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SPOTKANIA ZE SŁOWEM 

Lipiec to dla wielu z nas czas zasłużonego odpoczynku po całym 

roku pracy czy nauki. Starajmy się wykorzystać te chwile na ubogacanie 

życia i pogłębianie relacji z Bogiem i bliźnimi. Niech słowa, które 

usłyszymy w jednej z Ewangelii "Miłuj bliźniego swego jak siebie 

samego" będą drogowskazem na najbliższy czas. 

EWANGELIA 3.07.2022 - Wersja dłuższa (Łk 10, 1-12. 17-20) - 

Pokój królestwa Bożego 

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał 

ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam 

przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, 

ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił 

robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce 

między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo 
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w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw 

mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny 

pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym 

samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje 

robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do 

jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; 

uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do 

was królestwo Boże». «Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie 

przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który 

z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to 

wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej 

będzie w ów dzień niż temu miastu». Wróciło siedemdziesięciu dwóch 

z radością, mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe 

duchy nam się poddają». Wtedy rzekł do nich: «Widziałem Szatana, 

który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po 

wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie 

zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, 

lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie». 

EWANGELIA 10.07.2022 (Łk 10, 25-37) - Przypowieść o 

miłosiernym Samarytaninie 

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: 

«Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 

Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» 

On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim 



sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; 

a swego bliźniego jak siebie samego». Jezus rzekł do niego: «Dobrze 

odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył». Lecz on, chcąc się 

usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?» 

Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z 

Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, 

lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. 

Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. 

Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. 

Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. 

Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu 

rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, 

zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa 

denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej 

wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”. Kto z tych trzech okazał się 

według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» On 

odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: 

«Idź i ty czyń podobnie!» 

EWANGELIA 17.07.2022 (Łk 10, 38-42) - Jezus w gościnie u Marty 

i Marii 

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, 

przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która 

usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około 

rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: «Panie, czy Ci to 



obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? 

Powiedz jej, żeby mi pomogła». A Pan jej odpowiedział: «Marto, 

Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko 

jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie 

pozbawiona». 

EWANGELIA 24.07.2022 (Łk 11, 1-13) - Chrystus uczy modlitwy 

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł 

jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan 

nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się 

modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie 

Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy 

dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto 

przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie». Dalej mówił 

do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i 

powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel 

przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie 

z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje 

dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: 

Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, 

to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam 

powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; 

kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, 

otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. 

Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? 

Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, 



czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać 

dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli 

Ducha Świętego tym, którzy Go proszą». 

EWANGELIA 31.07. 2022 (Łk 12, 13-21) Gromadzić skarby przed 

Bogiem 

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, 

żeby się podzielił ze mną spadkiem». Lecz On mu odpowiedział: 

«Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?» 

Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, 

bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie 

zależy od jego mienia». I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu 

zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: 

„Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak 

zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę 

całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie 

lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: 

„Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc 

przypadnie to, co przygotowałeś?” Tak dzieje się z każdym, kto skarby 

gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga».  

Opr. Marlena Sasuła 

LIPIEC – MIESIĄCEM CZCI KRWI CHRYSTUSA 

Do czasu reformy kalendarza liturgicznego po Soborze 

Watykańskim II w dniu 1 lipca obchodzona była uroczystość 



Najdroższej Krwi Chrystusa. Obecnie obchód ten został w Kościele 

powszechnym złączony z uroczystością Najświętszego Ciała Chrystusa 

(zwaną popularnie Bożym Ciałem), zachował się jedynie - na zasadzie 

pewnego przywileju - w zgromadzeniach Księży Misjonarzy i Sióstr 

Adoratorek Krwi Chrystusa. 

Do dziś istnieją kościoły pod wezwaniem Najdroższej Krwi 

Chrystusa. Jak Boże Ciało jest rozwinięciem treści Wielkiego 

Czwartku, tak uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa była jakby 

przedłużeniem Wielkiego Piątku. Ustanowił ją dekretem Redempti 

sumus w roku 1849 papież Pius IX i wyznaczył to święto na pierwszą 

niedzielę lipca. Cały miesiąc był poświęcony tej tajemnicy. Papież św. 

Pius X przeniósł 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 Najświętszej 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). 

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). 

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana 

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. 

Chryste, usłysz nas. 
Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca 

Przedwiecznego, 
wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego 

Przymierza, 
wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu 

spływająca na ziemię, 
wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej 

korony, 
wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, bez której nie ma 

przebaczenia, 
wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz 

dusze w Eucharystii, 
wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas. 



Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc 

naszych, 
wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani 

czyśćcowej, 
wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci 

najgodniejsza, 
wybaw nas. 

  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

 

K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją. 

W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. 

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna 

swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się 

przebłagać, † daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i 

dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy 

wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. Amen. 

 

W okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) kancelaria parafialna 

czynna będzie: we wtorki i czwartki, po Mszy  wieczornej, w 

godz. 19:00 – 19:30 oraz w soboty w godz. 9:00 – 10:00. Msze św. 

w dni powszednie w wakacje o godz. 18:00. 

Odpust w kaplicy Św. Anny – 24 lipca (niedziela) o godz. 12:00 

(nie będzie Mszy św. o godz. 12:00 w kościele parafialnym). 

 


