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PROŚBA RODZICÓW DOTYCZĄCA UCZESTNICWA DZIECKA 
WE MSZY ŚWIĘTEJ PODCZAS KOLONII WAKACYJNYCH

Rodzice, którzy posyłają swoje dziecko na kolonie, powinni zatroszczyć się o to, by uczestniczyło 
w niedzielnej Mszy świętej. Poniżej umieszczono wzór oświadczenia, które pomoże w realizacji tego

zobowiązania:

OŚWIADCZENIE

Życzę sobie, aby moja córka/mój syn* ................................................ podczas pobytu na koloniach 
w ......................................... regularnie uczestniczyła/uczestniczył* w niedzielnej Mszy św. 
Proszę wychowawców o dopilnowanie, aby moje dziecko nie zaniedbywało tego obowiązku.

..........................................                           ....................................
czytelny podpis matki                                czytelny podpis ojca

...................................
miejscowość, data

*niepotrzebne skreślić

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.  Wspólnota  Krwi  Chrystusa  organizuje  7  lipca
jednodniową pielgrzymkę  do Bisztynku i  Gietrzwałdu na
uroczystości  odpustowe  Przenajdroższej  Krwi  Chrystusa.
Zbiórka pod kościołem o godzinie 8.00. Koszt wyjazdu 75 zł
od osoby. 
2.  Zachęcamy  do  czytania  prasy  katolickiej  oraz  do  za-
brania naszego Tygodnika Parafialnego.
3.  Parafianom,  miłym  gościom,  dzieciom  i  młodzieży
życzymy  udanego,  bezpiecznego  wakacyjnego  odpo-
czynku.

KONTAKT Z PARAFIĄ

ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 3-03-99-94

e-mail: jasien@diecezjagdansk.pl
www.parafiajasien.gda.pl 
www.youtube.com/gdanskjasien

Biuro parafialne: wt i czw 16.00-17.00, sob 10.00-12.00

Numer konta Pekao SA II O/Gdańsk
24 1240 1268 1111 0000 1541 8823

„Zabieram Pana Boga ze sobą na wakacje”
-rysował Mikołaj, lat 10

REDAKCJA

Redaktor naczelny
           Ks. Tomasz – topolski.tomasz91@gmail.com

Teksty                 Ewa Rola, Maria Rusiecka, Katarzyna Tamowicz,
                            Lucyna Witek, Piotr i Joanna Błędzcy
Korekta              Małgorzata Migdał 
Opracowanie graficzne   Katarzyna Karczewska 
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Tygodnik Parafialny
 Parafia pw. bł. Doroty z Mątew GDAŃSK JASIEŃ

XIII NIEDZIELA

ZWYKŁA

Rok liturgiczny C/I

I czytanie:   1Kr 19,16b.19-21
        Powołanie Elizeusza
Psalm:        Ps 16,1-2.5.7-11
       Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem
II czytanie:  Ga 5,1.13-18

       Postępowanie według ducha daje wolność
Ewangelia:   Łk 9,51-62

        Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

Papieska intencja ewangelizacyjna na miesiąc lipiec: 
Aby politycy, uczeni i ekonomiści pracowali razem na rzecz ochrony 
mórz i oceanów. 

Z  Ewangelii według św. Łukasza:

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata,
postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą
posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego
miasteczka  samarytańskiego,  by  Mu  przygotować
pobyt.  Nie przyjęto Go jednak,  ponieważ zmierzał  do
Jerozolimy.  Widząc  to,  uczniowie  Jakub  i  Jan  rzekli:
”Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba
i zniszczył ich?”.  Lecz  On  odwróciwszy  się zabronił im.
I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś
powiedział do Niego: ”Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się
udasz”. Jezus mu odpowiedział: ”Lisy mają nory i ptaki
powietrzne  gniazda,  lecz  Syn  Człowieczy  nie  ma
miejsca,  gdzie  by  głowę  mógł  wesprzeć”.  Do  innego
rzekł:  ”Pójdź  za  Mną”.  Ten  zaś  odpowiedział:  ”Panie,
pozwól  mi  najpierw  pójść  i  pogrzebać  mojego  ojca”.
Odparł mu:  ”Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych,
a  ty  idź  i  głoś  królestwo  Boże”.  Jeszcze  inny  rzekł:
”Panie,  chcę  pójść  za  Tobą,  ale  pozwól  mi  najpierw
pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział:
”Ktokolwiek  przykłada  rękę  do  pługa,  a  wstecz  się
ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.

KOMENTARZ:

Bóg  Ojciec,  powołując  nas  do  życia,
zaopatrzył nas w przeróżne talenty. Przygotował
dla każdego człowieka jedyną i niepowtarzalną
drogę;  jeśli  nią  pójdziemy,  odnajdziemy
satysfakcję i szczęście. Bóg jednak nie narzuca
nam swego planu.  Kieruje  do  nas  zaproszenie
i cierpliwie czeka na naszą odpowiedź. Sam jest
wierny  i  oczekuje  wierności  także  od  nas.
Obyśmy decyzję pójścia za Nim potraktowali na
serio,  jako  zobowiązanie  na  całe  życie.  Nie
oglądajmy  się  w  życiu  wstecz,  ale  kroczmy
odważnie drogą przygotowaną przez Pana.
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WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA 
MIESIĄC LIPIEC POŚWIĘCONY KRWI CHRYSTUSA

Litania do Krwi Chrystusa
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison. 
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 (powtarza się),
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, którą w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, .
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających;
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

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.

L:Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W:I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.

MÓDLMY  SIĘ.  Wszechmogący,  wieczny  Boże,   któryś  Jednorodzonego  Syna  Swego  ustanowił
Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego
zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym
szczęściem w niebios: Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen. 
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Oto podpowiedź, czego szczególnie należy unikać:
• Sukienek i bluzek z odsłoniętymi ramionami i plecami
(doskonałą  opcją  jest  wzięcie  lekkiego  szalu,  który
można narzucić na ramiona);
• Spódniczek i sukienek mini (warto poradzić się kogoś,
czy dana spódnica nie jest za krótka do kościoła);
• Zbyt głęboko wyciętego dekoltu;
• Krótkich spodenek/szortów;
• Bluzek nie zakrywających brzucha;
•  Ubrań  opinających  ciało  np.  legginsów  (do  wąskich
spodni można założyć dłuższą, luźną bluzkę, zasłaniającą
biodra);
• Ubrań prześwitujących;
•  Widocznej  bielizny  osobistej  (modne  ostatnio  letnie
bluzki  zupełnie  odsłaniają  jedno  ramię,  na  którym
kobiety  bez  skrępowania  demonstrują  ramiączko
biustonosza)
•  Z  innych  względów  (uszanowanie  miejsca  i  celu
spotkania) należy unikać zakładania bardzo swobodnego
obuwia typu klapki czy japonki.

Przed  kobietami  wychowującymi  córki  stoi  duże
wyzwanie, by powyższe zasady przekazać dzieciom i kszta-
łtować w nich wrażliwości,  która pomoże im świadomie
dobierać  strój  do  kościoła.  Małym  dziewczynkom  wy-
starczy  powiedzieć,  że  czegoś  „nie  wypada”  ubrać  na
Mszę świętą.  Warto mieć w szafie  z  dziecięcymi ubran-
kami przynajmniej jedną czy dwie niedzielne, odświętne
sukienki – niezbyt kuse, z zasłoniętymi ramionami (zdarza
się,  że  dziewczynki  przychodzą  w  sukienczynach-szmat-
kach naprawdę nadających się tylko na spacer po plaży!) –
i  ubierać  je  córce właśnie  na  tę okazję.  W nastoletnich
dziewczętach,  w  których  budzi  się  już  kobiecość,  warto
pielęgnować delikatność i  skromność oraz uświadamiać,
że nieodpowiednim, niedbałym lub nieskromnym strojem
mogą kogoś urazić, zszokować lub zgorszyć. Dziewczynki,
które wyjeżdżają na obozy harcerskie i kolonie organizo-
wane przez instytucje kościelne, wiedzą, że na wyjazd na-
leży  wziąć  „odpowiedni  strój  na  niedzielę”,  przez  co
rozumie  się  na przykład odpowiedniej długości spódnicę
i bluzkę zakrywającą ramiona i brzuch. Przychodzenie na
Mszę świętą z gołym pępkiem nie wchodzi w grę.

BĄDŹ ODŚWIĘTNY W NIEDZIELĘ! (UBIÓR MĘŻCZYZN)
O ile w odniesieniu do stroju kobiet podstawowym

aspektem,  na  który  zwracamy  uwagę  określając  jego
stosowność  bądź  niestosowność  w  omawianych  oko-
licznościach,  jest  nadmierne  epatowanie  kobiecością
poprzez odsłonięcie lub uwypuklenie określonych części
ciała, o tyle w odniesieniu do ubioru mężczyzn kryterium
jego  adekwatności  będzie  przede  wszystkim  jego
odświętność.  Nie  wszystkim  znane  zasady  savoir  vivre
określające,  jaki  powinien  być  letni  strój  mężczyzny
udającego się do kościoła na  Mszę świętą,  są precyzyjne
i  jasne. Są one jednak bezwzględne: w świetle etykiety
powinien to być garnitur, koszula – najlepiej biała z kra-
watem oraz półbuty! Szybko można się zorientować, że
wielu  mężczyznom  w  średnim  wieku  zasady  te  są
zupełnie nieznane bądź ignorowane.  Inaczej  jest  w po-
koleniu  starszych  mężczyzn,  którzy  najczęściej  nie  re-
zygnują  z  garnituru  i  przychodzą  na  niedzielną  Mszę
świętą  „pod  krawatem”.  Młodsi  panowie  wybierają
nieformalną elegancję (coraz częściej także weekendową
swobodę),  do  której  powoli  przywykliśmy.  I  najpraw-
dopodobniej  tak  już  zostanie,  choć  –  kto  wie  –  może
powyższa  wiadomość  skłoni  kogoś  do  zmiany
przyzwyczajeń…

Pozostaje więc wskazanie tylko tego, co jest naprawdę
kompromitującym  przekroczeniem  norm  letniego
kościelnego dresscodu. Będzie to przyjście na niedzielną
Eucharystię w:
• Krótkich spodniach
• Klapkach, japonkach…
• Koszulce (w szczególności w T-shirt’cie bez rękawów)

WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI
Na niedzielną Mszę świętą przychodzą osoby w różnym

wieku,  różnych  stanów  i  o  różnej  wrażliwości,  kształ-
towanej przez rodzinę, media, kontakty towarzyskie i za-
wodowe.  Są  na  niej  księża,  którzy  odprawiają  Mszę
świętą, spowiadają, zbierają ofiary na tacę, udzielają ko-
munii; wśród wiernych znajdziemy siostry zakonne, osoby
starsze, dorastające dziewczęta, ojców i matki z małymi
dziećmi…  Choć  na  Eucharystię  przychodzimy  wyłącznie
dla  Pana  Boga i  dla  siebie,  to  wszyscy  na  siebie  wpły-
wamy, oddziałujemy, jesteśmy razem w naprawdę intym-
nych okolicznościach – jest to nasze  wspólnotowe  kon-
taktowanie  się  z  Bogiem.  Dlatego  musimy  szczególnie
troszczyć się o to, by ten czas i przestrzeń były wolne od
tego, co je może zakłócić lub znieważyć.

Magdalena Mielcarek 
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Lipiec miesiącem szczególnej czci 
Krwi Chrystusa

Dlaczego cały miesiąc poświęcony Najdroższej Krwi?

Po miesiącu maju dla Maryi i  czerwcu dla Naj-
świętszego  Serca  Jezusowego, Kościół  świadomie
ustalił,  że  miesiąc  lipiec  będzie  poświęcony  Naj-
droższej  Krwi  Jezusa.  Lipiec  jest  centrum roku sło-
necznego,  jest  miesiącem  nad  miesiącami,  miesią-
cem słońca, które praży swym najintensywniejszym
skwarem: a Odkupienie nie jest może stołem obfitu-
jącym w cudowne źródło – Boskiej Krwi – wlewanej
w dusze przez miłość Chrystusa?  Oto dlaczego tak
święto, jak i miesiąc Najdroższej Krwi zostały usta-
nowione  w  środku  roku  prawie,  by  przypomnieć
nam pełnię samego Odkupienia. Ale jest jeszcze inny
motyw: właśnie w lipcu życie chrześcijańskie osłabia
się, a życie ziemskie nabiera rozmachu i w tym fer-
worze tryumfuje zło. Dlatego konieczna jest jakaś po-
moc, a znaleźć ją można właśnie we Krwi Chrystusa.

Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby
wyzwolić  ludzkość  z  niewoli  grzechu i  śmierci.  Jest
niezbitym  dowodem  miłości  niebieskiego  Ojca  do
każdego człowieka,  bez żadnego wyjątku.  To Krew,
której  jedna  kropla  może  wybawić  cały  świat  od
wszelkiej winy” [Jan Paweł II]. „Ta sama Krew Boża
płynie we wszystkich sakramentach Kościoła, dlatego
nie tylko słuszną jest rzeczą ale wielce sprawiedliwą,
aby tej Krwi składali wszyscy odrodzeni w jej zbaw-

czych  strumieniach  hołd  adoracji,  podyktowanej
wdzięcznością  i  miłością”  –  czytamy  w  papieskim
liście.

Papież pokreślił, że centrum adoracji Krwi Chrys-
tusa  jest  chwila  jej  podniesienia  podczas  ofiary
Mszy św., a swe przedłużenie znajduje ona w akcie
Komunii eucharystycznej. 

„I tak uzdolnieni chrześcijanie idą na spotkanie
codziennych wyzwań i przeciwności, zbożnych wy-
rzeczeń,  a  czasem  samego  męczeństwa”  –  pisał
Jan XXIII.

Wielkim czcicielem i propagatorem tego kultu
był  ks.  Kasper  del  Bufalo,  który w 1815 r.  założył
Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa. Niespełna
dwadzieścia  lat  później  pod  wpływem  jego  kazań
powstało  zgromadzenia  Sióstr  Adoratorek  Prze-
najdroższej Krwi Chrystusa.

Święty  Kasper  del  Bufalo,  nazwany  przez  Pa-
pieża  Jana  XXIII  prawdziwym  i  największym  na
świecie apostołem pobożności do Najdroższej Krwi
Jezusa,  zdołał,  na  początku  minionego  wieku,
wprowadzać  ją  prawie  we  wszystkich  miesiącach
roku, na zmianę, w różnych kościołach Rzymu i we
wszystkich miastach i wioskach (a były one liczne),
które były miejscem jego apostolstwa.
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 Uroczystość  poświęcona  Przenajdroższej  Krwi
Jezusa Chrystusa sięga swymi korzeniami do corocz-
nych  obchodów  związanych  z  relikwiami  przecho-
wywanymi w kościele San Nicola in Carcere w Rzy-
mie,  które  według  tradycji  są  skrawkiem  płaszcza
setnika, który przebił włócznią Ukrzyżowanego, aby
upewnić się o Jego śmierci.

10 sierpnia 1849 r. Pius IX rozszerzył na cały Kościół
święto  Przenajdroższej  Krwi  naszego  Pana  Jezusa
Chrystusa,  które  było  obchodzone  w  pierwszą  nie-
dzielę  czerwca.  Pius  X  w  1914  r.  ustalił  datę  litur-
gicznych obchodów na dzień 1 lipca. W 1934 r. Pius XI
podniósł te obchody do stopnia uroczystości.

Papież  Jan  XXIII  od  samego  początku  swojego
pontyfikatu  publicznie  wzywał  wiernych  do  kul-
tywowania tego nabożeństwa, wyznając, że on sam
odmawia w miesiącu lipcu, każdego dnia, Litanię do
Najdroższej Krwi, jak już to wyniósł z dzieciństwa, ze
swego rodzinnego domu. Zamiast powierzyć tę spra-
wę  jednemu  z  kardynałów,  sam  osobiście  zachował
dla siebie troskę o Zgromadzenie Zakonne Misjonarzy
Najdroższej Krwi, a przemawiając w Bazylice Świętego
Piotra  do  kardynałów, biskupów,  prałatów  i  tysięcy
wiernych,  31  stycznia  1960  roku,  na  zamknięcie
Synodu  Rzymskiego,  ogłasza  świętego  Kaspra
„Prawdziwym i  największym na  świecie  apostołem
nabożeństwa do Najdroższej Krwi”.

W dniu 24 stycznia tego samego roku  zatwierdził
dla  całego  Kościoła  powszechnego  Litanię  do  Naj-
droższej  Krwi, a  następnie  12 października zechciał,
aby do wezwań „Niech będzie Bóg błogosławiony” zo-
stało dodane wezwanie „Niech będzie błogosławiona
Jego Krew Najdroższa”.

Najznakomitszym  aktem  bez  wątpienia  jest  list
apostolski  „Inde  a  primis”  z  30  czerwca 1960  roku,
którym Papież,  zwracając się  do świata katolickiego,
zatwierdza,  wynosi  i  rozbudza  kult  do  Najdroższej
Krwi,  stawiając  go na równi  z  kultem Najświętszego
Imienia Jezus i Najświętszego Serca Jezusowego jako
źródło obfite w owoce duchowe i lekarstwo przeciw
złu nękającemu ludzkość. 

W ten sposób Ojciec  Święty  zachęcał  wiernych,
aby w lipcu tematem swych rozmyślań uczynili Krew
Chrystusa. „Niechaj rozważają o niesłychanie obfitej i
nieogarnionej  wartości  tej  Krwi  prawdziwie
najdroższej”  –  pisał  i  przypomniał  o  siedmiu
momentach, w których Jezus przelewał swoją krew. 

Były  to:  obrzezanie,  modlitwa  w  Ogrójcu,  biczo-
wanie,  ukoronowanie  cierniem,  droga  krzyżowa,
przybicie do krzyża i przebicie boku włócznią.

Możemy  więc  nazwać  Jana  XXIII  PAPIEŻEM
NAJDROŻSZEJ KRWI przepowiedzianym przez Świę-
tego Kaspra.

Po reformie Pawła VI Krew Chrystusa czczona jest
w całym Kościele w uroczystość Najświętszego Ciała
i  Krwi  Chrystusa,  czyli  Boże  Ciało.  Zgromadzenia,
żyjące  według  duchowości  Krwi  Chrystusa,
obchodzą  jednak  święto  Przenajdroższej  Krwi
Chrystusa 1 lipca jako uroczystość. 

Zgromadzenia  żyjące  według  duchowości  Krwi
Chrystusa  obchodzą  1  lipca  uroczystość  Prze-
najdroższej Krwi Chrystusa. Centrum kultu stanowi
adoracja  i  komunia  eucharystyczna,  a  także
rozważania  momentów  przelania  Krwi  przez
Chrystusa  zawarte  w  liturgii  i  Piśmie  Świętym.
Publiczną  i  prywatną  formą  modlitwy  może  być
także  Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana.
Osoby,  rozpalone  miłością  do  Boskiej  Krwi
Chrystusa,  które poznały  tą  duchowość wiedzą ile
duchowych  zwycięstw  przynosi  ona  tym,  którzy
praktykują tę pobożność.

My również dbajmy o żywą pobożność do Naj-
droższej Krwi, aby była nieustającym źródłem łask.
Spoglądajmy  na  zbroczonego  Krwią  Chrystusa,
doskonały wzór wszelkich cnót, adorujmy Go i ko-
chajmy Go, i zjednoczeni z Nim w cierpieniu prośmy
o  przebaczenie  naszych  grzechów.  Odmawiajmy
litanię do Krwi Chrystusa  oraz modlitwę zanurzenia
we Krwi Chrystusa.

Niech zawsze będzie błogosławiony Jezus i niech
będzie  składana  Mu  wdzięczność,  że  przez  Krew
swoją nas wybawił.

Błogosławiona Krew Jezusowa 

- na wieki Błogosławiona. Amen

Lucyna Witek

Animator Diecezji Gdańsk
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KOŚCIELNY  DRESSCODE
Czyli jak latem ubrać się na Mszę świętą.

Lato  na  dobre.  Wraz  z  nim  na  ulicach  naszych  miast  plażowa  moda  (szczególnie  w  wydaniu  kobiecym):
prześwitujące  bluzki,  skąpe  sukienki,  obcisłe  szorty,  głębokie  dekolty,  tuby  bez  ramiączek,  topy  odsłaniające
brzuch czy plecy… Kobiety odsłaniają coraz więcej swego ciała nie tylko przy okazji korzystania z kąpieli wodnych
czy słonecznych – to fakt, któremu wielu przyklaskuje („wszak miło jest podziwiać kobiece wdzięki”), dla wielu
staje się jednak nie lada problemem, bo oto z nachalną nagością obcych sobie osób możemy spotkać się w zu-
pełnie nieoczekiwanym miejscu i okolicznościach. Odwracamy więc wzrok, z niedowierzaniem kręcimy głową – ale
cóż, jakie czasy, takie obyczaje.

   Niestety  plażowa moda wdziera  się  również  w koś-
cielne mury. Dla proboszcza niejednej parafii, szczególnie
wielkomiejskiej,  jest  to  prawdziwy  kłopot.  O  jego  ist-
nieniu  możemy  się  zorientować  między  innymi  z  pla-
katów, które wiszą latem na drzwiach kościołów, i które
sugerują,  by  na  wizytę  w  świątyni  przywdziać  strój
„godny”,  a  nie  „swobodny”,  oraz wyjaśniają,  że  „spód-
niczki  mini,  obcisłe  legginsy,  klapki,  szorty,  odsłonięte
ramiona”  to  nie  są  elementy  właściwego  stroju  na
spotkanie  z  Panem  Bogiem.  Sami  też  niejednokrotnie
zderzamy  się  z  tym  problemem,  gdy  na  niedzielnej
Eucharystii  stanie  obok  nas  skąpo  ubrana  parafianka,
której  nagie  ramiona,  uda  czy  plecy  rażą  w  tych
okolicznościach szczególnie mocno. Jak zorientować się,
czy  strój,  który  wybraliśmy/wybrałyśmy  na  niedzielną
Mszę  świętą,  nie  przekracza  norm  niepisanego,  koś-
cielnego  dresscodu? Skąd wiedzieć, że nasz ubiór może
być  niestosowny?  Dawniej  normy obyczajowe były  tak
sztywne  i  powszechnie  znane,  że  ludziom  rzadko
zdarzało się popełnienie  faux pas  w tej dziedzinie. Dziś
matki  i  ojcowie  zwyczajnie  nie  wiedzą,  jakich  zasad
doboru stroju do kościoła uczyć swoje dzieci. Polegamy
głównie  na  własnym wyczuciu  i  doświadczeniu  wynie-
sionym z domu rodzinnego. Niektórzy – wzorem przod-
ków  -  będą  się  starali  ubrać  w swoje  najbardziej  ele-
ganckie części garderoby; dla kobiet często ważne jest,
by wyglądać szczególnie atrakcyjnie;  innym wydaje się,
że wystarczy, by ubiór był po prostu czysty. Jeśli jednak
traktujemy  niedzielną  Eucharystię  jako  dodatek  do
spaceru  czy  jeden  z  kilku  punktów  towarzyskiego  lub
rekreacyjnego programu na niedzielę – i gdy na dodatek
jest gorąco! – może być nam trudno wybrać adekwatny
strój.

OPCJA „ZERO SEKSU” (UBIÓR KOBIET)
Kobieta powinna przede wszystkim zadać sobie

pytanie,  czy  jej  strój  nie  działa  prowokująco,  czy  nie
powoduje  skupienia  na  sobie  uwagi  innych  osób
poprzez  nadmierne odsłonięcie  pewnych  części  ciała.
Szczególnie  rażą  w  tym  miejscu  i  okolicznościach:
odsłonięte  ramiona  i  pachy,  nagie  plecy,  odsłonięte
uda,  zbyt  głęboko  wycięty  dekolt.  Jeśli  kobieta
zakładając  strój  wie,  że  wygląda  w  nim  powabnie,
atrakcyjnie  (a  wręcz  seksownie)  –  to  dla  niej  wska-
zówka,  że  prawdopodobnie  ten  ubiór  nie  jest  od-
powiedni do kościoła. Warto spojrzeć krytycznie w lus-
tro  i  zapytać  samej  siebie,  czy  wyglądam  niewyzy-
wająco,  czy  jakiś  fragment  mego  ciała  (wymieniony
wyżej) nie jest zbyt podkreślony. W razie wątpliwości
warto  zapytać  przyjaciółkę,  męża,  narzeczonego  lub
inną  zaufaną  osobę,  czy  wybranym  strojem  nie
uwypuklamy  naszej  kobiecości  nadmiernie  –  w
przeciwnym  razie  możemy  niechcący  stać  się
kłopotliwym źródłem rozproszenia dla stojących blisko
nas  parafian.  Nie  możemy  ignorować  faktu,  że
podkreślając  naszą  kobiecość  ściągamy i  rozpraszamy
uwagę mężczyzn,  którzy  przyszli  przecież do kościoła,
by  uczestniczyć  w ofierze  Chrystusa,  a  nie  podziwiać
kobiece wdzięki! Myśląc o innych, dajemy wyraz naszej
wrażliwości.
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W świecie stale staramy się zwiększać zyski, powiększać obroty ... Tak, ale jaki jest cel? Czy dawanie
czy też posiadanie? Dzielenie się czy też gromadzenie? „Ekonomia” Ewangelii rozmnaża dzieląc się,
karmi, rozdając, nie zaspokaja zachłanności nielicznych, lecz daje życie światu. Czasownikiem Jezusa
nie jest mieć, lecz dawać.

Msza św. sprawowana na dziedzińcu kościoła Santa Maria Consolatrice, 
                    w rzymskiej dzielnicy Casal Bertone.

Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa

1 lipca – 
Święto Przenajświętszej

Krwi Chrystusa

Jezu,  zanurzam  w  Twojej  Przenajdroższej  Krwi  cały  ten
rozpoczynający  się  dzień,  który  jest  darem  Twojej
nieskończonej miłości. 
Zanurzam  w  Twojej  Krwi  siebie  samą.  Wszystkie  osoby,
które dziś spotkam, o których pomyśle czy w jakikolwiek
sposób czegokolwiek o nich się dowiem. 
Zanurzam moich bliskich i  osoby powierzające się mojej
modlitwie.
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które
dziś  zaistnieją,  wszystkie  sprawy,  które  będę  załatwiać,
rozmowy,  które  będę  prowadzić,  prace,  które  będę
wykonywać i mój odpoczynek. 
Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac
i odpoczynku. 
Proszę,  aby  Twoja  Krew  przenikała  te  osoby  i  sprawy,
przynosząc według Twojej woli  uwolnienie, oczyszczenie,
uzdrowienie i uświęcenie. 
Niech dziś  zajaśnieje chwała Twojej  Krwi i  objawi się jej
moc.
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej
Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za
moje  grzechy,  składając  to  wszystko  Bogu  Ojcu  przez
wstawiennictwo Maryi. 
Oddaję  siebie  samą  do  pełnej  dyspozycji  Maryi,
zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość,
bez warunków i bez zastrzeżeń. 
Amen
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