Napisy na dzwonach

TOBIE CHWAŁA I CZEŚĆ TRÓJCO PRZENAJŚWIĘTSZA JEDYNY
I NAJWYŻSZY BOŻE
ZA DAR ODBUDOWY ... ŚWIĄTYNI W LATACH ....
Anno domini ...
PAMIĄTKA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PRZEZ ...
Dzwon ten ufundowała rodzina ...
Dla upamiętnienia 25-lecia kapłaństwa ufundował mnie ks. ...
Parafia ...
Anno Domini ...
Imię moje Piotr i Paweł
QUIS ET DEUS
Św. Michał
AVE MARIA
Matka Boża Nieustającej Pomocy
TOTUS TUUS
Jan Paweł II
Matce Bożej niesutającej pomocy
w roku jubileuszu ... -lecia diecezji ...
Błogosławionemu Janowi Pawłowi II w ... roku jego beatyfikacji
Dar księży ...
Dzwon ten ufundował w 25-lecie święceń kapłańskich ks. probosz parafii ...
dziękując Bogu i Matce Bożej za dar kapłaństwa.
Bądź uwielbiony Boże: za dar twego miłosierdzia, za dar życia
i kochanych rodziców ... za bezcenny dar powołania kapłańskiego

Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam
Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis
O rex glorie veni cum pace. Anno domini
O królu chwały przyjdź w pokoju
Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis eorum
I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich.
Adveniat regnum Tuum
Przyjdź Królestwo Twoje.
Caelum et terra transibunt, verba autem mea non praeteribunt
Niebo i ziemie przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra.
Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi.
Vigilate itaque, quia nescitis diem neque horam
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
Caelum et terra transibunt, verba autem mea non praeteribunt
Niebo i ziemie przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis
Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
In principio erat Verbum Na początku było Słowo.
Św. Jan
Non est potestas nisi a Deo Wszelka władza pochodzi od Boga.
Św. Paweł
Vince in bono malum Zło dobrem zwyciężaj.
Św. Paweł
Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis eorum I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich.
Apokalipsa wg św. Jana
Non in pane solo vivet homo sed in omni verbo quod procedit de ore Dei
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Petite et dabitur vobis quaerite et invenietis pulsate et aperietur vobis.
Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
I wszystko, o co z wiarą poprosicie w modlitwie, otrzymacie.

