
Warunki modlitwy 

Modlitwa jest skuteczną, ona otrzymuje wszystko, jeżeli jest należycie odprawiona. 

Aby taką była, musi być:  

1° rzecz, o którą prosimy, dobra. W Imię Pana Jezusa prosić, znaczy o dobre i do 

zbawienia służące rzeczy prosić.  

2° Należy się modlić z wiarą. Wszystko, o cokolwiek modląc się, prosicie, wierzcie, że 

otrzymacie, a stanie się wam. (Mar. 11, 24).  

3° Trzeba prosić z pokorą. »Modlitwa korzącego się przeniknie obłoki i nie odejdzie, 

aż Najwyższy wejrzy« (Ekkl. 35, 21.). Dlatego św. Augustyn przestrzega: »Gdy się 

wywyższysz ufając we własną siłę, Bóg cię opuszcza, lecz gdy się upokorzysz, 

przychodzi do ciebie.  

4° Trzeba prosić wytrwale.  

Nade wszystko należy się modlić z wytrwałością. To znaczą słowa Pana Jezusa: 

Zawżdy się modlić trzeba, a nie ustawać (Łuk. 18, 1). »Przetoż czuwajcie, modląc się 

na każdy czas« (Łuk. 21, 36.). »Bez przestanku się módlcie« (I. Tess. 5, 17).  

Tej wytrwałości w modlitwie szczególniej potrzeba, gdy idzie o łaskę szczęśliwej 

śmierci. Tylko ten może mieć nadzieję, że w godzinie śmierci usłyszy łaskawy wyrok 

zapraszający go do Nieba, kto się ustawicznie modlił o tę łaskę. Łaska wytrwałości 

w dobrem jest tego rodzaju, iż tylko przez pokorną modlitwę można ją wyżebrać od 

Boga. Podobnie o inne łaski Boże trzeba wytrwale prosić. Bóg bowiem, chociaż 

przyrzekł nas wysłuchać, nie obiecał jednak, że zaraz to uczyni, przeciwnie, wyraźnie 

dał poznać, że chce modlitwy wytrwałej, jak się to na przykładzie niewiasty 

Chananejskiej okazuje (Mat. 15).  

Ta, przyszedłszy, wołała do Jezusa: »Zmiłuj się nade mną Panie, Synu Dawidów, córka 

moja od szatana ciężko dręczoną jest«. A On, odpowiadając, odrzekł: »Nie jestem 

posłany jedno do owiec, które zginęły z domu izraelskiego«. A ona przyszła i pokłoniła 

Mu się, mówiąc: »Panie, ratuj mię«. Który, odpowiadając, rzekł: »Nie dobra jest brać 

chleb synowski, a miotać psom«. A ona rzekła: »I owszem, Panie, bo i szczenięta jedzą 

z odrobin, które spadają ze stołu panów ich«. Tedy, odpowiadając Jezus, rzekł jej: »O 

niewiasto, wielka jest wiara twoja. Niechaj ci się stanie jako chcesz. I uzdrowiona jest 

córka jej od onej godziny«.  
Naśladuj tę niewiastę, modląc się, jak ona, wytrwale. Nie zrażaj się, choć zaraz 

nie otrzymasz, o co prosisz. Bóg cię wysłucha, tylko nie przestawaj się modlić. 
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LAUDETUR IESUS CHRISTUS! 

 
Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy  

Rytu Rzymskiego w Bytomiu (5/2021) 

 

31 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 pierwszą niedziele tzw. Przedpościa czyli Niedzielę 

Siedemdziesiątnicy. Teksty znajdziemy w Mszaliku od str. 134. 

Msza św. jest sprawowana za + Bogumiłę Pankiewicz w 5 rocznicę śmierci. 

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

sobotę o 19:00. 

We wtorek przypada święto Oczyszczenia NMP (MB Gromnicznej). W tym 

dniu do kościoła przynosimy świece do poświęcenia.  

W środę przypada św. św. Błażeja Biskupa i męczennika, ale 

błogosławieństwo przeciwko chorób gardła będzie we MB Gromnicznej 

(wtorek) po Mszy. 

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Po 

mszach wotywnych odprawione zostaną tradycyjne Nabożeństwa. W Piątek 

przypada święto św. Agaty dziewicy i męczennicy. Poświęcenie „chleba i 

wody św. Agaty” odbędzie się po skończonym Nabożeństwie. 

Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP zostanie odprawiony o 

12:00 w ramach „pierwszych sobót”. 

Przyszła niedziela będzie Niedzielą Sześćdziesiątnicy. Msza św. będzie o 

godz. 17:00. 

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 
 

31.31.01. Niedziela 

Siedemdziesiątnicy  
2 134 

13:30 Msza: Za + Bogumiłę Pankiewicz w 5 rocznicę śmierci.   

01.02. Poniedziałek   

    

02.02. Wtorek 

Oczyszczenie NMP 
2 769 

19:00 Poświęcenie świec i procesja. 

Msza: Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże 

Błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej oraz zdrowie 

na dalsze lata życia dla Kazimierza Kosmalskiego z okazji 80-

tej rocznicy urodzin. Błogosławieństwo św. Błażeja. 

 770 

775 

03.02. Środa   

    

04.02. Czwartek PIERWSZY MIESIĄCA 

św. Andrzeja Corsini, bpa i wyzn. 
  

19:00 Msza Wotywna: w intencji + Henryka Hałata, oraz + Eryka 

Tomeczek o radość życia wiecznego przez wstawiennictwo 

Najświętszej Maryi Panny, Św. Michała Archanioła oraz 

Anioła Stróża.  

Nabożeństwo. 

3  

05.02. Piątek PIERWSZY MIESIĄCA 

św. Agaty, dziew. i męcz. 
  

19:00 Msza Wotywna: za  Papieża Franciszka, Benedykta XVI o 

potrzebne łaski przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi 

Panny Królowej Kapłanów, Św. Michała Archanioła, 

wszystkich Aniołów i Świętych. 

Nabożeństwo. Poświęcenie „chleba i wody św. Agaty” 

3  

06.02. Sobota PIERWSZA MIESIĄCA 

św. Tytusa, bpa i wyzn. 
  

19:00 Msza Wotywna: Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu 

Maryi za bluźnierstwa popełniane przeciwko Jej 

Niepokalanemu Poczęciu.  

3  

07.02. Niedziela 

Sześćdziesiątnicy  
2 139 

17:00 Msza: O Światło Ducha Świętego, Boże Błogosławieństwo, 

wytrwałości w posłudze kapłańskiej i opiekę Matki Bożej dla 

x. Pawła z okazji rocznicy urodzin. 

  

 

MODLITWA NA PRZEDPOŚCIE 

 

Modlitwa u stóp krzyża. 

O Jezu mój, o Matko moja Maryo, smutne usposobienie duszy mej, dźwigam życie 

jak ciężar bolesny, nie wiem, gdzie mam szukać źródła boleści i tęsknoty; krzyże, 

któremi mnie miłosierdzie Boże nawiedza, rozróżnić nie zdołam, bo krzyż, to każde 

uczucie moje, bo krzyż to serce moje, krzyż to życie moje. Szukałem pokoju w pracy, 

ale mnie zawiodło, szukałem w poświęceniu, marzeniu, w łzach, łzy były zimne, 

gorzkie, szukałem w modlitwie, ale dusza moja była jak ziemia bez wody dla Ciebie. 

Ach, jeżeli Ty, Ukrzyżowany Jezu, mnie odrzucisz, któż przyjmie nędznika, jeżeli Ty, o 

Matko bolesci nie pocieszysz, któż pocieszy? jeżeli Ty odmówisz mi Twej opieki, któż 

dopomoże? 

O mój Jezu, idę do Ciebie, chwytam się krzyża całą duszą, sercem, myślą moją, a nie 
odepchniesz mnie, bo pod krzyżem jest Matka moja, która się za mną do Ciebie 
wstawia, znużoną, długą, ciężką życia pielgrzymką. Nie mając cierpienia wylać, gdzie 
serce przytulić, jako ptak z gniazda wypłoszony, przepłakała dusza moja zdroje łez. 
Tyś je policzył, o dobry Jezu, bo je wylałem u stóp krzyża, u krzyża odtąd płakać, 
kochać, cierpieć będę. O, jak długo stroniłem od Ciebie i bałem się, bo Cię zawsze 
widziałem z krzyżem, a Twego błogosławieństwa ani widzieć chciałem, ani znałem, 
brałem krzyż świata, aby Twego nie dźwigać, nie kochałem Ciebie, bo świat 
kochałem, nie kochałem ludzi, bo kochałem siebie. Cierpienie moje było cierpieniem 
bez kwiatu, miłość moja była kwiatem bez woni, cierpiałem bez pociechy, kochałem 
bez zasługi. U stóp krzyża chcę założyć mieszkanie moje, abyś te cierpienia moje 
raczył uświęcić choć jedną kropelką Krwi z Krzyża płynącej, abym przestał cierpieć dla 
świata, daj mi umrzeć pod Krzyżem. Przyszedłem pod krzyż strasznie cierpiący, 
znękany, a Tyś mnie uspokoił, pocieszył, pojednał z Tobą i z sobą! O Matko boleści, 
Tyś się zlitowała pod Krzyżem, Tyś kochała, cierpiała i błogosławiła Twego Syna. 
Amen.  
 
/źródło: Pod Krzyżem, Ks. Karol Antoniewicz/ 


