modli- ludzi i aby ta godność natchnęła życie
twie, przyjmowali postawę słuchania i społeczne i prawodawstwo, stanowione
odpowiadali z głębokim rozeznaniem zgodnie z równym podziałem uprawnień i
woli Bożej. Udziela się zatem odpustu obowiązków”. Dlatego udziela się
zupełnego wszystkim, którzy przez co odpustu zupełnego każdemu, kto
najmniej pół godziny będą rozważać powierzać będzie codziennie swoją
Modlitwę Pańską lub wezmą udział w działalność opiece Świętego Józefa, a
jednym pełnym dniu skupienia, za- także każdemu wiernemu, wzywającemu
wierającym rozważanie o Świętym Jó- Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach
wstawienniczych za tych, którzy szukają
zefie.
b. W Ewangelii przyznaje się Świętemu pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz
Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” aby praca wszystkich ludzi była bardziej
(Mt 1, 19): on to, stróż „wewnętrznej godna.
tajemnicy, która znajduje się w głębi e. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „poserca i duszy”, czyli uczestnik tajem- kazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie członicy Boga i przez to szczególny patron wiek znajduje się w niebezpieczeństwie,
forum wewnętrznego, zachęca nas do tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie uodkrywania wartości ciszy, roztropności cieka, gdzie doświadcza odrzucenia i oi uczciwości w wypełnianiu naszych o- puszczenia”. Udziela się zatem odpustu
bowiązków. Cnota sprawiedliwości pra- zupełnego wiernym, którzy odmawiać
ktykowana w sposób wzorowy przez będą Litanię do Świętego Józefa (w
Józefa jest pełnym przylgnięciem do tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Święteprawa Bożego, będącego prawem Mi- go Józefa, w całości lub przynajmniej w
łosierdzia, „bowiem to właśnie miło- odpowiedniej części (w tradycji bizantyjsierdzie Boga prowadzi do pełni praw- skiej), lub też jakąś inną modlitwę do
dziwej sprawiedliwości. Dlatego ci, Świętego Józefa, przypisaną jako własna
którzy na wzór Świętego Józefa spełnią w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od weuczynek miłosierdzia
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wnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią
prześladowania wszelkiego rodzaju”. Módlmy się przez wstawiennictwo św. Józefa o
uzdrowienie, oczyszczenie i umocnienie Kościoła w Polsce i na całym świecie.
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej
Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która
Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą
otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus
Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych
potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa
Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz
Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A
jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak
teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności.
Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą
wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie.
Amen.
/modlitwa papieża Leona XIII/

Złota Róża - APSTOLAT MODLITWY I POSTU ZA KAPŁANÓW
Apostolat „Złota Róża” zrodził się w Medjugorie. Jest odpowiedzią na orędzie Królowej Pokoju z 2
stycznia 2007 r., kiedy Maryja w czasie comiesięcznego spotkania z Miryjaną poprosiła o
modlitwę i post za kapłanów. Podstawową wspólnotę „ZŁOTA RÓŻA” stanowi grupa 21-osobowa.
Początek modlitwy wspólnotowej zaczyna się Mszą św. w pierwszy czwartek miesiąca. Następnie
każda z osób, w wybranym przez siebie dniu (wypadającym co 3 tygodnie), ustalonym przez
animatora, rozważa jedną wyznaczoną na stałe dla danej wspólnoty tajemnicę RÓŻAŃCA oraz
KORONKĘ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Modlimy się w domu (mile widziana modlitwa rodzinna).
W tymże dniu każda z osób ofiarowuje w niżej podanych intencjach dowolny post (wyrzeka się
czegoś z pokarmów, zbytecznych rozmów, filmów itp.). Można także ofiarować udział we Mszy
św., adorację Najświętszego Sakramentu, cierpienie, pracę, akty strzeliste itp. (wg uznania).
Intencje dnia modlitwy i postu za kapłanów:
Dziękujemy Bogu za Sakrament Kapłaństwa.
Prosimy o światło Ducha Świętego i łaskę świętości kapłanów, by byli odważni, mądrzy i wierni
Bogu, swojemu powołaniu, mówiąc jednym głosem Chrystusowym.
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Prosimy Ducha Świętego, by wzniecił światło nowych, świętych powołań kapłańskich,
zakonnych i misyjnych.
Prosimy o opiekę Maryi nad kapłanami i nad osobami konsekrowanymi, a szczególnie za z
chwiejącymi się w wierze i powołaniu.
Prosimy o wieczny pokój dla zmarłych kapłanów.
Prosimy o wszystkie potrzebne łaski dla papieża Franciszka
Modlimy się o rychłą beatyfikację sług Bożych kapłańskich i zakonnych, a zwłaszcza kardynała
Stefana Wyszyńskiego i Augusta Hlonda, oraz o kanonizację ks. Michała Sopoćki i ks. Jerzego
Popiełuszki.
Duchowe owoce i korzyści z uczestnictwa w apostolacie:
- Okazujemy miłość Panu Jezusowi odpowiadając na Jego wezwanie: „Proście Pana żniwa,
żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9,38), odwdzięczając Mu się za dar
Kapłaństwa i Eucharystii.
- Okazujemy się posłuszni Maryi, zatroskanej o swoich umiłowanych synów kapłanów.
Jesteśmy w ten sposób jedną „złotą różą” (duchową) w MARYJNYM OGRODZIE RÓŻ.
Naszą „ różą” przyozdabiamy Sanktuarium Nieba i tron naszej Królowej.
- Ubogacamy Kościół, wypraszając ogrom łask dla kapłanów, alumnów i osób
konsekrowanych oraz święte powołania kapłańskie.
- Dajemy najpiękniejszy prezent naszym ukochanym kapłanom każdego dnia.
Pan Jezus powiedział: „Proście, a będzie wam dane” (Mt 7,7) oraz „Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Jesteśmy więc pod szczególną opieką Jezusa i
Maryi oraz św. Jana Pawła II jako patrona naszego apostolatu.
- Cieszymy się bliską więzią z Panem Jezusem, poprzez Jego słowa: „Gdzie dwaj, albo trzej
zebrani w imię Moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).
Apostolat „Złota Róża” powstał w naszej parafii w maju 2019 r. Tworzą ją obecnie trzy podstawowe wspólnoty. Założycielką Apostolatu w naszej parafii jest pani Janina tel. 602 730 242.
Osoby, które chciałyby przystąpić do Apostolatu, proszone są o kontakt z Panią Janiną lub
Panią Iwoną z Księgarni parafialnej.

Sakrament Bierzmowania
W sobotę 10 października uczniowie z naszej parafii oraz parafii pw. Nawrócenia Św.
Pawła przystąpili do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył biskup pomocniczy naszej diecezji - ks. Piotr Skucha. W
homilii przypomniał spotkanie Jezusa ze św. Pawłem, które przyniosło mu nawrócenie
i z prześladowcy wyznawców Chrystusa stał się gorliwym głosicielem słowa Bożego.
Podobnie było ze spotkaniem Jezusa z Zacheuszem, który także się nawrócił, oddając
nagromadzone dobra pokrzywdzonym. Każde zbliżenie z Chrystusem musi przynosić
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nawrócenie, w przeciwnym razie jest bezowocne, tak jakby go nie było. Będzie
owocne, gdy głęboko zjednoczymy się z Nim podczas Eucharystii, słuchając Jego
słowa i karmiąc się Jego Ciałem i Krwią, a także przez modlitwę zanoszoną z wiarą.
Eucharystia to sakrament umocnienia Duchem Świętym do życia
dla królestwa Bożego
oraz męstwa do wyznawania wiary przed
otaczającym światem,
bowiem Bóg potrzebuje nas, byśmy swoją
postawą, jak św. Paweł
i Zacheusz dawali
świadectwo o Chrystusie. Homilię zakończył słowami: „Niech
zstąpi Duch Święty i
odnowi wasze życie”.
Z kolei nastąpił moZdjęcia: Krzysztof Wójcik
ment bierzmowania,
a po nim podziękowania ks. proboszcza Andrzeja Stasiaka, rodziców i uczniów
złożone Biskupowi za udzielony sakrament oraz kapłanom za przygotowanie do
niego. Wszyscy uczniowie zostali obdarzeni pamiątkowymi, poświęconymi krzyżami,
aby im zawsze przypominały o Ofierze Chrystusa dokonanej za wszystkich ludzi na
Kalwarii i każdego dnia podczas Eucharystii.

XX Dzień Papieski „Totus Tuus”
Dzień Papieski, obchodzony 11 października, przypadł w 100. rocznicę urodzin Jana
Pawła II, stąd tegoroczne hasło „Totus Tuus”. Słowa te stanowią jego zawołanie
papieskie i wyrażają postawę wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji także do
człowieka i świata. Nasz Ojciec Święty uczył zawierzenia Bogu przez Maryję słowami:
Pan potrzebował Matki, by być Bogiem z nami, a człowiek potrzebuje Matki, by być
dzieckiem Boga. Postawa zawierzenia Maryi wynika z dwóch wydarzeń zapisanych w
Ewangelii św. Jana. Pierwsze to Wesele w Kanie Galilejskiej, gdzie Matka Boża mówi
do sług, a tym samym do nas słowa: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek [Jezus] wam
powie”(J 2,5), a drugie to słowa Zbawiciela skierowane do Maryi: „Niewiasto, oto syn
Twój” i do Jana Apostoła „Oto Matka twoja”, będące Jego testamentem skierowanym
do nas, wiernych Kościoła. W 1977 r. na Jasnej Górze kard. Karol Wojtyła powiedział:
Wezwanie: „Cokolwiek wam On powie, to czyńcie” jest przeniknięte dramatem
naszych czasów. Wskazuje w nich na konieczność odnoszenia tych słów do
teraźniejszości, kiedy widzimy chęć radykalnego odrzucenia Boga i stawiania
człowieka na Jego miejscu, co prowadzi do karykaturalnej wizji człowieka. Wciąż
aktualne jest przesłanie św. Jana Pawła II zawierzenia Maryi i Bogu przez Maryję.
Matka Boża pokazuje dziś Jezusa jako Źródło zaspokojenia ludzkich braków, potrzeb,
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pragnień i tęsknot. Zachęca do przyjęcia wiary, nadającej sens ludzkiemu życiu,
podkreśla godność człowieka jako dziecka Bożego, prowadzi do odważnej wolności i
dawania świadectwa. Dzień Papieski ma corocznie również aspekt charytatywny
związany z ofiarami pieniężnymi na fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży z
niezamożnych rodzin. Podopieczni Fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia” są nazywani
„żywym pomnikiem” św. Jana Pawła II. W tym roku ze względu na pandemię covid-19
nie były ofiarowywane anielskie serca.

Koncert finałowy festiwalu organowego
W niedzielę 11 października, po Mszy św. wieczornej, byliśmy świadkami pięknego
koncertu organowego z udziałem artystów Katarzyny Santi-Sperczyńskiej – sopran
oraz Daniela Strządały – organy. To piąty i finałowy koncert tegorocznego, VI
Zagłębiowskiego Międzynarodowego Festiwalu Organowego. W programie znalazły
się utwory wychwalające Boga i Jego Matkę, jak: sławna pieśń Alleluja z motetu
Exultate, jubilate (Cieszcie się i radujcie), skomponowana przez 17-letniego W. A.
Mozarta; aria „Raduj się wielce” z oratorium Mesjasz G. F. Haendla; pieśń Ave Maria G.
Cacciniego, zawierająca fragment modlitwy Zdrowaś Maryjo, oraz arie: z musicalu
Karuzela R. Rogersa (muzyka) i O. Hammersteina (słowa), „Modlitwa Esmeraldy” z
musicalu Dzwonnik z Notre Dame A. Menkena (muzyka) i R. Schwartza (słowa) oraz
„Szkoda, że Cię nie ma” z musicalu Upiór w operze. W programie, wśród utworów
organowych, usłyszeliśmy kompozycję Introdukcja-Passacaglia-Fuga W. Linderta
(organista i kompozytor z Lipnicy koło Bielska-Białej) oraz improwizację Piece
fantaisie D. Strządały, którego mistrzostwo gry organowej mogliśmy podziwiać tego
wieczoru .
Katarzyna Santi-Sperczyńska jest aktorką i wokalistką, absolwentką Nowojorskiej
Akademii Filmowej (Dwuletniego Konserwatorium Musicalowo-Filmowego), Akademii
Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, występującą w powodzeniem na
wielu scenach oraz salach koncertowych w kraju i za granicą.
Daniel Strządała – organista i kompozytor, absolwent Akademii Muzycznej im. K.
Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów. Koncertuje w kraju i za granicą jako
instrumentalista (organy, klawesyn); improwizator, kameralista, a także dyrygent i
kompozytor. Zajmował główne miejsca w wielu konkursach organowych i klawesynowych w kraju i za granicą.

17

Święto Niepodległości. Msza św. za Ojczyznę
Uroczystości miejskie 11 listopada, w Święto
Niepodległości, rozpoczęły się tradycyjnie Mszą
św. w bazylice z udziałem przedstawicieli władz
miejskich, samorządowych, parlamentarnych,
policji, straży miejskiej, harcerzy oraz parafian (z
zachowaniem zarządzeń władz związanych z
epidemią covid-19). Eucharystię sprawował kustosz bazyliki ks. kan. Andrzej Stasiak. Jak każdego roku harcerze dąbrowskiego Hufca przynieśli przed ołtarz urnę z ziemią z pól bitewnych była to ziemia spod Zadwórza. Modlono się o miłosierdzie Boże dla żołnierzy poległych na
wszystkich frontach walk o odzyskanie niepodległości, a także o wiarę, mądrość, patriotyzm i
odpowiedzialność współcześnie żyjącego narodu polskiego.
W homilii Kustosz zaznaczył, że historię narodu
tworzą ludzie żyjący w danym okresie. Człowiek
nie ma wpływu na czas, on bowiem należy do
Boga, jednak to, co wpisują w dzieje, zależy od
człowieka. Historia pokazuje, że chociaż naród
dotykały wojny, straty materialne, utrata niepodległości na ponad sto lat, utrata języka ojczystego, zniewolenie, to zawsze trwaliśmy w
polskości dzięki wierze i zawierzeniu Bogu. Kościół uczył miłości Boga, a przez Niego miłości
Ojczyzny jako Matki narodu. Tej miłości do Boga
i Ojczyzny uczył ks. Grzegorz Augustynik, budowniczy tej świątyni. To w niej, jak zaznaczył
Kustosz (co potwierdzają dokumenty), po raz
pierwszy po odzyskaniu niepodległości zaśpiewano hymn „Jeszcze Polska nie zginęła”. Naród
przez cztery pokolenia z utęsknieniem i wiarą
czekał na wolną Ojczyznę, polecając ją opiece
Matki Bożej. Moc ducha narodowego podtrzymywała twórczość Mickiewicza, Norwida, Słowackiego i Krasińskiego. Kończąc przypomniał
cytat z wiersza Słowackiego:
„Ziarnem Polski być jeden prosty człowiek może,
Jak w ziarnku żyta – żyje całe przyszłe zboże”.
Z tą wiarą módlmy się dziś, byśmy stali się
urodzajnym ziarnem Polski.
Po zakończeniu Eucharystii wystąpił młodszy
insp. dr Piotr Uwijała przypominając historię bi-
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twy, skąd przywieziona była urna z ziemią. Bitwa
pod Zadwórzem była jedną z wielu w czasie
wojny polsko-sowieckiej, prowadzonej w latach
1919-1921. Jedną z wielu, jednakże dla Polaków
bitwą szczególną, nazwaną później „Polskimi
Termopilami”, gdyż to właśnie pod Zadwórzem
340 polskich żołnierzy, wchodzących w skład
Batalionu Oddziału Szybkiego Reagowania,
dowodzonego przez kapitana Bolesława
Zajączkowskiego, stoczyło walkę. Po jego
wystąpieniu Kustosz poświęcił urnę z ziemią.

Zdjęcia: Zbigniew Dzieciątkowski

Rekolekcje adwentowe
Adwent jest czasem radosnego oczekiwania wraz z Maryją na cud narodzenia
Bożego Dziecięcia. Podkreśla to wystrój
ołtarza z czterema świecami symbolizującymi adwentowe tygodnie, świecaroratka, przypominająca brzemienną Maryję, i pieśni o mającym narodzić się Zbawicielu śpiewane podczas Rorat. Symbolem tych Mszy św. są także zapalone
barwne lampiony przynoszone przez
dzieci, rozjaśniające początkowe ciemności świątyni. Liturgia adwentowa przypomina o ponownym przyjściu w chwale
Jezusa Chrystusa na ziemię na końcu
czasów, gdy powróci jako Sędzia Sprawiedliwy. Wezwaniem „Przygotujcie swoje drogi, prostujcie ścieżki życia” skłania
wiernych do nawrócenia się do Boga.
Celowi temu służyły także rekolekcje
głoszone przez ks. Piotra Brząkalika.

Mówił o konieczności trzeźwego oceniania swoich możliwości, bez zbytniego
upojenia się samym sobą i słyszanymi
pochlebstwami. Powinniśmy zachowywać dystans wobec rzeczywistości i zalewu sprzecznych informacji, aby nie ulegać emocjom i kierować się zdrowym rozsądkiem. Warto rozważać, jakie intencje
kierują naszym działaniem i jakie konsekwencje przyniosą czyny i słowa.
Wszystko co dobrego czynimy, czyńmy z
miłości do Boga. Zawsze trzeba zaufać
Panu i wierzyć, nawet gdy pozornie przegrywamy. Nie skupiać się na tym, co było
złe w naszym życiu, lecz po dobrej spowiedzi czynić dobro, kochając Jezusa
Chrystusa, który jest z nami. Adwent jest
początkiem naszego nawrócenia, które
ma wciąż trwać.
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Szopka Bożonarodzeniowa

Zmiany kadrowe
W dniu 7 stycznia 2021 r. rozpoczął pracę w naszej bazylice nowy wikariusz ks.
Dariusz Stopa. Księdzu Dariuszowi z okazji rozpoczęcia posługi w naszej parafii, wraz
z noworocznymi życzeniami dla wszystkich Kapłanów, Sióstr i pracowników – w
imieniu Parafian - życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Anielskiej,
obfitości łask i darów Ducha Świętego oraz ludzkiej życzliwości i otwartości na
wszelkie sugestie współpracy. Z radością informujemy o awansie ks. Mariusza
Smętka, który został proboszczem par. pw. NSPJ w Wysokiej k. Chruszczobrodu.
Niech Bóg mu błogosławi wszelkim dobrem i życzliwym przyjęciem parafian, aby jego
posługa przynosiła dobre owoce na chwałę Pana. Ks. Dariusz Stopa przejmie
obowiązki ks Mariusza.

Nowe wyposażenie bazyliki
nabyte w 2020 roku
W minionym roku kalendarzowym nasza bazylika wzbogaciła się w nowe urządzenia:
- zbudowano podjazd dla wózków, uzbrojono i
na nowo zbudowano schody przy głównym
wejściu oraz wszystkie inne wokół bazyliki,
- odnowiono elewację zewnętrzną i zamontowano drzwi zewnętrzne do kaplicy św. Aleksandra i MB Częstochowskiej,
- odnowiono freski we wnętrzu tej kaplicy,
- zamontowano w niej nowe okna,
- zamontowano oszkloną ścianę wewnętrzną z
drzwiami między kaplicą a bazyliką (górną jej
część stanowi piękna ażurowa rozeta z niewielkim witrażem w centrum, która zapewni
lepszą cyrkulację powietrza i ochronę przed
zawilgoceniem).
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Zdjęcia: Zbigniew Dzieciątkowski

- nowe oświetlenie naw bocznych,
- światła awaryjne i hydranty ppoż.
Opracowała Danuta Wywiał

24 stycznia godz. 12.00
11 lutego godz. 11.00
7 marca godz. 12.00
21 marca godz. 12.00
25 marca godz. 18.00
26 marca godz. 18.00
24 kwietnia godz. 10.00
25 kwietnia godz. 12.00

Pielgrzymka Sybiraków
Wspomnienie MB z Lourdes. Msza św. dla chorych
Pielgrzymka Amazonek
Pielgrzymka Cechu Rzemiosł Różnych Diecezji
i Okręgu Dąbrowskiego
Diecezjalna Pielgrzymka Duchowej Adopcji
Msza św. i Droga Krzyżowa ulicami miasta
Diecezjalna Pielgrzymka Rodziny Żywego Różańca
Pielgrzymka Harcerzy Okręgu Dąbrowskiego

Terminy mogą ulec zmianie

Sakrament chrztu przyjęli
Oliwia Magdalena Karecka,
Antonina Elżbieta Zimny,
Anna Zofia Strojek,
Weronika Genowefa Bernas,
Julia Marta Wojtasik,
Jan Paweł Wierzbicki,

Franciszek Grzegorz Wierzbicki,
Ezekiel Alexander David Radmore,
Aleksander Jan Czarny,
Liliana Daria Usman,
Jan Skrzypek,
Maja Kilichowska,
Kinga Weronika Suska

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

Sakrament małżeństwa zawarli
Ewelina Barbara Dłubała i Piotr Tomasz Zając,
Ewa Małgorzata Persona i Bartosz Mariusz Śmiałkowski,
Ewelina Anna Stanek i Damian Krzysztof Twarowski,
Klaudia Ewa Curlej i Kamil Krzysztof Wąchała,
Weronika Karolina Kaczyńska i Bartosz Michał Wojciechowski,
Karolina Joanna Kondeja i Rafał Andrzej Mędrak
Boże Wszechmogący, błogosław im na wspólnej drodze życia miłością i jednością. Amen
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Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana
Marianna Góra [lat 79],
Henryk Kokosza [lat 63],
Sławomir Grabowski [lat 71],
Janina Bielecka [lat 74],
Helena Madejska [lat 100],
Olga Danecka [lat 77],
Wanda Kula [lat 85],
Jerzy Kostka [lat 83],
Władysława Rabsztyn [lat 87],
Alicja Więconek [lat 84],
Anna Chmura [lat 77],
Lucyna Duda [lat 84],
Jacek Ziemnak [lat73],
Alicja Mazur [lat74],
Stefan Szala [lat 92],
Daniela Kuster [lat 90],
Janusz Adam Ambrozik [lat 55],
Jan Rajfura [lat 75],

Danuta Nowak [lat 79],
Henryk Baran [lat 82],
Antoni Pozłódka [lat 77],
Stanisława Szot [lat 76]
Marianna Misiak [lat 93],
Zofia Gwódź [lat 85],
Stanisław Kulawik [lat 83],
Edward Płonka [lat 84],
Piotr Adam Ścieżka [lat 53],
Jerzy Wilczek [lat 83].
Edward Banasiak [lat 74]
Barbara Moczulska [lat 74],
Romualda Pniak [lat 87],
Stanisław Korcala [lat 72],
Andrzej Marek Cichoń [lat 70],
Stanisław Mikos [lat 65],
Mateusz Kondratowski [lat 29],
Jadwiga Sochacka [lat 82],
Zdzisława Przywarty [lat 86],
Kazimierz Chećko [lat 81],
Stanisława Sewulok [lat 71],
Tadeusz Bernard Solak [lat 73],
Józef Stanisław Jarmundowicz [lat 69],

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

