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Lipiec - miesiąc 

 Najdroższej Krwi Chrystusa Pana 

 

„Czym się Panu odpłacę za wszystko, co 

mi wyświadczył? Podniosę kielich zba-

wienia i wezwę imienia Pana...” 

 

Nie od dziś, lecz od przeszło 160. 

lat Kościół pochyla się z czcią nad ta-

jemnicą Krwi Baranka, poświęcając 

refleksji i adoracji cały lipiec. Jeszcze 

do niedawna pierwszego dnia tego mie-

siąca obchodzono osobną uroczystość 

Najdroższej Krwi Chrystusa. Była ona 

niejako próbą zgłębienia treści Wielkie-

go Piątku, podobnie jak święto Bożego 

Ciała skupiało uwagę na scenach Wiel-

kiego Czwartku. Papież Paweł VI 

w 1969 roku złączył te dwie uroczysto-

ści w jedną – Najświętszego Ciała 

i Krwi Chrystusa, pozostawiając jedno-

cześnie lipiec miesiącem szczególnego 

kultu Krwi Pańskiej. Zachęcał zresztą 

do tego jego wielki poprzednik, kanoni-

zowany w maju tego roku Jan XXIII. 

W Liście Apostolskim Inde a Primis 

prosił, aby w lipcu wierni częściej 

przyjmowali Jezusa w Komunii świętej, 

a także rozważali nieogarnioną wartość 

tej Krwi prawdziwie najdroższej, której 

zaledwie jedna kropla może zbawić 

świat od wszelkiej winy. „Dobry papież 

Jan” zwracał tym samym uwagę na 

niewyczerpaną miłość Boga, która Go 

przynaglała do przelania za nas Swojej 

drogocennej Krwi już w ósmym dniu po 

narodzeniu, a następnie podczas modli-

twy w Ogrójcu, w czasie biczowania, 

koronowania cierniem, w drodze na 

Kalwarię, kiedy Go krzyżowano i gdy 

przebito Mu bok włócznią.  

Ta sama Krew płynie w sakramen-

tach Kościoła i od przeszło dwóch ty-

sięcy lat obmywa nas z grzechów, czyni 

nas bielszymi od śniegu, usprawiedliwia 

nas (por. Rz 3,25). Tą Krwią jesteśmy 

odkupieni (por. Ef 1,7), nabyci dla Boga 

(por. Dz 20, 28), dzięki niej stajemy się 

jednością (por. Ef 2,13). Ona nas umac-

nia. Pomaga stawić czoła codziennym 

zmaganiom i przeciwnościom, podej-

mować wyrzeczenia.  

Napojeni Krwią Zbawiciela i na-

karmieni Jego Ciałem, nabieramy sił 

i odwagi. Możemy też poczuć w sobie, 

jak zapewnia św. Jan XXIII, ‹‹ową 

miłość gorejącą, która kazała wołać św. 

Janowi Chryzostomowi: "Odeszliśmy 

od tego stołu niczym lwy. Staliśmy się 

postrachem dla demona, myśląc o tym, 
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Kim jest nasz Wódz i jak niezmiernie 

nas miłuje... Ta Krew, gdy godnie przy-

jęta, oddala demony, przywołuje anio-

łów, a nawet samego Pana aniołów... Ta 

Krew wylana oczyszcza cały świat... 

Ona jest ceną wszechświata, za którą 

Chrystus odkupił Kościół... Takie myśli 

powinny pohamować nasze zmysły. 

Dokąd będziemy kurczowo uczepieni 

spraw tego świata? Dokąd, pytam, bę-

dziemy trwać w bezczynności? Dokąd 

będziemy zaniedbywać troskę o własne 

zbawienie? Rozważajmy dobrodziej-

stwa, których Pan raczył nam udzielić 

i spieszmy się odwdzięczyć Mu za nie. 

Chwalmy Pana nie tylko naszą wiarą, 

lecz także naszym życiem."›› 

 

* * *  

Zachęcamy wszystkich do codzien-

nego odmawiania w lipcu Litanii do 

Najdroższej Krwi Chrystusa Pana. 

Chorym, obchodzącym w niedzie-

lę 6 lipca swoje patronalne święto, 

przedstawiamy modlitwę przygoto-

waną z myślą o nich przez Misjonarzy 

Krwi Chrystusa – zgromadzenie zało-

żone przez św. Kaspra del Bufalo, pro-

pagatora kultu Krwi Zbawiciela. 

 

Panie Jezu Chryste, kiedyś powie-

działeś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 

którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 

a Ja was pokrzepię”. Ty wiesz, co to 

znaczy cierpieć fizycznie i przeżywać 

ciemności ducha. Dlatego Twoje zapro-

szenie szczególnie mocno przemawia do 

mojego serca w tej chwili. 

Już ta myśl, że nie cierpię samotnie, 

pociesza mnie i pomaga mi. Mogę złą-

czyć moje bóle z Twoimi. W ten sposób 

cierpienia te biorą udział w dziele zba-

wienia i nabierają nieskończonej warto-

ści. 

Dziękuję Ci przede wszystkim za 

wiarę i nadzieję, którą mi dałeś przez 

tajemnicę krzyża. Twoje Rany mówią do 

mnie głośniej niż wszystkie słowa, 

a spojrzenie na Twoją Najświętszą 

Krew umacnia mnie nawet wtedy, gdy 

już nie jestem w stanie myśleć ani mo-

dlić się. 

Przepraszam za momenty słabości, 

w których narzekałem i nie kierowałem 

mego serca do Ciebie. Wiem, że mnie 

rozumiesz. Na Górze Oliwnej i w sa-

motności Kalwarii też walczyłeś o zgodę 

z wolą Ojca. Bądź przy mnie i umacniaj 

mego ducha Twoim Duchem, aby Twoja 

miłość zawsze we mnie zwyciężała. 

Z Tobą pragnę z całego serca po-

wtarzać: „Ojcze, w Twoje ręce powie-

rzam ducha mojego”. 

Proszę o zdrowie i nowe światło dla 

mojej duszy, jeżeli będę mógł Ci lepiej 

wtedy służyć. Chcę być gotowy na dal-

sze cierpienia, jeśli to  potrzebne do 

wypełnienia Twojego planu względem 

mnie i wszystkich. 

Dziękuję za tych, którzy mi pomaga-

ją przez obecność, przykład, wszelką 

służbę lub modlitwę. Twoja łaska, pro-

wadząca do nowego życia, niech będzie 

mi prawdziwą i trwałą nagrodą. 

Proszę Cię też o pomoc dla innych 

chorych i dla wszystkich, którzy przeży-

wają kryzysy i trudności. Daj mi większą 

wyrozumiałość i pokaż, w jaki sposób 

mogę pomagać, pocieszać i ulżyć ich 

cierpieniom. Chciałbym dać im przede 

wszystkim Ciebie który jesteś najlep-

szym lekarzem, który przez choroby 

i trudności dajesz więcej niż bierzesz 

i prowadzisz do życia wiecznego. Amen. 

 

Nabożeństwo fatimskie 

niedziela 13 lipca 

 

Kolejne w tym roku nabożeństwo 

fatimskie rozpocznie się w niedzielę 

przed Mszą świętą wieczorną o godzinie 

18.00. Zbierzmy się wokół najlepszej 

z Matek, której wołanie z 1917 roku nie 

straciło nic na swojej aktualności.  Wie-



 3 

le osób nadal cierpi z powodu wojen, 

wiele odchodzi niepogodzonych z Bo-

giem.  Już nie tylko prywatnie, ale 

w przestrzeni publicznej obraża się 

Jezusa, wyszydza Jego Mękę. Przypo-

mnijmy, co mówiła Maryja pastuszkom 

w lipcu 1917 roku, po tym, jak pokazała 

im piekło: „Widzieliście dokąd idą 

dusze biednych grzeszników. Aby ich 

ratować, Bóg chce ustanowić na świecie 

nabożeństwo do mego Niepokalanego 

Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mó-

wię, wiele dusz zostanie uratowanych, 

nastanie pokój na świecie”. 

Dla wszystkich, którzy mają opory 

przed nabożeństwem fatimskim, 

przytaczamy komentarz kardynała 

J. Ratzingera do tej części tajemnicy: 

‹‹By ratować dusze przed piekłem 

wskazany zostaje - ku zaskoczeniu ludzi 

anglosaskiego i niemieckiego kręgu 

kulturowego – kult Niepokalanego 

Serca Maryi. Aby to zrozumieć, 

wystarczy krótkie wyjaśnienie. 

W języku biblijnym „serce” oznacza 

centrum ludzkiego istnienia, skupiające 

w sobie rozum, wolę, temperament 

i wrażliwość, w którym człowiek 

znajduje swą jedność i swe wewnętrzne 

ukierunkowanie. „Niepokalane serce” to 

według Mateusza (5,8) serce, które 

dzięki oparciu w Bogu osiągnęło 

doskonałą  jedność wewnętrzną 

i dlatego „oglada Boga”. „Kult” 

Niepokalanego Serca Maryi oznacza 

zatem zbliżanie się do takiej postawy, 

w której fiat – „bądź wola Twoja” – 

staje się centrum kształtującym całą 

egzystencję. Gdyby ktoś wysunął 

zastrzeżenie, iż nie powinniśmy jednak 

stawiać między nami a Chrystusem 

istoty stworzonej, należałoby 

przypomnieć, że Paweł nie wahał się 

powiedzieć do swoich wspólnot: 

naśladujcie mnie! (1 Kor 4,16; Flp 3,17; 

1 Tes 3,7-9). Na przykładzie Apostoła 

mogły się przekonać, co oznacza iść za 

Chrystusem. My natomiast od kogóż 

moglibyśmy uczyć się tego w każdej 

epoce lepiej niż od Matki Chrystusa?›› 

 

Wspomnienie N.M.P. Szkaplerznej 

środa 16 lipca 

Uroczystości odpustowe u OO. Karme-

litów Bosych przy ul. Rakowickiej - 

suma  o godz. 18 oraz u SS. Karmelita-

nek Bosych przy ul. Kopernika - Msze 

św. o godz. 6.30 i 17. 

Wspomnienie świętego Krzysztofa 

 

W piątek 25 lipca szczególne zaprosze-

nie na Mszę św. o godz. 18 kierujemy 

do wszystkich kierowców. Będziemy 

modlić się o bezpieczne podróże i opie-

kę Bożą dla wszystkich poruszających 

się po naszych drogach. Po Mszy św. 

odbędzie się tradycyjne poświęcenie 

pojazdów. 

 



 4 

Wspomnienie rodziców NMP 

świętych  Joachima i Anny 

sobota 26 lipca 

 

Tego dnia będziemy obchodzić 

odpust ku czci współpatronki naszego 

kościoła i bractwa, które działa tu 

nieprzerwanie od końca XVI wieku, 

wypraszając łaski za jej pośrednictwem 

oraz dbając o uroczystą oprawę 

nabożeństw i wyposażenie świątyni. 

 

Nawiązując do wielowiekowej tradycji 

zapraszamy do wspólnej modlitwy za 

wstawinnictwem świętej Anny.  

 

Porządek Mszy świętych: 

6.30 

7.15 

15.00 w intencji ofiarodawców i ich 

bliskich, dzięki którym podejmowane 

są kolejne prace konserwatorskie; 

18.00 suma odpustowa 

 

Wzorem lat ubiegłych szczególne 

zaproszenie kierujemy do Seniorów, 

którym patronuje święta Anna. 

 

WAKACJE 

Wszystkim wyjeżdżającym składa-

my życzenia bezpiecznej drogi i dobre-

go, ubogacającego odpoczynku, a tych, 

którzy nie wybierają się na urlop, za-

chęcamy do wspólnej modlitwy i czer-

pania sił, prawdziwej radości i pokoju 

od  naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 

Porządek Mszy świętych w naszym 

kościele parafialnym podczas wakacji 

pozostaje bez większych zmian: 

- w niedziele: 
godz. 6.30, 8, 9.30, 11.30, 13, 15, 19 
- w dni powszednie: 
godz. 6.30, 7.15, 18. 
W pierwszy piątek lipca i sierpnia nie 

będzie dodatkowej Mszy św. dla dzie-

ci o godz. 17.00. 
 

Komunikat 

 dotyczący prac restauratorskich 

i konserwatorskich 
 

Wszystkich zatroskanych o piękno 

naszego kościoła informujemy, że zapa-

dła decyzja o przyjęciu dotacji z Wy-

działu Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego Urzędu Miasta Krakowa, o której 

wspominaliśmy w czerwcowym biule-

tynie. W najbliższym czasie ma się 

rozpocząć konserwacja Latarni zmar-

łych oraz remont elewacji frontowych 

kościoła. 

Równolegle prowadzone są prace 

przy dekoracji malarskiej ścian w połu-

dniowej części nawy głównej. Za 

wszelkie utrudnienia z tym związane 

przepraszamy, prosząc jednocześnie 

o wsparcie modlitewne i materialne tych 

dzieł. Ofiary można składać w kancela-

rii parafialnej, na tacę w II niedzielę 

każdego miesiąca lub na konto banko-

we. Bóg zapłać! 
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