
A kiedy pewna świątobliwa osoba, skarżąc się przed P. Jezusem na długość cierpień 
swoich, mówiła: „P. Jezu, Ty tylko trzy godziny cierpiałeś, a ja tak dawno cierpię”, P. Jezus 
odpowiedział jej: „Nierozsądna, Jam od chwili Wcielenia Mego zawsze krzyż w Sercu nosił”. 

Tradycya dawna mówi, że P. Jezus nigdy się nie rozśmiał. Jakże wielu jest ludzi, którzy by 
chcieli całe życie śmiać się, weselić i prowadzić to życie motyla, który z jednego kwiatka 
przelatując na drugi, wszędzie ciągnie słodycz, a zaród zniszczenia zostawia! Jaka niebezpieczna 
zabawa! P. Jezus mówi: „Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, bo będziecie narzekać i płakać”. 

Dlaczego nas tak Pan Bóg ostrzega? Bo człowiek nie jest stworzony dla dóbr tego 
świata. Ani zabawy, ani przyjemności, ani widoki piękne, ani powieści najudatniejsze, ani 
ubiory, ani majątki, ani żadna rzecz ziemska nie zaspokoi człowieka. Pan Bóg tak często 
przypomina to ludziom z całą surowością prawdy. Lat temu kilka wyprawił pan jeden we 
Lwowie, w czasie karnawału, bal świetny. O północy, kiedy wszyscy w najlepsze tańczyli, 
gospodarz domu niebezpiecznie zasłabł. Wezwano dwóch lekarzy, którzy byli na balu, 
żaden nic nie pomógł, chory na ich rękach skonał. W salonach rozeszła się wieść, że 
gospodarz domu nagle umarł. Wszystko rzuciło się do garderoby, aby jechać do domu. 
Przed domem były tylko dwa fiakry. Delikatne panie i panienki brnęły w balowych 
trzewiczkach w śniegu, uciekając z balu. 

Człowiek stworzony jest dla Boga. On jeden uszczęśliwić go potrafi. „Stworzyłeś nas, 
Boże, dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki Ciebie nie posiędzie”, mówi św. 
Augustyn. — Rozważ to dobrze, miły czytelniku! 

Postanowienie. Nie będę odczytywał więcej rozmyślań z tej książeczki, jak tylko na 
każdy dzień jedno. 

Przykład. Pewien młodzieniec dostał od bardzo pobożnej matki swojej mały krzyżyk na 
pamiątkę, który zawsze miał powieszony nad łóżkiem. Razu pewnego, kiedy ciężki grzech 
popełnił, przemówił P. Jezus z krzyżyka tego do niego: „Ty grzeszysz, a Ja tak okrutnie cierpię 
dla ciebie!” Te słowa przeraziły go jak piorun i utkwiły na zawsze w jego sercu i pamięci. Była 
to mowa, jak mówi Paweł św.: „przeraźliwsza, aniżeli wszelki miecz po obu stronach ostry, 
i przenikająca aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów też i szpików”. (Żyd. 4, 12). 

Młodzieniec ten wstąpił później do zakonu, cudowny krzyżyk swój miał zawsze przed 
oczyma swemi, we dnie i nocy całował go, łzami oblewał, przepraszając P. Jezusa za 
grzechy swoje.                                                    Fragment książki KRÓTKIE ROZMYŚLANIA O 
MĘCE PAŃSKIEJ na pociechę dusz cierpiących Z PRZYKŁADAMI. Napisał Ks. *** Tow. Jez. 
Lwów 1897 r., której przedruk ukazał się ponownie w książce pod tytułem „Mały modlitewnik 
pasyjny” nakładem Wydawnictwa GERARDINUM – do nabycia na stronie wydawnictwa. 

 

NOWOŚCI WYDAWNICZE: 

• Mały modlitewnik pasyjny z rozważaniami na każdy dzień Wielkiego Postu i 
dwoma wersjami Drogi Krzyżowej (św. Leonarda z Porto Mauricio i ks. 
Antoniewicza (zbiór z dawnych modlitewników) 

• Uwagi o Męce Pana Jezusa dla dusz pobożnych św. Alfons Liguori 1931 r. 
(reprint fotograficzny) 

• UPADNIJ NA KOLANA – ozdobny modlitewnik dla dzieci (zbiór z dawnych 
modlitewników z kolorowymi, tradycyjnymi obrazkami) 

 Do nabycia na stronie www.gerardinum.pl 
 

www.vetusordo.pl 
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Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy  

Rytu Rzymskiego w Bytomiu (7/2021) 
 

NNNiiieeedddzzziiieeelllaaa   PPPiiięęęćććdddzzziiieeesssiiiąąątttnnniiicccyyy   
14 - 21.02.2021 

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 Pięćdziesiątnicy. Teksty 

znajdziemy w Mszaliku od str. 142. 

Msza św. jest sprawowana za + Pawła Szafrańca. 

W tym tygodniu przypada Popielec, czyli środa popielcowa, rozpoczynająca 

Wielki Post. który jest przygotowaniem bliższym do Świąt Wielkanocnych – 

najważniejszych naszej wiary.  

W Popielec obowiązuje post ścisły - bez mięsa i tylko jeden posiłek do syta. 

Od środy popielcowej rozpoczyna się czas przystępowania do Komunii św. 

wielkanocnej. Czas ten potrwa aż do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej. 

Przystąpienie do Komunii św. wielkanocnej jest spełnieniem Trzeciego 

Przykazania Kościelnego. 

Czwarte Przykazanie Kościelne zakazuje udziału w zabawach w okresie 

Wielkiego Postu. 

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach Wielkopostnych nie tylko u nas ale i 

w parafiach. Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu bezpośrednio 

po Mszy niedzielnej. Za udział w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust 

zupełny. 

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

popielcową, czwartek i sobotę o 19:00. 

Przyszła niedziela będzie już Pierwszą Niedzielą Wielkiego Postu. Msza św. 

będzie o godz. 17:00. 

 

http://www.gerardinum.pl/
http://www.vetusordo.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 
 

14.02. Niedziela 

Pięćdziesiątnicy  
2 142 

17:00 Msza: Za + Pawła Szafrańca.   

15.02. Poniedziałek   

    

16.02. Wtorek 

Po Niedzieli Pięćdziesiątnicy  
4 142 

19:00 Msza: Za dusze w czyśćcu cierpiące nie mające znikąd 

pomocy, o których rodzina nie pamięta. 

  

17.02. Środa 

Popielec 
1  

19:00 Poświęcenie popiołu i posypanie głów 

Msza: Za Łukasza i Karolinę Wicińskich o 

błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Boskiej Bytomskiej. 

 150 

153 

18.02. Czwartek  

Po Popielcu  
3 156 

19:00 Msza: intencji Denisa Malecha, Katarzyny i Krzysztofa 

Malecha z okazji urodzin o potrzebne łaski, dary i owoce 

Ducha Świętego przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi 

Panny, Św. Michała Archanioła oraz Anioła Stróża. 

  

19.02. Piątek    

    

20.02. Sobota 

Po Popielcu 
3 162 

19:00 Msza: O Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla 

Jeremiasza Kosmalskiego z okazji pierwszej rocznicy 

urodzin.  

  

21.02. Niedziela 

Pierwsza Wielkiego Postu  
1 165 

17:00 Msza: Za duszę + Olimpii Dobińskiej.   

  
ROZWAŻANIA NA PIERWSZE DNI WIELKEGO POSTU 

Dzień 1. Krzyż P. Jezusa i trupia głowa. 

Uważ, że kiedy pierwszy człowiek w raju zgrzeszył i wyznał winę swoją, Pan Bóg 
odpuścił mu winę i karę wieczną, za którą miał uczynić zadość obiecany Zbawiciel świata. 
Jak miłosierny P. Bóg! Ale kary doczesnej nie odpuścił człowiekowi P. Bóg. Skazał go 
z całem potomstwem na najrozmaitsze cierpienia, których wszyscy doświadczamy. 
I wyrzekł P. Bóg wyrok śmierci nad nim, mówiąc: „wrócisz się do ziemi, z której jesteś 
wzięty, boś jest proch, i w proch się obrócisz”. (Gen. 3, 19). Chciał P. Bóg, aby te cierpienia 
i śmierć ustawicznie przypominały człowiekowi, jak wielkiem złem jest grzech, jak krótka 
grzeszna przyjemność pociąga za sobą nieobliczone kary! 

Dlatego też Kościół św. w dzień Popielcowy, po czasie zapustnym, w którym ludzie 
oddają się zabawom, tańcom, a niekiedy grzesznym przyjemnościom, sypie popiół na 
głowy wiernych, wymawiając te wstrząsające słowa: „pamiętaj człowiecze, żeś prochem 
i w proch się obrócisz”! 

Popiół i te słowa Kościoła św. nawołują nas do pokuty, przypominają nam, że kiedyś 
musi każdy umrzeć. 

Jakże wielu miłośników świata, którzy zbytecznie oddawali się przyjemnościom 
zmysłowym, przyprowadziła ta św. ceremonia do upamiętania! 

Uważ, że i ciebie te słowa żywo obchodzić powinny, bo i ty „prochem jesteś i w proch 
się obrócisz”. Nie możesz więc równocześnie służyć światu, ciału, czartowi i P. Bogu, bo 
„nikt nie może dwom panom służyć”. Spytaj się własnego sumienia, ileś razy, służąc 
światu, zapomniał o Bogu, a możeś Go obraził? Ono ci odpowie. Żałuj za to, czyń pokutę, 
bo „oto teraz czas przyjemny, oto teraz dzień zbawienia”. (2, Kor. 6, 2). 

Tradycya stara mówi, że na Golgocie, gdzie był ukrzyżowanym P. Jezus, Patryarcha Noe 
pochował czaszkę Adama, którą był zabrał do korabia. Dlatego znajduje się trupia głowa 
pod krzyżem P. Jezusa, którego Męki i Krwi było potrzeba, aby zmyć winy człowieka. 

Postanowienie. Każdego dnia poświęcę kwadrans rozmyślaniu. 
 

Przykład. Święta Kunegunda, królowa polska, ( 1292), miała wielkie nabożeństwo do 
ukrzyżowanego P. Jezusa i modliła się bardzo chętnie przed krucyfiksem. Kiedy po śmierci 
męża wstąpiła do klasztoru Klarysek, który założyła i ufundowała w Starym Sączu, pewna 
osoba bardzo jej dokuczała. Na korytarzu w klasztorze wisiał wielki, drewniany, dziwnie 
piękny krucyfiks. Św. Kunegunda, klęcząc przed nim i łzami się zalewając, polecała się P. 
Jezusowi, który razu pewnego przemówił i dziwnie Świętą pocieszył. Usta P. Jezusa, które 
dawniej były zamknięte, od tego czasu są otwarte. 

 

DZIEŃ 2. P. Jezus nosi krzyż w Sercu swojem od dzieciństwa. 

Uważ, że Pan Jezus nosił krzyż w Najśw. Sercu od dzieciństwa swego, bo chociaż 
według ciała był dziecięciem, to jednak będąc Bogiem i używając władz rozumu, miał 
przed oczami zawszę mękę swoją w najdrobniejszych szczegółach, a w Sercu swojem 
odczuwał jej gorycz. Dlatego na obrazkach widzisz często Dzieciątko Jezus z krzyżem 
w ręku. 

Pan Jezus mówi przez Proroka: „Ból mój (męka moja) przed oblicznością moją jest 
zawżdy” (Ps. 37, 18). 


