Uzdrowienie niewidomego od urodzenia (J 9,1-41)

Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 12 (370)/18 dnia 04.03.2018

Pieśń na wejście: W krzyżu cierpienie
1. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, 2. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda
Dla duszy smutkiem zmroczonej.
W krzyżu miłości nauka,
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie
Kto Ciebie, Boże raz pojąć może,
W boleści sercu zadanej.
Ten nic nie pragnie, ni szuka.
1. czytanie (Wj 20, 1-3. 7-8. 12-17) Ogłoszenie przykazań Bożych
W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: «Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię
wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok
Mnie! Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, bo nie
pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego Imienia w błahych rzeczach.
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył
na ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie
będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego
twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej
rzeczy, która należy do twego bliźniego».
Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68c))
REFREN: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
duszę, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem
świadectwo Pana jest pewne,
słuszne.
nierozważnego uczy mądrości.
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze,
Jego słuszne nakazy radują serce, *
*
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. słodsze od miodu płynącego z plastra.
2. czytanie (1 Kor 1, 22-25) Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą
Bracia: Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa
ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych
zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków – Chrystusem, mocą
Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością
ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.
Aklamacja (Por. J 3, 16) Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna
Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
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Ewangelia (J 2, 13-25) Zapowiedź męki i zmartwychwstania
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał
siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie.
Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni,
także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś,
którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie
targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój
pochłonie Mnie». W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem
wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź:
«Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».
Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją
wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy
zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli
Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie
Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił.
Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował
niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.
Ofiarowanie:
Bądź mi litościw
1. Bądź mi litościw Boże nieskończony
2. Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny
Według wielkiego miłosierdzia Twego,
Oczyść mnie z brudu, w którym mnie
Według litości Twej niepoliczonej,
grzech trzyma,
Chciej zmazać mnóstwo przewinienia
Bo ja poznaję wielkość mojej winy,
mego.
I grzech mój zawsze przed mymi oczyma.
Pieśń na Komunię: U drzwi Twoich stoję, Panie
1. U drzwi Twoich stoję, Panie,
4. W tym Najświętszym Sakramencie,
u drzwi Twoich stoję, Panie,
z Nieba stawa w tym momencie.
czekam na Twe zmiłowanie,
5. Jak wielki cud Bóg uczynił,
czekam na Twe zmiłowanie.
że chleb w Ciało swe przemienił,
2. Któryś pod postacią chleba,
6. A nam pożywać zostawił,
prawdziwy Bóg jesteś z nieba.
ażeby nas przez to zbawił.
3. W tej Hostyi jest Bóg żywy,
7. Święty, mocny, nieśmiertelny,
choć zakryty, lecz prawdziwy.
w Majestacie swym niezmierny.
lub:
O Krwi najdroższa, o Krwi odkupienia
1. O Krwi najdroższa, o Krwi odkupienia; Miłosierdzie wybłagała!
Napoju życia, z nieba dla nas dany!
3. O Krwi najdroższa, przez Serce
O zdroju łaski, o ceno zbawienia,
przeczyste,
Ty grzechowe leczysz rany!
Gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi.
2. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta, Cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste,
Abyś nas wszystkich życiem napawała,
Z Aniołami, ze świętymi.
Abyś dla świata, Krwi Boska Prześwięta,
Pieśń na uwielbienie: Jaśnieje Krzyż chwalebny
1. Jaśnieje Krzyż chwalebny,
2. Z miłości czystej dla nas
Unosi ciało Pana,
Pokorną stał się żertwą,
Zaś On swej krwi strumieniem
Baranek święty wyrwał
Obmywa nasze rany.
Swe owce z paszczy wilka.
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Pieśń na wyjście:
Ogrodzie Oliwny,
1. Ogrodzie Oliwny, widok w tobie dziwny! 2. Kielich gorzkiej męki z Ojca Twego Ręki.
Widzę Pana mego, na twarz upadłego.
Ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz.
Tęskność, smutek, strach Go ściska!
Anioł Ci się z nieba zjawia,
Krwawy pot z Niego wyciska.
o męce z Tobą rozprawia,
Ach, Jezu mdlejący, prawieś konający!
Ach, Jezu strwożony, przed męką
zmęczony!
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Przeżywamy Wielki Post. Nabożeństwa wielkopostne – Droga Krzyżowa:
w Niedźwiedziu o godz. 17:00, w Reptowie po Mszy Św. o godz. 18:00. Gorzkie
Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu o godz. 18:30
w Reptowie. Godzinki o Męce Pana Jezusa w niedziele w Reptowie przed
Mszą św. o godzinie 9:00. Gorąco zachęcam wszystkich parafian do licznego
udziału w nabożeństwach okresowych oraz zyskiwania przywiązanego do nich
odpustu zupełnego.
2. Z racji przypadających w tym roku (26 kwietnia – 4 maja) w naszej parafii „Misji
u Stóp Krzyża”, DZIŚ ROZPOCZYNAMY nauki rekolekcyjne z racji
Wielkiego Postu. Kolejne rozważania
będą wygłoszone w jeszcze 3
następujące po sobie niedziele (II, III, IV, V).
3. W przyszła niedzielę Msza święta o godzinie 12:00 i spotkanie dla dzieci i
rodziców przygotowujących się do I komunii świętej.
4. Przygotowanie do Świętego triduum paschalnego. Spotkania scholi – od
dzisiejszej niedzieli o godzinie 17:45, przed nabożeństwem Gorzkich Żali.
5. Nauki przedmałżeńskie odbędą się 10 i 17 marca (soboty) od 15:00 do 20:00.
6. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy w Niedźwiedziu
mieszkańcom:
data

Reptowo

3 III 18 Stasiak Marek i Iwona,
Pieniążek Krzysztof i Joanna
10 III 18 Stasiak Robert Anna

Niedźwiedź
Berent Patryk i Kamila
Marach Jacek i Barbara

7. Dziękuję za ofiary składane na rzecz naszej wspólnoty, zwłaszcza na dzieła
inwestycyjne. Podobnie jak w latach poprzednich istnieje możliwość przekazania 1%
poprzez umieszczenie celu szczegółowego w deklaracji PIT na rzecz parafii KRS
0000 28 17 75 – dopisek REPTOWO
Modlitwa do św. Michała Archanioła (Leona XIII)

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg,
pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy
złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła.
Amen
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terminarz parafialny
III Niedziela Wielkiego Postu, 4 marca 2018, dzień 63/302 tydzień 10
09:00 (Reptowo)
W intencjach Żywego Różańca
imieniny: Kazimierza
urodziny: Banaszak Dominik, Konieczna
10:30 (Niedźwiedź) +Bolesław Marek (intencja od siostry)
Elżbieta, Ostojak Hubert
12:00 (Reptowo)
+Karolina, Wojciech Kruczek
18:30 (Reptowo)

GORZKIE ŻALE

19:00 (Reptowo)

+Edward Sznycer i zm. z rodziny

07:00 (Reptowo)

13:00 (Reptowo)

18:00 (Reptowo)

Poniedziałek, 5 marca 2018, dzień 64/301 tydzień 10
+Beata Ostrowska
imieniny: Jana urodziny: Krawczyk Jakub, Kruczek Marzena,
Nowotczyńska Monika, Rutkiewicz Marek, Sadowski Piotr
Wtorek, 6 marca 2018, dzień 65/300 tydzień 10
pogrzebowa
imieniny: Róży
urodziny: Czerniawski Kazimierz, Głodała Oliwia, Krakowiak
Jakub, Łapczuk Krystyna, Płauszewski Henryk, Wesołek Lucyna
Środa, 7 marca 2018, dzień 66/299 tydzień 10
Pro populo
imieniny: Perpetui i Felicyty urodziny: Berent Teresa,
Nowicka Rozalia, Szyszłowski Sebastian

Czwartek, 8 marca 2018, dzień 67/298 tydzień 10
18:00 (Niedźwiedź) +Beata Ostrowska
imieniny: Beaty urodziny: Kondracka Zenona, Pawlisz
(z racji imienin)
Jarosław, Suchta Paweł, Wesołek Tomasz
Piątek, 9 marca 2018, dzień 68/297 tydzień 10
17:00 (Niedźwiedź) DROGA KRZYŻOWA imieniny: Franciszki , Dominika
urodziny: Citar Szymon, Grabowska Klara, Kokosińska Judyta,
18:00 (Reptowo)
+Anna, Antoni,
Zeplin Anita
Tadeusz Jasińscy, zm. z
rodziny Jasińskich i
Fierkowiczów
Po Mszy o 18:00
09:00 (Reptowo)

DROGA KRZYŻOWA
Sobota, 10 marca 2018, dzień 69/296 tydzień 10
+Franciszka (f), Jan
imieniny: Symplicjusza, Makarego urodziny: Jopek Ryszard,
tarnawscy; Władysław, Poper Józef, Więckowski Otton
Mirosław Kapuścińscy,
Zbigniew Bartos

IV Niedziela Wielkiego Postu, 11 marca 2018, dzień 70/295 tydzień 11
09:00 (Reptowo)
++Elżbieta, Bronisław Drumińscy,
imieniny: Konstantyna, Sofroniusza
Krystyna i Jan Błachowicz
urodziny: Bugaj Grzegorz, Gomuła Urszula,
Grabarek Aleksandra, Gryziecka Luiza,
10:30 (Niedźwiedź) ++Śiwińscy, Konieczni
Skoczylas Wanda, Tkaczyk Zuzanna
12:00 (Reptowo)
+Bronisława (f) Kołtan (17 r. śm.), zm. z
rodziny Kołtan, Józef (m) i Jan
18:30 (Reptowo)

GORZKIE ŻALE

19:00 (Reptowo)

Pro populo

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
biuro parafialne – po Mszach Świętych, tel. 507 025 850, e-mail: parafia@reptowo.pl
konto do wpłat: w Raiffeisen Polbank 48 1750 0012 0000 0000 3431 3571
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