Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 21 (379)/18 dnia 08.04.2018

Pieśń na wejście: Cała ziemio wołaj z radości
1. Cała ziemio wołaj z radości na cześć 3. Ujrzały wszystkie krańce ziemi
Pana, raduj się, wesel się.
zbawienie Boga naszego.
Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana, Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
Alleluja, alleluja!
Cieszcie się, weselcie i grajcie.
Aspersja: O Chryste, nasz Panie
O Chryste, nasz Panie.
Wychwalajcie Pana nad pany,
Przez Twe zmartwychwstanie,
bo na wieki miłosierdzie Jego.
daj nam z grzechów powstać,
2. Wielkich cudów On sam dokonał,
łaski Twojej dostać. Alleluja.
bo na wieki miłosierdzie Jego.
1. Wychwalajcie Pana, bo jest dobry,
Niebo i ziemia chwalcie Boga,
bo na wieki miłosierdzie Jego.
bo na wieki miłosierdzie Jego.
1. czytanie (Dz 4, 32-35) Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał
swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą
świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich.
Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je
i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu
też rozdzielano według potrzeby.
Psalm (Ps 118 (117), 2-4. 16-18. 22-24 (R.: por. 1c))
REFREN: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny Albo: Alleluja
Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na
Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć nie
wieki». * /Niech dom Aarona głosi: «Jego wydał.
łaska na wieki».
Niech wyznawcy Pana głoszą: *
Kamień odrzucony przez budujących †
«Jego łaska na wieki».
stał się kamieniem węgielnym. *
Stało się to przez Pana i cudem jest w
Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
naszych oczach.
prawica Pańska moc okazała.
Oto dzień, który Pan uczynił, *
Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana.* radujmy się nim i weselmy.
2. czytanie (1 J 5, 1-6) Naszą siłą jest nasza wiara
Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy
miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po
tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego
przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a
przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat;
tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.
A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?
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Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w
wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą.
SEKWENCJA:
(śpiewają mężczyźni)
Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
(śpiewają kobiety)
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.
(śpiewają wszyscy)
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.
Aklamacja (Por. J 20, 29)
Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Ewangelia (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi
były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:
«Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem
uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
«Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie
był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego:
«Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu
gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego,
nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu
i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł:
«Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje
ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus:
«Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec
uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym,
i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
Pieśń na Ofiarowanie: Przychodzisz Panie
Przychodzisz Panie mimo drzwi
Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha.
zamkniętych.
Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie.
Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki.
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Pieśń na Komunię: Zbliżam się w pokorze
1.Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
4. Jak niewierny Tomasz twych nie szukam
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej, ran,
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą,
3. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas, Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.
Tu ukryte z Bóstwem człowieczeństwo
7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,
wraz,
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się,
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg..
bram.
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja
Pieśń na uwielbienie: O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego
jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie!
Pieśń na wyjście: Zwycięzca śmierci
1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
4.Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana,
Utwierdza w wierze, aby nie wątpili.
Naród niewierny trwoży się, przestrasza
Obcuje z nimi, daje nauk wiele
Na cud Jonasza. Alleluja!
O swym Kościele. Alleluja!
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj po Mszy Świętej o godzinie 12:00 – spotkanie rodziców i dzieci
przygotowujących się do I komunii świętej.
2. W najbliższą środę (11 kwietnia) na godzinę 17:15 zapraszam na spotkanie rodziców
dzieci przygotowujących się do rocznicy I komunii świętej.
3. Również w najbliższą środę – po Mszy Św. wieczornej spotkanie dla członków
i sympatyków Akcji Katolickiej.
4. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy w Niedźwiedziu mieszkańcom:
data

Reptowo

Niedźwiedź

7 IV 18 Kołodziej Grzegorz i Marzena, Malarczyk Henryk i Krystyna

Pilch Wojciech i Sabina

14 IV 18 Suchta Andrzej, Hoff Małgorzata

Stańczyk Mariusz i
Zuzanna

Zapowiedzi przedmałżeńskie
02 - 15 kwietnia
2018r.

Pawłowski Dezyderiusz, kawaler, Stawicka Nina, panna, zam . Piotrków
zam. Reptowo
Trybunalski

Komunikat Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej
W niedzielę, 15 kwietnia br., o godz. 15.00 z Jasnych Błoni w Szczecinie wyruszy
Marsz dla Życia pod hasłem: Piękni od poczęcia. Manifestacja w obronie życia
ludzkiego przejdzie do Bazyliki Archikatedralnej, gdzie odbędzie się uroczysta Msza
Święta pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi.
Podczas Mszy Świętej będzie można rozpocząć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.
Zachęcamy także do uczestnictwa w zbiórce artykułów higienicznych dla niemowląt,
które będą zbierane przy pomniku św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach przed
rozpoczęciem Marszu. Zebrane artykuły zostaną przekazane dla Domu Samotnej Matki
w Poczerninie.
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terminarz parafialny
II Niedziela Wielkanocna, 8 kwietnia 2018, dzień 98/267 tydzień 15
9:00 (Reptowo)

+Henryk i Władysława (f) imieniny: Dionizego,
Jazdowscy
urodziny: Bieńko Jolanta, Kochelak Marcin,
Kokosiński Łukasz , Piwosz Michał , Płauszewska
10:30 (Niedźwiedź) +Jan Łężny (5 r. śm.)
zmarli z rodziny Łężnych Weronika , Waszkiewicz Beata
i Cieślików

12:00 (Reptowo)

+Teodor Młodziejewski

19:00 (Reptowo)

+Józef Pawłowski (41 r.ś.)

Poniedziałek, 9 kwietnia 2018, dzień 99/266 tydzień 15
07:00 (Reptowo)

Pro populo

imieniny: Gaucheriusza, Marii urodziny: Borkowski Maciej,
Dubrowska Krystyna, Huber Dagmara
rocznica ślubu: Czerniawscy Kazimierz i Zofia

Wtorek, 10 kwietnia 2018, dzień 100/265 tydzień 15
18:00 (Niedźwiedź) Pro populo

imieniny: Fulberta
urodziny: Kubicki Daniel, Lewandowski Leon, Rottermund
Ewa rocznica ślubu: Karbowiak Tomasz i Iwona

Środa, 11 kwietnia 2018, dzień 101/264 tydzień 15
18:00 (Reptowo)

Pro populo

urodziny: Aksamit Karol, Kruczek Małgorzata, SawickaKarwel Sylwia, Słowińska Irena, Terebecka Joanna rocznica
ślubu: Piętka Zbigniew i Czesława

Czwartek, 12 kwietnia 2018, dzień 102/263 tydzień 15
imieniny: Juliusza, Zenona
urodziny: Antczak Filip, Kruczek Paweł, Pawlak Przemysław, Tarnawski Zbigniew

Piątek, 13 kwietnia 2018, dzień 103/262 tydzień 15
18:00 (Reptowo)

+Roksana Świderska (m- imieniny: Marcina
c po pogrzebie)
urodziny: Strama Maria, Więckowska Gabriela

Sobota, 14 kwietnia 2018, dzień 104/261 tydzień 15
09:00 (Reptowo)

+Krystyna Donarska (2
imieniny: Waleriana urodziny: Nowik Hubert,
r.śm.), Tadeusz Donarski Olech Jakub, Sułkowski Piotr, Zeplin Paweł, Zioło
Katarzyna rocznica ślubu: Mikuła Zygmunt i
Barbara, Zacharz Marek i Teresa

III Niedziela Wielkanocna, 15 kwietnia 2018, dzień 105/260 tydzień 16
9:00 (Reptowo)

+Irena Wolska ( 6 m-cy
po pogrzebie)

imieniny:
Anastazji i Bazylissy
urodziny:
10:30 (Niedźwiedź) +Wiktoria, Franciszek
Konior Ewelina, Łaszczewska Czesława, Więch
Cieślewicz, +
Krzysztof, Zieliński Jarosław
Anastazja,Władysław
rocznica ślubu:
Skoczylas
Kapela Tomasz i Elwira,
12:00 (Reptowo)
+Katarzyna,
Stanisław, Wiktorscy Jacek i Dorota
Jan Jarosławscy
rocznica śmierci:
19:00 (Reptowo)
+Marianna,
Jan +Musialska Waleria (¤ 1913 - † 2016)
Lewandowscy,
+Bronisław, Józefa (f),
Józef (m) Słowińscy,+
+Burniewicze

1 % - KRS - 0000 28 17 75

Niedziela Miłosierdzia Bożego - 2018

strona 4

