
w tej cnocie!... Mój Jezu Najsłodszy! naucz i mnie posłuszeństwa, naucz 
zupełnego zaprzenia siebie!... 
Czystość, niewinność, prostota, łaskawość, jakim wdzięcznym blaskiem 
otaczają Twój żłóbek!... O mój Jezu Najmilszy! oczyść serce moje, bo tylko 
czyste serca Tobie są miłe... Oblecz duszę moję w sukienkę niewinności; naucz 
mnie prostoty świętej, której Ty jeden tylko Mistrzem jesteś... naucz cichości, 
łaskawości maleńkich dziateczek: zniszcz we mnie i oddal ode mnie wszelką 
mądrość świata, abym się stał maleńki i prosty jak dziecię, bo dziateczki 
najpewniej mogą wnijść do Królestwa Twego; bo tylko dusze, jak dzieci 
niewinne i proste, do Serca Twego przytulasz, o Panie! Ale nad wszystko, mój 
Jezu Najsłodszy! nad wszystko w Tobie świeci miłość, bo Ty z miłości wszystko 
uczyniłeś; bo ta miłość na ziemię ściągnęła Ciebie; miłość Cię w ubogim 
żłóbku położyła; miłość do tak niepojętego upokorzenia przywiodła Ciebie, 
miłość skrępowała Cię pieluszkami, a później, później — w czasie Męki Twojej 
— miłość włożyła na Ciebie powrozy, łańcuchy i krzyż... O Dziecię 
Najświętsze! tą miłością Twoją rozpal serce moje, abym już istotnie zaczął 
kochać Ciebie, abym z miłości ku Tobie nie unikał żadnych poświęceń, abym 
chętnie poddał się ubóstwu, cierpieniom i wszystkiemu, co na mnie zesłać 
raczysz. O mój Jezu! Ty najbardziej miłości od nas pragniesz; więc kocham 
Ciebie, o ile za pomocą Twej łaski kochać Cię zdołam. Kocham Ciebie, ale to 
kochanie zdaje mi się być niczem, bo istotnie — w porównaniu z tą miłością, 
która się Tobie należy — jest niczem. Więc rozpal serce moje gorętszą 
miłością, bo czas już, Panie mój! czas ukochać Ciebie, czas porzucić oziębłość 
moję ku Tobie. O Najśw. Panno! przyczyń się za mną w tym względzie do 
Dzieciątka Twego!... 
 
„Dusza przy żłóbku Chrystusowym”, Kraków 1900 
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Najświętszego Imienia Jezus 
03 - 10.01.2021 

3 stycznia 2021 roku.  

W dalszym ciągu pozostajemy w kościele Wniebowzięcia NMP na Rynku. 

Większa kubatura kościoła na Rynku pozwala nam zwiększyć limit liczby osób, 

które mogą być obecne na Mszach i nabożeństwach. 

Dziś obchodzimy święto Najświętszego Imienia Jezus. 

Teksty znajdziemy w Mszaliku od str. 102. 

Msza św. jest sprawowana za rodzinę Gremlowskich. 

W tym tygodniu przypada uroczystość nakazana Objawienia Pańskiego. Msza św. o 

17:00. Po Mszy poświęcenie złota, kadzidła i mirry oraz kredy. 

* W ubiegłą niedzielę w czasie kolekty uzbierano 915 zł. 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona będzie na potrzeby parafii Wniebowzięcia NMP.  

* Kolekta w przyszłą niedzielę będzie na potrzeby parafii Wniebowzięcia NMP.  

Uwaga Róże Różańcowe. Wymiana tajemnic i podanie nowych intencji modlitwy w 

przyszłym tygodniu. 

Msze święte w tym tygodniu będą sprawowane: we wtorek o 19:00, w środę o 

17:00, i od czwartku do soboty o 19:00. 

Przyszła niedziela będzie Świętem Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Msza 

św. o godz. 17:00. 

Intencje na rok Pański 2021 można zamawiać pod adresami: 

 tradycjabytom@gmail.com lub intencje.tradycja@vp.pl 

Nadal obowiązują nas normy bezpieczeństwa związane z pandemią: Obowiązek 
zakrywania ust i nosa (jeżeli ktoś nie może nosić maseczki to musi nosić tzw. 
przyłbicę). Zachowanie co najmniej 2m odległości od siebie (zwłaszcza przy 

balaskach). co do ilości wiernych, którzy mogą przebywać w kościele w czasie 
sprawowania liturgii: 1 osoba na 15m2 powierzchni kościoła 
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Porządek Mszy i Nabożeństw 
03.01.2020 – 10.01.2021 

 

 

03.01. Niedziela 

Najświętszego Imienia Jezus 
2 102 

17:00 Msza: Za rodzinę Gremlowskich.   

04.01. Poniedziałek 

Dzień powszedni 
  

    

05.01. Wtorek 

Dzień powszedni 
4 100 

19:00 Msza: w intencji Bożeny Malecha o potrzebne łaski do 

zbawienia.  

  

06.01. Środa 

Objawienie Pańskie 
1 107 

17:00 Msza: W pewnej intencji (MF Zal)   

07.01.2020 Czwartek PIERWSZY MIESIĄCA 

Dzień powszedni 
  

19:00 Msza o Jezusie Chr. Najw. i Wiecznym Kapłanie: za  

Papieża Franciszka, Benedykta XVI o potrzebne łaski 

przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Królowej 

Kapłanów, Św. Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i 

Świętych. 

3  

08.01.2021 Piątek  

Dzień powszedni 
4 107 

19:00 Msza: W intencji Andrzeja Dziura, o błogosławieństwo 

Boże, opiekę Matki Bożej na Nowy Rok życia oraz o 

zdrowie i rozwiązanie trudnych spraw życiowych. 

  

09.01. Sobota  

NMP w sobotę   
4 652 

19:00 Msza: Za ++ rodziców Franciszka i Agnieszkę Niesyto i 

++ z rodziny. 

  

10.01. Niedziela 

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 
4 111 

17:00 Msza: Za + Bartosza Gana w rocznicę śmierci.   

 
GODZINA ADORACYI 

przy Żłóbku Dzieciątka Bożego cz.2 
 
 

Modlitwa do Dzieciątka Jezus. 
Wnijdź duchem do stajenki Betleemskiej; z pokorą najgłębszą, z najgorętszą 
miłością upadnij przed ubożuchnym żłóbkiem Dzieciątka Jezus; składaj 
najgorętsze uwielbienia temu Bogu, Stwórcy i Królowi twemu, który tak 
niewymownie dla ciebie się uniżył; podziwiaj niezmierną nędzę, która Go otacza, 
a wpatrując się w Dzieciątko Boże, mów sercem najgorętszem: 
„Dziecię najsłodsze, Jezu mój Najmilszy! przebacz mi, że tak śmiało cisnę się 
do Ciebie. Chciej mi pokazać skarby Serca Twego, a widząc Sam, że wielką jest 
nędza moja, udziel mi — by też najmniejszą — cząsteczkę onych. Tobie nic 
nie ubędzie z obfitości Twojej, a duszę moję tak bardzo ubogacisz! — O! ja 
bym nie śmiał przystąpić do Ciebie, gdybym Cię nie widział maleńkiem 
Dzieciątkiem, pełnem cichości, łaskawości i pobłażania. Panie mój, któż się 
lęka dzieci?... Tyś zapewne dlatego przyjął tę postać na Siebie, abyśmy wszelką 
trwogę odrzucając z miłością i z ufnością do Ciebie biegli... O Jezu mój! pozwól 
mi, abym wpatrując się w Ciebie dobrze mógł poznać, czego mnie ze żłóbka 
Twego nauczasz!... 
Otoczyłeś się ubóstwem, Królu wiecznej chwały! odrzuciłeś wszelką próżność 
świata; nie tylko bogactwem, ale nawet dostatkami wzgardziłeś, i obrałeś dla 
Siebie ostatnią nędzę tak, iż od Ciebie nikt nie jest uboższym, bo i ptaki 
gniazda swoje, a liszki jamy mają, a Ty nie miałeś kędy skłonić główki Twojej, 
o Najświętsze, o Najsłodsze Dziecię Boże!... O! naucz mnie ubóstwa takiego, 
naucz wszystkiem wzgardzić dla Ciebie, abyś Ty był jedynym skarbem moim, 
abym — przynajmniej w duchu ubogi — za Tobą Najwyższym iść mógł! 
Jakaż dziwna pokora w Tobie jaśnieje!... Któż Cię godnie naśladować zdoła 
w poniżeniu i zaprzeniu siebie?... O Królu pokory! zniszcz pychę w sercu 
mojem, a cichością i pokorą mnie napełnij. O! w jakiem Ty milczeniu 
ukrywasz skarby Twojej mądrości;... naucz mnie naśladować w tem Ciebie, aby 
serce moje w milczeniu uciszone lepiej mogło słuchać głosu natchnień 
Twoich... 
Jak skorem posłuszeństwo Twoje, Panie mój! Posłuszny Matce Twojej, 
posłuszny Józefowi Św., posłuszny wszelkiemu stworzeniu... Żadnej nie 
objawiasz woli, żadnego zachcenia... Nie opierasz się niczemu, nie czynisz 
żadnego poruszenia z własnej woli Twojej, ale we wszystkiem zupełnie 
poddajesz się Woli Ojca Niebieskiego... O jakże ja daleki jestem od Ciebie  
 


