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„W Nim mamy odku-
pienie przez Jego 
krew” 
 

Ef 1,7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki  

 
17.00 Adoracja  
Najświętszego Sakra-
mentu 
 
18.30 Msza Święta 
 
19.00 spotkanie modli-
tewne w auli bł. Jana 
Pawła II 

O Najświętszej Krwi Chrystusa 
 

Agnieszka R. 

„Ponieważ ciągle grzeszę, powinienem mieć ciągle lekarstwo”. Tak postępujemy w życiu 
ze wszystkim naszymi sprawami: wtedy, kiedy jesteśmy chorzy, kiedy brakuje nam chle-
ba, napoju czy ubioru, kiedy przychodzi nam po raz nie wiadomo który sprzątać mieszka-
nie. Tymczasem w najważniejszej dziedzinie naszego życia zwykliśmy postępować ina-
czej. Zaniedbujemy w sposób niedopuszczalny drogocenną Chrystusową Krew, która ma 
moc oczyszczać nasze życie. Ona jest zapłatą naszego zbawienia, bez niej nie ma oczysz-
czenia i przebaczenia. 

Krew Chrystusowa nie tylko oczyszcza. Krew Chrystusowa – jak pięknie jest powie-
dziane w litanii – poi nas. Poić się, to znaczy przyjmować to, co jest do życia najbardziej 
potrzebne. Tak się dzieje w sposób naturalny: nie potrafimy żyć bez napoju, bo on jest dla 
nas czymś najbardziej elementarnym. 

Krew Chrystusowa nas poi. Tak jak z napoju płynie moc podtrzymująca fizyczne życie 
człowieka, tak z Krwi Chrystusowej płynie moc podtrzymująca życie, którym Chrystus 
się z nami podzielił. Właśnie wtedy, kiedy się za nas wydał i kiedy przez sakrament chrztu 
świętego włączył nas w nowe, przedziwne, a przecież niezwykle realne, Boże życie. To 
życie domaga się nieustannego podtrzymywania. Domaga się tego, żeby było pojone, że-
by miało moc przeciwstawiania się temu wszystkiemu, co przynoszą życiowe przypadki. 
W Litanii do Krwi Chrystusa modlimy się o to, aby ta krew była wybawieniem. Aby była 
ostoją dla tych wszystkich, którzy są zagrożeni. By była ochłodą dla pracujących, pocie-
chą dla płaczących, otuchą dla umierającą. To są wszystko poszczególne elementy mocy, 
jaką uzyskujemy od Chrystusa, kiedy podchodzimy do Jego Krwi w sposób całkowicie 
zgodny z Jego zamysłem, traktując ją jako napój. Świat jest dzisiaj przepełniony poszuki-
waniem cudownych eliksirów. Od dwóch tysięcy lat na ziemi jest jeden zbawienny                                              
i błogosławiony eliksir – Krew Chrystusowa, która daje człowiekowi wszystko, co jest mu 
potrzebne. Paradoksalnie jest to napój najbardziej na świecie zlekceważony! Ten napój 
jest męstwem męczenników, mocą wyznawców. Ten napój rodzi dziewice. Litania jest 
krótka, wymienia tylko kilka sytuacji, w których w życiu człowieka działa Chrystusowa 
krew. Ale ona działa przecież w każdej przestrzeni ludzkiego życia. Tak jak krew w na-
szym organizmie dociera do wszystkich komórek i ożywia je, tak samo działa Chrystuso-
wa krew. Ona nas nie tylko oczyszcza i poi. 
Krew Chrystusowa czyni nas pięknymi.  To jest fundamentalne zadanie chrześcijanina – 
stać się pięknym. Chrześcijanin staje się pięknym, kiedy staje się podobnym do Chrystusa, 
kiedy przyjmuje Jego miłość. A miłość Chrystusowa polega właśnie na tym, że On oddał 
za nas swoje życie. Miłość, którą nam Chrystus daje, jest tą samą, jaką On został umiło-
wany przez Ojca. Właśnie tę miłość nam przekazuje. Mówi wyraźnie: Jak Mnie umiłował 
Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać 
moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości. To wam powiedziałem, aby radość 
moja w was była i aby radość wasza była pełna.  
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Te słowa najlepiej oddają myśl o pięknie ludzkiego życia, które ma być już nie tylko na 
obraz i podobieństwo Boże, jak to było przy stworzeniu, ale ma być podobieństwem do 
tego prawdziwego obrazu Ojca, jakim jest Jednorodzony Syn Boży, Jezus Chrystus. 
 Nic dziwnego, że w Litanii do Krwi Najdroższej jest również wezwanie: „pokoju             
i słodyczy serc naszych”. Krew Jezusa oczyszcza, poi, daje piękno. Słodko jest przebywać     
z człowiekiem, który się poddał temu błogosławionemu oddziaływaniu Chrystusowej 
Krwi, który jest cały czas otwarty na transfuzję z serca Bożego do swego serca. 

Tak często nie dajemy żadnych szans Chrystusowej Krwi, aby nas oczyszczała, poiła    
czy czyniła pięknymi, podobnymi do Syna Bożego. Litania do Krwi Najdroższej kończy 
się modlitwą: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swojego ustanowi-
łeś 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 zie-
mi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. 
Godnie czcić zapłatę naszego zbawienia – Chrystusową Krew – to ją doceniać i odpo-
wiednio z niej korzystać. 

Słowo Boże do medytacji 
− śr – J 20,24-29 Pan mój i Bóg mój 
− cz – Mt 9,1-8 Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy 
− pt – Mt 9,9-13 Powołanie Mateusza na Apostoła 
− so – Mt 9,14-17 Nie można stosować zwyczajów Starego Przymierza do Nowego 
− n – Łk 10,1-12.17-20 Pokój królestwa Bożego 
− pn – Mt 9,18-26 Uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki Jaira 
− wt – Mt 9,32-37 Jezus lituje się nad ludźmi 

Intencje do modlitwy 
� W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne po-

trzebne do prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bene-
dykta XVI i ks. bp. Jana. 

� W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji.  
O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

� O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, o chęć służby i ochronę 
przed zniechęceniem.  

� O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin               
i bliskich. 

� O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji 
prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, 
Fundacja Charismata i inne). 

� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty 

Ogłoszenia 
1. W czasie wakacji spotkania naszej Wspólnoty odbywają się w każdy wtorek. 
2. Wyjazd wakacyjny (dla członków Odnowy) do miejscowości Kokotek koła Opola 

odbędzie się w dniach 12 - 17 lipca 2013 r.. Zapisy do 5 lipca 2013 r. Szczegółowe 
informacje u liderów. 

3. Zachęcamy do odnalezienia strony naszej Wspólnoty na facebooku. 
Zamieszczamy tam wiele interesujących materiałów, Słowo Boże do rozważania 
na każdy dzień, opowiadania, świadectwa, informacje ze świata, a także 
rozmawiamy ze sobą. 

 
  

 

 

���� pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280���� 
���� e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com ���� www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl ���� 


