Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 22 (380)/18 dnia 15.04.2018

Pieśń na wejście: 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!.
1. czytanie (Dz 3, 13-15. 17-19) Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa
Piotr powiedział do ludu: «Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił
Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy
postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście
ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych,
czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście
w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to,
co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał.
Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone».
Psalm (Ps 4, 2. 4 i 9 (R.: por. 7b))
REFREN: Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie Albo: Alleluja
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, * Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
swego wiernego, *
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, *
modlitwę.
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć
bezpiecznie.
2. czytanie (1 J 2, 1-5) Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy
Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy
Rzecznika u Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą
przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego
świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto
mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim
prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
Aklamacja (Por. Łk 24, 32)
Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.
Ewangelia (Łk 24, 35-48) Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu
chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój
wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich:
«Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch
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nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje
ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do
nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył
przy nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy
byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie
Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia
zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».
Pieśń na Ofiarowanie: Chrystus zmartwychwstan jest
1. Chrystus zmartwychwstan jest,
Szli do miasteczka Emaus,
Nam na przykład dan jest,
Spotkałci ich Pan Jezus. Alleluja.
Iż mamy z martwych powstać,
9. Badźmyż więc weseli,
Z Panem Bogiem królować. Alleluja.
Jak w niebie Anieli.
8. Łukasz z Kleofasem,
Czegośmy pożądali,
Obaj jednym czasem.
Tegośmy doczekali. Alleluja.
Pieśń na Komunię: Otrzyjcie już łzy płaczący
1.Otrzyjcie już łzy płaczący,
6. Do Emaus dwaj uczniowie
żale z serca wyzujcie
idący, smutni srodze,
Wszyscy w Chrystusa wierzący,
Zatopieni z Nim w rozmowie,
weselcie się, radujcie.
nie poznali Go w drodze,
Bo zmartwychwstał samowładnie,
A gdy chleb im błogosławił
jak przepowiedział dokładnie.
i zadumanych zostawił
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja
2. Darmo kamień wagi wielkiej;
8. Bądźmy przeto zapewnieni,
Żydzi na grób wtłoczyli
że choć wszyscy pomrzemy,
Darmo dla pewności wszelkiej
z grobu kiedyś obudzeni,
zbrojnej straży użyli.
także zmartwychwstaniemy
Na nic straż, pieczęć i skała,
i że potem już bezpiecznie
nad grobem Pana się zdała.
z Bogiem żyć będziemy wiecznie.
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi - Alleluja.
Pieśń na uwielbienie: Sławię Cię Panie, Alleluja, Boś mnie wybawił, Alleluja.
1. Wesel się niebo wysokie
4. Oto jest nasze pragnienie
i ziemia razem z morzami
Zrodzone z mocnej nadziei:
Chrystus zmartwychwstał po męce
Abyśmy z Panem wskrzeszeni
Przynosząc Życie śmiertelnym.
Do życia weszli wiecznego.
Pieśń na wyjście: Wesel się Królowo miła
1. Wesel się Królowo miła,
2. Ciesz się i wesel się w niebie,
bo Ten, któregoś zrodziła,
proś Go za nami w potrzebie,
zmartwychwstał Pan nad panami.
byśmy się też tam dostali
Módl się do Niego za nami.
i na wiek wieków śpiewali
Alleluja, alleluja!
Alleluja, alleluja!
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj po Mszy Świętej o godzinie 12:00 – spotkanie rodziców i dzieci
przygotowujących się do I komunii świętej.
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Ogłoszenia duszpasterskie
2. W przyszłą niedzielę (22 kwietnia) po Mszy Świętej o godzinie 12:00 – spotkanie
rodziców i dzieci przygotowujących się do rocznicy I komunii świętej.
3. W dniach od 27 kwietnia do 4 maja 2018 będziemy w naszej wspólnocie
parafialnej przezywać „Misje u stóp krzyża”. W oczekiwaniu na to wydarzenie
dzieci i młodzież szkolna rozpoczną 26 kwietnia swoje rekolekcje. Powitanie
krzyża wiary Ottonowej i relikwii z drzewa krzyża Pana Jezusa wędrujących po naszej
archidiecezji – w piątek 27.04.2018 o godzinie 17:30, w kolejne dni przewidziane
są – nabożeństwo chorych (sobota - 28.04.2018) i odwiedziny w domach
z błogosławieństwem relikwiami, zawierzenie naszej wspólnoty parafialnej i ojczyzny
wraz z odnowieniem ślubów Kazimierzowskich (03.05.2018). Zakończenie
Misji – Drogą Krzyżową ulicami naszej parafii 4 maja (piątek) z Niedźwiedzia
do Reptowa i Mszą Świętą (po dotarciu do kościoła parafialnego), za
wstawiennictwem Św. Floriana za wszystkich strażaków z terenu naszej Gminy. Już
dziś zapraszam do udziału w tym świętym czasie modlitwy przy krzyżu oraz do
czynnego zaangażowania wszystkie organizacje i osoby niezrzeszone. Szczegółowy
program zostanie w najbliższych dniach opublikowany na stronie parafii oraz
w specjalnych folderach.
4. 25 kwietnia 2018 r. po Mszy Świętej (środa) o godzinie 18:00 zapraszam
do udziału w koncercie organowym zorganizowanym przez Szczecińskie
„Stwowarzyszenie Pro Musica Sacra”. W programie dzieła muzyki dawnej w wykonaniu
Ulricha Walthera z Austrii, ze wsparciem Zespołu Wokalnego „Agnicula”.
5. Niebawem – w dniach od 1-3 maja odbędą się Archidiecezjalne Dni
Młodych w Goleniowie. Tradycyjnie zapraszam młodzież do udziału w tym
wydarzeniu. Zapisy i szczegółowe informacje u ks. proboszcza.
6. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy w Niedźwiedziu mieszkańcom:
data

Reptowo

Niedźwiedź

14 IV 18 Suchta Andrzej, Hoff Małgorzata

Stańczyk Mariusz i
Zuzanna

21 IV 18 Jankowscy Krzysztof i Agnieszka, Krawczyk Paweł i Natalia

Czyżowicz Piotr i Teresa

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

+Irena Wolska ( 6 m-cy po
pogrzebie)

10:30 (Niedźwiedź) +Wiktoria, Franciszek Cieślewicz,
+ Anastazja,Władysław Skoczylas
12:00 (Reptowo)

+Katarzyna, Stanisław, Jan
Jarosławscy

19:00 (Reptowo)

+Marianna, Jan Lewandowscy,
+Bronisław, Józefa (f), Józef (m)
Słowińscy,++Burniewicze

imieniny:
Anastazji i Bazylissy
urodziny:
Konior Ewelina, Łaszczewska Czesława,
Więch Krzysztof, Zieliński Jarosław
rocznica ślubu:
Kapela Tomasz i Elwira,
Wiktorscy Jacek i Dorota
rocznica śmierci:
+Musialska Waleria (¤ 1913 - † 2016)

Poniedziałek, 16 kwietnia 2018, dzień 106/259 tydzień 16
07:00 (Reptowo)

Pro populo

imieniny: Marii Bernadetty , Benedykta
urodziny: Czyżowicz Anna, Grzelak Alfreda, Kochelak Leszek,
Mach Bronisław, Pieniążek Katarzyna

Wtorek, 17 kwietnia 2018, dzień 107/258 tydzień 16
18:00 (Niedźwiedź) Pro populo

imieniny: Baptysty, Katarzyny
urodziny: Antczak Mariusz, Bieńko Paweł, Wojtkiewicz
Mirosława rocznica ślubu: Rottermund Bogusław i Ewa

Środa, 18 kwietnia 2018, dzień 108/257 tydzień 16
18:00 (Reptowo)

++Janina, Eugeniusz,
Wiesław, Nawroccy,
Mieczysław Wróblewski,
Brygida Niedźwiedzka

imieniny: Marii, Ryszarda urodziny: Korsak
Maria, Kowalczyk Miłosz, Łężny Tadeusz, Olkiewicz
Anna, Smolnicka Alicja, Szyndlarewicz Dominik
rocznica ślubu: Podgórscy Piotr i Justyna

Czwartek, 19 kwietnia 2018, dzień 109/256 tydzień 16
imieniny: Leona, Ekspedyta
urodziny: Synówka Joanna, Wasilewicz Krzysztof, Wiernikowska Kazimiera

Piątek, 20 kwietnia 2018, dzień 110/255 tydzień 16
imieniny: Agnieszki urodziny: Bogdanowicz Edyta, Daca Barbara, Grabowicz Grzegorz,
Jazdowski Marian, Mucha Teofil, Pieniążek Joanna, Pietruszka Józef rocznica ślubu: Szlijan
Jacek i Monika, Więckowscy Sławomir i Wioletta

Sobota, 21 kwietnia 2018, dzień 111/254 tydzień 16
13:00 (Reptowo)

chrzcielna:
Igor Książek

imieniny: Anzelma, Konrada urodziny: Lewandowski
Grzegorz, Wojcieszonek Anna rocznica ślubu: Drumińscy
Wiesław i Janina, Kondraccy Arkadiusz i Katarzyna, Olkiewicz
Piotr i Izabela, Więckowscy Edmund i Gabriela

IV Niedziela Wielkanocna, 22 kwietnia 2018, dzień 112/253 tydzień 17
9:00 (Reptowo)

+Janina, Eugeniusz Nawroccy,
+Wiesław Nawrocki, Brygida
Niedźwiedzka, Mieczysław
Wróblewski

10:30 (Niedźwiedź) Dziękczynna za łaski otrzymane z
prośbą o dalsze błogosławieństwo
dla rodziny
12:00 (Reptowo)

+Leonarda Książek (z racji urodzin),
+Henryka Musiałowska

19:00 (Reptowo)

+Bronisława Lewandowska
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imieniny:
Anastazji i Bazylissy
urodziny:
Fierek Ewa, Grabowski Damian, Szlijan
Jacek, Wolańska Małgorzata
rocznica ślubu:
Kossuth Jeremiasz i Teresa
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