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Błogosławiona Krew Jezusowa! 

Kochani Bracia i Siostry, 

Rozpoczęliśmy wielkopostny czas nawrócenia. Naszym celem jest 

ponowne oddanie naszego życia Bogu z Chrystusem. Ale na czym 

polega nawrócenie? O co w tym chodzi? To chyba coś więcej niż 

mniej jeść albo więcej się modlić. Bo można to wszystko gorliwie 

czynić – jak biblijni faryzeusze – ale w sercu pozostać starym 

człowiekiem. Warto zrobić rachunek sumienia – czy moje życie jest 

ukierunkowane na Pana Boga? Czy w swoim zachowaniu, 

postępowaniu, reakcjach kieruję się Ewangelią i naśladuję Jezusa, 

czy też postępuję tylko po ludzku?  

Może nam w tym pomóc rozważanie siedmiu przelań Krwi Chrystusa podsumowanych w „okrzykach 

bojowych”. Na naszym kanale Youtube znajdziecie siedem rozważań, które podkreślają, co te tajemnice 

znaczą konkretnie dla naszego życia. 

Nasza propozycja na Wielki Post:  

 Przeczytajcie lub wysłuchajcie odpowiednie rozważanie. 

 Odmówcie codziennie różaniec do Krwi Chrystusa. Można wybrać spośród trzech wariantów 

1. tradycyjny z 33 Ojcze nasz. 

2. forma krótka: nazwa tajemnicy, „okrzyk bojowy”, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. 

3. forma mini: nazwa tajemnicy, „okrzyk bojowy”, Chwała Ojcu. 

Nagrania znajdziecie tutaj: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLju-9tr0FwNWNbo98NgRHhoL6bs-TQOwJ 

Teksty znajdują się w książeczce Odważni i radykalni mocą Krwi Chrystusa, a poniżej znajdziecie ich 

krótkie podsumowanie. 

Poszczególne „okrzyki” mogą wtedy być również Słowem Życia na dany tydzień Wielkiego Postu.  

Mamy nadzieję, że to ćwiczenie pomoże nam dobrze przeżyć Wielki Post, na nowo pokochać Krew 

Chrystusa i żyć nią na co dzień!  

 

 

  

s. M. Faustyna Kijowska SAS  o. Jan M. Lipiński COr. 



DROGA KRWI CHRYSTUSA W „OKRZYKACH BOJOWYCH” 

I. PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS OBRZEZANIA – NIE JESTEM SAM! 
 Obrzezanie to znak przymierza.  
 W przymierzu z Bogiem – uczyć się kochać!  
 Nowe przymierze – nowe przykazanie – „…jak Ja was umiłowałem” (J 13, 34). 
 Powołanie do przyjaźni z Bogiem (Twoje radości/cierpienia = moje radości/cierpienia). 
 Wierność przymierzu: Wierność jest pieczęcią miłości.  

 

II. PAN JEZUS PRZELAŁ KREW NA MODLITWIE W OGRÓJCU – NIE BĘDĘ SIĘ BAĆ! 

 Strach = prawo natury, do pewnego stopnia jest niezbędny…  
 Lęk Syna Bożego = wyraz najgłębszego uniżenia. 
 Przezwyciężenie lęku przez oddanie się woli Bożej (Kto oddaje się woli Bożej, doświadcza również 

umocnienia przez Anioła z kielichem…). 
 Życie chwilą obecną.  
 Pokój i opanowanie – śpiący uczniowie, zdradziecki pocałunek Judasza, pojmanie… 
 Przynieść pokój – przezwyciężyć lęk! 

 

III. PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS BICZOWANIA – KONIEC Z NARZEKANIEM! 

 Biczowanie jest podwójnym cierpieniem – fizycznym i psychicznym (przez niesprawiedliwość). 
 „Ofiarowanie” jest udziałem w zbawczej ofierze Chrystusa.  
 Uczynić prezent z cierpienia … (ofiara = podarunek), nie zmarnować! 
 Zadośćuczynienie to ofiarowanie swojego cierpienia za drugą osobę; to, co w naszym życiu wydaje 

się być przeszkodą, a nawet czymś bezwartościowym, możemy przemienić w coś cennego – tak jak 
poprzez recykling z odpadów mogą być tworzone cenne materiały.  

 Koniec z narzekaniem! 
 

IV. PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PRZY CIERNIEM KORONOWANIU –  
WIĘCEJ PRZEZ MILCZENIE 

 Korona cierniowa – znak szyderstwa, drwiny, poniżenia, upokorzenia… 
 Milczenie może być wyrazem mądrości. 
 Zapobiec większemu nieszczęściu przez milczenie (zapobiec „obrzucaniu błotem”).  
 Milczenie może być wyrazem szlachetności i wielkości duszy, godności… 
 „Do Mnie należy pomsta, mówi Pan…” 
 Mówić przez milczenie – być wielkim w upokorzeniu. 

 

V. PAN JEZUS PRZELAŁ KREW NA DRODZE KRZYŻOWEJ – POWSTAŃ I DALEJ! 

 Kto się nie poddaje, ten dopiero naprawdę zaczyna!  
 Cel daje siłę – „Dla kogo?”  
 Nie pozostać na ziemi, ale przyjąć pomoc (chodzi o pokorę). 
 Szymon: dzielić ciężar… 
 Weronika: przyjąć pociechę… 
 Maryja: miłująca obecność, zaufanie bez oceniania…  
 Powstać i iść dalej – siła miłości! 

 

VI. PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PRZY UKRZYŻOWANIU W TWOJE RĘCE… 

 Ojcze, w Twoje ręce – to miłość aż do oddania siebie! 
 Miłość osiąga doskonałość w oddawaniu się (nie trochę, ale w pełni). 
 Maryja, wzór doskonałego oddania – wzorem człowieka. 
 Oddanie się bez warunków, bez zastrzeżeń, bez ale… 
 Święta obojętność. 

 

VII. PAN JEZUS PRZELAŁ KREW I WODĘ PRZY OTWARCIU BOKU WŁÓCZNIĄ 
MIEJSCE DLA WSZYSTKICH  

 Otwarte serce – aż do ostatniej kropli. 
 Odkupienie dla wszystkich (bezwarunkowe, nieodwołalne, nieograniczone…). 
 Także dla ciebie Jezus przelał Krew… 
 Otwartość, szacunek, miłość… Dać się przebić… 
 Powołani i posłani – miłość dla wszystkich! 
 Krew Chrystusa jest mocniejsza! 



WASZE DOŚWIADCZENIA:  

Słowo życia: „Daję świadectwo” 
Słowo Boże oczyszcza, przemienia serce. Niesamowite jest to, że nie dzieje się to moim 
wysiłkiem. Pan Jezus powolutku zabiera nawet najdrobniejszą niedoskonałość, która przeszka-
dza, oddziela od Niego. 
Dzwoniła do mnie ciocia. Patrząc na telefon, pomyślałam: NIE ODBIERAM. Nie będzie to 
łatwa rozmowa, nie chce mi się trudzić, później napiszę do cioci, że nie mogłam rozmawiać 
lub inną wymówkę. I nagle usłyszałam w sercu: DAJĘ ŚWIADECTWO. Zrobiło mi się gorąco na 
sercu  
i pomyślałam, że jak nie odbiorę, to będzie anty-świadectwo. Nie mogę zlekceważyć drugiego 
człowieka, bo w nim jest Jezus! Odebrałam. Później kuzynka napisała mi wiadomość, że ciocia 
była tak szczęśliwa, że odebrałam telefon, że aż do niej zadzwoniła. Ja też byłam szczęśliwa, 
bo dałam świadectwo o Panu Jezusie i uwolniłam się od niechęci. Ta prawda w sercu tak 
zaowocowała, że to ja poczułam się wolna od lęku przed drugim człowiekiem, przed niewy-
godną rozmową. Poddałam się Słowu Bożemu, a Ono przyniosło mi owoc.    W.K. 
 
 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Służebnice	Przenajświętszej	Krwi	i	Wspólnota	Oratorium	św.Filipa	Neri	w	Kalei	–	www.duchowarodzina.pl	
42-130 Kalej, ul. Ogrodowa 102, tel. 34/344 05 41; 42-202 Częstochowa, ul. Wielkoborska 1, tel. 34/362 93 67 

59-900 Zgorzelec, ul. Moniuszki 14, tel. 796 585 661; 59-220 Legnica, ul. Grunwaldzka 50, tel. 507 552 261 

Dom Boga Ojca w Kalei 

Skupienie dla wszystkich: 18.03 

Spotkania dla młodzieży:  3‐4.03 

Zapraszamy także, by przeżyć z nami Triduum Paschalne:  06‐09.04. 

Dom Św. Michała Archanioła w Zgorzelcu:

Spotkanie Młodych Przyjaciół Jezusa:  

11.03 

Skupienie dla wszystkich: 18.03 

Bliższe informacje: www.duchowarodzina.pl 

Dom Serca Pana Jezusa w Legnicy 

Spotkania „Przy Sercu Matki” 

pierwsze soboty miesiąca: 4.03 

Medjugorie

Festiwal Młodych: 

24.07‐1.08.23r.  

Zgłoszenia u organizatora,  

z którym jedziemy jako 

Duchowa Rodzina: 

glosmatki.pl 


