
  

MSZA ŚWIĘTA 
w rycie rzymskim 

 
Niedziela – godz. 13.00 

 

Dni powszednie – godz. 19.30 
 

 
SPOWIEDŹ 

 
Codziennie po Mszy Świętej. 

  

Ponadto stałe dyżury w konfesjonale – godz. 20.30-21.30: 
  

– sobota, 
– poniedziałek, 
– środa przed pierwszym czwartkiem miesiąca, 
– pierwszy czwartek miesiąca, 
– pierwszy piątek miesiąca, 
– w przeddzień świąt nakazanych. 

 
 
 

 

Po Mszy Świętej można poprosić kapłana 
o poświęcenie dewocjonaliów. 

 

 

Informacje o duszpasterstwie: 
Blog Actualia – actualia.blog – zakładka: Służba Boża 

 
  

Odwiedzajmy codziennie: 
 

Sacerdos Hyacinthus    sacerdoshyacinthus.com 
Verbum catholicum     verbumcatholicum.com 

Actualia      actualia.blog 

 

LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI 

CHRYSTUSA PANA 

Kyrie, elejson.   Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 

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. 

Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,  

        wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu 

 spływająca na ziemię,    wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,  

        wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,  wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,  

        wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze 

w Eucharystii,      wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,  wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,  wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,  wybaw nas. 



Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,  wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,  wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,  wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,  wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,  wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,  wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, otucho umierających,  wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,  

        wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, 

        wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,  

        wybaw nas. 

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. 

K. 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 wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Duszpasterstwo Katolickie 
pod patronatem Świętego Józefa 

  

związane 
  

z Mszą Świętą w rycie rzymskim 
  

56-513 Międzybórz 
ul. Kościelna 8 

 
Informacje o duszpasterstwie: 

 

Blog Actualia 
 

actualia.blog 
 

Rozkład Mszy Świętych i spowiedzi – zakładka: Służba Boża 

 
Św. Pius V, bulla Quo primum, o tradycyjnej Mszy Świętej w rycie rzymskim: 
 
„Ponadto, na mocy treści niniejszego aktu i mocą Naszej Apostolskiej władzy, 
przyznajemy i uznajemy po wieczne czasy, że dla śpiewania bądź recytowania Mszy 
Świętej w jakimkolwiek kościele, bezwzględnie można posługiwać się tym 
Mszałem, bez jakichkolwiek skrupułów sumienia lub obawy o narażenie się na karę, 
sąd lub cenzurę, i że można go swobodnie i zgodnie z prawem używać. Żaden 
biskup, administrator, kanonik, kapelan lub inny ksiądz diecezjalny, lub zakonnik 
jakiegokolwiek zgromadzenia, jakkolwiek nie byłby tytułowany, nie może być 
zobowiązany do odprawiania Mszy Świętej w inny sposób, niż przez Nas polecono. 
Podobnie nakazujemy i oznajmiamy, iż nikt nie może być nakłaniany bądź 
zmuszany do zmieniania tego Mszału; a niniejsza Konstytucja nigdy nie może być 
unieważniona lub zmieniona, ale na zawsze pozostanie ważna, i będzie mieć moc 
prawną, pomimo wcześniejszych konstytucji lub edyktów zgromadzeń 
prowincjalnych bądź synodalnych, i pomimo zwyczajów ww. kościołów, 
ustanowionych bardzo dawnym lub odwiecznym nakazem, zachowując tylko 
zwyczaje mające ponad 200 lat (…). 
Podobnie, nikomu nie wolno naruszyć lub nierozważnie zmienić tego tekstu 

Naszego zezwolenia, ustanowienia, nakazania, polecenia, skierowania, przyznania, 

indultu, deklaracji, woli, dekretu i zakazu. Ktokolwiek by ośmielił się tak uczynić, 

niech wie, iż naraża się na gniew Boga Wszechmogącego oraz błogosławionych 

Apostołów Piotra i Pawła”. 


