Wskrzeszenie Łazarza (J 11,1-53)

Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 13 (371)/18 dnia 11.03.2018

Pieśń na wejście: Krzyżu święty, nade wszystko
jedno na którym sam Bóg jest.
1. Krzyżu święty, nade wszystko
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe
drzewo przenajszlachetniejsze.
rozkoszny owoc nosiło.
W żadnym lesie takie nie jest,
1. czytanie (2 Krn 36, 14-16. 19-23) Gniew i miłosierdzie Boże
Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie
obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił
w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców,
albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili
z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż
wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ratunku. Spalili
też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili
i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę
król uprowadził na wygnanie do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż
do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane
przez usta Jeremiasza: «Dokąd kraj nie dopełni swych szabatów, będzie leżał odłogiem
przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat». Aby się spełniło
słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego,
w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym
państwie swoim, co następuje: «Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi
dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie.
Jeśli ktoś z was jest z całego ludu Jego, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie!»
Psalm (Ps 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6 (R.: por. 6b))
REFREN: Kościele święty, nie zapomnę ciebie
Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, *
Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską *
płacząc na wspomnienie Syjonu.
w obcej krainie?
Na topolach tamtej krainy *
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, *
zawiesiliśmy nasze harfy.
niech uschnie moja prawica.
Bo ci, którzy nas uprowadzili, *
żądali od nas pieśni.
Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej: *
«Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni
syjońskich!»

Niech mi język przyschnie do gardła, *
jeśli nie będę o tobie pamiętał,
jeśli nie wyniosę Jeruzalem *
ponad wszelką swoją radość.
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2. czytanie (Ef 2, 4-10)
Umarli wskutek grzechu zostali zbawieni przez łaskę
Bracia: Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował,
i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia –
łaską bowiem jesteście zbawieni – razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach
niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne
bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską
bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:
nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni
w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je
pełnili.
Aklamacja (Por. J 3, 16)
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
Ewangelia (J 3, 14-21) Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony
Jezus powiedział do Nikodema: «Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba,
by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna
na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto
wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie
uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło
na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich
uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby
jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do
światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».
Ofiarowanie:
Jezu, Tyś jest światłością
1. Jezu, Tyś jest światłością mej duszy,
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy,
Niech ciemność ma nie przemawia do mnie Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.
już.
Pieśń na Komunię: Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan.
1. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, 3. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się
Jego chwała będzie zawsze na moich
radością,
ustach.
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Dusza moja chlubi się Panem,
Oto zawołał biedak i Pan go wysłuchał
niech słyszą to pokorni i niech się weselą. i uwolnił od wszelkiego ucisku.
2. Wysławiajcie razem ze mną Pana,
4. Anioł Pański otacza szańcem
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
bogobojnych aby ich ocalić.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie
Skosztujcie i zobaczcie jak Pan jest dobry.
wysłuchał
Szczęśliwy człowiek,
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
który znajduje w Nim ucieczkę.
Pieśń na uwielbienie: Bo Bóg tak ukochał nas, że Syna swego dał,
by każdy, kto w Niego wierzy miał życie wieczne.
Nie ma większej miłości, jak oddać życie swe za przyjaciół.
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Pieśń na wyjście:
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony
1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, 3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Gdzie Bóg, Król świata całego
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
dokonał życia swojego.
w Tobie jest nasze zwycięstwo!
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 kończymy nauki rekolekcyjne z racji Wielkiego
Postu. Rozważania były wygłoszone w poprzednie niedziele (II, III, IV) za
tydzień rozważanie w kontekście zbliżających się misji wygłosi ks. Wojciech
Jaźniwicz.
3. Dzisiaj Msza święta o godzinie 12:00 wraz z rodzicami i dziećmi
przygotowującymi się do I komunii świętej.
4. Przygotowanie do Świętego triduum paschalnego. Spotkania scholi
– w niedzielę 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

10 III 18 Stasiak Robert Anna

Niedźwiedź
Marach Jacek i Barbara

Więckowscy Daca Barbara
17 III 18 Cencyk Wojciech i Kamila,
Roman i Dorota, Więckowscy Sławomir i
Wioletta

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
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) ++Śliwińscy, 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

Poniedziałek, 12 marca 2018, dzień 71/294 tydzień 11
imieniny: Alojzego, Maksymiliana
urodziny: Misiewicz Magdalena
Wtorek, 13 marca 2018, dzień 72/293 tydzień 11
imieniny: Krystyny, Patrycji
urodziny: Wojciechowska Elżbieta, Zioło Urszula
Środa, 14 marca 2018, dzień 73/292 tydzień 11
18:00 (Reptowo)
W intencji członków
imieniny: Matyldy
Akcji Katolickiej w 5
urodziny: Kowalska Małgorzata, Tulew Krystyna,
rocznicę powstania
Wojciukiewicz Karol
POAK w Reptowie
Czwartek, 15 marca 2018, dzień 74/291 tydzień 11
18:00(Niedźwiedź) +Katarzyna Łężna (m-c imieniny: Klemensa Marii, Ludwiki
po pogrzebie)
urodziny: Borkowska Agata, Magierek Michał,
Stanisław, Wesołek Oliwer, Zieliński Stanisław

Sasiak

Piątek, 16 marca 2018, dzień 75/290 tydzień 11
17:00 (Niedźwiedź) DROGA KRZYŻOWA imieniny: Gabriela
urodziny: Berent Henryk, Prokopiuk Justyna, Wiktorski Jacek,
18:00 (Reptowo)
+Bogusław Głodała (mZdrojewski Marek, Zieliński Arkadiusz
c po pogrzebie), +Jerzy
Sinecki
Po Mszy o 18:00

DROGA KRZYŻOWA

09:00 (Reptowo)

Sobota, 17 marca 2018, dzień 76/289 tydzień 11
pro populo
imieniny: Patryka, Gertrudy
urodziny: Góral Krystian, Szczurowski Arkadiusz

V Niedziela Wielkiego Postu, 18 marca 2018, dzień 77/288 tydzień 12
09:00 (Reptowo)
+Stanisław Balcerek (6 r. śm.), Wiktor i imieniny: Cyryla, Edwarda
Tadeusz, zm. z rodziny Krupskich
urodziny: Gawlik Czesława, Romanowska
Bronisława, Szubert Kacper
10:30 (Niedźwiedź) +Jan (11 r. śm.), Bronisław Jaskólscy
12:00 (Reptowo)

+Janina Kotrych (10 r.śm.), zm. z
rodziny Kotrych, Jan Henryk, Andrzej

18:30 (Reptowo)

GORZKIE ŻALE

19:00 (Reptowo)

+Bronisława Lewandowska

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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