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Przejść przez Jezusa
Piękne jest porównanie się Jezusa do bramy. Brama to miejsce przejścia. Wprowadza do środka i wyprowadza na zewnątrz. Daje przestrzeń wolności. Jezus jest tym, który daje
wolność, który łączy Stary i Nowy Testament, prawo i łaskę,
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Torę i Ewangelię, świat i Kościół. Nie można dotrzeć naprawdę do Boga, drugiego człowieka, a nawet samego siebie,
pomijając Chrystusa. Kto tak czyni, jest tym, który przychodzi, aby coś zyskać tylko dla siebie, jak złodziej czy przestępca w wymiarze duchowym czy relacyjnym, kradnąc, niszcząc

czy zabijając radość, dobre imię, jedność. Ten, kto przechodzi
przez Jezusa, przez osobistą relację z Nim, podobnie jak On
prowadzi innych do życia w pełni.
Jezu, daj mi rozpoznać Twój głos pośród wielu innych głosów, abym zawsze przechodził do innych przez Ciebie, moją
bramę zbawienia.
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3 Maja co to za święto—
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Chrześcijanie
są
nieustannie
prowadzeni i Karmieni „ przez samego
Chrystusa, Dobrego Pasterza i Księcia
pasterzy, który oddał swoje życie za
owce”.
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Wśród Nas
HISTORIA DZWONÓW

Łacińska nazwa dzwonu – campana (gr.
kodones), wywodzi się od włoskiej prowincji
Kampanii. Tutaj występował najlepszy rodzaj
miedzi (aes campanum), która służyła do ich
odlewania. Kulturową kolebką dzwonów są
Chiny, gdzie pojawiły się już w XII w. przed
Chr.. Nie posiadały „serca”, dlatego dźwięk wydobywano przez uderzenie twardym przedmiotem z zewnątrz. Dzwony z „sercem” zaczęto wytwarzać w Armenii, w VIII w. przed Chr. Już
wtedy stosowano „serce” z żelaza.
Tak skonstruowane dzwony rozpowszechniły się na Dalekim Wschodzie. W Europie pojawiły się w VII w. przed Chr. u Etrusków na
wyspie Samos. Dzięki mnichom koptyjskim z
pustyni egipskiej dzwon i jego zastosowanie zostało rozpowszechnione w Europie.
Dzwony posiadały głęboką symbolikę. Ich
dźwięk miał chronić przed złem. Chrześcijanie
pierwszych wieków nie stosowali dzwonów i
dzwonków z powodu prześladowań. Pierwotnie
ustnie przekazywano sobie informację o nabożeństwie czy zebraniu. Z czasem pojawił się specjalny sługa (cursor), który zawiadamiał chrześcijańskie rodziny o liturgii. Po tzw. edykcie mediolańskim (313 r.), gdy chrześcijaństwo zostało
zrównane prawnie z innymi religiami, zwoływano dźwiękiem trąby. Używano też drewnianych
lub metalowych tablic, w które uderzano młotkami (grzechotkami) na znak zebrania.
Jedno z najstarszych świadectw mówi o
św. Kolumbanie (zm. 597), który o północy, na
odgłos dzwonów, udawał się do kościoła, a wraz
z nim budzili się pozostali zakonnicy. Św. Cezary z Arles (470-542) pisze o dzwonie w klasztorze zakonnic, który zwołuje na oficjum. Św.
Grzegorz z Tours (538-594) w swoich dziełach
wspomina o dzwonku, który budzi mnichów na
poranne modlitwy. W VIII w. dzwony stały się
powszechnym wyposażeniem kościołów. Budowano dla nich oddzielne wieże tzw. dzwonnice.
Dzwon w dzwonnicy, bądź z czasem gdy zaczęto
umieszczać go na wieży kościelnej, organizował
również życie danych miejscowości. Był wyznacznikiem czasu i jego regulatorem (dzwon na
Anioł Pański).
Głos dzwonu traktowano jako święty,
stąd określenie: tuba Dei – trąba Boża, lub powiedzenie: „dzwon przemówił”. W brzmieniu

dzwonu dopatrywano się głosu biblijnych trąb
anielskich.
Zwoływał on urzędników miejskich na posiedzenie, obwieszczał wypędzenie
szkodliwych osób z miast, sygnalizował pożar.
Dlatego też dzwonom nadawano odpowiednie
nazwy m.in.: pożarowy, sądowy, niedzielny.
Symbolika dzwonów wiąże się również z upamiętnieniem m.in. wydarzeń: „dzwon pokoju”
w Hiroszimie (1949 r.), czy wybitnych osób, stąd
„dzwon Zygmunta”, ku pamięci króla Zygmunta Starego. Jest on wyjątkowy dla nas Polaków.
Jego dźwięk rozbrzmiewa tylko w wyjątkowych
momentach Ojczyzny.
Od VII w znany jest obrzęd konsekracji
dzwonów. Obmywano je wodą specjalnie poświęconą, namaszczano je olejami świętymi i
nadawano im imiona. Obrzęd ten przypominał
chrzest dziecka, dlatego mówiono o „chrzcie
dzwonów”. Dziś również liturgia przewiduję
specjalny obrzęd konsekracji dzwonów.
„Głoszę chwałę prawdziwego Boga, zwołuję
lud, gromadzę duchownych i opłakuję zmarłych, oddalam zarazę, zdobię święta, głos mój
jest postrachem demonów”. Ta inskrypcja z
trzynastowiecznego dzwonu znajdującego się w
bazylice w Szafuzie (Szwajcaria), streszcza
funkcję i znaczenie dzwonu. Często uderzano w
nie w czasie pogrzebu, co czyni się nadal. Głos
dzwonu prowadzi kondukt pogrzebowy.
W dzwony uderza się podczas procesji,
dawniej również m.in. na przeistoczenie, w czasie sumy, na błogosławieństwo Najświętszym
Sakramentem. O północy głos dzwonu oznajmiał rozpoczęcie Wielkiego Postu. Dzwony milczały, gdy na jakąś okolicę zostały nałożone kary kościelne. Dzwoniły natomiast chaotycznie,
gdy w Wielki Czwartek papieże ogłaszali ekskomuniki. Aktualnie dzwony milczą w Wielki
Czwartek od „Chwała na wysokości Bogu” do
uroczystego „Gloria” w Wigilię Paschalną na
znak smutku z powodu śmierci Jezusa Chrystusa.
Obecnie w niektórych parafiach pojawiają się nowe zwyczaje dotyczące pór dzwonienia: o 15:00 dzwoni się w Godzinie Miłosierdzia,
wzywając do odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego; o 21:00 dzwony wzywają na Apel
Jasnogórski. Z kolei w niektórych miejscach
odchodzi się od dzwonienia na Anioł Pański o
6:00 i 18:00, dzwoniąc tylko w południe.
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3 maja - co to za święto? Dlaczego je obchodzimy? 3 maja: HISTORIA, TRADYCJA
Choć to dzień wolny od pracy, jednak wiele osób nie wie, jakie święto obchodzimy 3 maja. Od wielu
lat to dzień, który wliczamy do długiego weekendu, zwanego potocznie majówką. Wtedy większość z
nas skupia się na wypoczynku. 3 maja - co to za święto i dlaczego
jest wolne od pracy?
3 maja - co to za święto? Tego dnia obchodzimy Święto Narodowe
Trzeciego Maja. To święto państwowe ustanowione w 1919 roku,
kiedy Polska odzyskała niepodległość, a potem ponownie w
1990. Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone jest w ramach upamiętnienia uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. Po II wojnie światowej zwyczaj obchodów powrócił i trwał aż do 1946 roku. Wtedy
doszło do masowych demonstracji, władze komunistyczne zabroniły organizowania obchodów 3 maja. 18 stycznia 1951 roku władze PRL zniosły Święto Konstytucji 3 maja. W 1990 roku przywrócono
Święto Narodowe Trzeciego Maja. Wówczas odbyły się uroczyste obchody na Placu Zamkowym.
Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą regulującą ustrój prawny państwa.

——————————————————————————————————
3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi
uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r.,
ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Uroczystość została ustanowiona polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Obchodzona jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.
Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za
pośrednictwem Maryi. W czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, przed
cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, król Jan Kazimierz złożył uroczyste Śluby: zobowią-

zywał się szerzyć cześć Maryi, wystarać się u papieża o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako
Królowej Korony Polskiej, a także zająć się losem chłopów i zaprowadzić w państwie sprawiedliwość
społeczną. Temu uroczystemu wydarzeniu towarzyszyło odśpiewanie litanii do Najświętszej Panny.
Nuncjusz apostolski dodał do tej modlitwy wezwanie "Królowo Korony Polskiej, módl się za nami",
które zgromadzeni biskupi i senatorowie trzykrotnie powtórzyli.
Szczególne związanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej, z Jasną Górą nastąpiło 8. 09. 1717 r.,
kiedy to dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na Królową Polski.
Po uzyskaniu niepodległości Stolica Apostolska na prośbę biskupów zatwierdziła święto jako uroczystość na 3 Maja Święto zatwierdzone zostało oficjalnie w 1920 r. przez papieża Benedykta XV.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 3 Maja 2020
1.Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania
Kapłańskie i Zakonne. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne.
Dziś po każdej Mszy św. adoracja Najśw. Sakramentu z racji pierwszej niedzieli miesiąca.
2. W miesiącu maju w naszym kościele będzie dodatkowa Msza św. o godz. 15.00. W naszym Kościele na każdej Mszy św. może przebywać 30 osób. Obecnie składka na Mszy św.
niedzielnej i świątecznej jest zbierana do koszyczka, który znajduje się przy
drzwiach Kościoła.
3. Dzisiaj wspominamy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 r. Pamiętając o tym
doniosłym wydarzeniu z naszej historii, polecajmy Maryi – Królowej naszą Ojczyznę. Polecajmy rządzących i tworzących prawo, aby zawsze mieli na uwadze dobro
wszystkich Polaków.
3. W poniedziałek obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka, święto św. Floriana
patrona Strażaków - Msza św. za strażaków z Polany o godz. 18.00 - serdecznie
zapraszamy.
4. W czwartek - przypada pierwszy czwartek miesiąca– dzień modlitw o powołania zakonne
i kapłańskie. W naszej parafii w każdy czwartek jest adoracja Najśw. Sakramentu - wykorzystajmy ten czas wypraszając sobie potrzebne łaski.
5. W piątek, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski.
6. Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej o godz. 18.30 po Mszy św. W tak wielu sprawach osobistych,
rodzinnych i narodowych możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo, szczególnie
teraz w czasie trwającej Pandemii. W sobotę 9 maja Nabożeństwo Majowe z różańcem
będzie o godz. 18.00 przy kapliczce Polana– Ostre zapraszamy mieszkańców Polany.
W tym tygodniu patronują nam:
6V – święto św. Apostołów i Jakuba, należeli do Dwunastu Apostołów.
8V – Uroczystość św. Stanisław, - biskup i męczennik, główny patron Polski.
Intencje Mszy Świętych
Niedziela - 3 maja o godz. 8 00 - O zdrowie i bł. Boże oraz potrzebne łaski dla rodziny
Godz. 11.00 - 1) O błogosławieństwo Boże dla Marysi z okazji urodzin 5 rocz.
2) + Bernadetta - 7 dzień po śmierci.
Godz. 15.00 - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Rządu Polskiego.
Poniedziałek o godz. 18.00 1) O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Strażaków z Polany.
2) + ks. Józefa Talika—20 rocz. śm. od parafianki.
Wtorek o godz. 18. 00 - W intencji naszych duszpasterzy od parafianki.
Środa o godz. 18.00

- O opiekę i błogosławieństwo Boże dla Parafian od parafianki.

Piątek o godz. 18 00 + Anna Mantojfel od uczestników pogrzebu
Pozostałe intencje są spoza parafii.
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