
Przykład. Jednym z Świętych polskich, którzy wielkie nabożeństwo mieli do 
ukrzyżowanego P. Jezusa, był bł. Władysław z Gielniowa ( 1505 r.). Wstąpiwszy do 
zakonu OO. Bernardynów, odznaczał się wielką ostrością życia. W każdem kazaniu 
wspominał  

o Męce Pańskiej. Ostatnie jego kazanie było w Warszawie, w Wielki Piątek, o Męce 
Pańskiej. Z boleści nad P. Jezusem umęczonym, głosu mu zabrakło. Zawołał: „O Jezu, 
o Jezu mój Najsłodszy!” i wpadł w zachwycenie, w którem cudownie podniesiony był 
nad ambonę. Niepojęty strach przejął obecnych. Pochowany jest w kościele św. Anny 
pobernardyńskim w Warszawie, słynie tam wielkimi cudami. 

DZIEŃ XXXI. Pan Jezus upada po raz trzeci pod Krzyżem. (Stacya IX.). 

Uważ, jak Pana Jezusa opuszczają siły zupełnie, jak pada po raz trzeci pod 
Krzyżem, który całym ciężarem Go przygniata. Kaci podnoszą Krzyż, P. Jezus się nie 
rusza, oni myślą, że umarł, ale nie... On żyje jeszcze. Dają znowu Krzyż Szymonowi 
Cyrenejczykowi, a P. Jezusa prowadzą na miejsce ukrzyżowania. „Przywiedli Go na 
miejsce Golgota, co się wykłada miejsce trupiej głowy” (Mar. 15, 22). Czy wiesz, miły 
czytelniku, co było istotnym powodem tych powtarzających się ciężkich upadków P. 
Jezusa pod Krzyżem? Ojcowie Kościoła są tego zdania, że ponawiane upadki nasze 
w grzechy śmiertelne. Ach, bo ile razy zdarza się, że ludzie spowiadają się 
z ciężkich swoich grzechów, że przyrzekają poprawę P. Bogu, a mimo to 
powracają do dawnych występków swoich! Piotr św. wspomina ze wstrętem o tych 
ludziach, że są „jako pies, który się wrócił do zwrócenia swego, i świnia umyta do 
kałuży błota” (2 Piotr 2, 22). — P. Jezu, jakże się wstydzę tych ponawianych upadków 
moich, jak za nie żałuję, bo wiem, że one były powodem upadków Twoich pod 
Krzyżem. 

Ten trzeci i ostatni upadek P. Jezusa pod Krzyżem przypomina nam, że i nas kiedyś 
choroba śmiertelna, ostatnia w życiu, powali na łoże boleści. Kiedy siły opuszczać nas 
będą i smutek ogarniać będzie duszę naszą, wspomnijmy wtedy na Drogę Krzyżową 
Zbawiciela naszego. Wspomnijmy na ostatni Jego upadek pod Krzyżem, westchnijmy 
do Niego o pomoc, a P. Jezus wzmocni nas, pocieszy nas. — Przez mdłości swoje 
wybaw nas, Panie! Postanowienie. Za każdy ciężki grzech ponowiony, nałożę sobie ciężką, 
dobrowolną pokutę. 

Przykład. Jednym z najwspanialszych pomników pobożności dawnych panów polskich 
jest niezaprzeczenie Kalwarya Zebrzydowska, wzniesiona na wzór Jerozolimskiej, 
w uroczej okolicy, o cztery mile od Krakowa, przez Mikołaja Zebrzydowskiego, 
wojewodę i starostę krakowskiego, który jej budowę rozpoczął 1600 r. 

Wiele kaplic odznaczył tu P. Bóg cudami, jak świadczą zawieszone wota, między 
któremi słynie kaplica trzeciego upadku. Na krzyżu, który P. Jezus dźwiga, napisane 
są słowa: „Prawdziwie choroby nasze On nosił, a boleści nasze On odnosił” (Iz. 53, 4). 
Kalwaryę odwiedzali dawniej wielcy panowie i królowie polscy. W naszych czasach 
niezmierne rzesze ludu z Galicyi, Węgier, Szląska i Królestwa tu przychodzą. 

Fragment książki z przykładami 1897 r. (wydano w 2021 roku nakładem wyd. 
GERARDINUM) 
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LAUDETUR IESUS CHRISTUS! 

 
Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (13/2021) 

 

Druga Niedziela Męki Pańskiej czyli Palmowa    
28 marca 2021 roku.  

W dalszym ciągu liturgia trydencka pozostaje 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. Wyjątkiem stanowi Wieli Czwartek, Wielki Piątek i 

Wielka Sobota. Szczegóły poniżej. 

Dziś obchodzimy Drugą Niedzielę Meki Pańskiej czyli Palmową. Ta niedziela 

otwiera Wielki Tydzień. Tydzień w którym dokonały się największe wydarzenia 

zbawcze. Teksty Poświęcenia palm i Mszy znajdziemy w Mszaliku od str. 288. 

Czwarte Przykazanie Kościelne zakazuje udziału w zabawach w okresie Wielkiego 

Postu. 

Dziś ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym bezpośrednio po Mszy o godz. 

18:15. Za udział w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny. 

W Wielki Wtorek Msza św. o 19:00.  

Rozpoczynamy Wielki Tydzień i Święte Triduum Paschalne. 

1. Na czas Świętego Triduum Paschalnego Liturgia Nadzwyczajnej Formy 

Rytu Rzymskiego będzie sprawowana w kościele Ducha Świętego. Nie 

można sprawować dwóch obrzędów Triduum w tym samym kościele. 

2. Obrzędy Wielkiego Tygodnia (Wielki Czwartek, Piątek i Sobota) będą 

sprawowane bez udziału wiernych. Spowodowane jest to osiągnięciem 

limitu osób w kościele Ducha już przez samą asystę oraz scholę. 

3. Obrzędy Wielkiego Tygodnia będą transmitowane online. Link do 

transmisji internetowej znajduje się na vetusordo.pl 

Wielki Czwartek: 

Msza Św. Wieczerzy Pańskiej o 18:00. 

Wielki Piątek: 

Liturgia ku czci Męki i Śmierci Pańskiej o 18:00. 

Wielki Piątek to także rozpoczęcie nowenny do Miłosierdzia Bożego. W tym dniu 

obowiązuje post ścisły. Bez mięsa i tylko jeden posiłek do syta. 

Wielka Sobota: 

Liturgia Wigilii Paschalnej o 21:00. Święcenie pokarmów – po transmisji Mszy 

Wigilii Paschalnej.  

http://www.vetusordo.pl/


Przykazanie Kościelne zobowiązuje nas do spowiedzi przynajmniej raz w roku. A 

czas przyjmowania Komunii św. Wielkanocnej jest od Środy Popielcowej do 

Niedzieli Trójcy Św.  

Przyszła niedziela będzie NIEDZIELĄ ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO. Msza św. będzie o godz. 13:30, a o godzinie 15:00 Nieszpory 

świąteczne. 

Kościół Wniebowzięcia NMP jest otwarty w ciągu dnia. Najświętszy Sakrament jest 

wystawny do adoracji. Za półgodzinną adorację można uzyskać odpust zupełny pod 

zwykłymi warunkami. Wszelkie informacje o nabożeństwach i liturgii w Zwyczajnej 

Formie w parafii Wniebowzięcia znajdziemy w ogłoszeniach parafialnych w 

gablotach oraz na stronie parafialnej. 

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 20m2 powierzchni kościoła 

Porządek Mszy i Nabożeństw 
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 

29.03. Poniedziałek   

    

30.03. Wtorek 

Po I Niedzieli Męki Pańskiej 
3 307 

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

Mateusza Urbańczyka z okazji rocznicy urodzin. 

  

31.03. Środa   

    

01.04. Czwartek  

WIELKI CZWARTEK 
1 323 

18:00 

transmisja 

Msza św. Wieczerzy Pańskiej:  Za dusze w czyśćcu 

cierpiące nie mające znikąd pomocy, o których rodzina nie 

pamięta. 

 335 

02.04. Piątek  

WIELKI PIĄTEK 
 349 

18:00 

transmisja 

Liturgia Męki Pańskiej.  351 

03.04. Sobota  3 373 

WIELKA SOBOTA 

21:00 

transmisja 

Liturgia Wigilii Paschalnej.  

Msza św. rezurekcyjna: Wynagradzająca Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za 

wszystkie grzechy popełniane przez ludzi całego świata. 

 

 

378 

402 

 

04.04. Niedziela 

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 
1  

13:30 

 

 

15:00 

Msza: O wielki powrót całego Narodu Polskiego do Boga i 

Jego Świętej Ewangelii, aby prawo Boże stało się na powrót 

podstawą prawa świeckiego.   

Nieszpory. 

 413 

 
ROZMYŚLANIA NA WIELKI POST 

DZIEŃ XXX. Niewiasty Jerozolimskie płaczą nad Panem Jezusem. (Stacya VIII.). 

Uważ, co mówi dalej Ewanielia: „I szła za Nim wielka rzesza ludu i niewiast, które płakały Go 
i lamentowały. A Jezus, obróciwszy się do nich, rzekł: Córki Jerozolimskie! nie płaczcie nade Mną, ale 
same nad sobą płaczcie i nad synami swymi... Albowiem jeśli to na zielonem drzewie czynią, cóż na 
suchem będzie?” (Łuk. 23, 27—31). 

Jak to, czy złą rzeczą było litować się i płakać nad P. Jezusem? Bynajmniej, ale P. Jezus, jak 
zawsze, tak i tym razem, zapomina o sobie, a pamięta o drugich, których przyszedł odkupić. 
Uspokaja niewiasty, jakoby mówił: Moja Męka skończy się chwałą, bo „Syn człowieczy, mający 
przed sobą wesele, podjął krzyż.” (Żyd. 12, 2). Ale jest złe, nad którem wy płakać 
powinnyście, to są grzechy wasze i synów waszych, za które straszne kary doczesne 
i wieczne czekają tych, którzy za nie pokutować nie będą. Przypomina Pan Jezus to, co 
dawniej był powiedział: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a duszy zabić nie mogą, ale 
raczej bójcie się Tego, który i duszę, i ciało może zatracić do piekła” (Mat. 10, 28). — Jakże dobry 
P. Jezus i pod Krzyżem pamięta o nas! 

P. Jezus przywiązał niezawodnie do słów swoich łaskę nawrócenia dla tych niewiast, bo 
trudno przypuścić, żeby w chwili tak krytycznej przemawiał w innym celu. Miejmy nadzieję, że 
one korzystały z tej łaski, a może ich synowie i krewni także. Wiemy, że po zesłaniu Ducha 
Świętego nawrócił Piotr św. w pierwszem kazaniu trzy, a w drugiem pięć tysięcy ludzi 
w Jerozolimie. 

O Panie Jezu, nie zapominaj o nas, przemawiaj do nas, karć, siecz i pal, póki jesteśmy na 
ziemi, bylebyś nam na wieki przebaczył! 

Uważ, że w tem przemówieniu P. Jezusa do niewiast jerozolimskich jest druga jeszcze dla nas 
nauka. P. Jezus przeciwstawia czułości zmysłowej, skłonności do łez, które niekiedy iść mogą 
w parze z grzechem, — prawdziwą skruchę, która grzech wyklucza. Strzeżmy się tej 
sentymentalnej, uczuciowej pobożności, która swej przyjemności szuka, a miłujmy P. 
Boga „uczynkiem i prawdą” (Jan 3, 18). 

Na wzór P. Jezusa prostujmy fałszywe o służbie Bożej wyobrażenia, których tak jest wiele 
między ludźmi, pokutujmy za własne grzechy i innych, do pokuty zachęcajmy, bo 
„choćbyśmy w życiu byli Pana Boga jednym tylko śmiertelnym grzechem obrazili, nie 
powinniśmy bez pokuty schodzić z tego świata”, mówi św. Augustyn. — Daj nam, P. Jezu, ducha 
pokuty! Postanowienie. W Spowiedziach moich będę się starał o większą skruchę za grzechy. 


