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TAJEMNICA
MSZY ŚWIĘTEJ

Jego Świą
tobliwoś
ci, Janowi Pawł
owi II,
pierwszemu Apostoł
owi Nowej Ewangelizacji, z
ogromnąwdzię
cznoś
ciąi mił
oś
cią
,
którego przykł
ad daje nam, ś
wieckim,
wiarę
, odwagęi poboż
noś
ć
.
Wszystkim kapł
anom,
którzy sąjak pę
powina ł
ą
cząca Boga
oraz ludzi i przekazujął
askęBoż
ą
przez sakrament pojednania i Eucharystię
.
Catalina
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„Odpowiedział
im Jezus: Jam jest chleb ż
ycia.
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie ł
aknął
; a kto
we Mnie wierzy, nigdy pragnąćnie będzie”. (J
6,35)
„Rzekłdo nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Jeż
eli nie będziecie spożywali
Ciał
a Syna Czł
owieczego i nie będziecie pili Krwi
Jego, nie będziecie mieli ż
ycia w sobie. Kto
spożywa moje Ciał
o i pije mojąKrew, ma ż
ycie
wieczne, a Ja go wskrzeszęw dniu
ostatecznym." (J 6,53-54)
„Ciał
o moje jest prawdziwym pokarmem, a
Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto
spożywa moje Ciał
o i Krew mojąpije, trwa we
Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posł
ał
ż
yjący Ojciec,
a Ja ż
yjęprzez Ojca, tak i ten, kto Mnie
spożywa, będzie ż
ył
przeze Mnie." (J 6,55-57)
„Kto spoż
ywa ten chleb, będzie ż
yłna wieki."
(J 6,58)
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MOJE ŚWIADECTWO O MSZY ŚW.
Pan Jezus i Maryja Panna pouczyli nas we
wspaniał
ej katechezie o formie odmawiania
Róż
ańca Świętego, o tym, jak modlićsię
sercem, rozmyś
laći korzystaćz chwil spotkania
sięz Bogiem i z nasząŚwiętąMatką. Uczyli nas
teżo sposobie dobrego spowiadania sięoraz o
tym, co dzieje sięw czasie Mszy św. i o
przeżywaniu jej sercem.
Oto ś
wiadectwo, które powinnam i chcędać
cał
emu światu dla większej chwał
y Boż
ej i dla
zbawienia tego, kto zechce otworzyćswe serce
na Pana. Czynięto po to, aby wiele dusz
poświęconych Bogu oż
ywiłogieńmił
ości do
Chrystusa, gdyżposiadająręce, które mająmoc
sprowadzania Go na ziemię, aby byłnaszym
pokarmem; aby inne dusze utracił
y „rutynowy
zwyczaj" przyjmowania Go i aby je oż
ywił
o
oczarowanie codziennego spotkania z Mił
oś
cią;
aby moi bracia i siostry, ś
wieccy cał
ego ś
wiata,
przeżywali sercem największy Cud: celebrację
Świętej Eucharystii.
Był
o to w przeddzieńś
więta Zwiastowania. Z
czł
onkami naszej grupy poszliśmy się
wyspowiadać
. Niektóre panie z naszej grupy
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modlitewnej odł
oż
ył
y spowiedźna dzień
następny, przed Msząśw. Kiedy przyszł
am
następnego dnia do koś
cioł
a trochęspóźniona,
ksiądz Arcybiskup i kapł
ani jużwychodzili do
prezbiterium.
Dziewica powiedział
a gł
osem delikatnym i
kobiecym, napeł
niającym duszęczł
owieka
sł
odyczą:
„Dzisiaj jest dla ciebie dzieńuczenia się
. Oczekujęod
ciebie wielkiej uwagi, ponieważtym, czego dzisiaj
doś
wiadczysz, wszystkim tym, co przeż
yjesz w tym
dniu, bę
dziesz musiał
a podzielićsięz ludzkoś
cią."
Przestraszył
am się, gdyżnie rozumiał
am
tego, jednak usił
ował
am pozostaćbardzo
uważ
na. Mojąuwagęzwróciłchór gł
osów
bardzo pięknych, które śpiewał
y jakby z oddali.
Chwilami ta muzyka sięprzybliżał
a, a następnie
oddalał
a, jak szum wiatru.

AKT POKUTY
Arcybiskup rozpocząłMszęśw.
Gdy nadszedł
moment aktu pokuty,
Najświętsza Dziewica powiedział
a:
„Z gł
ę
bi swego serca prośo przebaczenie Pana za
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wszystkie swe grzechy, gdyżGo obraził
aś
. Dzię
ki
temu bę
dziesz mogł
a braćudziałw sposób godny w
tym przywileju, którym jest uczestniczenie we Mszy
ś
w."
Przez uł
amek sekundy pomyś
lał
am:
„Przecieżjestem w stanie ł
aski Boż
ej, bo
wczoraj sięwyspowiadał
am". Maryja
odpowiedział
a:
„Uważ
asz, ż
e od wczoraj nie obraził
aśPana?
Pozwól, ż
e przypomnęci kilka spraw Kiedy
wychodził
aśdo koś
cioł
a, przyszł
a dziewczyna, która
ci pomaga, aby cięo cośpoprosić
. Był
aśspóź
niona i
ś
pieszył
aśsię
, dlatego odpowiedział
aśjej niezbyt
grzecznie. To byłbrak mił
oś
ci z twojej strony, a
mówisz, ż
e nie obraził
aśBoga...?
Kiedy tu szł
aś
, twojądrogęprzeciął
autobus, prawie
ciępotrą
cił
. Wyraził
aśsięniezbyt odpowiednio pod
adresem tego biednego czł
owieka, zamiast powrócić
do odmawiania swoich modlitw, by sięprzygotować
do Mszy ś
w. Brakł
o ci mił
oś
ci i utracił
aśpokój,
cierpliwoś
ć
. I mówisz, ż
e nie zranił
aśPana...?
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Przychodzisz w ostatniej chwili, kiedy kapł
ani już
wychodząw procesji, aby celebrowaćMszę
... i
bę
dziesz w niej uczestniczyćbez uprzedniego
przygotowania się
..."
„Tak, Matko, nie mów mi jużnic więcej, nie
przypominaj mi więcej, bo umręz bólu i wstydu"
– odpowiedział
am.
„Dlaczego przychodzicie w ostatnim momencie?
Powinniś
cie przychodzićwcześ
niej, aby pomodlićsię
i poprosićPana o zesł
anie Swego Ducha Ś
wię
tego,
aby On was obdarzyłduchem pokoju, aby oddalił
od
was ducha tego ś
wiata, trosk, problemów i
roztargnień
,ż
ebyś
cie byli zdolni przeż
yćte tak ś
wię
te
chwile. Wy jednak przychodzicie niemal na począ
tku
celebracji i uczestniczycie w niej tak, jak w
jakimkolwiek wydarzeniu, bez ż
adnego duchowego
przygotowania. Dlaczego? To jest najwię
kszy cud.
Przychodzicie przeż
yćmoment najwię
kszego
obdarowania was przez Najwyż
szego, a nie umiecie
tego docenić
."
To mi wystarczył
o. Poczuł
am siębardzo źle z
powodu tego, ż
e tak wiele razy niewystarczająco
prosił
am Boga o przebaczenie nie tylko za to, co
zdarzył
o sięw tym dniu, lecz za to, że tyle razy,
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jak inne osoby, czekał
am ażskończy sięhomilia
kapł
ana, aby wejś
ćdo koś
cioł
a; za to, ż
e nie
umiał
am lub nie chciał
am zrozumieć, co
oznacza uczestniczenie we Mszy ś
w.; ż
e moja
dusza był
a peł
na najcięższych grzechów, a ja
oś
mielał
am sięw takim stanie uczestniczyćw
Najświętszej Ofierze.

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU
W tym dniu był
o święto, więc należał
o
odmówić
: Chwał
a na wysokoś
ci Bogu.
Nasza Pani powiedział
a:
„Wychwalaj i bł
ogosł
aw z cał
ąswojąmił
oś
cią
Najś
wię
tsząTrójcę
, uznając siebie za Jej stworzenie i
dziecko."
Jakże inne był
o to Chwał
a na wysokoś
ci Bogu.
Nagle zobaczył
am siebie w miejscu odległ
ym,
peł
nym światł
a, w obecności cał
ego majestatu
Tronu Bożego. I ja był
am samąmił
ością
dziękczynną, kiedy powtarzał
am:
,,...Chwalimy Cię
. Bł
ogosł
awimy Cię
. Wielbimy
Cię
. Wysł
awiamy Cię
. Dzię
ki Ci skł
adamy, bo wielka
jest chwał
a Twoja. Panie Boż
e, Królu Nieba, Boż
e
Ojcze wszechmogą
cy..."
Przyszł
o mi na myśl ojcowskie, peł
ne dobroci
9/44
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oblicze Ojca...
„Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie
Boż
e, Baranku Boż
y, Synu Ojca, który gł
adzisz
grzechy ś
wiata..."
Jezus znajdował
sięprzede mną, z tym
obliczem peł
nym czuł
ości i mił
osierdzia...
„Tylko Tyśjest Panem, tylko TyśNajwyż
szy, Jezu
Chryste, z Duchem Ś
wię
tym..."
W tym momencie Bóg wspaniał
ej Mił
oś
ci
wstrząsał
cał
ym moim bytem...
Poprosił
am: „Panie, wyzwól mnie cał
kowicie z
ducha zł
a. Moje serce do Ciebie należ
y. Panie mój,
ześ
lij mi Twój pokój, abym jak najbardziej skorzystał
a z tej Eucharystii i aby moje ż
ycie przyniosł
o jak
najlepsze owoce. Duchu Świę
ty Boż
e, przemieńmnie,
dział
aj we mnie, prowadźmnie. 0, Boż
e! Udziel mi
darów, których potrzebuję
, aby Ci jak najlepiej
sł
uż
yć
...”

LITURGIA SŁOWA
Nastał
moment Liturgii Sł
owa i Dziewica
kazał
a mi powtórzyć:
„Panie, dzisiaj pragnęsł
uchaćTwego Sł
owa i
przynosićobfity owoc. Niech Twój Ś
wię
ty Duch
oczyś
ci moje serce, aby Twoje Sł
owo wzrastał
o i
rozwijał
o się
. Oczyś
ćme serce, aby był
o dobrze
usposobione".
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Powiedział
a:
„Chcę
, abyśskupił
a sięna czytaniach i na cał
ej
homilii kapł
ana. Pamię
taj o sł
owach Biblii: Sł
owo
Boż
e nie powraca dopóty, dopóki nie wyda plonu.
Jeś
li bę
dziesz uważ
na, pozostanie w tobie cośz tego
wszystkiego, co usł
yszysz. Powinnaśpróbować
przypominaćsobie przez cał
y dzieńte sł
owa, które
pozostawił
yś
lad w tobie. Czasem bę
dąto dwa
zdania, kiedy indziej bę
dzie to cał
y usł
yszany
fragment Ewangelii, innym razem – tylko jedno
sł
owo. Delektuj siętym przez resztędnia, a stanie się
to ciał
em w tobie, gdyżtaka jest droga przemieniania
ż
ycia: Sł
owo Boż
e ma przemieniaćczł
owieka. A teraz
powiedz Panu, ż
e jesteśtu, aby sł
uchaćtego, co On
pragnie powiedziećdzisiaj twemu sercu".
Ponownie podziękował
am Bogu za to, że dał
mi moż
liwośćwysł
uchania Jego Sł
owa. Prosił
am
Go o przebaczenie za to, że miał
am serce tak
twarde przez tyle lat i za to, że uczył
am moje
dzieci chodzićna Mszęw niedziele, jedynie
dlatego, że tak nakazuje Koś
ciół
, a nie – z
mił
ości, z koniecznoś
ci napeł
niania sięBogiem...
Ja sama uczestniczył
am tyle razy w Eucharystii
przede wszystkim z obowiązku i uważ
ał
am, ż
e
przez to będęzbawiona. W ogóle nie myś
lał
am
11/44
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o tym, aby jąprzeżywaći zwracaćuwagęna
czytania, na homiliękapł
ana. Jaki ból odczuł
am
z powodu straty tylu lat, z powodu mojej
niewiedzy!
Ile razy nasze uczestnictwo we Mszy św. jest
powierzchowne. Przychodzimy, bo jest ś
lub,
pogrzeb lub chcemy siępokazaćprzed ludź
mi!
Jak wielka jest niewiedza o Kościele i
Sakramentach! Ileżczasu marnujemy na
pragnienie nauczenia sięi zdobycia wiedzy o
rzeczach tego świata, które w pewnym
momencie mogązniknąć
, nie pozostawiając
nam nic, i które na końcu ż
ycia na nic sięnam
nie przydadząani nie przedł
uż
ąnawet o minutę
naszego życia!
Tymczasem o tym, dzięki czemu zdobywamy
trochęnieba na ziemi i potem – ż
ycie wieczne,
nie wiemy nic. A nazywamy sięmęż
czyznami i
kobietami wykształ
conymi...!

PRZYGOTOWANIE DARÓW
OFIARNYCH
Chwilępóź
niej nastąpił
o przygotowanie
darów ofiarnych i Najświętsza Panna
powiedział
a:
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"Módl sięw taki sposób:
(powtarzał
am za Nią)
„Panie, ofiarowujęCi wszystko, czym jestem, to, co
posiadam, to, co potrafię
. Wszystko to wkł
adam w
Twoje rę
ce. Ty, Panie, buduj, posł
ugując się
mał
oś
cią, którąjestem. Przez zasł
ugi Twojego Syna
przemieńmnie, Boż
e Najwyż
szy. ProszęCięza moją
rodzinę
, za moich dobroczyń
ców, za każ
dego
należ
ącego do naszego Apostolatu, za wszystkich,
którzy nas zwalczają
, za wszystkich tych, którzy się
polecająmoim biednym modlitwom...
Naucz mnie kł
aś
ćmoje serce na ziemi, aby ich droga
był
a mniej twarda.
Tak modlili sięś
wię
ci. Chcę
, abyś
cie wy wszyscy też
tak czynili".
Tego domaga sięJezus, byś
my kł
adli nasze
serca na ziemi, aby inni nie odczuwali jej
twardoś
ci i abyś
my im umniejszali ból stąpania.
Kilka lat póź
niej przeczytał
am książ
kęz
modlitwami ś
więtego, którego bardzo kocham:
Jose Maria Escriva de Balaguer. Tam znalazł
am
modlitwępodobnądo tej, której nauczył
a mnie
Dziewica. Może modlitwy ś
więtego, któremu tak
siępolecam, podobał
y sięNajświętszej Pannie?
13/44
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Nagle zaczęł
y pojawiaćsiępostacie, których
nie widział
am wcześ
niej. Był
o to tak, jakby z
każdej osoby, która znajdował
a sięw katedrze,
ktośsięwył
aniał
. Koś
ciółzapeł
niłsięistotami
mł
odymi, pięknymi. Był
y one przyodziane w
lś
niąco biał
e tuniki. Postacie te przechodził
y do
nawy gł
ównej i kierował
y sięw stronęoł
tarza.
Nasza Matka powiedział
a:
"Spójrz. To sąAnioł
owie Stróż
owie wszystkich ludzi,
którzy tu są
. Jest to chwila, w której AniołStróż
zanosi ofiary i proś
by każ
dego z obecnych przed
Oł
tarz Pana."
Ogarnęł
o mnie wielkie zdumienie, gdyżte
istoty miał
y oblicza tak piękne, tak
promieniujące, że trudno sobie to wyobrazić.
Jaśniał
y ich twarze bardzo piękne, jakby
kobiece, jednak budowa ich ciał
a, dł
onie i
postawa był
y męskie. Bose stopy nie dotykał
y
ziemi. Przemieszczał
y się, jakby sięś
lizgając.
Ta procesja był
a bardzo piękna. Niektóre
postacie miał
y jakby zł
ote misy iskrzące się
biał
o-zł
ocistym ś
wiatł
em. Maryja powiedział
a:
"To sąAnioł
owie Stróż
owie osób, które ofiarowujątę
Mszęś
wię
tąw licznych intencjach, tych osób które są
14/44
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ś
wiadome tego, co oznacza ta celebracja; tych, które
mającośdo ofiarowania Panu...
Ofiarujcie siebie w tym momencie..., ofiarujcie swoje
troski, swoje cierpienia, swoje zawody, swoje smutki,
swoje radoś
ci, swoje proś
by. Pamię
tajcie, ż
e Msza
posiada wartoś
ćnieskończoną
, dlatego bądź
cie hojni
w ofiarowywaniu siebie i w proś
bie."
Za pierwszymi Anioł
ami szli inni, którzy nie
mieli nic w rękach, którzy mieli je puste.
Dziewica rzekł
a:
„Anioł
owie ludzi, którzy sątutaj, lecz nigdy nic nie
ofiarowują
. Nie sązainteresowani przeż
ywaniem
każ
dego momentu liturgicznego Mszy i nie mają
darów, które mogliby przynieś
ćprzed Oł
tarz Pana".
Na samym końcu szli jeszcze inni Anioł
owie,
bardzo smutni. Mieli ręce zł
ożone do modlitwy i
spuszczony wzrok.
„To Anioł
owie Stróż
owie tych osób, które sątutaj, a
jakby ich nie był
o, bo przyszł
y przymuszone, przyszł
y
z obowią
zku, bez ż
adnego pragnienia uczestniczenia
we Mszy ś
w. Ich Anioł
owie sąsmutni, ponieważmogą
przynieś
ćprzed Oł
tarz jedynie swoje wł
asne
modlitwy.
15/44
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Nie zasmucajcie waszych Anioł
ów Stróż
ów... Proś
cie
o wiele. Proś
cie o nawrócenie grzeszników, o pokój
na ś
wiecie, za swoich krewnych, za swoich są
siadów,
za tych, którzy siępolecająwaszym modlitwom.
Proś
cie, wiele proś
cie, nie tylko dla siebie, lecz i dla
innych.
Pamię
tajcie, ż
e ofiara jest bardziej mił
a Panu, kiedy
skł
adacie w niej cał
kowicie samych siebie, aby Jezus,
zstę
pując, przekształ
ciłwas przez Swoje zasł
ugi. Co
masz do ofiarowania Ojcu od siebie? Nicoś
ći grzech.
Kiedy jednak skł
adacie siebie w ofierze zjednoczeni z
zasł
ugami Jezusa, taka ofiara jest mił
a Ojcu".
Procesja był
a niewyobraż
alnie piękna. Potem
znikł
y mi sprzed oczu wszystkie te istoty
niebieskie, skł
adające hoł
d przed Oł
tarzem –
jedne kł
adące swój dar na ziemi, inne klękające
z twarząprawie przy ziemi i potem podchodzące
do niego.

PREFACJA
Nastąpiłkońcowy moment prefacji. Kiedy
zgromadzenie odmawiał
o: „Ś
wię
ty, Ś
wię
ty,
Ś
wię
ty", nagle wszystko, co był
o za
celebransami, znikł
o. Po lewej stronie, za
Arcybiskupem, jakby po przekątnej, pojawił
y się
tysiące Anioł
ów – mał
ych i dużych. Jedni mieli
16/44
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skrzydł
a mał
e, inni – duż
e, jeszcze inni byli bez
skrzydeł
i jakby poprzedzali pozostał
ych.
Wszyscy mieli na sobie tuniki, jakby biał
e alby.
Podobni byli do kapł
anów lub ministrantów.
Wszyscy klękali z rękami zł
oż
onymi do modlitwy
i z szacunkiem pochylali gł
owy. Sł
ychaćbył
o
cudownąmuzykę, jakby niezliczone chóry o
róż
nych gł
osach. Wszyscy harmonijnie mówili,
ł
ącząc sięz ludem: „Świę
ty, Świę
ty, Świę
ty..."

KONSEKRACJA
Nastąpił
a chwila Konsekracji, moment
wspaniał
ego cudu nad cudami... Po prawej
stronie Arcybiskupa i za nim pojawiłsiętł
um
róż
nych postaci. Miał
y one na sobie takie same
tuniki, jednak w róż
nych pastelowych kolorach:
róż
owe, zielone, bł
ękitne, liliowe, ż
ół
te i wreszcie
wielobarwne, bardzo delikatne. Ich oblicza
równieżbył
y promienne, peł
ne radoś
ci. Mieli
twarze w tym samym wieku. Nie umiem
powiedzieć
, dlaczego, wydawał
o mi się, ż
e byli
to ludzie w róż
nym wieku, a jednak twarze mieli
takie same: bez zmarszczek, szczęśliwe.
Wszyscy teżuklękli przed śpiewem: „Ś
wię
ty,
Swię
ty, Świę
ty Pan Bóg..."
Nasza Pani powiedział
a:
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„Wszyscy oni to Świę
ci i bł
ogosł
awieni Nieba.
Poś
ród nich sątakż
e dusze waszych krewnych, którzy
jużciesząsięobecnoś
ciąBoga."
Potem zobaczył
am, ż
e – dokł
adnie po prawej
stronie Arcybiskupa – w odległ
ości jednego
kroku za celebransem, jakby nieco nad ziemią,
klęczał
a Najś
więtsza Dziewica na tkaninach
bardzo delikatnych, przeź
roczystych i
równocześnie ś
wietlistych, jak krystaliczna
woda. Miał
a ręce zł
oż
one i patrzył
a uważ
nie, z
szacunkiem na celebransa. Mówił
a do mnie z
tamtego miejsca, cicho, prosto do serca, nie
patrząc na mnie:
„Zwrócił
aśuwagęna to, ż
e widzisz mnie nieco za
Arcybiskupem, prawda? Tak powinno być
... Przy
cał
ej mił
oś
ci, jakąmi okazuje Mój Syn, nie dałmi
godnoś
ci, którądaje kapł
anowi, ż
ebym mogł
a nosić
Go Moimi rę
kami codziennie tak, jak czyniąto rę
ce
kapł
ańskie. Dlatego muszęklę
czećw tym miejscu,
czując gł
ę
boki szacunek dla kapł
ana i dla cudu, który
Bóg realizuje przez jego posł
ugę
."
Boże mój, jakągodnoś
ć, jakął
askęzlewa
Pan na dusze kapł
ańskie, a ani my, ani czasem
wielu z nich nie uświadamia sobie tego!
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Przed oł
tarzem zaczęł
y siępojawiaćjakieś
ciemne postacie, szare, które wznosił
y ręce do
góry. Najświętsza Dziewica powiedział
a:
„To bł
ogosł
awione dusze czyś
ć
cowe, które czekająna
wasze modlitwy, aby doznaćochł
ody. Nie
przestawajcie sięmodlićza nie. One modląsięza
was, jednak nie mogąprosićsame za siebie. To wy
powinniś
cie prosićza nie, aby im pomóc wyjś
ćna
spotkanie z Bogiem, aby cieszył
y sięNim wiecznie.
Jak widzisz jestem tutaj cał
y czas... Ludzie odbywają
pielgrzymki i szukająmiejsc Mojej obecnoś
ci. Jest to
dobre z powodu wszystkich ł
ask, które tam się
otrzymuje. Jednak w ż
adnym objawieniu, w ż
adnym
miejscu nie jestem obecna dł
uż
ej niżna Mszy ś
w.
U stóp Oł
tarza, gdzie jest celebrowana Eucharystia,
zawsze Mnie spotkają. Pozostajęu stóp tabernakulum
z Anioł
ami, ponieważjestem zawsze z Nim."
Widziećto piękne oblicze Matki w tym
momencie „Ś
wię
ty...", jak równieżich wszystkich
promieniejących, z rękoma zł
oż
onymi w
oczekiwaniu tego cudu, który siępowtarza
ustawicznie, to jakby byćw samym Niebie. I
pomyś
leć
,ż
e sąludzie, którzy w tym momencie
sąroztargnieni albo nawet rozmawiająze sobą.
Z bólem to mówię, o wiele bardziej moż
e
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męż
czyź
ni niżkobiety stojąz zał
oż
onymi
rękami, jakby oddawali hoł
d Panu tak, jak równy
z równym. Dziewica odezwał
a się:
„Powiedz ludziom, ż
e nigdy czł
owiek nie jest bardziej
czł
owiekiem niżwtedy, gdy zgina kolana przed
Bogiem."
Celebrans wypowiedziałsł
owa Konsekracji.
Byłosobąnormalnego wzrostu, lecz nagle jakby
zacząłwzrastać
, przekształ
caćsięw osobę
peł
nąś
wiatł
a: światł
a nadprzyrodzonego, od
biał
ego do zł
otego. Światł
o otoczył
o go i stał
o
siębardzo mocne na twarzy, tak że nie mogł
am
jużdostrzec jego rysów. Kiedy podniósłhostię
zobaczył
am jego dł
onie. Miał
y na grzbiecie
znaki, z których wychodził
o wielkie światł
o. To
byłJezus! To byłOn: Swoim Ciał
em otaczał
ciał
o celebransa, jakby okalałmił
oś
nie dł
onie
arcybiskupa. W tym momencie Hostia zaczęł
a
sięjakby powiększaći cudowna Twarz Jezusa
patrzył
a z niej na Swój lud. Instynktownie
chciał
am zniżyćgł
owę. Matka Boż
a powiedział
a:
„Nie spuszczaj wzroku, podnieśoczy, kontempluj Go,
patrz na Tego, który patrzy na ciebie, i powtórz
modlitwęz Fatimy:
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O, mój Boż
e, wierzęw Ciebie,
uwielbiam Ciebie, ufam Tobie
i kocham Ciebie z cał
ego serca.
ProszęCięo przebaczenie tym,
którzy nie wierzą
, nie uwielbiająCiebie,
którzy nie ufająTobie i którzy Cięnie kochają
.
Teraz powiedz Mu, jak Go kochasz, oddaj hoł
d
Królowi Królów"
Wydawał
o mi się, ż
e tylko na mnie patrzyłz
ogromnej Hostii, ale wiedział
am, ż
e w ten sam
sposób przyglądałsiękażdej osobie, peł
en
mił
ości... Potem spuścił
am gł
owętak, że miał
am
jużczoł
o przy ziemi, jak czynili wszyscy
anioł
owie i zbawieni z Nieba.
Przez uł
amek sekundy pomyś
lał
am, ż
e Jezus
jakby trzymał
ciał
o celebransa i równocześnie
byłw Hostii, którącelebrans wł
aśnie obniżył
,
opuszczając ramiona. Hostia stał
a sięznowu
mał
a. Po policzkach pł
ynęł
y mi obficie ł
zy i nie
mogł
am wyjś
ćze zdurnienia.
Arcybiskup wypowiedziałsł
owa konsekracji
wina. W czasie wypowiadania jego sł
ów Niebo i
ziemia rozbł
ysł
y. Nie widział
am jużdachu
koś
cioł
a ani ścian. Wszystko był
o pogrąż
one w
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mroku, światł
o jaś
niał
o tylko na oł
tarzu. Nagle
ujrzał
am zawieszonego w powietrzu Jezusa
ukrzyż
owanego: od gł
owy ażdo klatki
piersiowej. Pionowąbelkępodtrzymywał
y jakieś
wielkie i mocne ręce.
Z tego blasku oddzielił
a sięś
wiatł
ość– jakby
mał
a goł
ębica – bardzo lś
niąca, która uniosł
a się
do szybkiego lotu po koś
ciele i spoczęł
a na
lewym ramieniu arcybiskupa. On zaśnadal
wydawałmi sięsamym Jezusem, gdyż
potrafił
am odróż
nićJego rany, świetliste
zranienia i Ciał
o, jednak twarzy nie widział
am.
W górze zaśmogł
am dostrzec Jezusa
ukrzyż
owanego. Gł
owa opadał
a Mu na prawy
bark. Kontemplował
am Jego twarz, zbite i
pokaleczone ramiona. W prawym boku miał
ranę
w klatce piersiowej i pł
ynęł
a z niej krew na lewą
stronę, a na prawo – myś
lę, ż
e pł
ynęł
a woda, bo
bardzo bł
yszczał
a. Był
y to jakby strumienie
ś
wiatł
a, które wychodził
y i kierował
y sięna
wiernych – na prawo i na lewo.
Przerażał
a mnie ilośćkrwi, która spł
ywał
a do
Kielicha. Pomyślał
am, że zaleje i poplami cał
y
Oł
tarz. Jednak nie spadł
a na niego ani jedna
kropla.
W tym momencie Dziewica powiedział
a:
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„To cud nad cudami. Powtarzam ci, dla Pana nie
istnieje ani czas, ani odległ
oś
ći w momencie
przeistoczenia wszyscy zgromadzeni sąprzenoszeni
do stóp Kalwarii i znajdująsiętam w chwili
ukrzyż
owania Jezusa."
Czy można sobie to wyobrazić? Nasze oczy
nie potrafiątego zobaczyć, ale wszyscy
jesteśmy obecni w tej chwili, kiedy krzyżują
Jezusa i kiedy prosi On o przebaczenie Ojca nie
tylko tym, którzy Go zabijają, lecz [i nam],
każ
dego naszego grzechu: „Ojcze, przebacz im,
bo nie wiedzą
, co czynią
!"
Od tego dnia nie obchodzi mnie, czy mnie
biorąza szaloną, ale proszęwszystkich, by
uklękli w czasie Przeistoczenia i usił
owali
przeżywaćsercem, na ile sązdolni, ten
przywilej, którego Pan nam udziela.

OJCZE NASZ
Kiedy mieliśmy odmawiać„Ojcze nasz",
przemówił
Pan po raz pierwszy w czasie
celebracji:
„Poczekaj, chcę
, abyśsięmodlił
a z najwię
kszym
skupieniem, do jakiego jesteśzdolna, i abyśw tym
momencie przypomniał
a sobie osobęlub osoby, które
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wyrządził
y ci najwię
ksząkrzywdęw czasie twojego
ż
ycia, abyśje przytulił
a do piersi i powiedział
a im z
cał
ego serca:
‘W imięJezusa przebaczam ci i ż
yczęci pokoju. W
imięJezusa proszęcięo to, abyśmi przebaczyłi abyś
teżpragną
łmojego pokoju'.
Jeś
li ta osoba zasł
uguje na pokój, otrzyma go wraz z
wielkim dobrem. Jeś
li ta osoba nie jest zdolna
otworzyćsięna pokój, pokój ten powróci do twojego
serca. Nie chcę
, abyśotrzymywał
a i dawał
a znak
pokoju innym osobom, kiedy nie jesteśzdolna
przebaczyći odczućpokój najpierw w swoim sercu.”.
Pan kontynuował
:
"Uważ
ajcie na to, co czynicie. Powtarzacie w ‘Ojcze
nasz' odpuś
ćnam nasze winy, jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom. Jeś
li jesteś
cie zdolni
przebaczyć
, ale nie zapomnieć– jak mówiąniektórzy
– stawiacie warunki Boż
emu przebaczeniu. Mówicie:
przebacz mi tylko tak, jak ja jestem zdolny
przebaczyć
, nie wię
cej."
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Nie wiem, jak mam wyrazićmój ból, bo zdaję
sobie sprawę, w jakim stopniu możemy zranić
Pana i jak moż
emy krzywdzićsamych siebie z
powodu żywienia tylu uraz, zł
ych uczući z
powodu innych zł
ych rzeczy, które rodząsięz
kompleksów i draż
liwości. Przebaczał
am,
przebaczał
am z serca i prosił
am o przebaczenie
dla wszystkich, którzy mnie kiedyśzranili, aby
odczućpokój Pański.

ZNAK POKOJU
Celebrans powiedział
: „Obdarz nas pokojem i
jednoś
cią
", a potem: „Pokój Pański niech zawsze
bę
dzie z wami".
Nagle zobaczył
am, że pomiędzy niektórymi –
ale nie wszystkimi – osobami, które
przekazywał
y sobie znak pokoju, ukazywał
o się
intensywne ś
wiatł
o. Wiedział
am, ż
e to Jezus, i
niemal rzucił
am się, by uścisnąćosobę, która
był
a obok mnie. Prawdziwie odczuł
am uś
cisk
Pana w tym świetle. To On mnie uś
cisnął
, aby
daćmi Swój pokój, gdyżw tym momencie był
am
zdolna przebaczyći wyrzucićz mojego serca
wszelki żal do innych osób. Jezus pragnie dzielić
z nami tęchwilęradości, ś
ciskając nas, aby
ż
yczyćnam Swego Pokoju.
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KOMUNIA ŚWIĘTA KAPŁANA
Nastąpiłmoment Komunii św. celebransów.
Wtedy znowu mojąuwagęskierował
am na
wszystkich kapł
anów wraz z Arcybiskupem.
Kiedy on przyjmował
Komunięśw., Dziewica
powiedział
a:
„To jest chwila modlitwy za celebransa i kapł
anów,
którzy mu towarzyszą
. Powtarzaj razem ze mną
:
‘Panie, bł
ogosł
aw im, uś
wię
ćich, pomagaj im, oczyś
ć
ich, kochaj ich, strzeżich, podtrzymuj ich Twoją
Mił
oś
cią
... '
Pamię
tajcie o wszystkich kapł
anach na ś
wiecie,
módlcie sięza wszystkie dusze poś
wię
cone..."
Umił
owani bracia, to jest moment, w którym
powinniś
my sięmodlićza kapł
anów, bo oni są
Kościoł
em, tak jak stanowimy go równieżmy,
ś
wieccy. Często my, świeccy, wymagamy wiele
od kapł
anów, lecz nie potrafimy modlićsięza
nich, nie umiemy zrozumieć
,ż
e sątylko ludźmi,
pojąći ocenićsamotnoś
ci, która wiele razy moż
e
dotykaćkapł
ana. Powinniś
my uświadomićsobie,
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ż
e kapł
ani sąludź
mi takimi jak my i że
potrzebujązrozumienia, troski, że potrzebują
uczucia, szacunku z naszej strony, bo oddają
swe życie za każ
dego z nas, jak Jezus,
poświęcając sięJemu. Pan chce, aby ludzie z
owczarni, która został
a kapł
anowi polecona
przez Boga, modlili sięi pomagali w uświęceniu
swego Pasterza. Któregośdnia, kiedy będziemy
po drugiej stronie, zrozumiemy cud, który Pan
uczynił
, dając nam kapł
anów, którzy nam
pomagajązbawićnasze dusze.

KOMUNIA ŚWIĘTA WIERNYCH
Ludzie zaczęli wychodzićz ł
awek, aby
przystąpićdo Komunii ś
w. Nadszedłwielki
moment spotkania. Pan powiedziałdo mnie:
„Poczekaj chwilę
, chcę
, abyścośzobaczył
a..."
Idąc za wewnętrznym impulsem, podniosł
am
wzrok na pewnąosobę, która szł
a przystąpićdo
Komunii ś
w., na język, z rąk kapł
ana. Muszę
wyjaś
nić
,ż
e ta osoba był
a jednąz pańz naszej
grupy, która poprzedniego dnia nie zdążył
a się
wyspowiadaći zrobił
a to dopiero dziśrano,
przed Msząś
w.
Kiedy kapł
an umieściłŚwiętąHostięna jej
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języku, wtedy przeniknęł
o jąjakby światł
o,
bardzo jasne i zł
ociste. Blask przeniknął
jej plecy
i otoczył
ją, ogarnąłramiona i gł
owę. Pan
powiedział
:
„Tak jest wtedy, kiedy radujęsię
, obejmują
c duszę
,
która przychodzi Mnie przyjąćz czystym sercem”.
»

W gł
osie Jezusa brzmiał
a radoś
ć. Był
am
zdumiona, patrząc na tęprzyjaciół
kę
powracającąna miejsce, otoczonąś
wiatł
ością,
przytulonąprzez Pana. Pomyślał
am o tym
cudzie, który tracimy, idąc przyjąćJezusa z
naszymi mał
ymi lub wielkimi przewinieniami.
Tymczasem Komunia ś
w. powinna byćdla nas
ś
więtem. Często mówimy, ż
e nie ma kapł
anów,
byśmy zawsze sięmogli wyspowiadać. Ale
problem nie tkwi w spowiadaniu sięw każdej
chwili. Problem polega z jednej strony na tym, ż
e
zł
atwoś
ciąwracamy do popeł
niania zł
a. Z
drugiej zaśstrony, jakie czynimy wysił
ki my, np.
kobiety, szukając salonu piękności, a mężczyźni
– fryzjera, przed jakąśuroczystością.
Powinniś
my więc teżwysilićsięi poszukać
kapł
ana, kiedy potrzebujemy, by usunął
z nas
wszystko, co brudne. Powinniś
my wyzbyćsię
zuchwał
ości przyjmowania Jezusa w każ
dej
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chwili, z sercem peł
nym obrzydliwoś
ci.
Gdy szł
am przyjąćKomunięśw., Jezus
powiedział
:
„ Ostatnia Wieczerza był
a chwiląnajwię
kszej
bliskoś
ci z Moimi uczniami. W tej godzinie mił
oś
ci
ustanowił
em to, co w oczach ludzi moż
e uchodzićza
najwię
ksze szaleństwo: uczynił
em siebie wię
ź
niem
Mił
oś
ci. Ustanowił
em Eucharystię
. Chciał
em
pozostaćz wami do koń
ca wieków, gdyżMoja mił
oś
ć
nie mogł
a znieś
ć
,ż
eby pozostali sierotami ci, których
umił
ował
em bardziej niżwł
asne ż
ycie... "
Przyjęł
am Hostię. Jej smak był
zmieniony,
jakby stał
a sięmieszaninąkrwi i kadzidł
a, które
mnie cał
ąogarnęł
o. Odczuwał
am takąmił
oś
ć,
ż
eł
zy pł
ynęł
y mi z oczu i nie mogł
am ich
powstrzymać
...
Kiedy powrócił
am na miejsce i uklękł
am, Pan
powiedział
:
"Posł
uchaj..."
W chwilępóźniej sł
yszał
am w moim wnętrzu
modlitwy kobiety, która siedział
a przede mnąi
dopiero co przystąpił
a do Komunii św. To, co
mówił
a nie otwierając ust, brzmiał
o mniej więcej
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tak:

„Panie, pamię
taj o tym, ż
e to jużkoniec
miesiąca i ż
e nie mam pieniędzy, ż
eby zapł
acić
za mieszkanie i opł
acićsamochód, szkoł
ędzieci.
Musisz cośzrobić
, aby mi pomóc... Proszę
, spraw,
by mój mążnie piłtak duż
o. Nie mogędł
uż
ej
znosićjego pijaństwa. Mój mł
odszy syn bę
dzie po
raz kolejny powtarzałrok w szkole, jeś
li mu nie
pomoż
esz. Ma egzaminy w tym tygodniu.... I nie
zapominaj o są
siadce, która ma się
przeprowadzić. Niech to zrobi szybko, bo jużnie
potrafięjej znieś
ć
..." itd... itd...
Arcybiskup powiedział
: "Módlmy się
", i
wszyscy wstali na modlitwękońcową. Jezus
powiedziałdo mnie smutnym gł
osem:
"Zauważ
ył
aś
? Ani jeden raz nie powiedział
a Mi, ż
e
Mnie kocha. Ani jeden raz nie podzię
kował
a za dar,
jakiego jej udzielił
em, zniż
ają
c MojąBoskoś
ćdo jej
biednego czł
owieczeń
stwa, aby jąwznieś
ćdo Mnie.
Ani jeden raz nie powiedział
a: ’Dzię
kujęCi, Panie’.
To był
a litania próś
b... i tacy sąprawie wszyscy,
którzy przychodząMnie przyją
ć
.
Umarł
em z mił
oś
ci i zmartwychwstał
em. Z mił
oś
ci
czekam na każ
dego z was i z mił
oś
ci pozostajęz
wami... Wy jednak nie zdajecie sobie sprawy z tego,
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ż
e potrzebujęwaszej mił
oś
ci. Pamię
taj, ż
e w tej
wzniosł
ej dla duszy godzinie jestem Żebrakiem
Mił
oś
ci."
Czy zdajecie sobie sprawęz tego, że On,
Mił
oś
ć, bł
aga o nasząmił
oś
ć, a my Mu jej nie
dajemy? Co więcej, unikamy wyjścia na to
spotkanie z Mił
oś
ciąnad Mił
oś
ciami, z jedyną
mił
ością, która skł
ada siebie w nieustannej
ofierze.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
KOŃCOWE
Kiedy celebrans miałudzielić
bł
ogosł
awieństwa, Najś
więtsza Dziewica
powiedział
a:
„Bą
dźuważ
na, skoncentruj się
... Czynicie jakiś
dziwny gest, zamiast znaku Krzyż
a. Pamię
taj, ż
e to
bł
ogosł
awieństwo moż
e byćostatnim, jakie
otrzymujesz w swoim ż
yciu z rąk kapł
ana. Nie wiesz,
czy – wychodzą
c stąd – umrzesz czy nie. Nie wiesz,
czy bę
dziesz miał
a jeszcze okazjęprzyjąć
bł
ogosł
awieństwo od innego kapł
ana. Te
konsekrowane rę
ce udzielająci teraz
bł
ogosł
awieństwa w ImięNajś
wię
tszej Trójcy,
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dlatego czyńznak Krzyż
a z takim szacunkiem, jakby
to był
o ostatni raz w twoim ż
yciu.
Ileżtracimy, nie rozumiejąc tego i nie
uczestnicząc każdego dnia we Mszy ś
w. !
Dlaczego nie uczynićwysił
ku, by rozpocząć
dzieńpółgodziny wcześ
niej, aby pobiec na
Mszęś
w. i otrzymaćwszystkie
bł
ogosł
awieństwa, które Pan chce na nas
wylać? Zdajęsobie sprawęz tego, ż
e nie
wszyscy, z powodu swoich obowiązków, mogą
czynićto codziennie, ale mogliby – przynajmniej
dwa lub trzy razy w tygodniu. Wielu opuszcza
nawet Mszęśw. niedzielnąz bł
ahych powodów:
mająmał
e dziecko, dwoje lub dziesięcioro i
dlatego nie mogąuczestniczyćwe Mszy św. Czy
tak samo postępują, kiedy mająinne waż
ne
obowiązki? Mogąprzecieżwziąćwszystkie
dzieci lub iś
ćna zmianę: mążo jednej godzinie,
aż
ona – o innej, aby wypeł
nićobowiązek wobec
Boga. Mamy czas na studiowanie, na pracę, na
rozrywki, na wypoczynek, ale nie mamy czasu,
aby przynajmniej w niedzielęuczestniczyćwe
Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚW.
Jezus poprosił
mnie, abym został
a z Nim
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przez kilka minut, zaraz po Mszy ś
w. Powiedział
:
„Nie wychodź
cie zaraz po zakończeniu Mszy.
Pozostań
cie przez chwilęw Moim Towarzystwie.
Cieszcie sięnim i pozwólcie Mi radowaćsię
waszym...
Kiedy był
am dzieckiem, sł
yszał
am, że Pan
pozostaje w nas jakieś5 do 10 minut po Komunii
ś
w. Zapytał
am o to w tym momencie: „Panie, jak
dł
ugo, tak naprawdę
, pozostajesz z nami po Komunii
ś
w.?" Przypuszczam, ż
e Pan musiał
się
uś
miechnąćz powodu mojej gł
upoty.
Odpowiedział
:
„Tak dł
ugo, jak dł
ugo chcesz, moż
esz miećMnie przy
sobie. Jeś
li bę
dziesz do Mnie mówićprzez cał
y dzień,
zwracają
c siędo Mnie w czasie swoich zaję
ć
, bę
dę
cięsł
uchał
. Ja zawsze jestem z wami. To wy Mnie
opuszczacie. Wychodzicie po Mszy i koń
czy siędzień
ś
wię
towania. [Wedł
ug was] uczciliś
cie dzieńPań
ski i
zakończył
się
. Nie myś
licie o tym, ż
e Mnie
podobał
oby siędzielićwasze ż
ycie rodzinne,
przynajmniej w tym dniu. Macie w swoich domach
miejsce na wszystko i każ
de pomieszczenie czemuś
sł
uż
y: w jednym jest sypialnia, w innym gotujecie, w
innym jecie itd. Jak wyglą
da miejsce, które zrobiliś
cie
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dla Mnie? Nie chodzi o miejsce, w którym mielibyś
cie
tylko obraz pokryty przez cał
y czas kurzem, lecz o
miejsce, gdzie przynajmniej przez pię
ćminut dziennie
rodzina gromadził
aby się
, aby podzię
kowaćza dzień
,
za dar ż
ycia, aby prosićo to, czego codziennie
potrzebujecie, prosićo bł
ogosł
awieństwo, o opiekę
,o
zdrowie... Wszystko ma swoje miejsce w waszych
domach, oprócz Mnie.
Ludzie planująswój dzień
, tydzień, pół
rocze, swoje
wakacje itp. Wiedzą, którego dnia bę
dąodpoczywać
,
którego dnia pójdądo kina lub na zabawę
, kiedy
odwiedząbabcięlub wnuki, dzieci, przyjaciół
, kiedy
oddadząsięrozrywkom. A ile rodzin przynajmniej
jeden raz w miesiącu mówi: ‘To jest dzień
, kiedy
musimy iś
ćodwiedzićJezusa w Tabernakulum’? Ileż
jest cał
ych rodzin, które idąrozmawiaćze Mną
,
usią
ś
ćprzede Mnąi mówićdo Mnie, opowiadaćMi,
jak im sięwiodł
o w ostatnim czasie, opowiadaćMi o
swoich problemach, trudnoś
ciach, które mają
, prosić
Mnie o to, czego potrzebują
... uczynićMnie
uczestnikiem swoich spraw? Ile razy?
Ja wiem wszystko, czytam w najwię
kszej gł
ę
bi
waszych serc i umysł
ów, jednak lubię
, kiedy Mi
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opowiadacie o swoich sprawach, kiedy czynicie Mnie
ich uczestnikiem jak domownika, jak najbardziej
zaufanego przyjaciela. Ileżł
ask traci czł
owiek, gdy
nie daje Mi miejsca w swoim ż
yciu!"
W tym dniu i w innych dniach, kiedy
pozostawał
am z Nim, otrzymywał
am pouczenia.
Dzisiaj pragnęsiępodzielićz wami tym
posł
annictwem, które został
o mi zlecone. Jezus
mówił
:
„ Chciał
em zbawićMoje stworzenie, chociażmoment
otwarcia dla niego bramy Niebios byłpeł
en
ogromnego cierpienia...
Pamię
taj, ż
eż
adna matka nie karmił
a swego dziecka
swoim ciał
em. Ja zaśosiągną
ł
em ten szczyt Mił
oś
ci,
aby daćwam udział
w Moich zasł
ugach.
Msza ś
w. to Ja sam, który przedł
uż
am poś
ród was
Moje ż
ycie i MojąOfiaręKrzyż
ową. Bez zasł
ug
Mojego Życia i Mojej Krwi z czym staniecie przed
Ojcem? Z nicoś
ci z nę
dząi grzechem..."
Powinniś
cie przewyż
szaćw cnocie Anioł
ów i
Archanioł
ów, ponieważoni nie mająszczę
ś
cia
przyjmowania Mnie jako pokarmu, a wy – tak. Oni
pijąjednąkroplęze ź
ródł
a, a wy, mają
cł
askę
przyjmowania Mnie, posiadacie cał
y ocean, aby z
niego pić
."
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Inna sprawa, o której mówił
z bólem, odnosił
a
siędo osób, które ze swego spotykania sięz
Nim uczynił
y nawyk, utracił
y poczucie zdumienia
wobec każdorazowego spotkania sięz Nim.
Jezus mówił
,ż
e rutyna czyni niektóre osoby tak
letnimi, ż
e nie mająnic nowego do powiedzenia
Mu, kiedy Go przyjmują. Mówiło licznych
duszach poś
więconych, które tracągorliwoś
ć
rozmił
owania w Panu i czyniąze swego
powoł
ania funkcję, zawód, któremu oddająsię
tylko na tyle, na ile to konieczne, i czyniąto bez
uczucia...
Potem Pan mówił
mi o owocach, które
powinna przynieśćw nas każ
da Komunia ś
w.
Zdarza się, że ludzie przyjmująPana
codziennie, lecz nie zmieniająswego życia.
Poświęcająwiele godzin na modlitwęi
podejmująwiele dzieł
, ale ich życie nie ulega
zmianie. A ż
ycie, które sięstale nie przemienia,
nie wydaje prawdziwych owoców dla Pana.
Łaski, które otrzymujemy w Eucharystii, powinny
przynosićowoc nawrócenia i mił
oś
ci do naszych
bliź
nich.
My, świeccy, mamy bardzo waż
nąrolędo
speł
nienia w naszym Koś
ciele. Nie wolno nam
milczeć
. Pan posł
ałnas, wszystkich
ochrzczonych, abyś
my szli i gł
osili Dobrą
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Nowinę. Nie mamy prawa wchł
aniaćwszystkich
tych prawd, a nie dawaćich pozostał
ym ludziom.
Nie moż
emy pozwolićna to, by nasi bracia
umierali z gł
odu, gdy my posiadamy tyle chleba
w naszych rękach.
Nie wolno nam spokojnie patrzeć
, jak
rozpada sięKościół
, podczas gdy nam jest
wygodnie w naszych parafiach, w naszych
domach, gdy przyjmujemy tyle razy Pana, Jego
Sł
owo, homilie kapł
anów, odbywamy
pielgrzymki, doznajemy Mił
osierdzia Boż
ego w
sakramencie spowiedzi, dostępujemy cudownej
jednoś
ci dzięki pokarmowi Komunii św.,
rozmawiamy z tym lub innym kaznodzieją.
Innymi sł
owy, tyle otrzymujemy, a nie mamy
odwagi porzucićnaszej wygody i udaćsiędo
więzienia, do aresztu, aby porozmawiaćz
najbardziej potrzebującym, powiedziećmu, ż
e
nie powinien tracićducha, ż
e urodziłsięjako
katolik i Kościół
go potrzebuje, tu cierpiącego,
gdyżjego cierpienie przyczyni siędo zbawienia
innych, jego ofiara przyczyni siędo osiągnięcia
przez niego ż
ycia wiecznego.
Nie umiemy iś
ćtam, gdzie sąśmiertelnie
chorzy w szpitalach, żeby odmawiając koronkę
do Boż
ego Mił
osierdzia pomagaćim naszą
modlitwąw tym momencie walki dobra i zł
a, aby
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wybawićich z zasadzek i pokus szatańskich.
Każ
dy konający boi sięi umacnia go nawet
samo tylko trzymanie jego ręki i mówienie mu o
mił
oś
ci Boga i o cudownoś
ci, jaka go czeka w
Niebie, blisko Jezusa i Maryi, przy jego bliskich,
którzy jużodeszli. Godzina, w której ż
yjemy,
wymaga porzucenia obojętnoś
ci. Powinniś
my
byćprzedł
uż
eniem ręki naszych kapł
anów, aby
iś
ćtam, gdzie oni nie potrafiądotrzeć
. Ale do
tego, aby miećodwagę, powinniśmy przyjmować
Jezusa, ż
yćz Jezusem, karmićsięJezusem.
Boimy sięnaraż
ać, a wszystko, bracia, jest w
sł
owach Pana: "Szukajcie najpierw Królestwa
Boż
ego, a wszystko bę
dzie wam dodane". Oznacza
to, ż
e należy szukaćKrólestwa Bożego
wszelkimi ś
rodkami i wszelkimi sposobami i...
otworzyćręce, aby otrzymaćWSZYSTKO jako
dodatek, gdyżPan najlepiej pł
aci – Ten jedyny,
który jest uważ
ny na twoje najmniejsze potrzeby.
Bracie i siostro, dziękujęci, ż
e pozwolił
eśmi
speł
nićmisję, która został
a mi zlecona: daćci
poznaćte stronice.
Następnym razem, kiedy będziesz
uczestniczyćwe Mszy ś
w., przeż
yj ją. Wiem, że
Pan speł
ni wobec ciebie przyrzeczenie, ż
e
"nigdy więcej twoja Msza nie będzie taka, jak
wcześ
niej".
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Kiedy Go przyjmujesz, kochaj Go. Doświadcz
sł
odyczy odczuwania, jak spoczywasz u Jego
boku otwartego dla ciebie po to, aby On mógłci
zostawićSwój Kościół
i SwojąMatkę, otworzyć
dla ciebie bramy Domu Ojca. Doznaj Jego
Mił
osiernej Mił
oś
ci przez to świadectwo i usił
uj
Mu odpł
acićswojąmał
ąmił
oś
cią.
Niech Bóg ciębł
ogosł
awi,
Twoja siostra w Żyjącym Chrystusie
Catalina,

Świecka Misjonarka

Eucharystycznego Serca Jezusa

Przypisy tł
umacza:
Por. Iz 55,10-11. 2 Przebywania z Nim na
Kalwarii.
Por. J 15,13. 'Należy odróżnićobecnoś
ć
Jezusa Chrystusa pod postaciami
eucharystycznymi chleba i wina od Jego
obecnoś
ci w naszej duszy. Pod postaciami
eucharystycznymi Chrystus jest obecny tak
dł
ugo, jak dł
ugo istniejąte postacie, dopóki nie
ulegnąone zniszczeniu, np. przez spożycie, co
wedł
ug teologów następuje po kilkunastu
minutach. Chrystus jednak jest obecny pod
postaciami eucharystycznymi po to, by przyjś
ć
do naszej duszy, by w niej zamieszkaćnie na
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kilka minut, lecz na cał
ąwieczność
. 5 Por, Mt
6,33.

DODATEK
Z Homilii Ojca Świętego Jana Pawł
a II w
Kaliszu, 4 czerwca 1997:
<< Boże, który obdarzył
eśnas królewskim
kapł
aństwem, spraw, prosimy, abyś
my – jak św.
Józef, który na to zasł
użył
, by dotykaćrękoma i
nosićz szacunkiem w swych ramionach
Jednorodzonego Syna Twojego, zrodzonego z
Dziewicy Maryi – tak i my byś
my mieli ł
askę
sł
uż
yćprzy Twoich oł
tarzach w czystoś
ci serca i
niewinności postępowania, abyśmy dzisiaj
godnie przyjęli przenajświętsze Ciał
o i Krew
Twojego Syna i zasł
uż
yli na wiecznąnagrodęw
przyszł
ym ś
wiecie.
Piękna modlitwa. Odmawiam jącodziennie
przed Msząśw. i na pewno czyni to wielu
kapł
anów na świecie...»

Dziękczynienie po Mszy św. Modlitwa św.
Tomasza z Akwinu
Dzięki Ci skł
adam, Panie Ojcze ś
więty,
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wszechmogący, wieczny Boż
e, za to, ż
eśmnie
grzesznika, niegodnego sł
ugęswojego, bez
ż
adnej mojej zasł
ugi, a jedynie z Twego
mił
osierdzia posilićraczył
najdroższym Ciał
em i
KrwiąTwojego Syna, naszego Pana Jezusa
Chrystusa.
ProszęCię, niech ta Komunia święta nie
stanie siędla mnie wyrokiem potępienia, ale
niech będzie dla mnie zbawiennym zadatkiem
Twojego przebaczenia, zbrojąmojej wiary i
puklerzem dobrej woli. Niech mnie ona uwolni
od mych występków, wyniszczy we mnie
poż
ądliwoś
ći zmysł
owość, a wzmocni mił
oś
ći
cierpliwoś
ć, pokorę, posł
uszeństwo i wszystkie
cnoty. Niech mi będzie mocnąobronąprzeciw
zasadzkom nieprzyjaciół
tak widzialnych, jak
niewidzialnych. Niech cał
kowicie uspokoi we
mnie poruszenia cielesne i duchowe. Niech
przez niąmocno przylgnędo Ciebie, jedynego,
prawdziwego Boga. Niech wreszcie będzie
szczęś
liwym zakończeniem mojego ż
ycia.
ProszęCiętakż
e, abyśmnie grzesznika
raczyłdoprowadzićdo tej niewymownej uczty,
na której z Twoim Synem i Duchem Świętym
jesteśdla swoich wybranych prawdziwą
ś
wiatł
ością, cał
kowitym nasyceniem, wiekuistym
weselem, peł
niąszczęś
cia i radościądoskonał
ą.
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Amen.

Dziękczynienie po Komunii św. Ojca Pio
Pozostańze mną, Panie, Twoja bowiem
obecnoś
ćjest mi konieczna, Abym o Tobie nie
zapominał
. Ty wiesz, jak ł
atwo opuszczam
Ciebie.
Pozostańze mną, Panie, bo jestem sł
aby i
potrzebujęTwojej mocy, abym tak często nie
upadał
.
Pozostańze mną, Panie, bo Ty jesteśmoim
ż
yciem, bo bez Ciebie popadam w zniechęcenie.
Pozostańze mną, Panie, bo Ty jesteśmoim
ś
wiatł
em, bo bez Ciebie pogrąż
am sięw
ciemności. Pozostańze mną, Panie, aby mi
wskazywaćTwojąwolę.
Pozostańze mną, Panie, abym mógłsł
yszeć
Twój gł
os i iśćza Tobą.
Pozostańze mną, Panie, bo bardzo pragnę
Ciebie mił
owaći zawsze byćz Tobą.
Pozostańze mną, Panie, jeż
eli chcesz, abym
Ci dochowałwiernoś
ci.
Pozostańze mną, Panie, albowiem moja
dusza, choćtak biedna pragnie byćdla Ciebie
miejscem pociechy i gniazdem mił
ości.
Pozostańze mną, Panie Jezu, albowiem
ciemnośćzapada i dzieńsięjużkończy... to
42/44

Tajemnica Mszy Świętej

znaczy, że ż
ycie mija, a zbliż
a sięś
mierć
, sąd,
wieczność
, toteżmuszęodzyskaćsił
y, by w
drodze nie ustać, stąd więc potrzebujęCiebie.
Ciemnoś
ćzapada i ś
mierćsięzbliż
a. Lękam
sięmroków, pokus, oschł
oś
ci, krzyż
y, cierpień,
toteżtak bardzo pośród nocy i wygnania
potrzeba mi Ciebie, Panie Jezu.
Pozostańze mną, Jezu, ponieważpośród
nocy tego ż
ycia, wś
ród zagroż
eńpotrzebuję
Ciebie. Spraw, abym poznałCiebie – tak jak
Twoi uczniowie – przy ł
amaniu chleba, to znaczy
w Komunii Eucharystycznej, aby był
a ona
ś
wiatł
em rozpraszającym ciemności,
wspierającąmnie sił
ąi jedynąradościąmego
serca.
Pozostańze mną, Panie, ponieważw
godzinęśmierci chcębyćz Tobązjednoczony
przez Komunięalbo chociażprzez ł
askęi
mił
ość
.
Pozostańze mną, Jezu. Nie proszęCięo
Boskie pociechy, bo na nie nie zasł
uguję, ale o
dar Twojej obecnoś
ci.
O tak! Bardzo Cięo to proszę! Pozostańze
mną, Panie. Ciebie tylko szukam, Twojej mił
oś
ci,
Twojej ł
aski, Twojej woli, Twego Serca, Twego
Ducha, bo Ciebie mił
ujęi nie pragnęinnej
nagrody niżwiększego mił
owania Ciebie.
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Mił
oś
ciąmocną, praktyczną, z cał
ego serca - na
ziemi, aby potem zawsze i doskonale mił
ować
Ciebie przez cał
ąwiecznoś
ć.

Modlitwa po Komunii św.
Duszo Chrystusowa, uś
więćmnie.
Ciał
o Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysł
uchaj mnie.
W ranach Twoich ukryj mnie.
Nie dopuś
ć, abym sięoddaliłod Ciebie.
Od nieprzyjaciela zł
ośliwego brońmnie.
W godzinęś
mierci wezwij mnie.
I każmi przyjś
ćdo siebie,
abym ze świętymi Twymi chwaliłCięna wieki
wieków.
Amen.
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