
VII. Najsłodsze Dzieciątko Jezus, przez Dziewiczą Matkę Twoją do kościoła zaniesione, 

od Symeona na ręce przyjęte i przez Annę prorokinię ludowi Izraelskiemu ogłoszone, 

zmiłuj się nad nami.  

Zmiłuj się nad nami, Dziecino Jezus, zmiłuj się nad nami. Zdrowaś Maryo i t. d.  
 

VIII. Najsłodsze Dzieciątko Jezus, od bezbożnego Heroda na śmierć szukane, przez 

Józefa świętego wraz z Matką Twoją zaniesione do Egiptu i wyrwane z okrutnej rzezi, w 

której Niewiniątka święte przez Heroda pomordowane Ciebie wsławiły, zmiłuj się nad 

nami.  

Zmiłuj się nad nami, Dziecino Jezus, zmiłuj się nad nami. Zdrowaś Maryo i t. d.  

IX. Najsłodsze Dzieciątko Jezus, mieszkające z Maryą, Matką Najświętszą i Józefem 

świętym w Egipcie aż do śmierci Herodowej, zmiłuj się nad nami.  

Zmiłuj się nad nami, Dziecino Jezus, zmiłuj się nad nami. Zdrowaś Maryo i t. d.  

X. Najsłodsze Dzieciątko Jezus, któreś wraz z Rodzicami wróciło do ziemi Izraelskiej i po 

licznych niewygodach w drodze doznanych, zamieszkało w miasteczku Nazarecie, zmiłuj 

się nad nami.  

Zmiłuj się nad nami, Dziecino Jezus, zmiłuj się nad nami. Zdrowaś Maryo i t. d. 

XI. Najsłodsze Dzieciątko Jezus, któreś w świętym nazaretańskim domku, poddane 

rodzicom swoim, najświętsze prowadziło życie, ubóstwem i pracą znękane, w mądrości, 

wieku, i łasce się pomnażające, zmiłuj się nad nami.  

Zmiłuj się nad nami, Dziecino Jezus, zmiłuj się nad nami. Zdrowaś Maryo i t. d.  

XII. Najsłodsze Dzieciątko Jezus, w dwunastym roku do Jerozolimy pielgrzymujące, tam 

zostawszy, przez Rodziców z boleścią szukane i po trzech dniach wśród doktorów z 

radością znalezione, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami, Dziecino Jezus, zmiłuj się 

nad nami. Zdrowaś Maryo i t. d.  

A słowo stało się Ciałem. Alleluja!  

I mieszkało między nami! Alleluja!  

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Panie Nieba i ziemi, który się objawiasz 
maluczkim, racz nas proszących wysłuchać, abyśmy Przenajświętsze Tajemnice 
Dzieciątka Jezus, Twojego Syna, należycie czcząc i podług nich postępując, zdążyli do 
Królestwa Niebieskiego, które maluczkim zostało przyobiecane. Przez tegoż Chrystusa, 
Pana naszego. Amen. /źródło: Książka misyjna OO. Redemptorystów 1905 r./ 
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LAUDETUR IESUS CHRISTUS! 

 
Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy  

Rytu Rzymskiego w Bytomiu (3/2021) 
 

Druga Niedziela po Objawieniu 

Pańskim 

17 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 Drugą Niedzielę po Objawieniu Pańskim. 

Teksty znajdziemy w Mszaliku od str. 118. 

* W ubiegłą niedzielę w czasie kolekty uzbierano 410 zł. 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona będzie na potrzeby parafii Wniebowzięcia 

NMP.  

Uwaga Róże Różańcowe oraz chętni do przystąpienia do Róż! Dziś po 

Mszy będzie drugie spotkanie organizacyjne. Proszę o pozostanie w 

kościele. 

Msze święte w tym tygodniu będą sprawowane: we wtorek, czwartek i sobotę 

o 19:00. 

Przyszła niedziela będzie Trzecią Niedzielą po Objawieniu Pańskim. Uwaga! 

Msza św. będzie o godz. 13:30. (w przyszłą Niedzielę 31.01 również o 

13.30). 

Wolne intencje w 2021 roku są w następujące dni:  

w sierpniu: 24, 

w październiku: 19, 26, 28, 30, 

w listopadzie: 16, 23, 27, 

w grudniu: 11, 14, 18, 21, 23, 30, 

Intencje na rok Pański 2021 można zamawiać pod adresami: 

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

 

Porządek Mszy i Nabożeństw 
17.01.2020 – 24.01.2021 

 
 

 

17.01. Niedziela 

Druga po Objawieniu Pańskim 
2 118 

17:00 Msza: Za + Helenę Michalik.   

18.01. Poniedziałek   

    

19.01. Wtorek 

Dzień powszedni 
  

19:00 Msza we wszelkich przeciwnościach: O ustanie 

pandemii i o Łaskę Bożą dla przeciwników Pana Boga. 

4 1265 

20.01. Środa   

    

21.01.2020 Czwartek  

św. Agnieszki, dziew. i męcz.  

3 

751 

L 

702 

E 

703 

19:00 Msza: w intencji + Ludwiki i Józefa Holeczek o radość 

życia wiecznego. 

  

22.01. Piątek    

    

23.01. Sobota  

św. Rajmunda z Pennafort, wyzn. 
3 

754 

693 

19:00 Msza: Za ++ z rodziny.   

24.01. Niedziela 

Trzecia po Objawieniu Pańskim 
2 121 

13:30 Msza: O potrzebne i obfite łaski dla Andżeliki i Mateusza 

w drugą rocznicę ślubu.  

  

 

 
Tajemnice Najśw.  

Dziecięctwa Jezusowego.  
 

I. Najsłodsze Dzieciątko Jezus, któreś raczyło zstąpić z Nieba, z łona Ojca dla naszego 

zbawienia, i począć się w łonie Najśw. Dziewicy z Ducha Świętego, stać się człowiekiem, 

przyjmując postać sługi, zmiłuj się nad nami.  

Zmiłuj się nad nami, Dziecino Jezu, zmiłuj się nad nami. Zdrowaś Maryo i t. d. 

II. Najsłodsze Dzieciątko Jezus, któreś w żywocie Matki do Elżbiety niesione, odwiedzić 

raczyło św. Jana Chrzciciela, Poprzednika Twego, i jeszcze w żywocie Matki Go 

uświęcić, zmiłuj się nad nami.  

Zmiłuj się nad nami, Dziecino Jezus, zmiłuj się nad nami. Zdrowaś Maryo i t. d.  

III. Najsłodsze Dzieciątko Jezus, zostające przez dziewięć miesięcy w dziewiczym 

żywocie Najśw. Twej Matki, z najgorętszem pożądaniem wyczekiwane przez Najśw. 

Maryę Pannę i świętego Józefa i ofiarujące się za zbawienie ludzi Ojcu Niebieskiemu, 

zmiłuj się nad nami.  

Zmiłuj się nad nami, Dziecino Jezus, zmiłuj się nad nami. Zdrowaś Maryo i t. d.  

IV. Najsłodsze Dzieciątko Jezus, któreś raczyło narodzić się w Betleem z Najśw. 

Dziewicy Maryi i dozwoliło w pieluszki uwinąć i w żłobku położyć, o czem Aniołowie 

głosili i co pasterze nawiedzali, zmiłuj się nad nami.  

Zmiłuj się nad nami, Dziecino Jezus, zmiłuj się nad nami. Zdrowaś Maryo i t. d.  

V. Najsłodsze Dzieciątko Jezus, któreś raczyło dnia ósmego po narodzeniu dać się 

obrzezać i przyjąć Najśw. Imię Jezus, zwiastując urząd Zbawiciela, tak przez wylanie 

Najdroższej Krwi, jako też przez samo to święte Imię, zmiłuj się nad nami.  

Zmiłuj się nad nami, Dziecino Jezus, zmiłuj się nad nami. Zdrowaś Maryo i t. d. 

VI. Najsłodsze Dzieciątko Jezus, któreś się raczyło objawić świętym Trzem Królom przez 

gwiazdę i na łonie Matki swojej zostałoś uczczone przez nich, jako też mistycznymi 

darami: złotem, kadzidłem i mirrą obdarzone, zmiłuj się nad nami. 

Zmiłuj się nad nami, Dziecino Jezus, zmiłuj się nad nami. Zdrowaś Maryo i t. d.  


