Misje u Stóp Krzyża, 27 kwietnia – 4 maja 2018
Od października 2010, poświęcona kopia najstarszego
na Pomorzu Zachodnim krzyża z XIII wieku wraz
z relikwiami Krzyża Świętego nawiedza parafie
archidiecezji. Misje u stóp Krzyża są to tygodniowe
medytacje, zamyślenia i czuwania zarówno całych
parafii, jak również osób indywidualnych, trwających
u stóp Krzyża – kopi najstarszego zachowanego na
Pomorzu Zachodnim Krzyża Ottonowego z Konkatedry
w Kamieniu Pomorskim oraz przy Relikwiach Drzewa
Krzyża Świętego w Relikwiarzu z Sanktuarium Pana
Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Bolesnej
w kaplicy Brzozdowieckiej w Konkatedrze w Kamieniu
Pomorskim.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 23 (381)/18 dnia 21.04.2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Pieśń na wejście: Ludu Kapłański, Ludu Królewski
Zgromadzenie Święte, Ludu Boży, Śpiewaj twemu Panu.
9. Tobie śpiewamy, Pasterzu wiodący do
Uwielbiamy Cię, bo w jedno zgromadzasz
Królestwa!
Wszystkie owce Twoje.!
1. czytanie (Dz 4, 8-12)
Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym
Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: «Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli
przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek
odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że
w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg
wskrzesił z martwych – że dzięki Niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy.
On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą
węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem
żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni».
Psalm (Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 21-23. 26 i 28 (R.: por. 22))
REFREN: Kamień wzgardzony stał się fundamentem
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Lepiej się uciekać do Pana, †
niż pokładać ufność w człowieku. *
Lepiej się uciekać do Pana,
niż pokładać ufność w książętach.
Dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś *
i stałeś się moim Zbawcą.
Kamień odrzucony przez budujących †

stał się kamieniem węgielnym. *
Stało się to przez Pana i cudem jest w
naszych oczach.
Błogosławiony, który przybywa w imię
Pańskie, *
błogosławimy wam z Pańskiego domu.
Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę
Tobie, *
Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.
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2. czytanie (1 J 3, 1-2) Jesteśmy dziećmi Bożymi
Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi
Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym
będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go
takim, jakim jest.
AKLAMACJA (J 10, 14)
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.
Ewangelia (J 10, 11-18) Jezus jest dobrym pasterzem
Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za
owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością,
widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza;
najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem
dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna
Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z
tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna
owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je
znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je
oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».
Pieśń na ofiarowanie: Otrzyjcie już łzy
1. Otrzyjcie już łzy płaczący,
8. Bądźmy przeto zapewnieni,
żale z serca wyzujcie
że choć wszyscy pomrzemy,
Wszyscy w Chrystusa wierzący,
z grobu kiedyś obudzeni,
weselcie się, radujcie.
także zmartwychwstaniemy
Bo zmartwychwstał samowładnie,
i że potem już bezpiecznie
jak przepowiedział dokładnie.
z Bogiem żyć będziemy wiecznie.
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi Alleluja
Alleluja..
Pieśń na komunię: Oto jest dzień, który dał nam Pan
weselmy się i radujmy się w nim.
1. Niech nowy naród wybrany
A rzesza juz wyzwolonych
wyśpiewa radość paschalną
podąża śladem Jezusa
i nowym hymnem wysławia
4. Zwyciężył oto Zbawiciel
Chrystusa Zmartwychwstałego.
wspaniały Władca wszechświata
2. Gdyż On jak lew pełen mocy
mieszkańców nieba i ziemi
podeptał smoka Otchlani
połączył w jednej Ojczyźnie
i tych, co w śmierci zasnęli
7. Niech Ciebie, Panie promienny,
obudził głosem ożywczym.
powstały z martwych po męce,
3. Gdy piekło klęskę poniosło
i Twego Ojca, i Ducha,
Musiało zwrócić swa zdobycz
wysławia rzesza zbawionych.
Pieśń na uwielbienie: Sławię Cię Panie, Alleluja, Boś mnie wybawił, Alleluja.
4. Oto jest nasze pragnienie
7. Panie, co chwałą jaśniejesz
Zrodzone z mocnej nadziei:
Po swym zwycięstwie nad śmiercią,
Abyśmy z Panem wskrzeszeni
Tobie z Twym Ojcem i Duchem
Do życia weszli wiecznego.
Niech będzie sława na wieki.
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Pieśń na zakończenie: 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. Dziś (22 kwietnia) po Mszy Świętej o godzinie 12:00 – spotkanie rodziców i dzieci
przygotowujących się do rocznicy I komunii świętej.
2. 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 harmonogram będzie podany w szkole). 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 jest opublikowany na stronie
parafii oraz w specjalnych folderach.
3. Nasza parafia uczestniczy w projekcie I Wiosny Organowej Wasilewskiego organizowanym przez Stowarzyszenie „Pro Musica Sacra”. Jeden z koncertów Wiosny
odbędzie się w naszym kościele w środę 25 kwietnia o godz. 19.00; wystąpi światowej sławy organista Ulrich Walther z Austrii oraz Zespół Wokalny Agniculi.
Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy.
4. 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.
5. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy w Niedźwiedziu mieszkańcom:
data

Reptowo

Niedźwiedź

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

Czyżowicz Piotr i Teresa

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

Kruczek Paweł i Monika
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terminarz parafialny

IV Niedziela Wielkanocna, niedziela, 22 kwietnia 2018, dzień 112/253 tydzień 17
09:00 (Reptowo)

imieniny:
+Janina, Eugeniusz Nawroccy, +Wiesław Nawrocki, Brygida Niedźwiedzka, Mieczysław Wró- Idziego
urodziny:
blewski

Fierek Ewa, Grabowski Damian,
10:30 (Niedźwiedź) Dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o dalsze Szlijan Jacek, Wolańska
błogosławieństwo dla rodziny
Małgorzata
12:00 (Reptowo)
+Leonarda Książek (z racji urodzin), +Henryka rocznica ślubu:
Kossuth Jeremiasz i Teresa

Musiałowska

19:00 (Reptowo)
07:00 (Reptowo)

+Bronisława Lewandowska
Poniedziałek, 23 kwietnia 2018, dzień 113/252 tydzień 17
Pro populo / intencja
imieniny: Wojciecha
wolna
rocznica ślubu: Młynarczyk Waldemar i Marzena
rocznica śmierci: +Śliwka Eugenia (¤ 1952 - † 2015)
Wtorek, 24 kwietnia 2018, dzień 114/251 tydzień 17

07:00 (Niedźwiedź) Pro populo / intencja
wolna

18:00 (Reptowo)

imieniny: Fidelisa , Jerzego urodziny: Citar Teresa,
Dąbkowski Jan, Kokosiński Fabian rocznica ślubu:
Głodała Paweł i Anna, Kosianowicz Marek i Elżbieta
rocznica śmierci: + Jasiński Rafał (¤ 1991 - † 2013)
Środa, 25 kwietnia 2018, dzień 115/250 tydzień 17
+Marcin, Franciszka (f),
imieniny: Marka urodziny: Baradziej Katarzyna,
Władysław Szyndlarewicz Batkiewicz Janusz, Brzezińska Justyna, Cęncyk Sandra,
Szustak Jakub, Terebecki Wojciech, Wasielewski Tobiasz,
Woźniak Oliwier rocznica ślubu: Synówka Wojciech i
Joanna
Czwartek, 26 kwietnia 2018, dzień 116/249 tydzień 17

09:30 (Reptowo)

szkolna

09:30 (Reptowo)
18:00 (Reptowo)

imieniny Kleta, Piotra urodziny: Cioch Robert , Kruczek
Judyta Oliwier rocznica ślubu: Zawieracz Stanisław i
Elżbieta
Piątek, 27 kwietnia 2018, dzień 117/248 tydzień 17
szkolna
imieniny: Zyty
urodziny: Nowicka Jolanta, Pietruszka Paweł, Wielgocka
+Aleksandra (f) Stanisław
Danuta rocznica ślubu: Matusiak Piotr i Katarzyna
Stelmach
Sobota, 28 kwietnia 2018, dzień 118/247 tydzień 17

09:00 (Reptowo)

za zmarłych z rodziny
ofiarodawcy i za dusze w
czyśćcu cierpiące

imieniny: Piotra, Ludwika urodziny: Jarosławska
Katarzyna, Korzeniewicz Stella, Więckowski Łukasz,
rocznica ślubu: Cęncyk Wojciech i Kamila, Kurman
Stanisław i Maria, Musiał Dariusz i Beata, Tkaczyk Bartosz i
Julia, Tomczyk Arkadiusz i Aksena
V Niedziela Wielkanocna, 29 kwietnia 2018, dzień 119/246 tydzień 18

09:00 (Reptowo)

+Jan Nycz

imieniny: Katarzyny
urodziny: Berent Aleksandra,
10:30 (Niedźwiedź) +Bernarda Mucha (żona), o zdrowie dla Teofila (mąż) Głodała Paweł, Kozdra Janina,
12:00 (Reptowo)
+Zofia, Władysław, Henryk, Grzegorz, Mirosław Kruczek Filip rocznica ślubu:
Sukniewicz, Anna, Wawrzyniec Stróżyk i zm. Huber Artur i Agata, Syguła
Bożydar i Stanisława, Sznycer
z rodziny
Zbigniew i Elżbieta, Świderscy
19:00 (Reptowo)
+Marta Gawlik (6 r. śm.), Józef Gawlik, Janowscy
Tomasz i Renata
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