
ugodzony strzałą, zostawia za sobą ślady krwi. Twoje Najświętsze Serce przeszyte 
jest strzałą miłości dla nas, ta miłość Twoja sączy Krew Twoją. Przebij, Panie Jezu 
i nasze serca strzałą miłości swojej! 

Niech to męstwo P. Jezusa na Drodze Krzyżowej będzie dla nas bodźcem i nauką, 
abyśmy nie zniechęcali się w dobrych sprawach, które podejmujemy na chwałę P. 
Boga i na pożytek bliźnich. Każda ofiara trudna jest, każdy obowiązek krzyżem jest. 
Ile to osób podejmuje, rozpoczyna najpiękniejsze dzieła, a potem, wobec 
nadarzających się trudności, ustaje. Nie ustawajmy w dobrem! Jeżeli męstwo 
opuszczać nas będzie, zwróćmy się do Najśw. Serca Jezusowego i prośmy o siłę, 
i wytrwanie w rozpoczętem dziele. — Serce Jezusowe, dopomagaj nam, wspieraj nas! 

Postanowienie. Jeśli ktoś zażąda, abym mu w dobrej sprawie dopomógł, wymawiać 
się nie będę. 

 

Przykład. 

Ustawiczna Droga Krzyżowa, 

zaprowadzona przez Zakon św. Franciszka, jest pobożnem Stowarzyszeniem, 
założonem w tym celu, aby odprawiając często Drogę Krzyżową, zyskać dla siebie 
i dla innych obfity owoc z Męki i Śmierci Zbawiciela. Członkowie zawiązują się 
w Kółka po 7 lub 30 osób, z których pierwsi obowiązują się w pewnym dniu raz 
w tydzień, drudzy raz w miesiąc odprawić Drogę Krzyżową. Stowarzyszenie to 
zatwierdzone jest i nadane odpustami Brewem z 21 stycznia 1879 r. i pismem św. 
Kongragacyi z 15 marca 1884. Jeżeli jest w możności naszej, zaciągnijmy się do grona 
tych gorliwych czcicieli Męki Pańskiej. — Urządzić Drogę Krzyżową lub zaprowadzić 
niniejsze Stowarzyszenie, można tylko za pozwoleniem O. Generała Zakonów św. 
Franciszka, a względnie OO. Prowincyałów tychże Zakonów. 

 

Przykład. 

Aby Świętym zostać, nie trzeba nadzwyczajnych rzeczy, wielkich ofiar dla P. Boga, 
ale wystarcza, jeżeli człowiek strzegąc się grzechu, w małych, codziennych 
obowiązkach swoich wiernym jest Bogu. 

Dowodem tego jest św. Jan Berchmans, ( 1620), kleryk Towarz. Jezusowego, 
w którego życiu nic nadzwyczajnego nie widzimy. Jego świętość polegała na tem, że 
zachowywał wiernie wszystkie przepisy i reguły zakonne. Umierając, wziął do ręki 
Różaniec, książeczkę reguł i Krucyfiks, i powiedział: „Te trzy rzeczy najdroższe mi 
były w życiu i z niemi pragnę umrzeć”. 

Policzony jest do rzędu Świętych przez Leona XIII. 1887 r. 
 

Fragment książki Krótkie rozmyślania o Męce Pańskiej na pociechę dusz cierpiących z 
przykładami 1897 r. (wydano w 2021 roku nakładem wyd. GERARDINUM) 
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Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy  

Rytu Rzymskiego w Bytomiu (12/2021) 
 

Pierwsza Niedziela Męki Pańskiej 
21 - 28.03.2021 

21 marca 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 Niedzielę Meki Pańskiej, która otwiera Okres 

Męki Pańskiej w Wielkim Poście.  

Teksty znajdziemy w Mszaliku od str. 263. 

Msza św. jest sprawowana Za + Jerzego Kubicę w 10 rocznicę śmierci. 

Czas Komunii św. wielkanocnej trwa 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 

przed wszystkim w swoich w parafiach. Gorzkie Żale w każdą niedzielę 

Wielkiego Postu bezpośrednio po Mszy niedzielnej o godz. 18:15. Za udział 

w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny. 

W czwartek przypada Uroczystość Zwiastowania NMP. Po Mszy św. 

będzie możliwość dokonania duchowej adopcji dziecka poczętego a 

zagrożonego aborcją. Zachęcamy do bycia w stanie łaski uświęcającej w 

czasie dokonania duchowej adopcji. 

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

19:00. Uwaga: zmiana godziny Mszy św. w sobotę. Msza św. w sobotę 

będzie o godz. 8:00. 

Przyszła niedziela będzie Drugą Niedzielą Męki Pańskiej czyli Palmową. O 

godz. 17:00 będzie obrzęd poświęcenia palm a potem Msza św. 

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 
21.03.2020 – 28.03.2021 

 

21.03. Niedziela 

Pierwsza Męki Pańskiej 
1 263 

17:00 

18:15 

Msza: Za + Jerzego Kubicę w 10 rocznicę śmierci. 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

  

22.03. Poniedziałek   

    

23.03. Wtorek 

Po I Niedzieli Męki Pańskiej 
3 269 

19:00 Msza: Za Jakuba z okazji 18 rocznicy urodzin z 

podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo oraz 

opiekę św. Michała Archanioła. 

  

24.03. Środa   

    

25.03. Czwartek  

Zwiastowanie NMP 
1 827 

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

pomocy, o których rodzina nie pamięta. 

  

26.03. Piątek    

    

27.03. Sobota  

Po I Niedzieli Męki Pańskiej 

wsp. św. Jana Damasceńskiego, wyzn. i dra K. 

3 
281 

834 

8:00 Msza: Za ++ rodziców Jana i Marię Feszter i brata Mariana.   

 

 

 

28.03. Niedziela 

Druga Męki Pańskiej czyli Palmowa 
1  

17:00 

 

 

18:15 

Poświęcenie palm 

Msza: Za dusze ++ Franciszka i Henryki Klimasińskich 

oraz Bolesława i Józefy Dobińskich. 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

 288 

296 

 

ROZMYŚLANIA NA WIELKI POST 

 

DZIEŃ XXVIII. Św. Weronika ociera Twarz P. Jezusowi. (Stacya VI.). 

Patrz! jak kaci, widząc, że Pan Jezus cokolwiek sobie odpoczął, wkładają znowu 
krzyż na ramiona Jego, a Szymonowi Cyrynejczykowi każą iść przy Nim, aby w razie 
potrzeby znowu niósł krzyż dalej. 

Patrz na Twarz P. Jezusa, jakże ona okropnie wygląda! Piękność Nieba zaćmiona 
ciemną powłoką Ran, Krwi, potu i łez, „rana i siności, i spuchły raz nie jest zawiązany!” 
(Iz. 1, 6). 

Tradycya mówi, że pewna niewiasta, imieniem Weronika, miłosierdziem nad P. 
Jezusem zdjęta, przystąpiła do Niego, a zdjąwszy z głowy swojej welon, który wedle 
zwyczaju niewiast żydowskich nosiła, w troje go złożyła i otarła Twarz Jezusowi. — O, 
jakże Ci dziękujemy, św. niewiasto, za tę przysługę, którą oddałaś P. Jezusowi, bo 
każdy z nas pragnąłby ją Zbawicielowi swemu oddać! 

P. Jezus, wdzięczny za ten objaw poczciwego serca, zostawił wierny wizerunek 
Oblicza swego Najśw., w potrójnem odbiciu na welonie św. Weroniki. Co więcej, 
pociągnął jej serce do wiary i miłości swojej, a po śmierci wziął ją do grona Świętych 
swoich w Niebie. Welon ten przecięto na troje, którego części z wizerunkiem Oblicza 
P. Jezusa, jako bardzo drogie relikwie są czczone: jedna w Jerozolimie, druga 
w Rzymie, trzecia w Hiszpanii. 

P. Jezus, jak widzimy przy tem zdarzeniu, nie uważa na wielkość ofiary, ale na 
serce, z jakiem ofiary nasze składamy. Może sam ubogi jesteś, nie masz, czembyś 
mógł bliźniego wesprzeć; okaż mu współczucie swoje, przemów do niego 
życzliwe słowo, pociesz go. Jedno słowo pociechy, wychodzące z życzliwego serca, 
często więcej waży, aniżeli hojny, pieniężny datek. — Panie Jezu, daj mi to serce pełne 
współczucia dla cierpiących! 

Postanowienie. Między czcicielami Męki Pańskiej rozpowszechnione jest 
nabożeństwo do Oblicza Pana Jezusa. I ja starać się będę o to nabożeństwo.  

 

DZIEŃ XIX. Pan Jezus upada po raz drugi pod krzyżem. (Stacya VII). 

Patrz, jak P. Jezus, wziąwszy Krzyż na Ramiona swoje, który czas jakiś niósł 
Szymon Cyrynejczyk, dźwiga go, ale siły Mu nie dopisują, zatacza się, mdleje i upada 
po raz drugi pod Krzyżem. Ten upadek był cięższym od pierwszego, drzewo Krzyża 
przygniotło boleśnie Zbawiciela. Wystaw sobie, jak kaci Go przeklinają i kopią, jak 
starszyzna żydowska cieszy się z tego, jak Najśw. Matka i pobożne niewiasty od 
płaczu się zanoszą. 

P. Jezus, zbierając ostatek sił swoich, podnosi się ze ziemi i wielkiem sercem 
przyjmuje Krzyż z rąk katów, ale już teraz postępuje wolniej. Na drogę, którą idzie, 
spływa z Ran Jego Krew Najśw. 

O P. Jezu, jakże bolesną jest dla Ciebie ta Droga Krzyżowa! Idziesz jako jeleń, który  


