
Przenajdroższe! od początku Twego na świat przyjścia niewdzięcznością ludzką 
nasycone, prześladowane od nieprzyjaciół, ściśnione miłością i bólem, czyż teraz lepiej 
się z Tobą obchodzą? Czyż nie wyrządzają takich samych zniewag, jakiemi wtenczas 
Cię obrażono? O! my zawsze tak samo nieczuli i niewdzięczni za tę miłość 
niezmierną, którą nam okazujesz; zawsześmy oziębli w kochaniu Ciebie; zawsze 
leniwi w służeniu Tobie: zawsze w poświęceniu się dla Ciebie tak skąpi! Zawsze 
napawamy Cię goryczą — i grzechami naszymi ciągle Ci nowe zadajemy rany... 
Zaledwie maleńka znajdzie się cząsteczka dusz, które w miłości Twojej, za świat cały 
nagradzają Tobie. O Jezu mój Najsłodszy! pozwól mi należeć do liczby tych dusz 
wybranych! Pozwól, abym za dawną niewdzięczność moję i zapomnienie o Tobie, 
teraz ciągle Ci wynagradzał, abym ciągle dziękczynienia składać Ci mógł, aby mi 
żadna chwila nie mijała bez uwielbienia Ciebie, abym się całkiem Twej miłości 
poświęcił, o Boskie Serce Najśw. Dzieciątka! A jakoś Ty dla mnie stało się Ofiarą, tak 
i ja niechaj się stanę ofiarą przyjemną dla Ciebie na tej ziemi po wszystkie dni życia 
mojego, a potem w Niebie przez całą wieczność. Amen. 
 

Prośba do Dzieciątka Jezus. 
Prośba i polecenie potrzeb swoich. 

O! Najsłodsze Dziecię, korząc się przed żłóbkiem Twoim, pokłony i uwielbienia 
składając Tobie, do Ciebie także prośby moje przynoszę, bo tak bardzo nędzny jestem, 
bo mam nadzieję, że mnie wysłuchać raczysz. O Panie mój! błagam Cię najprzód za 
całym Kościołem, za naszym Ojcem świętym; błagam Cię o zgodę Chrześcijańskich 
narodów, przywrócenie bratniej miłości pomiędzy nimi, o upokorzenie wrogów 
Kościoła, o wyniszczenie herezyi, którą jak kąkol na pszenicznem polu Kościoła 
Świętego zasiał nieprzyjaciel powszechny. — Jako Ty, Panie! cały świat w Sercu swem 
nosisz, tak i ja chciałbym całego świata nędzę i potrzeby przynieść do żłóbka Twego. 
Błagam Cię, o Najsłodsze Dziecię! za nawrócenie biednych grzeszników. Błagam Cię 
o pociechę dla smutnych, strapionych, chorych i konających. Twojemu Sercu polecam 
kraj cały, naród nasz, szczególnie kapłanów, aby wszyscy byli wiernymi sługami 
Twymi, aby gorliwość święta nigdy w ich sercach nie gasła, a nade wszystko: proszę 
Cię i błagam za... (tu wymień szczególne intencye). A w końcu przedstawiam Tobie, 
Panie mój! nędzę mojej duszy. Ty sam znasz niezliczone potrzeby moje; uczyń mi 
według Woli Twojej, według Serca Twego (przedstaw Dzieciątku, czego najbardziej 
potrzebujesz i pragniesz). Spuść także, o Jezu Najsłodszy! promienie miłosierdzia 
Twego do smutnych więzień czyścowych, gdzie za chwałą Twoją tęsknią 
sprawiedliwych dusze. Zlituj się nad niemi; skróć te męki, otwórz im Niebios 
mieszkanie; szczególnie miłosierdziu Twemu polecam dusze...  
O Najświętsza Rodzicielko Jezusa; przyczyną Twoją wspieraj prośby moje, bo bez 
Ciebie nie otrzymam żadnej łaski. 
(Polecając wszystkie wymienione intencye, odmów Litanię do Najśw. Serca P. Jezusa). 
 

„Dusza przy żłóbku Chrystusowym”, Kraków 1900 
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LAUDETUR IESUS CHRISTUS! 

 
Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy  

Rytu Rzymskiego w Bytomiu (2/2021) 
 

Świętej Rodziny:                

Jezusa, Maryi i Józefa 
10 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 Świętej Rodziny. 

Teksty znajdziemy w Mszaliku od str. 111. 

* W ubiegłą niedzielę w czasie kolekty uzbierano 520 zł. 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona będzie na potrzeby parafii Wniebowzięcia NMP.  

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

będzie spotkanie organizacyjne. Proszę o pozostanie w kościele. 

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

19:00. 

W czwartek o 19:00 swoje prymicje odprawi nasz gość – ks. Atanazy Wojtal z 

archidiecezji trnawskiej na Słowacji. Po Mszy św. będzie udzielał błogosławieństwa. 

Przyszła niedziela będzie Drugą niedzielą po Objawieniu Pańskim. Msza św. o godz. 

17:00 w kościele NMP. 

Wolne intencje w 2021 roku są w następujące dni:  

w lipcu: 29, 31,  

w sierpniu: 14, 24, 26, 

we wrześniu: 28, 

w październiku: 19, 26, 28, 30, 

w listopadzie: 16, 18, 20, 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 

http://www.vetusordo.pl/
http://www.gerardinum.pl/
mailto:tradycjabytom@gmail.com
mailto: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 

 

Porządek Mszy i Nabożeństw 
10.01.2020 – 17.01.2021 

 

 

10.01. Niedziela 

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 
4 111 

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

11.01. Poniedziałek   

    

12.01. Wtorek 

Dzień powszedni 
4 114 

19:00 Msza: Za Agnieszkę Urbańczyk o Boże błogosławieństwo, 

opiekę MB i o szczęśliwe rozwiązanie. 

  

13.01. Środa   

    

14.01.2020 Czwartek  

św. Hilarego, bpa, wyzn. i dra Kościoła 

św. Feliksa, prezb. i męcz. 

3 

740 

690 

741 

19:00 Msza prymicyjna (ks. Atanazy Maria Wojtal): Za Marię 

Urbańczyk o Boże błogosławieństwo, opiekę MB i o 

szczęśliwe rozwiązanie. 

  

15.01. Piątek    

    

16.01. Sobota  

św. Marcelego I, pp. i męcz. 
3 

744 

655 

19:00 Msza: O Boże Miłosierdzie dla Dawida i o znalezienie 

dobrej pracy. 

  

17.01. Niedziela 

Druga po Objawieniu Pańskim 
2 118 

17:00 Msza: Za + Helenę Michalik   
 
 

 
GODZINA ADORACYI 

przy Żłóbku Dzieciątka Bożego cz.3 
 
 

Współubolewanie duszy z płaczącym w żłóbku JEZUSEM. 
Co Tobie jest, o mój najmilszy Jezu?!... Czemu tak rzewnie płaczesz w żłóbku?... Czy 
Ci żal Nieba i Chórów Anielskich? Czy Ci tak smutno, że przyszedłeś na ziemię pełną 
bólu i nędzy? Czy nad tem płaczesz, żeś w takiem ubóstwie, że Matka Twoja nie ma 
czem nawet otulić członeczków Twoich przed srogością zimna? Czy tak płaczesz, jako 
płaczą inne dziatki, które na świat przychodząc, rodzą się w boleści? — O! nie, mój 
Jezu! inna jest przyczyna Twoich łez obfitych... Ty nie dlatego płaczesz, że Ci zimno, 
że głodno, że ziemia taka smutna, że Ciebie na niej czekają tylko same boleści... O! nie 
dlatego płaczesz, boś Ty ubóstwo i wszystkie cierpienia dobrowolnie przyjął na Siebie 
i tęskno Ci bardzo za dniem Męki Twojej; więc nie płaczesz nad sobą, o Boskie 
Dzieciątko! ale płaczesz nad nami grzesznymi... Płaczesz nad tem, że biedni ludzie nie 
znają Boga, i znać Go nie chcą; że tak zasmakowali sobie w niewoli szatańskiej... 
Płaczesz, 0 mój Jezu! że takie mnóstwo dusz ludzkich na wieczną zgubę leci;... 
płaczesz za tych, którzy płakać nie chcą, chociażby tonąć powinni we łzach boleści 
nad wielką nędzą swej duszy;... płaczesz, aby łzami Swojemi obmyć wszystkie dusze, 
i moję także biedną i nędzną: płaczesz, aby te jęki i te łzy Twoje Ojciec Przedwieczny 
przyjął za grzechy nasze... O! jak drogie, jak święte, jak potężne są łzy Twoje!... Jak 
wdzięczną z nich Ojcu Twemu czynisz ofiarę!... Jakże się zachwycają Aniołowie, gdy 
Ciebie widzą płaczącym z miłości dla świata grzesznego!... O Dziecię Najświętsze! 
pozwól mi złączyć ze łzami Twemi łzy moje. Niech płaczę z Tobą nad grzechami 
świata całego i nad grzechami moimi; niech płaczę z Tobą, żeśmy wszyscy tak 
niewdzięczni i tak nieczuli na miłość Twoję; że tak Ciebie od serc naszych odpychamy, 
chociaż Ty Sam miłośnie rączki Twoje ku nam wyciągasz. O słodki Jezu! płacz nad 
nami, płacz nade mną grzesznikiem, bo we łzach Twoich cała nadzieja zbawienia 
naszego; pozwól jednak, o Panie! aby serce moje nieustannie płakało wespół z Tobą, 
bo jeśli będę płakać na ziemi, Ty mnie na wieki uweselisz w Niebie!... 

 
Akt przebłagania Najświętszego Dzieciątka JEZUS  

za wyrządzone Mu zniewagi. 
Jakież przyjęcie spotkało Cię na ziemi, o Serce, któreś tak bardzo ukochało ludzi! Nikt 
Cię nie poznał, nikt nie uczcił, nikt miłością za miłość wypłacić się nie chciał!... 
Uwięzione w żywocie Twej Matki, od Niej tylko byłoś wielbione, a ludzie, dla których 
zbawienia wszystkieś pragnienia Twoje poświęciło, ludzie ani wiedzieli o Tobie, ani 
Cię znali, ani myśleli nawet o kochaniu Ciebie. A gdyś już na świat przyjść miało, 0 
Boskie Serce Dzieciątka Jezus! jaką żeś boleścią było zranione, widząc nieczułość 
ludzi, którzy nie chcieli do siebie przyjąć ubożuchnej Matki Twojej, i tak przed Nią 
zamykali drzwi swoje, iż się schronić musiała do mieszkania bydląt, i tam w ostatniej 
nędzy porodziła Ciebie... A w żłóbku, w stajence, o Serce Najśw., w jakiem żeś 
poniżeniu zostawało; jak zapomniane i prawie od wszystkich opuszczone! — O! Serce  


