
Najdroższa Krew Chrystusa 

 
Do czasu reformy kalendarza liturgiczne-

go po Soborze Watykańskim II w dniu 1 lipca 
obchodzona była uroczystość Najdroższej Krwi 
Chrystusa. Obecnie obchód ten został w Kościele 
powszechnym złączony z uroczystością Najświęt-
szego Ciała Chrystusa (zwaną popularnie Bożym 
Ciałem), zachował się jedynie - na zasadzie pew-
nego przywileju - w zgromadzeniach Księży Mi-
sjonarzy i Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. 

 
Najdroższa Krew Chrystusa Do dziś istnieją kościoły pod wezwaniem Najdroższej 

Krwi Chrystusa. Jak Boże Ciało jest rozwinięciem treści Wielkiego Czwartku, tak uroczy-
stość Najdroższej Krwi Jezusa była jakby przedłużeniem Wielkiego Piątku. Ustanowił ją 
dekretem Redempti sumus w roku 1849 papież Pius IX i wyznaczył to święto na pierw-
szą niedzielę lipca. Cały miesiąc był poświęcony tej tajemnicy. Papież św. Pius X prze-
niósł święto na dzień 1 lipca. Papież Pius XI podniósł je do rangi świąt pierwszej klasy 
(1933) na pamiątkę dziewiętnastu wieków, jakie upłynęły od przelania za nas Najświęt-
szej Krwi. 

Szczególnym nabożeństwem do Najdroższej Krwi Pana Jezusa wyróżniał się św. 
Kasper de Buffalo, założyciel osobnej rodziny zakonnej pod wezwaniem Najdroższej 
Krwi Pana Jezusa (+ 1837). Misjonarze Krwi Chrystusa mają swoje placówki także w 
Polsce. Od roku 1946 pracują w Polsce także siostry Adoratorki Krwi Chrystusa, założo-
ne przez św. Marię de Mattias. Gorącym nabożeństwem do Najdroższej Krwi wyróżniał 
się także papież św. Jan XXIII (+ 1963). On to zatwierdził litanię do Najdroższej Krwi 
Pana Jezusa, a w liście Inde a primis z 1960 r. zachęcał do tego kultu. 

Nabożeństwo ku czci Krwi Pańskiej ma uzasadnienie w Piśmie świętym, gdzie 
wychwalana jest krew męczenników, a przede wszystkim krew Jezusa Chrystusa. Po raz 
pierwszy Pan Jezus przelał ją przy obrzezaniu. W niektórych kodeksach w tekście 
Ewangelii według świętego Łukasza można znaleźć informację, że podczas modlitwy w 
Ogrodzie Oliwnym pot Jezusa był jak krople krwi (zob. Łk 22, 44). Nader obficie płynęła 
ona przy biczowaniu i koronowaniu cierniem, a także przy ukrzyżowaniu. Kiedy żołnierz 
przebił Jego bok, "natychmiast wypłynęła krew i woda" (J 19, 24). 

Serdeczne nabożeństwo do Krwi Pana Jezusa mieli święci średniowiecza. Połą-
czone ono było z nabożeństwem do Ran Pana Jezusa, a zwłaszcza do Rany Jego boku. 
Wyróżniali się tym nabożeństwem: św. Bernard (+ 1153), św. Anzelm (+ 1109), bł. Gue-
ryk d'Igny (+ 1160) i św. Bonawentura (+ 1270). Dominikanie w piątek po oktawie Bo-
żego Ciała, chociaż nikt nie spodziewał się jeszcze, że na ten dzień zostanie kiedyś 
ustanowione święto Serca Pana Jezusa, odmawiali oficjum o Ranie boku. 
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S Ł O W O  N A  N I E D Z I E L Ę …  
 

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z te-

go świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i 

wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w 

drogę i weszli do pewnego miasteczka samary-

tańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przy-

jęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. 

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: 

Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?» 

Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka. 

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się 

udasz». 

Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn 

Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć». 

Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw 

pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umar-

łych, a ty idź i głoś królestwo Boże». 

Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać 

się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a 

wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego». 

KOMENTARZ 

Dzisiaj, Ewangelia zaprasza nas do refleksji nad naśladowaniem Chrystusa. Czy 

ważne jest, aby naśladować Go tak, jak On tego oczekuje. Jakub i Jan jeszcze nie 

przyjęli nowiny o miłości i przebaczeniu: «Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień 

spadł z nieba i zniszczył ich?» (Łk 9,54). Inni powołani także nie pozbyli się więzów 

rodzinnych. Aby iść za Jezusem Chrystusem i wypełniać naszą misję, trzeba to czynić 

w wolności od wszelkich przywiązań: «Ktokolwiek (...) wstecz się ogląda, nie nadaje 

się do królestwa Bożego» (Łk 9,62). 

LITURGIA SŁOWA 

I czytanie: 1 Krl 19, 16b. 19-21 

II czytanie: Ga 5, 1.13-18  

Ewangelia: Łk 9, 51-62  



 
 

 

Z  O G Ł O S Z E Ń  P A R A F I A L N Y C H …    I N T E N C J E  M S Z A L N E  

 W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne.  

 

 Pierwszy czwartek  

Godzina święta o 17.30. 

 

 Pierwszy piątek 

Od godz. 17.30 modlitwy Straży Honorowej. O godz. 20.00 Msza dla młodzieży i pra-

cujących. Okazja do spowiedzi świętej od 16.00 do 17.00 oraz od 19.00 do 20.00. 

 

 Pierwsza sobota 

Modlitwy wynagradzające od godz. 6.45, Msza św. w intencjach wynagradzających 

Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 7.15 a po niej modlitwa różańcowa przed wy-

stawionym Najświętszym Sakramentem. 

 

 Chorych odwiedzimy w I sobotę miesiąca – 6 lipca od godz. 8.30. 

 

 2 lipca (pierwszy wtorek miesiąca) na godz. 17.30 Apostolstwo Dobrej Śmierci 

zaprasza na Różaniec do 7 Boleści Matki Bożej. Po Mszy Świętej spotkanie w salce 

kominkowej. 

 

 Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej. 

 

 Bóg zapłać za składane ofiary na cele inwestycyjne.  

 

 Spotkanie formacyjne dla Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca  

w niedzielę po Mszy św. wieczornej o godz. 18.50. 

 

 Wszystkim wypoczywającym życzymy bezpiecznych i udanych urlopów oraz czasu 

wakacji.  

 

PONIEDZIAŁEK 
1.07.2019 

g. 7.15 + za Halinę Fierka i dusze w czyśćcu cierpiące 

g.17.00 + za zm. z rodziny Puzdrowskich 

g.18.00 + za Agnieszkę i Bolesława Miłosz 
WTOREK 
2.07.2019 

g. 7.15 + za Zygmunta i Piotra Kreft 

g. 17.00 + za Stefanię, Józefa Myszk oraz zm. z rodziny 

g. 18.00 + za Halinę Stubińską 
ŚRODA 

Św. Tomasza 
Apostoła 

3.07.2019 

g. 7.15 
+ za Cecylię i Andrzeja Okrój oraz o zdrowie, siły i Boże błog. dla 
Bernarda 

g. 17.00 + za Bernarda (28 r. śm.) 

g. 18.00 + za Bolesława Myśliwiec (4 r. śm.) oraz zm. z rodziny Myśliwiec 
I CZWARTEK 

4.07.2019 
g. 7.15 Za parafian 

g. 17.00 + za rodziców Annę i Leona oraz brata Zygmunta i dziadków 

g. 18.00 + za Barbarę i Martę 
I PIĄTEK 

 
5.07.2019 

 

g. 7.15  + za Mariana Bednarek (12 r. śm.) oraz pokrewnych z obu stron 

g. 17.00 
1) + za Jana i Anielę oraz Elżbietę 
2) + za Zofię Kuchlin  

g. 18.00 + za Franciszka, Maksymiliana, Martę i Marię 

g. 20.00 + za Kazimierza Szreder (10 r. śm.) 
I SOBOTA 

Bł. Marii Teresy 
Ledóchowskiej 

6.07.2019 

g. 7.15 
1) W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu NMP 
2) O łaski dla bpa Arkadiusza i całej diecezji 

g. 17.00 + za Gerarda (w dniu urodzin) 

g. 18.00 

1) + za Agnieszkę i Leona Plichta oraz Urszulę Pelcer 
2) W intencjach dzieci pierwszokomunijnych o dary Ducha 
Świętego 

XIV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 
7.07.2019 

g. 7.30 
+ za Monikę, Aleksandra, Łucję i Pawła 
/rez. Majewska 

g. 9.30 
+ za Monikę, Antoniego, Stanisława Konkol oraz Elżbietę i 
Krystynę Pawłowskie 

g. 11.00 + za Krystynę Hinc 

g. 12.15 
O Błog. Boże dla Natalii i Wojciecha, Magdaleny i Tomasza, oraz 
Izabeli i Łukasza w I rocznice ślubu 

g. 
18.00 

+ za Jerzego i Klarę Lewna 


