
 

 

 

 

 

Kult Najświętszej Krwi Jezusa 

 

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. 

 

kartka z kalendarza 

 

28 czerwca -  Ireneusz z Lyonu, gr. Εἰρηναῖος, łac. Irenaeus Lugdunensis, cs. 

Swiaszczennomuczenik Iriniej, jepiskop Lionskij (ur. ok. 140 w Smyrnie w Azji 

Mniejszej, zm. ok. 202 w Lugdunum) – biskup Vienne, teolog, apologeta, ojciec 

Kościoła, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego. 

 

3 lipca - Tomasz Apostoł, gr. Didymus i aram. tôma ['bliźniak'], cs. Apostoł Foma 

– postać biblijna, jeden z 12 apostołów Chrystusa, męczennik chrześcijański, święty 

Kościoła katolickiego, anglikańskiego, luterańskiego, ormiańskiego, koptyjskiego, 

syryjskiego i prawosławnego. Święty ten wymieniany jest w Modlitwie 

Eucharystycznej (Communicantes) Kanonu rzymskiego. 

PONIEDZIAŁEK  28 Czerwca 

Św. Ireneusza 

 

17:00 + rodzice Treppa w r. śm. 

 

18:00 + ojciec Zygfryd i ojciec Ta-

deusz, dziadkowie z obojga stron 

 

19:00 - O opiekę, błogosławieństwo 

i prowadzenie Maryi na drodze do 

świętości dla współbrata wstępują-

cego w szeregi Wojowników Maryi 

 

WTOREK 29 Czerwca 

Św. Piotra i Pawła 

 

08:00 +  ciocia Józefina 

 

17:00 + Paweł, Rozalia Gojke 

 

18:00 +Jan Patalas w r. śm. 

 

ŚRODA  30 Czerwca  

 

08:00 +  Jerzy Szymański (o łaskę 

nieba) 

 

17:00  +  Maria i Zygmunt Szwaba 

 

18:00 - Dziękczynna z prośbą o 

Boże błog. w rodzinie 

 

 

CZWARTEK 1 Lipca 

 

17:00 +  Trzebiatowscy: Feliks, 

Brygida, Maria 

 

18:00  +  Gertruda Hincke od 

mieszkańców ul. Gospodarskiej   

PIĄTEK  2 Lipca 

 

08:00 +  rodzice: Irena w 1 r. śm., 

Alfred w 8 r. śm. 

 

17:00 +  Marta Czapp w 18 r. śm i 

Augustyn 
 

18:00 +  Franciszek Ceynowa w r. 

śm., Maria, dusze w czyśćcu 

cierpiące 

 

SOBOTA  3 Lipca 

 

17:00  +  Antoni Barlasz w r. śm., 

Borscy: Agnieszka, Grzegorz, 

Mirosława oraz  dusze w czyśćcu 

cierpiące 

 

18:00 +  Augustyn Goyke w 13 r. śm 

 

NIEDZIELA   4 Lipca 
 

08:00 + Franciszek Hincke w 9 r. 

śm. 

 

10:00 + siostry, brat, rodzice Styn 

 

11:30 +  Jeka: Józefa /ona/, Ksawery 

i wszyscy krewni 

 

20:00 + Aurelia Styn w r. śm. 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12,  
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  - 28.06.2020 – XIII niedziela zwykła 

 
1. Witamy wszystkich parafian, gości i turystów odpoczywających nad polskim morzem.  
2. Pragniemy przypomnieć, że w czasie wakacji nie odprawiamy w niedziele Mszy św. o 
16.00. Jest ona przesunięta na godzinę 20.00. Przed południem są trzy Msze św. o godz. 
8.00, 10.00 i 11.30. Równocześnie przypominamy, że sobotnia Msza św. o godz. 18.00. 
sprawowana jest z liturgii niedzielnej. Spowiedź jest zasadniczo przed Mszą św. w dni 
powszednie. 
3. W liturgii tego tygodnia przypada w poniedziałek wspomnienie św. Ireneusza biskupa 
i męczennika,  we wtorek Uroczystość Apostołów: Piotra i Pawła – taca na Świętopietrze 
– dodatkowa Msza św. o 8.00,  w sobotę święto Tomasza Apostoła. Wszystkim 
Solenizantom i Jubilatom składamy życzenia i w modlitwie polecamy opiece świętych 
patronów. 
4. Zapraszamy na ostatnie nabożeństwa czerwcowe o 17.30.  
5. W pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na adorację Najśw. Sakramentu w intencji 
kapłanów, kleryków, o nowe powołania do służby w kościele między 9.15 a 10.15. 
6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Przed południem ks. proboszcz 
odwiedzi chorych z posługą sakramentalną. Po południu okazja do spowiedzi św. od 
16.00. Po Mszy św. o 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i Litania do NSJ. 
7. Za tydzień godz. 10.00 wręczymy symboliczne nagrody tym dzieciom, które uzbierały 
komplet obrazków niedzielnych. 
8.  Za tydzień w niedzielę godz. 14.15. w kościele comiesięczne spotkanie Żywego 
Różańca. 
9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” i nasz 
parafialny biuletyn. Jest „Mały Gość Niedzielny” i „Anioł Stróż”. Jest do nabycia także 
parafialny kalendarz na 2022 rok  - cegiełka na budowę kościoła w cenie 20 PLN. 
Dziękuję wszystkim, którzy pamiętają o skarbonce na sprzątanie kościoła. 
 
10. Tego lata przybywa nowa atrakcja turystyczna w naszym regionie. W dni powszednie 
w lipcu i sierpniu będzie można wejść na wieżę kościoła w Chłapowie, aby podziwiać 
panoramę okolicy. Platforma widokowa umieszczona na 20 metrze wysokości wieży, 
powiększona o 30 metrowe wzniesienie Chłapowa nad poziom morza rozszerza 
perspektywę i pozwala przy optymalnej pogodzie zobaczyć w całej krasie Półwysep 
Helski. Wejście jest płatne w postaci cegiełki na budowę kościoła: odpowiednio 12 PLN i 
8 PLN. Dla bojących się wysokości, lub nie mogących się wspinać, jest przygotowana w 
internecie namiastka atrakcji w postaci obrazu z kamery internetowej:  
https://chlapowo.webcamera.pl/. Jest także zamontowana luneta. W razie niepogody 
wieża będzie zamknięta. 
11. W tym tygodniu pożegnaliśmy Klaudię Sarna z ul. Pirackiej. 
 
Na rozpoczynający się tydzień przyjmijcie Boże błogosławieństwo 

 
Ksiądz Proboszcz Sławomir Jan Skoblik 

 
 


