
Krzyż, prawodawca ludzi, 

Krzyż, zwiastowanie apostołów, 

Krzyż, chwała męczenników, 

Krzyż, czystość dziewic, 

Krzyż, zaprzanie zakonników, 

Krzyż, radość kapłanów, 

Krzyż, podstawa kościoła, 

Krzyż, monarcha kuli ziemskiej, 

Krzyż, zburzyciel bałwanów, 

Krzyż, zemsta bezbożnych, 

Krzyż, mściciel krzywd ludzkich, 

Krzyż, nauczyciel prostaków, 

Krzyż, lekarz chorych, 

Krzyż, odzienie nagich, 

Krzyż, źródło pragnących, 

Krzyż, chleb zgłodniałych, 

Krzyż, przewodnik do Nieba, 

Krzyż, zbawienie nasze! 

 

Chcesz uciekać od Boga, uciekaj do Boga, od Boga rozgniewanego 

do Boga miłosiernego. Chcesz uciekać od krzyża, uciekaj do Krzyża, 

od krzyża cierpienia do Krzyża zbawienia, od krzyża światowego do 

Krzyża Chrystusowego. Chwalimy Cię i błogosławimy, Panie Jezu 

Chryste! boś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Amen.  
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LAUDETUR IESUS CHRISTUS! 

 
Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy  

Rytu Rzymskiego w Bytomiu (6/2021) 
 

 

 
 

 

NNNiiieeedddzzziiieeelllaaa   SSSzzzeeeśśśćććdddzzziiieeesssiiiąąątttnnniiicccyyy   
07 - 14.02.2021 

 

7 lutego 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. 

Trwając w Przedpościu obchodzimy dziś Niedzielę 

Sześćdziesiątnicy. Teksty znajdziemy w Mszaliku od str. 139. 

Msza św. jest sprawowana za + ojca Bogdana Lorensa w 5. 

rocznicę śmierci. 

Msze święte w tym tygodniu będą sprawowane: we wtorek, 

czwartek i sobotę o 19:00. 

Przyszła niedziela będzie Niedzielą Pięćdziesiątnicy. 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 
07.02.2020 – 14.02.2021 

 
 

 

07.02. Niedziela 

Sześćdziesiątnicy  
2 139 

13:30 Msza: Za + ojca Bogdana Lorensa w 5. 

rocznicę śmierci. 

  

08.02. Poniedziałek   

    

09.02. Wtorek 

Św. Cyryla Aleksandryjskiego, bpa, wyzn. i dra 

Kościoła 

św. Apolonii, dziew. i męcz. 

3 
784 

690 

19:00 Msza: Za dusze cierpiące w czyśćcu.   

10.02. Środa   

    

11.02. Czwartek  

Objawienie się NMP Niepokalanie Poczętej w 

Lourdes 

3 786 

19:00 Msza: Za dusze w czyśćcu cierpiące.   

12.02. Piątek    

    

13.02. Sobota 

NMP w sobotę 
4 646 

19:00 Msza: O Boże błogosławieństwo i potrzebne 

łaski dla Michała z okazji urodzin. 

  

14.02. Niedziela 

Pięćdziesiątnicy  
2 142 

17:00 Msza: Za + Pawła Szafrańca.   
 

 
 
 

  

MODLITWA NA PRZEDPOŚCIE 

 

Witaj krzyżu! 

przez św. Jana Złotoust. 
 

Krzyż, nadzieja chrześcian, 

Krzyż, zmartwychwstanie umarłych, 

Krzyż, przewodnik ślepych, 

Krzyż, rozpaczających droga, 

Krzyż, pociecha ubogich, 

Krzyż, powściągnienie bogatych, 

Krzyż, upokorzenie dumnych, 

Krzyż, kara źle żyjących, 

Krzyż, zwycięzca złych duchów, 

Krzyż, starcie mocy piekielnej, 

Krzyż, nauczyciel młodzieży, 

Krzyż, wspomożenie biednych, 

Krzyż, ucieczka opuszczonych, 

Krzyż, sternik żeglujących, 

Krzyż, port tonących, 

Krzyż, mur oblężonych, 

Krzyż, ojciec sierót, 

Krzyż, obrońca wdów, 

Krzyż, poradnik sprawiedliwych, 

Krzyż, odpocznienie znękanych, 

Krzyż, stróż dziatek, 

Krzyż, moc męskiego wieku, 

Krzyż, odpoczynek w starości, 

Krzyż, światło w ciemności zostających, 

Krzyż, puklerz nieprzebity, 

Krzyż, mądrość wiernych, 

Krzyż, wolność więźniów, 

Krzyż, ojczyzna wyznawców, 


