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Błogosławiona Krew Jezusowa! 

Kochani Przyjaciele, 

nadszedł lipiec - "nasz" miesiąc , bo w szczególny sposób poświęcony Krwi 

Chrystusa. Krew Chrystusa - jako "Słowo Życia" (motyw przewodni) zabrane ze 

sobą na wakacje - pomoże nam wciąż na nowo właściwie odpowiedzieć na 

wszystkie czekające nas niespodzianki i wyzwania. W ten sposób możemy 

pokonać wiele małych i większych trudności, a to da nam radość i nowe siły.  

Lipiec to miesiąc poświęcony życiu: Krew naszego Odkupiciela, czyli Boże życie 

w Jezusie Chrystusie, płynie również w naszych żyłach - jeśli czcimy i przyjmujemy 

ją we właściwy sposób, na chwałę Boga i dla zbawienie ludzkości. To sens i szansa tego miesiąca. Ci, którzy 

naprawdę wchodzą w duchowość Krwi Chrystusa, uczą się kochać tak, jak Jezus kocha i żyć tak, jak ON żył. 

Kto w lipcu pogłębi tę sztukę życia, znajdzie siłę na cały rok! Życzymy więc owocnych i pełnych 

błogosławieństwa wakacji!  

 W tym numerze "Żywego Kielicha" chcemy podarować Wam na każdy dzień następujący (niżej) 

podział tematów. Na zakończenie proponujemy modlitwę poświęcenia się Krwi Chrystusa, którą znajdziecie 

w naszej "Nowennie do Krwi Chrystusa" (s. 49).   

ROZWAŻANIA NA MIESIĄC KRWI CHRYSTUSA 

A:  Dlaczego czcimy Krew Chrystusa? 

(1. lipca) Ponieważ mówiąc o „Krwi Chrystusa” mamy na myśli samego Jezusa Chrystusa. 

Czcimy Go jako naszego Zbawiciela, który odkupił nas nie „srebrem lub złotem“, ale swoją „drogocenną 

Krwią” (1 P 1,18n). 

(2. lipca) Ponieważ w Krwi Chrystusa objawia się miłość Boża. 

W przelaniu Krwi Chrystusa widoczna jest miara miłości Zbawiciela: to, jak bardzo nas kocha, jak wiele 

znaczymy dla Niego, jak bardzo Mu na nas zależy… (Ap 1,5). 

(3. lipca) Ponieważ Krew Chrystusa podsumowuje zarazem Jego śmierć jak i zmartwychwstanie, a więc 

istotę całej Dobrej Nowiny – tajemnicę paschalną. 

„Krew” to wymowny symbol poetycki, który wyraża zarówno śmierć jak i życie, porażkę i zwycięstwo, ból i 

radość, dar z siebie i spełnienie, ofiarę i triumf… Dlatego Krew Chrystusa ukazuje całe misterium paschalne: 

tajemnicę odkupieńczej ofiary krzyżowej i zmartwychwstania. Wyrazem tego są np. także symbole 

przemienionych ran Jezusa na paschale.  

(4. lipca) Ponieważ w Krwi Chrystusa objawia się Boża potęga. 

W Piśmie świętym używa się symbolu krwi, aby uwydatnić niepowtarzalną władzę Boga: Krew Baranka 

chroni przed aniołem śmierci (Wj 12,23), przypieczętowuje nowe i wieczne przymierze z Bogiem (Wj 24,8; Jr 3, 

31; Łk 22,20) i uwalnia od grzechów (Kpł 1-7; Mt 26,27b; Ef 1,7; 1 J 1,7…). 

(5. lipca) Ponieważ Jezus powierzył nam w Eucharystii nie tylko swoje Ciało, ale także swoją Krew.  

Podczas gdy Ciało Chrystusa jest dla nas przede wszystkim pokarmem, Krew Chrystusa wskazuje szczególnie 

na ofiarę. Uczestnicząc we Mszy świętej, możemy dzięki tym znakom bardziej świadomie brać udział w 

zbawczej ofierze Golgoty.  

(6. lipca) Ponieważ Krew Chrystusa obecna jest w duchowy sposób w ranach ludzkości. 

Można powiedzieć obrazowo, że na krzyżu Jezus wypełnił grzechy i cierpienia wszystkich ludzi swoją 

odkupieńczą miłością i przez to odniósł pełne zwycięstwo nad „Władcą tego świata” (J 14,30). Gdy z 



prawdziwą miłością spotykamy ludzi cierpiących i obciążonych grzechami, jednoczymy się duchowo z Krwią 

Chrystusa i w ten sposób możemy brać udział w dziele odkupienia (Kol 1,24).   

(7. lipca) Ponieważ chcemy razem z Jezusem i Maryją odpowiedzieć na miłość Ojca Niebieskiego. 

Przyjmujemy świadomie Miłość przelaną na krzyżu i podarowujemy ją dalej, ponieważ Ojciec w niebie tak 

bardzo pragnie powrotu swoich zagubionych, a jednak ukochanych dzieci, które również są spragnione 

prawdziwej miłości.  

B.  W jaki sposób czcimy Krew Chrystusa? 

(8. lipca) Okazujemy cześć śladom Krwi Chrystusa. 

Do dzisiaj w wielu miejscach można napotkać relikwie męki i zmartwychwstania ze 

śladami Przenajdroższej Krwi Chrystusa (np. Rzym, Mantua, Turyn, Częstochowa). 

Także w Krwi pojawiającej się w licznych cudach eucharystycznych czcimy Miłość 

przelaną na krzyżu (np. Orvieto, Heiligenblut, Lanciano, Sokółka, Legnica…) 

(9. lipca) Cenimy Komunię świętą pod dwiema postaciami. 

Chętnie przyjmujemy Najświętszą Krew poprzez zanurzenie przeistoczonej Hostii w kielichu 

eucharystycznym. Zaprasza nas to do bardziej świadomego udziału w zbawczym dziele Chrystusa i 

przypomina o duchowej obecności tej Krwi we wszystkich innych sakramentach oraz w Słowie Bożym. 

(10. lipca) Czerpiemy w szczególny sposób z liturgicznych i oficjalnych modlitw ku czci Krwi Chrystusa. 

Zaliczają się do nich m. in. teksty liturgiczne uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Msza 

wotywna o Przenajdroższej Krwi, teksty własne i Liturgia Godzin różnych wspólnot zakonnych, a także 

oficjalnie zatwierdzona Litania do Przenajdroższej Krwi. Ubogaca nas także duchowość wielu świętych oraz 

licznych sanktuariów i wspólnot poświęconych Krwi Chrystusa.  

(11. lipca) Czerpiemy inspirację z tradycyjnych „siedmiu przelań” Krwi Chrystusa.  

Rozważania tych stacji na drodze męki Jezusa dają impulsy dla naszego życia duchowego i wyznaczają etapy 

naszej drogi duchowej. Są one szkołą prawdziwej miłości i radosnej ofiarności. 

(12. lipca) Ofiarujemy siebie samych Ojcu Niebieskiemu – razem z Krwią Chrystusa, która w mistyczny 

sposób płynie ku nam z ran ludzkości.  

W jedności z Maryją pod krzyżem, jak „żywy kielich” przyjmujemy do naszych serc krople Zbawczej Krwi 

Chrystusa, która wypływa z ran ludzkości. W ten sposób czynimy z nich podarunek dla Ojca w niebie – na 

zadośćuczynienie za grzechy całej ludzkości, za konających i za dusze czyśćcowe oraz dla odnowienia 

Kościoła w Duchu Świętym.   

(13. lipca) Pogłębiamy duchowość Krwi Chrystusa i rozpowszechniamy ją na wszelkie możliwe sposoby. 

Najważniejszymi środkami służącymi temu celowi są modlitwa i świadectwo naszego własnego życia. 

Według możliwości służą temu także studia, publikacje, nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje i opieka nad 

pielgrzymami…  

(14. lipca) Współpracujemy z różnymi wspólnotami, ruchami i osobami,  

które także pragną żyć i działać w znaku Krwi Chrystusa. Według możliwości wspieramy wszystkich, którzy 

dążą do tego, aby misterium paschalne znalazło się w centrum wiary. 

C. Na czym polega aktualność drogi Krwi Chrystusa? 

(15. lipca) Krew Chrystusa daje nam moc do nawrócenia i odwagę do życia radykalizmem Ewangelii. 

Żyjemy w czasach, w których coraz więcej ludzi popada w nieszczęście przez poszukiwanie nadmiernych 

wygód i przyjemności. Prawdziwa duchowość Krwi Chrystusa uzdalnia nas do pójścia pod prąd: Nawracajcie 

się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1,15).  

(16. lipca) Krew Chrystusa przypomina o tym, że nie ma szczęścia, wolności, zbawienia bez krzyża. 

Także wielu chrześcijan wciąż próbuje doświadczyć Wielkanocy z pominięciem krzyża. Pragną oni osiągnąć 

szczęście i uszczęśliwić innych bez Golgoty, przez błędnie rozumianą miłość. Na tym świecie nie istnieje 

jednak prawdziwa miłość bez cierpienia i ofiary, bez miłości przelanej na krzyżu: Jeśli ziarno pszeniczne 

wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity (J 12,24). 

 



Zamówienia:  
Służebnice Przenajświętszej Krwi  

Częstochowa, tel.: 34/362 93 67 

mail: duchowarodzina@gmail.com 

(17. lipca) Przez Krew Chrystusa każde małżeństwo, rodzina i wspólnota może stać się prawdziwą 

szkołą miłości. 

Zostaliśmy stworzeni i narodziliśmy się, aby znaleźć prawdziwe szczęście przez to, że ponad wszystko 

kochamy Boga i pomagamy możliwie wielu ludziom stać się naprawdę szczęśliwymi. Radosna ofiarność jest 

uzdolnieniem należącym do samej istoty chrześcijaństwa. W mocy Krwi Chrystusa pomaga ona z miłością 

budować jedność w każdym otoczeniu i w każdym spotkaniu – także przez własne rany.  

(18. lipca) Krew Chrystusa uwalnia i chroni przed mocami ciemności. 

Kto ucieka się pod ochronę Krwi Chrystusa, odpiera ataki złego w imię i mocą Jezusa, który odkupił nas 

swoją Przenajdroższą Krwią (Ap 12,11). „Władcę tego świata” (J 14,30) i zwolenników szatana pokonuje 

jedynie jedność ze Zbawicielem, a nie magiczne albo ezoteryczne formuły, gesty lub „środki lecznicze”. 

Pokora, która podobnie jak kielich służy Krwi Chrystusa, jest najlepszym i najskuteczniejszym egzorcyzmem! 

Jest ona postawą Maryi, która jako „żywy kielich” pozwala się cała napełnić miłością Bożą.  

(19. lipca) Duchowość Krwi Chrystusa daje mądrość i siłę do walki z wrogami Kościoła. 

Lobby homoseksualne i genderowe, masoneria i różne ideologie, które występują w roli przyjaciół i 

dobroczyńców ludzkości, w rzeczywistości jednak są wrogami życia – wszystkie one są bezsilne w obliczu 

płynącej z Golgoty miłości, którą odnajdujemy w Eucharystii. Dlatego często dodajemy odwagi sobie i innym, 

przypominając o biblijnym doświadczeniu: KREW CHRYSTUSA JEST MOCNIEJSZA (por. Hbr 12,24). 

(20. lipca) Krew Chrystusa łączy nas z męczennikami i budzi gotowość do oddania życia. 

Zdrowa duchowość Krwi Chrystusa wzoruje się też na tych, którzy w jedności z Ukrzyżowanym oddali swoje 

życie dla prawdy. W świadomości, że „krew męczenników jest zasiewem chrześcijan” (Tertulian), 

nabożeństwo to przygotowuje także na czasy prześladowań Kościoła, gdy wymagany będzie całkowity dar z 

siebie aż do przelania krwi. 

(21. lipca) Poświęcenie się Krwi Chrystusa napełnia nas uzdrawiającą miłością. 

W Krwi Chrystusa płynie ku nam uzdrawiająca miłość Boga: Jezus daje swoje Boskie życie, abyśmy mogli 

otrzymać życie dzieci Bożych i uleczyć nasze rany na ciele, duszy i duchu. Ten, kto zanurza swoje słabości, 

błędy, choroby i zranienia w Krwi Chrystusa i jednoczy je z ofiarą Zbawiciela, osiąga zbawienie, uzdrowienie 

wewnętrzne i jeśli Pan Bóg tego chce, również zewnętrzne, a przede wszystkim świętość. 

D. Nowenna do Krwi Chrystusa 

(22. lipca) Zauważać Krew Chrystusa (s. 11)  

(23. lipca) Szanować i czcić Krew Chrystusa (s. 13) 

(24. lipca) Rozmawiać z Krwią Chrystusa (s. 16) 

(25. lipca) Kochać Krew Chrystusa (s. 18) 

(26. lipca) Przyjmować i ofiarować Krew Chrystusa (s. 20) 

(27. lipca) Adorować Krew Chrystusa (s. 22) 

(28. lipca) Być Krwią Chrystusa (s. 24) 

(29. lipca) Zawierzyć się Krwi Chrystusa (s. 26) 

(30. lipca) Krew Chrystusa - "Zdrój miłosierdzia" (s. 29) 

(31. lipca) Wzięcie udziału z Maryją w dziele odkupienia:  

Modlitwa do Maryi, Matki Przenajdroższej Krwi 

Oddajemy Ci cześć, Najświętsza Matko, gdyż Bóg wybrał Cię spośród wszystkich niewiast na Matkę swojego 

Syna. Dla Niego stałaś się czystym i świętym mieszkaniem. Bóg uchronił Cię od pierworodnej skazy ludzkości i w 

Tobie zapoczątkował nowe stworzenie.  

Wielką i godną czci jesteś w promiennej czystości Twojej duszy. Ty jesteś pierwszym owocem odkupienia, 

wysłużonym Krwią Twojego Syna, jeszcze zanim Jezus w Tobie stał się człowiekiem. Bóg tak wyjątkowo 

obdarzył Cię łaskami, abyś mogła całkowicie spełnić Jego plan zbawienia względem Ciebie.  

Wypowiedziałaś swoje pełne „Tak” do Anioła, który zwiastował Ci Boże orędzie, abyś została Matką 

Odkupiciela. Pełna ufności szłaś wiernie za Wolą Bożą, nie stawiając żadnych warunków. Jest to droga 

doświadczeń, nieoczekiwanych wydarzeń, droga pełna wiary. I tak znajdziesz się na Kalwarii przed Twoim 

skrwawionym Synem, a całe życie prowadziło Cię pod krzyż. 

Kochamy Cię, Matko spod krzyża, Matko Przenajdroższej Krwi. Na Kalwarii stałaś się Matką nas wszystkich. 

Od Ciebie wziął Jezus swoją zbawczą Krew, gdy dałaś Mu ludzkie życie, ale przez Ciebie płynie też Krew 

odkupienia z krzyża, ponieważ jako Matka Chrystusa stałaś się Matką Kościoła. 



Pragniemy Cię kochać wraz z Twoim Synem i tak jak On oddawać Ci cześć. Z Nim pragniemy uczestniczyć w 

Twoich boleściach, z Nim cieszyć się Twoimi radościami. Ukaż nam, Matko, jak możemy Cię bardziej kochać, aby 

nasza miłość była miłością dziecka, a zarazem bardziej dojrzała. Chcemy Ci towarzyszyć, Miłosierna Matko 

wszystkich ludzi. Z Tobą pragniemy mieć serce dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Z Tobą chcemy 

pocieszać i koić. Ty jesteś bliska także tym, którzy Cię nie znają albo nie rozumieją, bo Jezus przelał Krew za 

wszystkich. W ten sposób Twoje serce jest otwarte dla każdego, szczególnie dla tych, którzy są opuszczeni, 

zrozpaczeni i których nikt nie darzy miłością. Bądź przy nas, Matko Przenajdroższej Krwi, abyśmy mogli być przy 

tych, których tak bardzo kochasz. Udziel nam swojej wiary, abyśmy tak jak Ty byli ulegli Duchowi Bożemu. 

Napełnij nas Twoją pokorą, abyśmy naprawdę służyli tym, za których Jezus oddał życie. Daj nam udział w Twoim 

krzyżu, abyśmy nieśli Twoje miłosierdzie tym, którzy żyją bez łaski. 

Maryjo, nasza dobra Matko, pozwól nam na tej ziemi zająć Twoje miejsce, aby Jezus coraz bardziej żył w 

ludziach i aby Jego Królestwo się rozszerzało. Pomóż nam, abyśmy tak jak Ty dali swój wkład w odkupienie 

ludzi i w ten sposób oddali także swoją krew z Krwią Chrystusa na chwałę Ojca i dla zbawienia ludzi. Amen. 

 

SŁOWO ŻYCIA:  

„Krew Chrystusa jest mocniejsza!" (por. Hbr 12,24)  

 ... niż nasze osobiste siły czy słabości, jest mocniejsza od różnych problemów, które nas otaczają, 

od ataków innych. 

 Czy w pozornie „beznadziejnych” sytuacjach, w walce ze złem, uciekasz się do Krwi Chrystusa? 

 Nie trzeba się bać! Wystarczy dopuścić tę Krew do siebie, zaufać – i sam stajesz się mocniejszy! 

DOŚWIADCZENIE: 

Pewnej soboty poszłam rano do pracy, żeby sprzątać. W pracy mamy windę towarową. Wstawiłam więc do niej 

odkurzacz i wysłałam ją z parteru na piętro. Ale gdy przyszłam schodami i otworzyłam windę, okazało się, że cały 

wąż od odkurzacza wpadł do szybu windy, zakleszczył się i pozwijał, i choć go widziałam i ciągnęłam, to w żaden 

sposób nie mogłam go wyciągnąć. Otwór w tym szybie był bardzo mały i nawet trudno zrozumieć jak cały ten wąż 

tam wszedł. Na początku wpadłam w panikę i pomyślałam o tym, co na to powie dyrektor. Ale od razu 

przypomniało mi się Słowo Życia, które kilka dni wcześniej wybrałyśmy na spotkaniu naszej grupy: „Jezus 

przybliżył się i szedł z nimi”. Zaczęłam więc prosić, żeby Jezus był teraz obok mnie i mi pomógł. ...ale rura ani 

drgnęła. W końcu zadzwoniłam do dyrektora, ale go nie zastałam, zadzwoniłam więc na pogotowie dźwigowe i 

bardzo miła pani powiedziała, że wyśle jak najszybciej konserwatora. Cóż było robić? - Nagle przypomniały mi się 

słowa Krew Chrystusa jest mocniejsza i przyszło światło, że i w tej sytuacji może być mocniejsza. Tego dnia nie 

zdążyłam jeszcze odmówić Litanii do Krwi Chrystusa, więc modliłam się zanurzając tę sytuację i tę rurę w Krwi 

Chrystusa, ale kiedy tylko zaczęłam odmawiać litanię, usłyszałam w sercu głos: nie wystarczy samo odmówienie, 

musisz uwierzyć, że Krew naprawdę może tu coś zmienić. I wtedy zaczęłam się zastanawiać: czy ja wierzę? I 

myślałam: wierzę, Panie, w moc Twojej Krwi, wierzę, że po skończeniu tej modlitwy uwolnisz tę rurę, i modliłam 

się dalej. Gdy skończyłam, podeszłam do windy i zaczęłam ciągnąć rurę, ale ona ani drgnęła. Wtedy pomyślałam: 

Krwi Chrystusa – wierzę! Jeszcze raz chwyciłam tę rurę, i bez większego wysiłku pociągnęłam, a ona jak po maśle 

zaczęła wychodzić, mimo że była  mocno poskręcana. Została tylko metalowa końcówka, która była szersza i już 

nie chciała wyjść. Wtedy usłyszałam w sercu głos: podnieś ją do góry. Podniosłam i wtedy okazało się, że u góry 

otwór był szerszy i bez problemu wyszła. Mimo bardzo mocnego skrętu i szarpania rura się nie uszkodziła, 

zdążyłam posprzątać i wszystko było w porządku. Na koniec przyszła mi jeszcze myśl, że nieraz nie wystarczy 

tylko pomodlić się i oczekiwać na „cud”, bo modlitwa nie może być traktowana jak zaklęcie. Trzeba uwierzyć, że 

Pan może wszystko, jeśli taka jest Jego wola, żeby zadziałać w tym momencie.  D 

 

ZAPRASZAMY   

- 11/12 lipca – czuwanie Duchowej Rodziny na Jasnej Górze  

- Więcej modlitw i rozważań o Krwi Chrystusa dostępnych również na:  
 youtube.com/blutchristi oraz na stronie: duchowarodzina.pl 

Służebnice Przenajświętszej Krwi i 
Oratorianie św. Filipa Neri  

42-130 Kalej ul. Ogrodowa 102 tel. 34/344 05 41 
42-202 Częstochowa, ul. Wielkoborska 1 tel. 34/362 93 67  

www.duchowarodzina.pl 


