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Uroczystość Najdroższej  

Krwi Pana Jezusa  
Rys historyczny  

 

Uroczystość poświęcona Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa sięga swymi 
korzeniami do corocznych obchodów związanych z 
relikwiami przechowywanymi w kościele San Nicola 
in Carcere w Rzymie, które według tradycji, są 
skrawkiem płaszcza Setnika, który przebił włócznią 
Ukrzyżowanego, aby upewnić się o Jego śmierci. 
Skrawek ten ze czcią został odcięty, gdyż był 
skropiony “krwią i wodą” (J 19, 34), która wypłynęła 
z przebitego boku Jezusa. Rzymscy książęta Savelli, 
którzy uważali się za potomków Centuriona, w 1708 
będąc bliscy śmierci, podarowali kościołowi p.w. San 
Nicola in Carcere ten bezcenny relikwiarz. Relikwia 
została umieszczona pod Ukrzyżowanym, który 
przemawia do mistyczki świętej Brigidy. Kult, jaki rozwinął się wokół 
najdroższej relikwi był mocny. Corocznie, w pierwszą niedzielę czerwca, 
uroczyście obchodziło się święto Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa. W roku 
1808, przypadającym pierwszym stuleciu przekazania relikwii, Kanonik ks. 
Franciszek Albertini, w tymże Kościele, zakłada Bractwo ku czci Najdroższej 
Krwi Chrystusa. Ksiądz Kasper del Bufalo, przyjaciel i syn duchowy 
Albertiniego, został przez niego wezwany, aby zajmował się sprawą 
inauguracji Pia Associazione (Dobroczynne Stowarzyszenie). W roku 1815 
Bractwo to, zostało podniesione do rangi Arcybractwa przez papieża Piusa 
VII. Ksiądz Kasper del Bufalo, przez głoszenie nauk, stał się największym 
inicjatorem Bractwa. Ono go zainspiruje do założenia w 1815 roku, w San 
Felice di Giano, Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. 
Młoda Maria De Mattias, podczas misji jakie ksiądz Kasper prowadził w 
Vallecorsa w 1822 roku, została dogłębnie poruszona jego kazaniami, gdy 
dojrzeje idea powołania do życia nowego Zgromadzenia sióstr, które założy 
w Acuto w 1834 roku, pod nazwą Adoratorek Krwi Chrystusa. 
W 1849 papież Pius IX, na wygnaniu w Gaeta, przyjął z wizytą księdza Jana 
Merliniego, Misjonarza Krwi Chrystusa, który przepowiedział mu koniec 
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wygnania jeżeli rozszerzy święto Najdroższej Krwi Chrystusa na cały Kościół. 
Papież mu odpowiedział: “Nie ślubuję, ale obiecuję”. Tak też się stanie. Pius 
IX wnet powrócił do Rzymu. Pamiętając o ‘obietnicy’, dekretem “Redempti 
sumus” z 10 sierpnia 1849, Pius IX rozszerzył na cały Kościół święto 
Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, które nieprzerwanie było 
obchodzone w pierwszą niedzielę czerwca. Papież Pius X, był tym, który  
w 1914 roku, ustalił datę liturgicznych obchodów na 1 lipca. Z racji Roku 
Jubileuszowego dnia 15 kwietnia 1934 roku Pius XI podniósł te obchody do 
stopnia Uroczystości. Paweł VI, z reformą Kalendarza, złączył ją ze świętem 
“Corpus Domini”, które od tej chwili obchodzi się w całym Kościele jako 
“Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa”. Zgromadzenia, żyjące 
według duchowości Krwi Chrystusa, obchodzą, jednak NAJDROŻSZĄ KREW 
CHRYSTUSA w dniu 1 lipca jako Uroczystość. WP 

 

O wielkiej tajemnicy Najdroższej Krwi 
Pana Jezusa 

Fragmenty kazania Benedykta XVI podczas Mszy św. w katedrze 
westminsterskiej pw. Przenajdroższej Krwi  

Jezusa Chrystusa w Londynie - 18 września 2010 r. 
Drodzy przyjaciele w Chrystusie! 

Na człowieku odwiedzającym tę 
katedrę wielkie wrażenie musi robić 
górujący nad nawą wielki krzyż, na 
którym jest ciało Chrystusa, 
umęczone, cierpiące i obolałe; śmierć 
tej niewinnej ofiary pojednała nas  
z Ojcem i dała nam uczestnictwo  
w życiu samego Boga. Rozpostarte 
ramiona Pana zdają się ogarniać cały 
ten kościół, unosząc do Ojca zastępy 
wszystkich wiernych, którzy gromadzą 

się wokół ołtarza Ofiary eucharystycznej i mają udział w jej owocach. Ukrzyżowany 
Pan jest ponad nami i przed nami jako źródło naszego życia i zbawienia, 
«arcykapłan dóbr przyszłych», jak nazywa Go autor Listu do Hebrajczyków  
w dzisiejszym pierwszym czytaniu (Hbr 9, 11). W cieniu, jeśli można tak 
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powiedzieć, tego uderzającego wizerunku 
pragnę rozważyć Słowo Boże, które było 
czytane wśród nas, a także zastanowić się 
nad tajemnicą Najdroższej Krwi. Ta 
tajemnica pozwala nam bowiem dostrzec 
jedność ofiary Chrystusa na krzyżu, Ofiary 
eucharystycznej, którą On dał swemu 
Kościołowi, i Jego wiecznego kapłaństwa, 
na mocy którego, siedząc po prawicy Ojca, 
nieustannie wstawia się za nami, 
członkami Jego Mistycznego Ciała. 
Zacznijmy od ofiary krzyżowej. Wylana 
Krew Chrystusa jest źródłem życia 
Kościoła. Jak wiemy, św. Jan widzi w krwi i 
wodzie, która wypłynęła z ciała naszego 
Pana, źródło boskiego życia, które jest 
darem Ducha Świętego, przekazywanym 
nam w sakramentach (J 19, 34; por. 1 J 1, 
7; 5, 6-7). List do Hebrajczyków 
«uwydatnia», że tak powiem, liturgiczne implikacje tej tajemnicy. Poprzez swoje 
cierpienie i śmierć, swoje samoofiarowanie się w wiecznym Duchu Jezus stał się 
naszym Najwyższym Kapłanem i «pośrednikiem Nowego Przymierza» (Hbr 9, 15). 
Słowa te nawiązują do słów samego Pana Jezusa, wypowiedzianych w czasie 
Ostatniej Wieczerzy, kiedy ustanowił Eucharystię jako sakrament swego Ciała, 
wydanego za nas, i swojej Krwi nowego i wiecznego przymierza, przelanej na 
odpuszczenie grzechów (por. Mk 14, 24; Mt 26, 28; Łk 22, 20).  Wierny poleceniu 
Chrystusa: «to czyńcie na moją pamiątkę!» (Łk 22, 19), Kościół w każdym miejscu 
i czasie, sprawując Eucharystię, aż do chwili, kiedy Pan powróci w chwale, raduje 
się Jego sakramentalną obecnością i czerpie moc z Jego zbawczej ofiary, złożonej 
na odkupienie świata. Realność Ofiary eucharystycznej zawsze stanowiła 
centralny element wiary katolickiej; podawana w wątpliwość w XVI w., została 
uroczyście potwierdzona na Soborze Trydenckim, w kontekście naszego 
usprawiedliwienia w Chrystusie. Jak wiemy, tu w Anglii wielu ludzi ofiarnie broniło 
Mszy św., niejednokrotnie płacąc za to wysoką cenę. Zapoczątkowali oni 
nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu, które znamionuje katolicyzm na tych 
wyspach. Ofiara eucharystyczna Ciała i Krwi Chrystusa zawiera z kolei tajemnicę 
nieustannie trwającej męki naszego Pana w członkach Jego Mistycznego Ciała — 
Kościoła, w każdym czasie. Wielki krzyż, który góruje tutaj ponad nami, służy jako 
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przypomnienie, że Chrystus, nasz wiekuisty Najwyższy Kapłan, codziennie włącza 
nasze ofiary, cierpienia, potrzeby, nadzieje i pragnienia w nieskończone zasługi 
swojej własnej ofiary. Przez Niego, z Nim i w Nim oddajemy nasze własne ciała na 
ofiarę świętą i miłą Bogu (por. Rz 12, 1). W tym sensie zostajemy włączeni w Jego 
wiekuistą ofiarę, dopełniając, jak mówi św. Paweł, w naszym ciele braki udręk 
Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół (Kol 1, 24). W życiu Kościoła, 
jego doświadczeniach i udrękach, Chrystus, zgodnie z surowymi słowami Pascala, 
wciąż kona aż do skończenia świata (Pensées, 553, éd. Brunschvicg). Ten aspekt 
tajemnicy Najdroższej Krwi Chrystusa we wszystkich epokach ukazany jest  
w sposób najbardziej wymowny przez męczenników, którzy pili z tego samego 
kielicha, z którego pił sam Chrystus, i których krew, wylana w zjednoczeniu z Jego 
ofiarą, daje Kościołowi nowe życie. Znajduje on swoje odbicie w naszych braciach 
i siostrach na całym świecie, którzy nawet teraz cierpią dyskryminację  
i prześladowania za swą wiarę chrześcijańską. Obecny jest też, często w sposób 
ukryty, w cierpieniu wszystkich tych pojedynczych chrześcijan, którzy codziennie 
łączą swoją ofiarę z ofiarą Chrystusa, w intencji uświęcenia Kościoła i zbawienia 
świata. W sposób szczególny ogarniam myślą tych, którzy duchowo uczestniczą  
w tej Eucharystii, a w szczególności ludzi chorych, starych, niepełnosprawnych  
i tych, którzy cierpią psychicznie i duchowo. (…)  
Rozpostarte na krzyżu ręce naszego Pana pobudzają nas także do zastanowienia 
się nad naszym udziałem w Jego wiecznym kapłaństwie, a tym samym nad naszą 
odpowiedzialnością jako członków Jego Ciała, za niesienie mocy pojednania, 
płynącej z Jego ofiary, światu, w którym żyjemy. Sobór Watykański II wyraźnie 
mówi, że wierni świeccy odgrywają niezastąpioną rolę w misji Kościoła, gdy dążą 
do tego, by stać się zaczynem Ewangelii w społeczeństwie i przyczyniać do 
szerzenia królestwa Bożego w świecie (por. Lumen gentium, 31; Apostolicam 
actuositatem, 7). Apel Soboru do wiernych świeckich, by urzeczywistniali swoje 
powołanie, otrzymane w chrzcie, do współuczestniczenia w misji Chrystusa, był 
odbiciem idei i nauczania Johna Henry'ego Newmana. Niech głębokie myśli tego 
wielkiego Anglika nadal inspirują wyznawców Chrystusa w tym kraju do 
upodabniania się poprzez każdą myśl, każde słowo i czyn do Chrystusa, a także do 
wytrwałych działań w obronie tych niezmiennych prawd moralnych, które — 
rozwinięte, wyjaśnione i potwierdzone przez Ewangelię — stanowią fundament 
prawdziwie ludzkiego, sprawiedliwego i wolnego społeczeństwa. Jak bardzo 
potrzebuje tego świadectwa współczesne społeczeństwo! Jak bardzo 
potrzebujemy, w Kościele i społeczeństwie, świadków piękna świętości, świadków 
blasku prawdy, świadków wolności i radości płynącej z żywej więzi z Chrystusem! 
Jedno z naszych największych wyzwań dnia dzisiejszego polega na tym, by znaleźć 
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przekonujący sposób mówienia o mądrości i wyzwalającej mocy Słowa Bożego 
światu, który tak często postrzega Ewangelię jako ograniczenie ludzkiej wolności, 
nie zaś jako prawdę, która wyzwala nasze umysły i dodaje blasku naszym 
dążeniom, by mądrze i dobrze żyć, zarówno jako poszczególne osoby jak 
i członkowie społeczeństwa. Drodzy przyjaciele, w tej katedrze Przenajdroższej 
Krwi zachęcam was raz jeszcze, byście spojrzeli na Chrystusa, który przewodzi nam 
w wierze i ją wydoskonala (por. Hbr 12, 2). Proszę was, byście jeszcze pełniej 
zjednoczyli się z naszym Panem, poprzez współuczestnictwo w Jego ofierze krzyża 
i oddawanie Mu «duchowej czci» (Rz 12, 1), która obejmuje każdy aspekt naszego 
życia i znajduje wyraz w naszych wysiłkach, by przyczyniać się do nadejścia Jego 
królestwa. Modlę się, byście postępując w ten sposób, dołączyli do grona wiernych 
wyznawców Chrystusa, którzy żyli w tym kraju na przestrzeni całej jego długiej 
chrześcijańskiej historii, budując społeczeństwo prawdziwie godne człowieka, 
godne waszych najlepszych narodowych tradycji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Panie bądź uwielbiony przez Najdroższą Krew, przelaną na krzyżu, którą 
obmywasz nas z grzechów… 
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Krótkie medytacje 
 

Uroczystość Najświętszej Trójcy  
– 7 czerwca 2020 r. 

J (3,16-18). Jezus powiedział 
do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, 
że Syna swego Jednorodzonego dał, aby 

każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg 
nie posłał swego Syna na świat po to, 

aby świat potępił,  
ale po to, by świat został przez   

Niego zbawiony. Kto wierzy 
w Niego, nie podlega potępieniu;  

a kto nie wierzy, już został 
potępiony, bo nie uwierzył w imię 

Jednorodzonego Syna Bożego”. 
 

Jaki jest Bóg? 
Bóg grozy czy Bóg miłosierdzia? On sam, objawiając się Mojżeszowi, 

nakreślił swój obraz: „Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, 
bogaty w łaskę i wierność”. Zatrzymujemy się – jak Mojżesz – przed Panem. 
Pełni zdumienia, podejmujemy wołanie zapisane i wyśpiewywane w Psalmie: 
„Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże”. To wołanie wiary Starego Testamentu. 
Wiary, która była pełna zdumienia i zachwytu wobec Niewidzialnego,  
a przecież Obecnego. Nowy Testament, nie przekreślając dawnego obrazu 
Boga, wniósł nowe spojrzenie na Przedwiecznego. Apostoł pisze: „Łaska Pana 
Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym”. To zdanie 
jest jednym z biblijnych opisów tajemnicy Boga – zawsze jednego, a zarazem 
troistego. W tę troistość Boga uwierzyć trzeba. Uwierzyliśmy. Ale człowiek 
chciałby swoją wiarę rozumieć. I dlatego, posiłkując się wieloma miejscami 
Bożego objawienia, usiłuje ludzkimi słowami ogarnąć Boską rzeczywistość. 
Niemożliwe? Możliwe, choć nie do końca. Ale nawet i to, co jesteśmy  
w stanie rozumem pojąć, pozwala nam być bliżej Boga. Bez wiary do Boga 
zbliżyć się nie można. Bez wiary – i tu twarde słowa Jezusa – „kto nie wierzy, 
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już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”. 
Obawa, by wiary nie utracić? Tak, taka obawa powinna gdzieś na dnie serca 
drzemać. Równocześnie ze zobowiązaniem, by innym, zwłaszcza tym blisko 
nas, pomagać w wierze trwać, wiarę w Boga Trójjedynego odnajdywać. 
Oremus. 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi  
                             Chrystusa – 11 czerwca 2020 r. 

J (6,51-58). Jezus powiedział do Żydów: 
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił  

z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył 
na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje 

Ciało wydane za życie świata”. Sprzeczali się 
więc między sobą Żydzi, mówiąc: 

„Jak On może nam dać swoje ciało do 
jedzenia?”. Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, 

zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli 
nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani 

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. Ciało moje jest 

prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest 
prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało 

i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja 
żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest 

chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi 
przodkowie, a poumierali.  Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. 

Jezus ukryty, ale prawdziwy… 
Prowadził ich Bóg „przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów 

jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody...”. To obraz także 
naszego świata. Jedyną siłą fizyczną była dla Izraelitów manna, ten – jak 
mówili – „pokarm mizerny”. I woda ze skały. To musiało starczyć. 
Chrześcijanie zawsze widzieli w znaku manny zapowiedź innego pokarmu, 
który Bóg obiecał człowiekowi, a Jezus – Boży Syn obietnicę ową spełnił. Był 
wieczór Wielkiego Czwartku. Mocą Jezusa była męka, która miała się zacząć 
za kilka godzin. Kielich jest udziałem we Krwi Chrystusa, a łamany chleb – jak 
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pisze Apostoł – udziałem w Ciele Chrystusa. Świat jest pustynią wielką  
i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, ziemią suchą, bez wody... 
To przejmujący obraz naszego świata. Dodać wypada, że wężów jadowitych 
sami namnożyliśmy w tym świecie, a skorpionów jadowitych nazgarnialiśmy 
ponad miarę. Źródła życiodajnej wody albo zasypaliśmy, albo zatruliśmy. 
Została nam manna... Nie ta Mojżeszowa manna z pustyni. Manną naszych 
czasów – od dwóch tysięcy lat jest chleb, nad którym kapłan we wspólnocie 
Kościoła powtarza słowa Jezusa: „Bierzcie i jedzcie (...), to jest bowiem Ciało 
moje” i po chwili: „Bierzcie i pijcie (...), to jest bowiem kielich Krwi mojej”. 
Pokarm i napój... „Kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie” – zapewnia 
Jezus. Rozpiera nas radość i wdzięczność. Świątynia za ciasna – trzeba z niej 
wyjść, niech inni także zobaczą, niech niebo nad nami i wiosenne kwiaty 
wiedzą, że uwierzyliśmy i że ta wiara nas przemieniła. Pokazujemy światu 
nasz Skarb – chleb, opłatek Bożego Ciała. Czy nas rozumieją? Ale my musimy 
pokazać światu powód naszej radości i dumy. Nasz Skarb. Kapłan niesie ów 
Skarb w złotej monstrancji. My – w sercach, bo przecież przyjęliśmy Go  
w Komunii świętej. Niesiemy w sobie Jezusa, niesiemy w sobie życie, które 
On przyniósł i które nam obiecał. Oremus. 

 

XI Niedziela Zwykła – 14 czerwca 2020 r. 

Mt (9,36—10,8). Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani  
i porzuceni, jak owce niemające 
pasterza. Wtedy rzekł do swych 

uczniów: „Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników 

mało. Proście Pana żniwa, żeby 
wyprawił robotników 

na swoje żniwo”. Wtedy 
przywołał do siebie dwunastu 

swoich uczniów i udzielił im 
władzy nad duchami nieczystymi, 

aby je wypędzali i leczyli wszystkie 
choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – 

Szymon, zwany Piotrem i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i 
brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, 

 i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. 
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Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: „Nie idźcie do  
pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do 

owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo 
niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, 

Świadkowie wiary 
I tak stał się Kościół... Przypatrując się historii zbawienia zapisanej na 

kartach Biblii, widzimy, że Bóg od wieków realizuje dzieło łaski, gromadząc 
ludzi wokół postaci przez siebie wybranych. W wielkim skrócie ukazują to 
dzisiejsze czytania. Najpierw Mojżesz, na którego Pan zawołał z góry i którego 
posłał do rodaków z trudnym do zrozumienia posłannictwem: „wy będziecie 
Mi królestwem kapłanów i ludem świętym”. A w Ewangelii mamy słowo  
o Jezusie. Tu przychodzi nam z pomocą apostoł Paweł, pisząc: „Chrystus 
umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami”. Rozwija myśl w zdaniu: 
„zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna”. Kto? My – ja, ty, 
miliardy ludzi. Nie wszyscy o tym wiedzą, choć za wszystkich Jezus ofiarował 
swoje życie. Trzeba wszystkim mówić, trzeba z tą dobrą nowiną iść przez 
świat. Trzeba promieniować mocą, jaką daje Jezus – Zwycięzca. Trzeba głosić: 
„Bliskie już jest królestwo niebieskie”. I na potwierdzenie tej wieści chorych 
uzdrawiać, umarłych wskrzeszać, trędowatych oczyszczać, złe duchy 
wypędzać. I to jest Kościół. Wspólnota ludzi, którzy Jezusowi uwierzyli. Idą  
z tym posłannictwem już dwa tysiące lat. Czy wszyscy są obdarzeni 
cudotwórczą mocą? Nieliczni tylko. Ale każdy może wokół siebie krzewić 
dobro – pielęgnować i leczyć chorych, towarzyszyć umierającym, stawać do 
walki z nieludzkim trądem niesprawiedliwości, złe duchy w świecie 
demaskować i przeganiać. Gdy nie braknie tej postawy służby Bożemu  
i ludzkiemu dobru, wtedy Wszechmogący i cudotwórczymi mocami przyjdzie 
z pomocą. Oremus 

XII Niedziela Zwykła – 21 czerwca 2020 r. 
Mt (10,26-33). Jezus powiedział do swoich apostołów:  

„Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być 
wyjawione ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. 

Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co 
słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się 

tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą.  
Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. 
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Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za 
asa? A przecież bez woli Ojca 

waszego żaden z nich nie spadnie 
na ziemię. U was zaś policzone są 
nawet wszystkie włosy na głowie. 

Dlatego nie bójcie się: jesteście 
ważniejsi niż wiele wróbli. 

Do każdego więc, kto się przyzna 
do Mnie przed ludźmi, 

przyznam się i Ja przed moim 
Ojcem, który jest w niebie. 

Lecz kto się Mnie zaprze przed 
ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”. 

 

Po czyjej jestem stronie? 
Lęk o życie... Kogo się lękamy? Czego się lękamy? Najbardziej lękamy się 

ludzi. Potrafią być nieprzewidywalni. Albo niesamowicie przewidywalni  
w nienawiści, chęci zemsty, żądzy niszczenia. Jak mają powody, a nieraz – co 
gorsze – gdy powodów nie potrafimy dostrzec. Słuchacze Jezusa pewnie nie 
mieli w owym dniu obaw, że ktoś ich będzie prześladował za to, że są  
z Jezusem. Nawet, że ktokolwiek zwróci się przeciw Niemu. A jednak tak się 
stało. Od tamtego dnia minęło 2000 lat i wciąż wracają bezrozumne ataki 
przeciw chrześcijanom. Każda epoka ma swoich męczenników. Przed 
narodzeniem Jezusa w imię Boga szli prorocy, głosząc orędzie 
sprawiedliwości i wiary. Cierpienie było ich nieodłącznym towarzyszem. Ale 
to jeden z nich, Jeremiasz, napisał: „[Pan] uratował (...) życie ubogiego z ręki 
złoczyńców”. Co było, co jest siłą wyznawców Boga – uczniów Jezusa, gdy 
przychodzi czas próby? Gdy się kończą słowne pogróżki, a zaczynają bicie, 
tortury, znęcanie się, wreszcie śmierć? Bo i ona przychodzi. Ponad wszystkim 
jest świadomość, że życie to więcej niż cielesne, biologiczne trwanie. 
Owszem, ono jest ważne i cenne. Ale jest jeszcze życie sięgające wieczności, 
niewspółmiernie ważniejsze. Tortura boli, lęku wypłoszyć się nie da. Ale nad 
jednym i drugim jest wiara w zapewnienie Jezusa, że bez woli Ojca nawet 
wróbel nie spadnie na ziemię. Czyżby nasz Ojciec chciał cierpienia 
męczenników? Może także mojego cierpienia? Pytanie bez wątpienia trudne. 
Bez spojrzenia na krzyż Jezusa nie sposób znaleźć odpowiedzi. Męczennicy 
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odpowiedzieli wiarą. W jej świetle krzyż przestaje być narzędziem śmierci, 
 a staje się znakiem zwycięstwa. Orędzie 

 

XIII Niedziela Zwykła – 28 czerwca 2020 r. 
Mt (10,37-42). Jezus 

powiedział do swoich 
apostołów: „Kto kocha ojca 

lub matkę bardziej niż 
Mnie, nie jest Mnie 

godzien. I kto kocha 
syna lub córkę bardziej niż 

Mnie, nie jest Mnie 
godzien. Kto nie bierze 

swego krzyża, a idzie za 
Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci 

swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje;  
a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje 

proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje 
sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. 

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, 
dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam,  

nie utraci swojej nagrody”. 
 

Jezus ponad wszystko… 
„Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma.” To 

właśnie wydarzyło się w Szunem. Czy dzisiaj przez nasze miasta i wioski 
przechodzą prorocy? Pewnie tak, ale jak ich rozpoznać? Otóż owa kobieta 
nakłaniała Elizeusza do gościny w jej domu – to więcej niż zaproszenie na 
posiłek. Czy jego jednego? Nie wiemy, wszelako gościnność w tamtych 
czasach miała inne oblicze niż dziś. Otwierała nie tylko drzwi domów, ale  
i ludzkie serca. Łatwiej było wśród wielu ludzi rozpoznać tego, który jest 
„świętym mężem Bożym”. My dzisiaj jesteśmy zamknięci w pudłach 
samochodów, odizolowani jakąś obsesją prywatności. I przechodzimy obok 
nierozpoznanych Bożych ludzi. Jezus ułatwia nam sprawę. Powiada, że na 
miejscu proroka może być sprawiedliwy człowiek, może być ktoś spragniony, 
może ktoś „najmniejszy”. Nie wytłumaczymy się z zamkniętych domów i serc. 
I tracimy wiele, bo nawet ten „najmniejszy” – z wyglądu, z ubioru, na pierwsze  
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wrażenie może wydawać się mało ciekawym człowiekiem, a być może niesie 
w sobie bogactwo ducha, wiary, radości. Zresztą, czy tylko owi zewnętrznie 
ciekawi ludzie mogą wnieść w nasze życie jakiś Boży dar? Choć raz takiego 
człowieka spotkać, nierozpoznanego pozdrowić, zamyślonego uśmiechem 
obdarzyć, kubek świeżej wody podać... Serce ofiarować... Kto tak potrafi 
uczynić, „nie utraci swojej nagrody”. Oremus 
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Intencje na miesiąc czerwiec 2020 r. 

01.06.2020 
Poniedziałek 

Święto NMP Matki Kościoła 

9.00 † Marek Adamaszek (P) 

18.00 † Wiesław Wanio (P) 

02.06.2020 
Wtorek 

7.00 † Helena Handzlik (P) z ul. Szkotnia 

18.00 † Czesław Caputa (P) 

Środa  
03.06.2020 

7.00 † Krystyna Zaręba (P) 

18.00 
† Zdzisław Łyszczek (P) 
† Ewa Surma  

04.06.2020 
Czwartek 

Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 

7.00 † Maria Młocek (P) 

18.00 † Janusz Kózka (P) 

05.06.2020 
Piątek 

7.00 † Tadeusz Stanclik (P) 

18.00 
1. † Ernestyna i Tomasz Mydlarz 
2. O zdrowie i Boże błog. dla członków II Róży 
Mężów Włodzimierza Drożdża  

06.06.2020 
Sobota 

7.00 
1. † Józefa Wróbel (P) 
2. † Władysław Hujda z synami 

18.00 
W int. Jubilatów Bolesława i Janiny z ok. 50 r. 
Ślubu o Boże błog. i opiekę Matki Bożej  

07.06.2020 
Niedziela 

Uroczystość Najświętszej Trójcy 

7.00 † Edward Kućka z żoną Jolantą 

9.00 
1. † Aniela i Stanisław Jarnot  
2. † Adam Foks 

11.00 
1. † Zdzisław Drożdż w 6 r. śm. 
2. † Piotr Mydlarz w 1 r. śm. 
3. Za Parafian 

17.00 † Ernestyna Mydlarz (P) 

08.06.2020 
Poniedziałek 

7.00 † Paweł Machniowski w 1 r. śm. 

18.00 † Maria i Jan Kolbe z córkami 

09.06.2020 
Wtorek 

7.00 † Halina Graś (P) 

18.00 † Jan Dyrduła (P) 

Środa  
10.06.2020 

7.00 † Anna Soja (P) 

18.00 
1. † Rozalia i Antoni Zeman z córkami i synem 
2. W int. Joanny z synem Danielem o Boże błog.  
i opiekę Matki bożej 

11.06.2020 
Czwartek 

Uroczystość Bożego Ciała 

7.00 † Maria Piznal z mężem i synami  

9.00 
1. † Helena Stanclik (P) 
2. † Jan Olesiak z żoną Zofią, synem Bolesławem 
i córką Krystyną 
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11.00 

1. † Janusz Kózka (P) 

2. † Maria Zając (P) 
3. Za Parafian  

12.06.2020 
Piątek 

7.00 † Helena Handzlik (P) z ul. Partyzantów 

18.00 
1.† Franciszek Wadoń (P) 
2.† Maria Żmuda (P) 

13.06.2020 
Sobota 

7.00 † Janina Baścik (P)  

18.00 
1. † Antoni i Józefa Kaim z synem Piotrem  
2. † Marek Maciejczyk (P) 

14.06.2020 

Niedziela 

Odpust 

Parafialny  

XI Niedziela Zwykła 

7.00 † Gabriel Perlak w 20 r. śm. 

9.00 

1. W int. Jubilatów z ok. 40 r. Ślubu o Boże błog. 
i opiekę Matki Bożej na dalsze lata 
2. † Marian i Monika Mleczko z synem ks. 
Bolesławem 

11.00 

1. Za parafian  
2. W int. Członków Rady Parafialnej i Duszpa - 
sterskiej naszej Parafii o Boże błog. i opiekę 
Matki Bożej  

3. W pewnej intencji 

17.00 † Jan Mleczko (P) 

15.06.2020 
Poniedziałek 

7.00 † Marian Dybał (P) 

18.00 † Marek Koźbiał (P) 

16.06.2020 
Wtorek 

7.00 † Genowefa Handzlik (P) 

18.00 † Zdzisław Łyszczek (P) 

Środa  
17.06.2020 

7.00 † Jadwiga Handzlik (P) 

18.00 
1. † Mirosław Olszowy (P) 
2. † Wiesław Wanio (P) 

18.06.2020 
Czwartek 

7.00 † Julian Gibas (P) 

18.00 † Janusz Kózka (P) 

19.06.2020 
Piątek 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

7.00 † Halina Nastyń z ojcem  

18.00 † Jan Łysoń z żoną Stanisławą 

20.06.2020 
Sobota 

7.00 † Janusz Kózka (P) 

18.00 † Anna Gibas (P) 

21.06.2020 

Niedziela 

XII Niedziela Zwykła 

7.00 † Stanisław Piekiełko z rodzicami i bratem 

9.00 
1. † Helena Stanclik (P)  
2. † Anna Karkoszka (P) 

11.00 
1. † Franciszka Zeman w 19 r. śm. (ona) 
2. † Janina Ligęza (P) 
3. Za Parafian 
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17.00 † Jan Kaczmarz w 3 r. śm. 

Wakacyjny czas odprawiania Mszy świętych 

22.06.2020 
Poniedziałek 

18.00 
1. † Maria Żmuda (P) 
2. † Zofia Kliś (P) 

Wtorek 
23.06.2020 

7.00 
1. † Józef i Agnieszka Drożdż z synem 
Zdzisławem  
2. † Józefa Wróbel (P)  

Środa  
24.06.2020 

18.00 
1. † Józef Piwiński z żoną Stanisławą  
2. † Stanisław Waligóra (P) 

25.06.2020 
Czwartek 

7.00 
1. † Mirosław Olszowy (P) 
2. † Jan Mleczko (P) 

26.06.2020 
Piątek 

9.00 
W int. Uczniów, Dyrekcji, Nauczycieli i Rodziców 
na zakończenie roku szkolnego 

18.00 
1. † Jan Dyrduła (P)  
2. O zdrowie i Boże błog. dla IV Róży Kobiet Marii 
Drożdż 

27.06.2020 
Sobota 

7.00 
1. † Janusz Kózka (P) 
2. † Janina Ligęza (P) 

28.06.2020 
Niedziela 

XIII Niedziela Zwykła 

7.00 † Władysław Dziergas z rodzicami 

9.00 
1. † Stanisław Pająk z teściami  
2. † Józef Jarnot w 8 r. śm. 

11.00 

1. † Paweł Kaczmarczyk  
2. W int. Sebastiana z ok. Roczku o Boże błog.  
    i opiekę Anioła Stróża 
3. Za Parafian 

17.00 
W int. Jubilatów Dagmary i Piotra z ok. 15 r. 
Ślubu o Boże błog. i opiekę Matki Bożej na dalsze 

lata 

29.06.2020 
Poniedziałek 

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

9.00 † Józef Jurzak w 13 r. śm. z żoną Elżbietą 

18.00 † Piotr Cholewka 

Wtorek 
30.06.2020 

7.00 † Ernestyna Mydlarz (P) 

Środa 
01.07.2020 

18.00 † Franciszek Żmuda w 21 r. śm. 

02.07.2020 

Czwartek 
7.00 

W int. Jubilatów Marii i Artura z ok. r. Ślubu  

o Boże błog. i opiekę Matki Bożej na dalsze lata 

03.07.2020 
Piątek 

18.00 † Marek Koźbiał (P) 

04.07.2020 
Sobota 

7.00 † Zdzisław Łyszczek (P) 
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Dar męskości i ojcostwa! 

Męskość – ojcostwo  
Podstawowym wymiarem 
działania mężczyzny jest jego 
wrodzona tendencja do 
przemieniania świata. 
W szczególny sposób uczestniczy 
on w stwórczej działalności Boga, 
zmieniając świat w dwojaki 
sposób: poprzez walkę ze złem 
oraz przemieniając świat przez 
swoją pracę. W ten sposób mężczyzna, choć w drobnej części, przyczynia się 
do rozwoju i wzrostu dobra powszechnego. W przyszłości jego praca i sukces 
zawodowy będą powodem dumy jego dzieci. Spośród wszystkich cech 
charakteryzujących dojrzałą postawę i odpowiedzialność mężczyzny, należy 
wymienić: 
– mężczyzna jako król – przywódca, głowa domu, charakteryzujący się 
roztropnością i umiejętnością podejmowania słusznych wyborów; 

– wojownik – walczący o swoją rodzinę, w razie potrzeby gotów jest stanąć 
w jej obronie; 

– doradca – będący obok, obecny w życiu członków swojej rodziny, zawsze 
służący radą, otaczający ich szacunkiem i miłością; 

– przyjaciel – gotowy otwartym sercem przyjąć i pomóc we wszystkich 
problemach. 

Jednak pierwszym i podstawowym zadaniem mężczyzny jest ojcostwo.  
Mężczyzna jest powołany, by żył w świadomości roli, jaką ma w przyszłości 
spełniać – męża i ojca. (…) Dar ojcostwa jest ściśle związany 
z macierzyństwem, ponieważ rodzi się ze wzajemnej miłości współmałżonków. 
Poczęte dziecko przenosi miłość rodziców w wymiar nieskończony. Mężczyzna 
poprzez zjednoczenie seksualne staje się współpracownikiem Boga w dziele 
stwórczym, dlatego spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność za płodność 
kobiety. (…) Płodność kobiety jest cykliczna, dlatego od mężczyzny wymaga się 
odpowiedzialnego ojcostwa, które polega przede wszystkim na opanowaniu 
własnych skłonności seksualnych w czasie okresów płodnych kobiety. W tym 
czasie małżonkowie winni w inny sposób okazywać sobie wzajemną miłość 
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poprzez czułość, dotyk, pocałunek czy rozmowę. W tej delikatnej kwestii 
potrzebny jest dialog małżeński, by dziecko było decyzją obojga małżonków – 
przyjęte z radością, chciane i oczekiwane. (…) Źródłem teologii ojcostwa jest 
prawda wiary mówiąca, że Bóg jest Ojcem Jezusa Chrystusa i wszystkich ludzi 
(por. Mt 7,21; Mt 5,45). Pomijając różnice ontologiczne, trzeba stwierdzić, że 
Ojcostwo Boga jest źródłem i prawzorem wszelkiego ojcostwa na ziemi (por. 
Ef 3,14-15). Podobieństwo do Boga wskazuje mężczyźnie sposób realizacji 
ojcowskiego powołania. Wizja ojcostwa zależy w dużej mierze od wizji Boga-
Ojca, która w dzisiejszych czasach przeżywa pewien kryzys. Bóg bowiem jest 
postrzegany jako: 
– Staruszek – dziadziuś żyjący przeszłością, który nie zrozumie współczesnych 
czasów, ich wymogów i trendów panujących w świecie. 

– Ratownik – człowiek zwraca się do Niego tylko w sytuacjach kryzysowych, 
gdy pilnie potrzebuje Jego pomocy. 
– święty Mikołaj – traktowany jako swoisty darczyńca, do którego w modlitwie 
zwracamy się z listą zapotrzebowań. 

– Obserwator – wprawdzie widzi wszystko, co się dzieje na świecie, jednak nie 
ma siły, by reagować. 

– Nieobecny – siedzi gdzieś tam w górze i nic Go nie interesuje. 

– Despota – za wszelką cenę chce zaspokoić swoje ambicje, nie licząc się 
z ludźmi, ich cechami i siłami. 

– Policjant – strażnik porządku, karzący za każde przewinienie. 

Właściwy obraz Boga-Ojca ukazuje Biblia, która przedstawia Boga 
w kontekście Jego dzieł zbawczych, począwszy od wybrania swego ludu, aż po 
wydanie swego Syna, by odkupić swój lud i wyzwolić go z jego grzechów. Bóg 
Biblii jest: doskonały (por. Mt 5,48), miłosierny (por. Mi 7,18), daje dobre dary 
(por. Mt 7,11), prowadzi i chroni (por. J 10,27-29), zależy Mu na człowieku 
(por. 1P 5,7), karci w razie potrzeby (por. Hbr 12,5-11), troszczy się i karmi 
(por. Oz 11, 3-4), sądzi obiektywnie (por. 1P 1,17), przybiera za synów (por. Rz 
8,15). Taki obraz Boga-Ojca jest w stanie ukształtować właściwą postawę 
i wzór ziemskiego ojcostwa, a w ten sposób uchronić rodziny przed kryzysem, 
jaki przeżywa dziś ojcostwo. Odpowiedzialne ojcostwo wymaga odpowiedniej 
formacji oraz dojrzałości mężczyzny. Człowiek rodzi się z ogromnym 
potencjałem i bogactwem tego, co odziedziczył po swoich przodkach, jednak 
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wymaga to swoistej „obróbki”, której winni dokonać przede wszystkim 
rodzice, szkoła, Kościół oraz całe społeczeństwo. Pierwszym etapem jest 
poznawanie otaczającej młodego człowieka rzeczywistości, pierwsze próby 
samodzielnego podejmowania odpowiedzialnych decyzji, umiejętne 
korzystanie z daru wolności. Na tym etapie towarzyszą mu rodzice, którzy 
umiejętnie i delikatnie kierują młodym człowiekiem, by stopniowo nabierał 
samodzielności i dojrzałości intelektualnej oraz emocjonalnej.  
Drugim etapem jest przejście od postawy biorę do postawy daję.  
Umiejętność ta jest konieczna, by młody człowiek potrafił stać się darem dla 
własnej żony i ich dziecka. Wiąże się to także z ofiarnością, której będzie od 
niego wymagało utrzymanie rodziny, troską o nią i pracą dla niej. Dojrzałość 
do ojcostwa zakłada także odpowiedzialność za każdy akt seksualny, który 
potencjalnie może być płodny oraz umiejętność panowania nad własnym 
popędem seksualnym, gdy tego wymaga sytuacja. Istotnym elementem 
formacji jest wiara, która usposabia mężczyznę do dawania siebie w darze 
drugiej osobie oraz nastawia go na dobro drugiego człowieka. 
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Każdy ojciec w rodzinie ma właściwe sobie zadanie do spełnienia, przede 
wszystkim według przeprowadzonych badań wśród ojców, należy do niego: 
– interesowanie się dziećmi, cierpliwość w organizowaniu im czasu wolnego, 
rozmowy; 
– dbałość o warunki bytowe (domowa ekonomia), spełnianie obowiązków 
zabezpieczających ten byt; 
– wyrozumiałość, tolerancja wynikająca z umiejętności nawiązywania 
kontaktów, pomoc w kłopotach; 
– obdarzanie dziecka ciepłem rodzinnym, miłością, serdecznością i troską; 
– umiejętność wyegzekwowania powinności, przypilnowanie; 
– autorytet, dawanie przykładu, pewna surowość, dystans, rygor, 
niewykluczające koleżeńskiego stosunku do dziecka; 
– pogłębianie wiedzy pedagogicznej i psychiki dziecka; 
– troska o wykształcenie dzieci, o ich awans życiowy.  
Kolejność wymienianych elementów nie jest przypadkowa, świadczy ona 
o hierarchii priorytetów, jakie ojcowie 
przedkładają w swoich rodzinach. Okazuje 
się, że najważniejszym zadaniem jest 
dbałość o byt rodziny, zaś miłość i troska 
o wychowanie własnego dziecka schodzą 
na dalszy plan. Dowodzi to pewnego 
kryzysu w rozumieniu funkcji i zadań ojca, 
dlatego istnieje pilna potrzeba ukazania na 
nowo wielkości i ważności roli ojca 
w rodzinie oraz poukładania hierarchii 
spraw, jakie należą do kompetencji ojca. 
Prawdziwe urzeczywistnienie ojcostwa dokonuje się przede wszystkim 
poprzez miłość do żony i dzieci oraz równego w stosunku do matki udziału 
w wychowaniu dzieci. Prawdziwy ojciec darzy swoje dzieci miłością, czasem, 
nawet pomimo nawału zajęć, prowadzi z nimi rzeczywisty dialog, ukazuje 
wiarę i podstawowe zasady moralne oraz daje im przykład własnym życiem 
i postępowaniem. Ponadto obowiązkiem mężczyzny jest dbałość o byt 
materialny rodziny i inne doraźne potrzeby. Dopiero taka hierarchia spraw 
należących do ojca zapewni harmonijny rozwój rodziny i żyjących w niej 
członków. W każdej rodzinie ojciec ma ogromne zadanie do spełnienia. Jak 
pokazuje doświadczenie jego brak powoduje zachwianie równowagi 
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psychicznej i moralnej dziecka. Drugim skrajnym zjawiskiem jest machizm, 
czyli nadużywanie władzy ojcowskiej, często sprowadzające się do tyranii 
i despotyzmu. Dlatego rola ojca musi być zrównoważona i wypośrodkowana 
tak, by skutecznie oddziaływać na poszczególnych członków rodziny. 
Doświadczenie pokazuje, że chłopcy mający dobre relacje z ojcem, 
w dorosłym życiu lepiej identyfikują się z własną płcią, są lepszymi i bardziej 
odpowiedzialnymi pracownikami. 
Natomiast dziewczęta umieją radzić 
sobie w kontaktach z mężczyznami, 
nie szukają przelotnych znajomości, 
gdyż miłość i zrozumienie mają 
zapewnione w rodzinnym domu. 
Badania prof. I. Kristola z American 
Enterprise Instytut pokazują, że 
obecność ojca w rodzinie zmniejsza 
o połowę groźbę wejścia syna na 
drogę przestępczości, zaś od córki 
odsuwa widmo przedwczesnego macierzyństwa. Tak więc głównym zadaniem 
ojca w rodzinie jest aktywna obecność, która wyraża się przede wszystkim 
troską wychowawczą i dzieleniem na równi z żoną wszystkich spraw życia 
rodzinnego. W spełnianiu zadań ojca mężczyźnie niejednokrotnie 
współczesne czasy stawiają na przeszkodzie: 
– brak czasu – przeciążenie pracą zawodową (ciągłe dojazdy, delegacje, 
szukanie dodatkowego zatrudnienia, itd.); 

– brak kwalifikacji – niedojrzałość psychiczna wielu ojców, nijakość poglądów, 
brak jakichkolwiek zasad moralnych; 

– brak chęci – zwalnianie się z obowiązku wychowania dzieci, zasłaniając się 
autentycznymi lub fikcyjnymi trudnościami, zagubienie. 

Rodzi to z kolei negatywne cechy, które nie sprzyjają prawidłowemu 
wychowaniu potomstwa. Wśród nich należy wymienić: 
– brak wzorców – brak pozytywnego modelu ojca, młodzi nie widzą 
mężczyzny, którego chcieliby naśladować, a jednocześnie zaczerpnięty 
z domu model bycia ojcem powielają we własnych rodzinach; 

– nieobecność fizyczna – z różnych powodów ojciec nie ma fizycznego 
kontaktu z dziećmi, często nie widują się całymi tygodniami, gdyż on postawił 
na dobrobyt, którego osiągnięcia zajmuje mu wiele lat; 
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– nieobecność emocjonalna – ojciec zbyt ceni święty spokój i nie ma ochoty 
na zajęcie się problemami swoich dzieci, dlatego one wzrastają 
w przekonaniu, że „tata nie ma dla nas czasu”. 

Obserwowane symptomy kryzysu ojcostwa mają swe źródło przede wszystkim 
w: 
– szybkim rozwoju przemysłu i urbanizacji, który zniszczył tradycyjny obraz 
rodziny wielopokoleniowej, na czele którego stał ojciec (pater familias). 
Rodzina mieszkała w jednym domu i wszyscy zajmowali się pracą na rzecz całej 
społeczności rodzinnej. Rozwój przemysłu spowodował, że po środki do życia 
trzeba udać się w inne strony, a tym samym zmienić miejsce zamieszkania; 

– ruchu emancypacyjnym kobiet – atak na rolę męża i ojca rodziny. Kobiety 
poczuły się niezależne, zaś mężczyźni zagubieni; 

– otwartym buncie – młode pokolenie wypowiedziało wojnę autorytetom, 
w tym także ojcom; 

– rozwoju psychoanalizy – szczególnie jej wypaczonej formy, która głosi, że 
aby być dojrzałym, trzeba „zabić ojca” – uwolnić się od niego. Także w sferze 
religijnej obraz Boga-Ojca jest postrzegany jako źle wypływający na rozwój 
człowieka; 
– rozwoju „wolnych związków” – w których odrzuca się ojcostwo 
i macierzyństwo; 

– ewolucji prawodawstwa – by nie dyskryminować kobiet, zaczyna się 
w niektórych krajach dyskryminować mężczyzn i ojców. Na skutki tych zjawisk 
nie trzeba było długo czekać, dostrzega się je w codziennym życiu, 
w rodzinach, a szczególnie w psychice i postawach dzieci. 

Nieobecność ojca w rodzinie niesie za sobą negatywne skutki wychowawcze. 
Dzieci wychowywane bez ojca często mają niższy poziom inteligencji, 
problemy z nauką w szkole, nie potrafią odnaleźć się w życiu społecznym  
i w grupie rówieśniczej. Brak ojca może utrwalić w chłopcu kompleks Edypa, 
czyli emocjonalne i seksualne przywiązanie do matki. Brak bariery w postaci 
ojca, który ma prawo do żony, a ta z kolei nie ma komu okazywać swoich 
uczuć, powoduje, że chłopak zaczyna dominować uczuciowo nad matką  
i w sposób niekontrolowany przywiązuje się do niej. Badania wykazują, że 
dzieci wychowywane bez ojca odczuwają większy poziom lęku i niepokoju, 
gdyż brakuje ojca reprezentującego siłę. W późniejszym wieku taki człowiek 
odczuwa lęk przed ludźmi, obawę o swój byt materialny – boi się biedy. 
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Podobnie jak w przypadku macierzyństwa, rola ojca zamyka się w swoistym 
kole wychowawczym. Następne pokolenia dojrzałych i odpowiedzialnych 
ojców, zależą od wychowania mężczyzn przez tych, którzy w tej chwili borykają 
się z trudami ojcostwa. Sytuacja ta „toczy się kołem” od pokoleń. Istotą 
odnowy roli ojca jest przełamanie kryzysu, czyli odrzucenie błędnych postaw 
minionych czasów, a podjęcie trudu ukazania wartości roli mężczyzny i ojca 
w rodzinie. Od tego zwrotu zależy zdrowie psychiczne i moralne następnych 
pokoleń, rodzin i całego społeczeństwa.                           Jerzy Szyran OFMConv 
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Mały  

    Apostoł                                                 
 

Drogie Dzieci!   
Rozpoczynamy miesiąc czerwiec 
poświęcony czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, Najświętszego 
Sakramentu i Niepokalanego Serca 
NMP. Dzięki uroczystości odpustowej  
możemy w szczególny sposób uwielbiać Najdroższą Krew 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który z miłości do nas oddał własne 
życie, aby nas zbawić. Odpust ku czci najdroższej Krwi Pana Jezusa 
przypada w niedzielę, 14 czerwca br.. 
We wtorek 23 czerwca przypada święto naszych ojców. Pamiętajmy  
o naszych ojcach, gdyż to ich wyjątkowe święto. Zapraszam dzieci ze 
swoimi ojcami na Msze św. w niedzielę, 21 czerwca na godz. 11.00. 
Będziemy wypraszać potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej na dalsze lata. Otoczmy ich modlitwą i miłością. 
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Krzyżówka dla Dzieci 06/2020 
Rozwiązaniem 

krzyżówki  

nr 05/2020 jest 

hasło:  

„Niech zstąpi Duch 

Twój i odnowi 

oblicze ziemi.” 

Nagrodę wylosowała  
Gabrysia Fabia  
i Weronika Przygoda   

Rozwiązanie krzyżówki 
nr 06/2020 proszę nadsyłać do 18 czerwca b.r. na adres 
mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do 
zakrystii. Dla wytrwałych dzieci czekają nagrody książkowa pt.: 
„Kardynał Stefan Wyszyński”.  Pozdrawiam wszystkie 

                                                              wytrwałe dzieci. Ks. Wacław 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ketypodlesie@gmail.com


 

St
ro

n
a2

7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

St
ro

n
a2

8
 

Krzyżówka dla dorosłych 06/2020 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki dla 
dorosłych  

z gazetki nr 05/2020 
"Miłosierdzie  

i Miłość Jezusa"  

jest hasło: „Wyznaję jeden 
chrzest na odpuszczenie 

grzechów” 

Nagrodę wylosowały osoby: 
Halina Bułaś i Bartłomiej 

                               Puchała. Gratulujemy!  

Hasło z krzyżówki nr 06/2020 proszę nadsyłać do 18.06.2020, 

na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do 
zakrystii. Zostaną wylosowane dwie nagrody pt.: „Kardynał Stefan 

Wyszyński”.  Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych.  Ks. Wacław 

POZIOMO: 1. Msza święta; 9. Król perski (Ezd 4,5); 10. Pierwszy człowiek; 12. Ofiara 
całopalna; 14. Nowa obrywa stare ubranie (Mt 9,16); 15. Kraj nawrócony przez św. 
Patryka; 16. „… wołającego na pustyni” (Mk 1,3); 17. … albo piekło; 18. Nadaje smak; 
20. Miesiąc, w którym wykończono mur świątyni (Ne 6,15); 21. Pieśni zbierane przez 
Kolberga; 23. Jeden z synów Jakuba; 24. … Najświętszego Sakramentu; 29. Posłaniec 
Boży; 30. Matka żyjących; 33. Kuj, póki gorące; 34. Zaczyn na chleb; 35. … Krzyżowa; 38. 
Symbol lub drogowy; 39. Zaciekle, zawzięcie (Iz 14,6); 40. Znak Związku Polaków w 
Niemczech; 44. Skrót Księgi Nehemiasza; 45. Pozwolono mieszkać Pawłowi z żołnierzem 
w Rzymie (Dz 28,16); 47. Dzieło (łac.), numer kompozycji muzycznej; 49. „… sporządza 
leki” (Syr 38,7); 50. Wiedzą … jak kto siedzi 
PIONOWO: 1. Dobra Nowina; 2. … i Krew; 3. Odmawiamy nie tylko w październiku;  
4. Przenajświętsze Jezusa; 5. Miesiąc, w którym mieli zginąć Żydzi (Est 3,7); 6. … 
gorejący; 7. Psi mieszaniec; 8. Imię nadane Jakubowi przez anioła; 11. „Bo uciskanie 
mleka daje …” (Prz 30,33); 13. Wielkanocna pora roku; 19. Lew po łacinie; 20. Nasza 
zaczęła się narodzeniem Chrystusa; 22. Proszę, …, przepraszam; 23. Zwyciężył Goliata; 
25. Skrót Dziejów Apostolskich; 26. Skrót Radia Wolna Europa; 27. Wyznawca 
mistycznego odłamu judaizmu; 28. Skład…; 31. Pieśni ułożone przez Dawida; 32. 
Podbipięta; 33. Średniowieczny student; 34. Fałszywie oskarżona przez starców; 36. 
Skrót Listu do Rzymian; 37. Skrót Listu do Galatów; 41. „Drzewo to ma dobre … do 
jedzenia” (Rdz 3,6); 42. „Ojcze …”; 43. Linijka tekstu; 46. Kalendarzowy lub liturgiczny; 
48. Skrót Listu do Tytusa Hasło będące rozwiązaniem krzyżówki wyznaczają kolejne 
numery umieszczone 
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Nowenna do Krwi Chrystusa 

  Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa powołane przez Pana Boga do propagowania  
w Kościele nabożeństwa o roli i mocy krwi Chrystusa, praktykują Modlitwę zanurzenia 
we Krwi Chrystusa, która jest źródłem bardzo wielu łask. Piszą o tym nie tylko siostry, 
ale także wiele osób świeckich, które rozpoczęły modlitwę do Krwi Chrystusa. Módlmy 
się [do Krwi Chrystusa], a doświadczymy jej cudów, bo mocniejsza jest od tego, co nas 
trapi, przygniata, udręcza, od tego, z czym sobie nie radzimy, co nas przerasta. Módlmy 
się, a ona nas przemieni i poprowadzi do pełni, którą dla nas przewidział Pan. Ta Krew 
jest mocniejsza od naszych grzechów i od śmierci, zwyciężonej na krzyżu. Jest zatem 
mocniejsza także od lęku, słabości i niepewności, które nas dotykają; może oczyszczać, 
uzdrawiać, uwalniać i uświęcać przeszłość, rozświetlać teraźniejszość i chronić 
przyszłość. Sprawia, że jesteśmy drogocenni w oczach Boga, bo Ojciec patrzy na nas 
przez krew swojego Syna. Tej godności, tej wartości nic i nikt nie jest w stanie zmienić 
ani odebrać (s. Gertruda Bociąg MSC). 
Modlę się i życzę, aby każdy z nas pozwolił się obmyć Jezusowi Chrystusowi, abyśmy 
znaleźli się w gronie tych osób, o których Pismo św. mówi: Ci przyodziani w białe szaty, 
kim są i skąd przybyli? To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty,  
i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga (…) Nie będą już łaknąć ani 
nie będą już pragnąć i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, 
który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia i każdą łzę otrze Bóg  
z ich oczu (zob. Ap 7,13-17). 

*** 
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Nowenna do Krwi Chrystusa 
Modlitwa ochrony przed złem do Krwi Chrystusa 
(Każdego dnia nowenny) 

Niech Przenajświętsza Krew Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, przelana na krzyżu, a ofiarowana 
podczas każdej Mszy świętej na ołtarzach całego 
świata, uwolni mnie i moich bliskich od grzechów, 
ochroni przed atakami duchów ciemności, 
uzdrowi nasze dusze i ciała od wszelkich niemocy. 
Niech ochroni nasze domy i miejsca, gdzie 
przebywamy. Niech ochroni wszystkich członków 
mojej rodziny i tych, których noszę w swoim 
sercu. Niech zstąpi Duch Święty, niech 
zwycięstwo należy do Chrystusa. Panie Jezu, 
ochroń dzieci swoje, które odkupiłeś swoją 
drogocenną krwią. Amen. 

*** 

Dzień pierwszy 
Módlmy się do Krwi Chrystusa, a doświadczymy jej cudów. 
Błogosławimy, wysławiamy i oddajemy cześć Jezusowi, który odkupił nas za cenę 
swojej Krwi. Tak bardzo nas ukochał, że przelał ją do ostatniej kropli – za każdego 
z nas. Nie żałował życia, nie uciekł przed męką, nie wystraszył się cierpienia, ale 
podjął je dla nas, abyśmy mieli życie. 
 Ta Krew i dziś obmywa nas z grzechów w spowiedzi świętej i poi w Eucharystii. Ta 
Krew jest mocniejsza od naszych grzechów i od śmierci, zwyciężonej na krzyżu. 
Jest zatem mocniejsza także od lęku, słabości i niepewności, które nas dotykają; 
może oczyszczać, uzdrawiać, uwalniać i uświęcać przeszłość, rozświetlać 
teraźniejszość i chronić przyszłość. Sprawia, że jesteśmy drogocenni w oczach 
Boga, bo Ojciec patrzy na nas przez Krew swojego Syna. Tej godności, tej wartości 
nic i nikt nie jest w stanie zmienić ani odebrać. 
Błogosławiona Krew, która daje nam zbawienie. Błogosławiony Pan, który ją za nas 
przelał. Dziękujmy Bogu i uwielbiajmy Go – bo godna uwielbienia jest Miłość 
przelana na krzyżu. Módlmy się, a doświadczymy jej cudów, bo mocniejsza jest od 
tego, co nas trapi, przygniata, udręcza, od tego, z czym sobie nie radzimy, co nas 
przerasta. Módlmy się, a ona nas przemieni i poprowadzi do pełni, którą dla nas 
przewidział Pan. 
Modlitwa ochrony przed złem… 

*** 
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Dzień drugi 
Panie Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały dzisiejszy dzień, który 
jest darem Twojej nieskończonej miłości. 
Dokąd biegną moje myśli, kiedy budzę się ze snu? Jeszcze nie wiem, co przyniesie 
mi dzień, ale już mogę dziękować za to, że go dostałam. Inni nie mieli tej szansy, 
nie obudzili się. Dla mnie może to być ostatni dzień mojego życia, ale został mi 
podarowany i dlatego za niego dziękuję. Może życie stało się dla mnie ciężarem  
i wolałbym się nie obudzić, albo czeka mnie tyle trudnych spraw, że cieszyłbym 
się, gdyby już był wieczór… Ale ten dzień dopiero się zaczyna i Pan przygotował go 
specjalnie dla mnie. Dlatego dziękuję, podpisując swoisty czek in blanco, wiedząc, 
że Gwarantem jest Pan Bóg, który mnie kocha. Nie jestem tego pewien? Tym 
bardziej dziękuję, bo może właśnie dziś doświadczę Bożej miłości, Bożej opieki. 
Nie wiem, co będzie, ale wiem jedno – dziś może wydarzyć się wiele dobrego, bo 
zaczynam dzień od spotkania z Jezusem w tej krótkiej modlitwie. 
Modlitwa ochrony przed złem… 

*** 
Dzień trzeci 

Panie Jezu, zanurzam w Twojej Krwi siebie, wszystkie osoby, które dziś 
spotkam… Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie. 
Mniej więcej wiem, jak będzie przebiegać ten dzień – dom, praca, nauka… 
Spotkam dziś różne osoby, o niektórych coś wiem, o niektórych się dowiem, 
niektóre spotkam na ulicy i niewiele będę mógł(ła) powiedzieć, wielu nawet nie 
zauważę zajęty(a) myślami czy różnymi załatwianiem różnych spraw. Spotkam się 
z kolegami z pracy, ze szkoły, ze współpracownikami, z przyjaciółmi, personelem 
w przychodni, sklepie… Każdy z nich ma swoją historię życia, swoje radości i troski. 
Zanurzając ich we Krwi Chrystusa, polecam ich Bożej opiece, Bożemu miłosierdziu, 
ochronie. Przez radio, telewizję, internet, prasę, od innych dowiem się o wielu 
wydarzeniach na świecie. O tych dobrych mało się mówi, bardziej o tym, co 
trudne, złe, bolesne… Dlatego zanurzając te wszystkie osoby we Krwi Zbawiciela, 
mogę pomóc Jezusowi działać w ich życiu. Niech On to robi jak sam chce, bo wie 
najlepiej. A może właśnie ta moja krótka ufna modlitwa pomoże kogoś uratować. 
Do sióstr czy księży częściej ktoś zwróci się z prośbą o modlitwę niż do świeckich. 
Gdybym chciał(ła) każdego dnia o każdej osobie pamiętać bardzo indywidualnie, 
za chwilę musiałbym(łabym) powiedzieć – więcej nie dam rady. 
A tak zanurzam od razu we Krwi Zbawiciela daną osobę, tam jest bezpieczna,  
a potem ogarniam modlitwą wszystkich razem. Jeśli twój kolega czy koleżanka  
w pracy, czy ktokolwiek, poprosi o modlitwę, Krew Chrystusa będzie 
najskuteczniejszą obroną i pomocą. Proszę też o ochronę dla mnie samego(samej), 
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aby mnie zło nie zwiodło, abym nie zaczęła myśleć i działać zbyt po ludzku, abym 
nie przysporzył(a) nikomu bólu i umiała trudne sytuacje przemieniać w miłość. 
Modlitwa ochrony przed złem… 

*** 
Dzień czwarty 

Panie Jezu, zanurzam w Twojej Krwi, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, 
wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, 
które będę wykonywać i mój odpoczynek. 
Czeka mnie dziś wiele pracy albo jej brak i nie- pewność, co dalej. Nie da się 
przewidzieć wszystkiego, co się wydarzy, ale ja już to oddałem w ręce Boga. On 
wie o wszystkim i będzie w tym wszystkim obecny, będzie prowadził. Nie jeden raz 
zaskoczy mnie swoimi rozwiązaniami, których bym się nigdy nie spodziewał ani nie 
umiał wymyślić. Gdziekolwiek pójdę, cokolwiek będę robić – On tam już będzie, 
nie muszę się bać. Mogę iść spokojny na trudną rozmowę – Jezus będzie ze mną, 
mogę zająć się nieprzyjemnymi zadaniami, bo Jezus je przemieni. Może 
obiektywnie będą nieprzyjemne dalej, ale razem z Nim dam radę pokonać 
trudności i przeszkody, a On przemieni je w błogosławieństwo i pomoc bliźnim.  
W moim odpoczynku będzie także Jezus obecny. Tak często dziś nie ma czasu na 
odpoczynek, a jest on przecież potrzebny dla naszego normalnego 
funkcjonowania. I jeszcze jedno – jeśli zaprosiłem Jezusa do tego wszystkiego, co 
dziś będę robić, nie pozwolę sobie na niepotrzebne i niewłaściwe zachowania, 
żarty, słowa, a wieczorem nie będę się musiał wstydzić ani żałować tego, co 
zepsułem czy zaprzepaściłem. 
Modlitwa ochrony przed złem… 

*** 
Dzień piąty 

Panie Jezu, proszę, aby Twoja Krew przenikała osoby, które spotykam i które 
powierzyły się mojej modlitwie, oraz sprawy, które nas dotyczą, i przynosiła im 
według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech 
dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc. 
Nawet jeśli zdarzy mi się coś niewłaściwego, jeśli wszystko pójdzie nie po mojej 
myśli, coś się zawali czy skończy – Jezus o tym wie, On to wszystko już przyjął  
i przemienił, jak wino w Krew podczas Mszy świętej. On wie, co komu potrzeba  
i nawet największe przekleństwo może przemienić w błogosławieństwo, bo we 
wszystkim współdziała dla dobra tych, którzy Mu ufają. Tak mówi Pismo św., 
zatem tak musi być, bo Jezus nikogo nie zwodzi i nie okłamuje, bo On jest wierny 
i kocha bez granic i warunków. Zanurzając wszystkich i wszystko w Jego Krwi, 
mogę być spokojny – On wyprowadzi dobro. Owszem, nie mogę się zwalniać  
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z działania – co mogę zrobić, powinienem zrobić, ufny, że Pan to uzupełni, oczyści 
i pobłogosławi. W ten sposób zajaśnieje chwała Jego Krwi i objawi się jej moc – bo 
niemożliwe stanie się możliwe, bo stracone okaże się zyskiem, bo śmierć zostanie 
przemieniona w życie. Może ktoś odnajdzie drogę do Boga, ktoś pojedna się 
z bliskimi, ktoś wyjdzie z nałogu i zacznie nowe życie… 
Modlitwa ochrony przed złem… 

*** 
Dzień szósty 

Panie Jezu, przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku 
pożytkowi Kościoła świętego i jako zadośćuczynienie za moje grzechy. 
To jest modlitwa dla odważnych. Jednak – przecież mam świadomość, że jestem 
słaby, że mam wiele do odpokutowania w moim życiu. Mam świadomość, że 
Kościół składa się z ludzi tak samo słabych i grzesznych jak ja, że jest atakowany,  
a jego pasterze potrzebują światła w prowadzeniu wiernych do Boga,  
w kierowaniu całym Kościołem, aby nie pobłądził, aby nie dał się zwieść fałszywym 
naukom. Każdego dnia spotykają nas różne sytuacje, cierpienie jest obecne  
w życiu każdego z nas. Dlaczego miałbym je marnować? Lepiej ofiarować za 
Kościół, za świat, razem z Krwią Chrystusa ofiarować Bogu swoją krew, płynącą  
w wydarzeniach dnia. Ku chwale Krwi Chrystusa – ku chwale Chrystusa, jedynego 
Pana i Zbawiciela. Ku pożytkowi Kościoła – by był święty i był przystanią dla 
wędrowców tej ziemi. Za moje grzechy, bym więcej nie obrażał nimi Boga i jak 
najszybciej po śmierci mógł radować się przebywaniem w niebie. 
Modlitwa ochrony przed złem… 

*** 
Dzień siódmy 

Panie Jezu, przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, jako zadośćuczynienie za 
moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. 
Każdego dnia spotykają mnie także piękne i dobre rzeczy, choć może nie zawsze 
 i nie od razu potrafię je zauważyć i się nimi cieszyć. Ale jest tak wiele momentów, 
w których z serca wypływa modlitewne westchnienie: Dzięki Ci, Panie! Także one 
są obmyte Krwią Chrystusa, także one są Jego darem dla mnie. Także te chwile, 
sprawy… te małe i duże „powody do wdzięczności” pragnę przyjmować od Jezusa 
ku Jego chwale. Wdzięczność otwiera serce i poszerzając je, przygotowuje na 
przyjęcie następnych darów i łask, jakimi Pan chce mnie umocnić na drodze, 
podtrzymać, przypomnieć o swojej nieustannej opiece nade mną. Wychwalam 
Boga w Jego darach i oddaję Mu cześć, a Jego chwała wypełnia moje serce i rozwija 
je do pełni miłości. 
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A dlaczego przez ręce Maryi? Ponieważ Ona to, co złożę w Jej ręce, oczyści, 
upiększy i podaruje Jezusowi. On niczego nie odmówi swojej Matce i z Jej ręki 
nawet coś najmniejszego przyjmie jako dar Jej wielkiej miłości. A przez Nią będzie 
mi łatwiej – to dobra droga. 
Modlitwa ochrony przed złem… 

*** 
Dzień ósmy 

Panie Jezu, oddaję siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją 
przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. 
Nikt, kto zaufał Maryi, nie został zawiedziony. Jeśli należę do Niej, Ona może się 
mną posługiwać i uczyni mnie swoim pomocnikiem w dziele Jej Syna. Ona była 
przy mnie od początku mojego życia i będzie do jego końca, Ona przeprowadzi 
mnie przez bramę śmierci, a najpierw przygotuje na spotkanie z Jezusem. Mam 
być jak Maryja – Służebnica Pańska – chcę być jak Ona – zawsze otwarta na słowo 
Boże, zawsze gotowa do służby, bezpieczna pod płaszczem Jej opieki. Mam być 
żywym kielichem dla Krwi Jezusa – jak Maryja – zbierać w swym sercu krew 
doświadczeń i łączyć z Jego Krwią, przyjmować Jego Krew w cierpieniu bliźnich dla 
ratowania wielu. Być jak żywa monstrancja, by Jezus obecny w moim życiu był 
widoczny dla innych, by On przeze mnie mógł prowadzić ich do Ojca niebieskiego. 
Modlitwa ochrony przed złem… 

*** 
Dzień dziewiąty 

Dziękczynienie za przelanie przenajdroższej Krwi. 
Panie, uzdrowiłeś dziesięciu trędowatych, ale tylko jeden wrócił, aby Ci podziękować. 
„Gdzież jest dziewięciu pozostałych?” – zapytałeś, bolejąc nad niewdzięcznością 
uzdrowionych. My także często zapominamy o wdzięczności. Przyjmujemy czasami 
nawet odkupienie przez Twoją Najdroższą Krew, tak jakbyś był nam je winien. 
Przepraszamy za to i prosimy, przyjmij tę modlitwę jako wyraz wdzięczności i dobrej 
woli. 
- Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy obrzezaniu, poddając się Prawu 
Mojżeszowemu. Twoje posłuszeństwo było pokutą za nasz brak gotowości do przyjęcia 
woli Ojca. 
- Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na Górze Oliwnej. Nie chciałeś pomocy 
dwunastu legionów aniołów, lecz sięgnąłeś po kielich cierpienia. Twój kielich goryczy 
stał się dla nas kielichem zbawienia. 
- Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy biczowaniu. Nie chciałeś żadnych 
względów, miałeś za to wzgląd na nas. Przez bicz, który ranił Ciebie, my zostaliśmy 
odkupieni. 
 - Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy koronowaniu cierniem. Byłeś 
prawdziwym Królem, ale wybrałeś koronę cierniową, abyśmy mogli królować z Tobą. 
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 - Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na drodze krzyżowej. Na niej wybawiłeś 
nas od błędnej drogi naszych grzechów. 
 - Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na krzyżu. Nie wiedziałeś, co to grzech, 
a stałeś się „grzechem”, abyśmy otrzymali życie wieczne. 
 - Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy otwarciu Twego boku. Ubogi do nas 
przyszedłeś i krwawiąc, nas opuściłeś, ale my staliśmy się bogaci dzięki Twej miłości. 
Amen. 
Modlitwa ochrony przed złem… 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Zanurzony w modlitwie… 
 

Bardzo, serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie i życzliwe 

słowo. Niech Bóg wynagrodzi Was za dobre serce, obdarza 

swoimi łaskami i błogosławi na każdy dzień. Ks. Wacław 

 
Strona internetowa Parafii:  www.ketypodlesie.pl 
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