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Zakorzenienie w Jezusie
Nie chcemy być sami. Każdego dnia szukamy oparcia, poczucia bezpieczeństwa. I dzisiaj Jezus oznajmia nam, że nie jesteśmy sami, jesteśmy gałązkami krzewu winorośli, którym jest On
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sam. Co więcej, Jezus chce, abyśmy w Nim trwali, w Nim byli zakorzenieni, bo tylko wtedy przyniesiemy owoc. Troszczy się o nas.
Trwanie w Nim jest źródłem prawdziwej radości, która oddziałuje
także na innych. Ta jedność z Jezusem jest dla nas najcenniejszym
darem. Tu nie ma miejsca na połowiczność. Jezus, kiedy mówi,
„beze Mnie nic nie możecie uczynić”, zaprasza nas, abyśmy byli

Jego uczniami. On pragnie, byśmy trwali w Nim. Czyż to nie jest
najlepsza nowina?
Jezu, pragnę być zakorzeniony w Tobie. Proszę, bądź ze
mną. Nie zostawiaj mnie nigdy samego.

3 maja -

Uroczystość Najświętszej

Maryi Panny Królowej Polski—str. 2
Uchwalenie Konstytucji 3 maja – rys
historyczny—str. 3

"... Miłość czystość i pokora, to są trzy
królowe, które występują zawsze razem.
Jedna bez drugich nie może istnieć ..."
Myśli św. Jana Bosko
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Wśród Nas

3 maja - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

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 na prośbę biskupów
polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920
r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt
XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało pod-

niesione do rangi uroczystości.
Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo stary. Przykładem może być "Bogurodzica", najstarsza polska pieśń religijna, która przez wieki pełniła rolę
narodowego hymnu.
W czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz złożył uroczyste Śluby, w których m.in. zobowiązywał
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 września 1717
r., kiedy to dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na Królową Polski.
Wezwanie "Królowo Polski" zostało na stałe wpisane do Litanii Loretańskiej w 1908 r., kiedy zezwolił na to papież Pius X. W tym samym roku ustanowił on też święto Królowej Polski dla diecezji lwowskiej.
Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę biskupi zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą roz-

szerzenia tego święta na cały kraj. Jako datę zaproponowano dzień 3 maja, na pamiątkę pierwszej polskiej Konstytucji, która realizowała część ślubowań króla Jana Kazimierza. Święto zatwierdzone zostało
oficjalnie w 1920 r. przez papieża Benedykta XV.
W 300. rocznicę królewskich ślubów, nową ich wersję opracował przebywający wówczas w miejscu
internowania Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński.
Jasnogórskie Śluby Narodu - po uwolnieniu Prymasa - złożył uroczyście na Jasnej Górze Episkopat
Polski 26 sierpnia 1956 r. w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w obecności miliona wiernych.
10 lat później, 3 maja 1966 r. tam właśnie odbyły się centralne uroczystości milenijne chrztu Polski. Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne
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Konstytucja 3 maja – uchwalona została 3 maja 1791 roku, regulowała prawo Rzeczpospolitej Obojga Narodów, wprowadzając ład do zanarchizowanych rządów magnaterii.
Autorami Konstytucji 3 maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Nie obeszło się bez przeszkód podczas obrad w trakcie których uchwalono Konstytucję. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego wielu posłów, pracujących na zlecenie państw ościennych (Rosji, Prus czy Austrii) , sprzeciwiało się powołaniu
ustawy zasadniczej. Okazja nadarzyła się 3 Maja 1791 roku, wówczas wielu przeciwników konstytucji nie powróciło
jeszcze z Wielkanocnego urlopu. Po siedmiogodzinnych obradach Sejm zatwierdził konstytucję, a król Stanisław August Poniatowski ją podpisał. Twórcy Konstytucji 3 Maja określili ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”.
Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczała

immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej, tak zwanej gołoty. Celem ograniczeń względem szlachty
było zapobieżenie możliwości przekupstwa, biednego szlachcica przez agentów obcego państwa. Konstytucja potwierdzała też przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku. Według tego aktu,
mieszczanie mieli prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania
majątków ziemskich, prawo zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji publicznej a także prawo nabywania szlachectwa.
Miasta miały prawo do wysłania na Sejm 24 plenipotentów jako swoich przedstawicieli, którzy mieli głos w sprawach dotyczących miast.
Konstytucja 3 maja znosiła takie „narzędzia władzy szlacheckiej” jak liberum veto oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich.
W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów a w jej miejsce została powołana Rzeczpospolita
Polska.

Aby czuwać nad bezpieczeństwem wprowadzono stałą armię, której liczebność miała sięgać 100 tysięcy

żołnierzy, oraz ustanowiono podatki w wysokości 10% dla szlachty i 20% dla duchowieństwa – gołota, mieszczanie
i chłopi byli zwolnieni z płacenia podatku. Katolicyzm został uznany za religię panującą, jednocześnie zapewniono
swobodę wyznań, choć apostazja wciąż była uznawana za przestępstwo.
Konstytucja 3 maja przetrwała czternaście miesięcy, prawa, które wprowadzała były nie do zaakceptowania
przez warstwę magnacką. To oni obok szlachty zagrodowej stracili najwięcej. Z dniem kiedy tzw gołota, została odsunięta od władzy państwowej, magnateria często na zlecenie agentów pruskich czy rosyjskich nie mogła kupczyć
ustawami, czy zgłaszać liberum veto ustami przekupionych posłów. W dniu 27 kwietnia 1792 roku w Petersburgu
zawiązała się konfederacja później nazwana targowicką. Należeli do niej Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski. Na ich „prośbę” połączone siły targowiczan 20 tysięcy i

armii rosyjskiej w liczbie 97 tysięcy

wkroczyły do Polski. Król zdołał wystawić tylko 37 tysięczną armię składającą się z rekrutów. Mimo kilku wygrany
bitew , kiedy wojska rosyjskie dotarły pod Warszawę, król zdecydował się na kapitulację i przyłączenie do targowiczan. Armia polska poszła w rozsypkę a sen o wolności umarł na kolejny wiek.
Święto Konstytucji 3 maja obchodzono do ostatniego rozbioru. Świętowanie 3 Maja było zakazane we
wszystkich zaborach, dopiero po I wojnie światowej, kiedy Polska odzyskała niepodległość, Święto Konstytucji
3 maja zostało wznowione. Podczas II wojny światowej, w czasie okupacji niemieckiej a potem okupacji radzieckiej
Święto zostało zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 3-majowe. Od 1989 ro-

ku Święto Konstytucji 3 maja – znów jest świętem narodowym a od 2007 roku obchodzone jest również na Litwie.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 2 Maja 2021
1.Kościół jest wspólnotą Chrystusa, który jest krzewem winnym, a my jesteśmy latoroślami. Dziś po
Mszy św. adoracja Najśw. Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 11 00. zmiana tajemnic różańcowych.
2. Rozpoczęliśmy maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Każdego dnia po Mszy św.
zapraszamy na nabożeństwa majowe. Zapraszamy dzieci i młodzież.
3. Jutro, 3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Msze św. w naszym kościele
o godz. 8 00. i 11 00. Dzieci przystępujące do pierwszej Komunii św. na mszy św. o godz. 11 00. otrzymają książeczki .
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Po Mszy Świętej adoracja Najśw. Sakramentu. W tym dniu modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
5. W I piątek miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu
Jezusa. Spowiedź od godz. 17 30. Do Chorych udajemy się na wezwanie telefoniczne.
6. w niedzielę 16 Maja do naszej parafii zostaną wprowadzone relikwie św. Jana Pawła II. Tę uroczystość poprzedzi nowenna do św. Jana Pawła II, która rozpocznie się w piątek.
7. W tym roku mieszkańcom Osady przypada porządek wokół miejsc kościelnych—prosiłbym o zorganizowanie się i zrobienie porządku w rowie naprzeciw kościoła, wokół cerkwi, na miejscu starego Kościoła. Jednocześnie kieruję podziękowanie paniom za posprzątanie wewnątrz cerkwi. W tym roku uroczystość Bożego Ciała 3 czerwca przygotowują mieszkańcy Polany Ostrej.
8. W następną niedzielę o godz. 18 00. - Nabożeństwo Majowe pod figurką Niepokalanej koło cerkwi.
W tym tygodniu patronują nam:
- we wtorek 4 maja – św. Florian (ok. 250-ok. 304), żołnierz, męczennik, patron strażaków;
- w czwartek 6 maja – święci apostołowie Filip (†I w.) i Jakub (†62);
- w sobotę 8 maja – św. Stanisław, biskup i męczennik, główny patron Polski.
Intencje
o godz. 8 00. + Za Parafian

2 Maj - Niedziela

o godz. 11 00. 1) + Maciej Kaluba

2) + Józefa Krakowska (gr. )

3 Maj - Królowej Polski godz. 8 00. + Zbigniew, +Albina, + Andrzej.
Godz. 11 00. 1) + Józefa Krakowska 2) O zdrowie i bł. Boże
4 Maj - wtorek- 1) + Józefa Krakowska (gr.) 2) W intencji Strażaków
5 Maj – środa1)+ Józefa Krakowska (gr.) 2) W intencji dla Magdy i zdrowie i bł. Boże dla Karoliny.
6 Maj - czwartek + + Józefa Krakowska (gr.) 2) O zdrowie i bł. Boże na każdy dzień.
7 Kwiecień – Piątek + James Anderson, +Bronisława Myłek . 2) + Józefa Krakowska (gr.)
8 Maja - sobota +Józefa Krakowska gr.2)+ Stanisław, + Stanisława
9 Maja kwiecień - Niedziela
o godz. 8 00. 1) + Stanisław Krakowski, 2) + Józefa Krakowska (gr.)
o godz. 11 00. O zdrowie i bł. Boże
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