
WSPÓLNOTA 

INTENCJE  MSZALNE  od  2 VII  do  8 VII 2018 

Poniedziałek, 2 VII 

  7.00  + Jan Sieńko – int. od brata Stanisława z żoną 
18.30  ++ Janina, Aniela i Jan Padacz, Anastazja i Jan Wabik, Jan Bieńczycki 
 

 

Wtorek, 3 VII 

  7.00  + Jan Sieńko – int. od rodziny Przekopów 
18.30  + Kazimierz Dutkiewicz – int. od Barbary i Edwarda 
 

 

Środa, 4 VII 

  7.00  + Jan Sieńko – int. od syna Marcina z rodziną 
18.30  Intencja Radio Maryja 
 

 

Czwartek, 5 VII 

   7.00 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Władysławy Tekieli i o Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny 
 18.30  + Kazimierz Dutkiewicz – int. od Jolanty z dziećmi 
 

 

Piątek, 6 VII 

   7.00  + za zmarłych wypominanych w wypominkach 
 18.30  Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ 
 

 

Sobota, 7 VII 

  7.00   Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa  
– int. od Róż Różańcowych 
18.30   ++ Stefan w 40 r.śm., Irena, Melania, Marcjanna, Tadeusz – o życie wieczne 
 

 

Niedziela, 8 VII 

  7.30  + Mieczysław Michnowicz 
  9.00  + Marta Górszczak w 24 r.śm.          
10.30  ++ Jacek Tadeusz Batko, Ludwik Moksa, Barbara Baran, Janina Obuch-
Woszczatyńska 
12.00  Dziękczynna z okazji 60-tych urodzin Anny i Ryszarda i 2-ich urodzin 
Aleksandry 
18.30  Za parafian 
20.00  ++ Adela i Jakub Bednarczyk w r.śm. 
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EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ  /Mk 5, 21-24. 35b-43/ 

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum 

wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, 

imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, 

przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i 

zewsząd na Niego napierał. 

Wtedy przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, 

czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela? » Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego 

synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!» I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, 

Jakuba i Jana, brata Jakubowego. 

Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno 

zawodzących, wszedł i rzekł do nich: «Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie 

umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i 

matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy 

dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań!» 

Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze 

zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej 

dano jeść. 

 
 
 

REFLEKSJA     

Nie bój się, tylko wierz – proste słowa, ale jakże trudne do wypełnienia. Życie nie 

szczędzi nam cierpień, nieszczęść, kłopotów. Prawie każdego z nas dręczy jakaś troska, która 

mąci spokój naszego serca. Każdy z nas ma jakiś krzyż, pod którego brzemieniem się ugina. 

Może, tak jak Jair, boimy się o kogoś z najbliższych, kto jest poważnie chory i grozi mu śmierć. 

Może sami nie czujemy się dobrze i boimy się o nasze zdrowie. Może jest to ciężki krzyż 

nieporozumień rodzinnych, kłótni, pijaństwa kogoś bliskiego, utrata pracy, obawy przed 

nieznaną przyszłością… Tym niemniej właśnie wtedy powinniśmy mocno Bogu ufać i mocno 

wierzyć, że On może w każdej chwili uwolnić nas od naszych krzyży i cierpień, albo udzielić 

nam siły do ich zniesienia. 
 

       



Lipiec - miesiąc szczególnej czci Krwi Chrystusa 

Zgodnie z tradycją Kościoła, miesiąc lipiec to czas poświęcony szczególnej czci 

Najświętszej Krwi Chrystusa. Do czasu reformy kalendarza liturgicznego po Soborze 

Watykańskim II w dniu 1 lipca obchodzona była uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa. 

Pierwsze wzmianki o czczeniu Krwi znajdziemy we wczesnochrześcijańskich hymnach  

i dziełach Ojców Kościoła. Św. Jan Chryzostom widział w Niej m. in. skuteczny środek 

umocnienia w walce ze złem: „Odeszliśmy od stołu niczym lwy ziejące płomieniami. Staliśmy 

się postrachem dla demona, myśląc o tym, Kim jest nasz Wódz i jak niezmiernie nas miłuje… 

Ta Krew, gdy godnie przyjęta, oddala demony, przywołuje aniołów, a nawet samego Pana 

aniołów… Ta Krew wylana oczyszcza świat cały… Ona jest ceną wszechświata, za którą 

Chrystus odkupił Kościół…”.  
Nabożeństwo ku czci Krwi Pańskiej ma uzasadnienie w Piśmie świętym, gdzie 

wychwalana jest  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. Połączone 

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. Gueryk d'Igny (+ 1160)  

i św. Bonawentura (+ 1270). Dominikanie w piątek po oktawie Bożego Ciała, chociaż nikt nie 

spodziewał się jeszcze, że na ten dzień zostanie kiedyś ustanowione święto Serca Pana Jezusa, 

odmawiali oficjum o Ranie boku. 

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, założone przez św. Marię 

de Mattias.  

Również papieże przez wieki troszczyli się o rozwój kultu. Papież Benedykt XIV 

polecił ułożyć Mszę św. i oficjum ku czci Boskiej Krwi. Pius IX dekretem Redempti 

sumus (1849 r.) wprowadził obchody święta Krwi Chrystusa w całym Kościele. Pius X 

zatwierdził datę święta na 1 lipca. Papież Jan XXIII, wielki czciciel Przenajdroższej Krwi, 

który swoje nabożeństwo wyniósł z domu rodzinnego mówił: „to nabożeństwo zostało mi 

wpojone już w życiu rodzinnym, od wczesnych lat mojego dzieciństwa. Pozostaje mi w pamięci 

żywe wspomnienie moich sędziwych rodziców, recytujących w dniach miesiąca lipca litanię do 

Najdroższej Krwi”, zatwierdził Litanię do Krwi Chrystusa w całym Kościele, o czym mówi  

w liście apostolskim Inde a Primis - O kulcie Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa z 30.06.1960 

r.. Ogromny wpływ na rozwój czci Krwi Jezusa miały cuda Eucharystyczne np. w Lanciano  

i Orvieto (Włochy). 

Św. Jan Paweł II w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański dnia 1 lipca 2001 r. 

przypomniał, że: „lipiec, to miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest 

kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia. 

Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i 

śmierci. Jest niezbitym dowodem miłości niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego 

wyjątku. To Krew, której jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy”. 

W naszej parafii nabożeństwo do Najświętszej Krwi Chrystusa odprawiane jest  

w każdy czwartek o godz. 18.00, na zakończenie całodziennej adoracji Najświętszego 

Sakramentu. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 13. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 

1. Dziś po Mszach św. adoracja Najświętszego Sakramentu z racji pierwszej niedzieli 

miesiąca. 

 

2. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym: we wtorek święto św. Tomasza 

Apostoła, w środę rocznica poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Krakowie, w piątek 

wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy. 

 

3. W okresie wakacji, w niedziele nie odprawiamy Mszy św. o godz. 13.15 i 17.00, w 

dni powszednie nie odprawiamy Mszy św. o godz. 7.30. Okazja do spowiedzi w dni powszednie 

30 minut przed Mszą św.  

 

4. W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. 

wieczornej Godzina Święta do godz. 20.00. 

 

5. W pierwszy piątek lipca okazja do spowiedzi od 6.30 do 7.30 oraz od 17.00 do 

19.00. Msza św. wynagradzająca NSPJ o godz. 18.30 a po niej adoracja Najświętszego 

Sakramentu do godz. 21.00. W wakacje, w pierwsze piątki nie ma Mszy św. o 9.00 i 17.00. 

 

6. W pierwszą sobotę lipca Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za 

zniewagi z nabożeństwem w tej samej intencji o godz. 7.00.  

 

7. W tym tygodniu odwiedzimy chorych: Ks. Łukasz w sobotę od godz. 9.00. 

W rejonie ks. Proboszcza chorych odwiedzi ks. Janusz Korepta i Nadzwyczajni Szafarze 

Komunii Św. w piątek od godz. 9.00 oraz w niedzielę. Odwiedziny chorych w rejonie ks. Jacka 

odwołane. 

  

8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp.  Halinę Bochenek. 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżury kancelarii parafialnej w okresie wakacji: 

- poniedziałek: 17.00 – 18.00 

- czwartek: 16.00 – 17.30. 

      
      


