Pieśń na wejście:
Przez chrztu świętego wielki dar
1. Przez chrztu świętego wielki dar,
O, Chryste, z Twej hojności,
2. Z wyznawców Twoich wiernych rzesz
Twym dzieciom wiary dałeś skarb,
Swój Kościół tworzysz w świecie.
Nadziei i miłości.
W Ojczyźnie naszej władasz też
Najświętszej Trójcy wieczną cześć
Przez długie tysiąclecie.
Pragniemy z serc gorących nieść.
Najświętszej Trójcy wieczną cześć...!
Strzec wiary ślubujemy,
W niej żyć, umierać chcemy.
1. czytanie (Pwt 4, 32-34. 39-40) Bóg jest jeden
Mojżesz tak powiedział do ludu: «Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od
dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego,
czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś
naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie
jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną
i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg
twój, w Egipcie na twoich oczach? Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem,
a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś
polecam tobie wypełniać; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni
na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój».
Psalm (Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 12))
REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana
Słowo Pana jest prawe, *
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
aby ocalił ich życie od śmierci *
ziemia jest pełna Jego łaski.
i żywił ich w czasie głodu.
Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił, i wszystko się stało, *
sam rozkazał, i zaczęło istnieć.

Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei pokładanej w Tobie.
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2. czytanie (Rz 8, 14-17) Otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów
Bracia: Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież
ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów,
w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego
ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami
Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć
udział w chwale.
Aklamacja (Por. Ap 1, 8)
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Ewangelia (Mt 28, 16-20) Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli,
oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi
słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata».
Pieśń na ofiarowanie: Niepojęta Trójco
Niepojęta Trójco, Niewysłowiona:
Święty Duch Pocieszyciel,
Wsłuchany w Ojca Przedwieczny Syn,
Pokoju Dar!
Pieśń na komunię: Sławcie usta Ciało Pana
1. Sławcie usta Ciało Pana; Tajemnicę pełną
chociaż zmysł nie sięga tam; sercom, żądnym
chwał, i Krew, źródło łask bez miana, którą w prawdy szczerze wiary głos wystarcza sam!
okup dusz i ciał Syn Tej, co jest Nieskalana, Król 5. Więc Sakrament takiej miary wielbiąc,
narodów przelać chciał.
skłońmy twarz ze czcią: niech ustąpi Obrzęd
2. Nam On dany, nam zrodzony z Panny
Stary przed Nowego Prawa Krwią: niech
czystej, niby kwiat, gdy na ludzkich serc
dopełni światło wiary zmysłów niemoc mocą
zagony, ziarno słowa rzucił w świat,
swą!
w sposób iście niezgłębiony zamknął okres
6. Rodzicowi bijmy czołem, Zrodzonemu hymn
ziemskich lat!
niech brzmi: w pieniu wdzięcznym i wesołym
4. Słowo-Ciało chleb w ofierze słowem w Ciało moc Im, hołd po wszystkie dni: pochodzący z
zmienia nam: z wina Krew się Pańska bierze, Obu społem w równej niechaj będzie czci!.
Pieśń na uwielbienie:

Radośnie Panu hymn śpiewajmy, Alleluja.
I dobroć Jego wysławiajmy, Alleluja
1. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy,
9. Wychwalajmy Ojca wraz z Synem i Duchem,
Alleluja. Wychwalajcie Pana nad wszystko na
Alleluja. Wychwalajmy Pana Stwórcę nieba,
wieki, Alleluja.
ziemi, Alleluja.
2. Wychwalajcie Pana Aniołowie Pańscy,
10. Wychwalajmy Boga, który rządzi światem,
Alleluja. Wychwalajcie Pana Zastępy
Alleluja. Wychwalajmy Boga nad wszystko na
niebieskie, Alleluja.
wieki, Alleluja.
Pieśń na zakończenie: Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.
4. Jak Ojciec mnie posłał,
Weźmijcie Ducha Świętego
tak i Ja was posyłam.
i bądźcie moimi świadkami aż po krańce ziemi!
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ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Oddając część Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi
Świętemu prośmy o potrzebne łaski dla naszej parafii, rodzin , każdego z nas.
2. Trwając w miesiącu maju, pamiętajmy o naszej polskiej tradycji szczególnej modlitwy
razem z Maryją. Nabożeństwa majowe w niedziele przed wieczorną Mszą Świętą,
w tygodniu po Mszach Świętych (zgodnie z terminarzem).
3. Zbliżamy się również do Uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej, która wypada w tym roku 31
maja. Podobnie jak w latach ubiegłych polecam się pamięci mieszkańcom wszystkich
miejscowości w sprawi budowy ołtarzy. I ołtarz – mieszkańcy Reptowa, II ołtarz –
mieszkańcy Cisewa i Wielichówka, III ołtarz - mieszkańcy Motańca, IV ołtarz – mieszkańcy
Niedźwiedzia. Procesja wyruszy po Mszy Świętej o godzinie 9:00 z Reptowa i zakończy się
Mszą Świętą w Niedźwiedziu. Zachęcam aby w tym dniu udekorować domy na trasie
przejścia procesji Bożego Ciała (trasa tradycyjnie przebiega z Reptowa przez Motaniec do
Niedźwiedzia). Zapraszam wszystkich wiernych, wszystkie grupy duszpasterskie
i organizacje, dzieci komunijne do rocznicowe do licznego udziału w tym wydarzeniu.
4. Tradycyjnie jak w poprzednich latach we wrześniu udamy się z pielgrzymką do
Sanktuarium Jasnogórskiego. W tym roku pielgrzymka będzie wiodła przez Budapeszt.
Szczegółowe informacje będą podane w przyszłym tygodniu. Termin pielgrzymki od 23 do
29 września br. Zapisy u ks. Proboszcza.
5. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy w Niedźwiedziu mieszkańcom:
data
Reptowo
Niedźwiedź
26 V 18

narzeczeni

Jaskólscy Piotr i Ewa

30 V 18

Sokołowska Dorota, Wlazło
Włodzimierz Wiesława

Kruczek Emil i Agata

2 VI 18

Nawroccy: Alicja; Paweł Marlena,
Robert Paczkowski

Kruczek Jerzy i Teresa

6. Zapowiedzi przedmałżeńskie: 13-27.05.2018
lp
narzeczony
4/2018

Gdaniec Łukasz, kawaler, zam.
Lubieszyn, wyznanie
rzymskokatolickie
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narzeczona
Gomula Ewelina, panna, zam.
Motaniec, wyznanie
rzymskokatolickie

terminarz parafialny
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
27/05/2018 Niedziela Trójcy Przenajświętszej
09:00

w intencji zmarłych z rodziny Szamszur, Kozłowskich, Cencyk

12:00

z okazji 18 urodzin Szymona o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo

19:00

+Agnieszka Zyra

30/05/2018 Środa
18:00

+Antonina, Piotr i zmarli z rodziny

31/05/2018 Czwartek – Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej
09:00

w intencji zm. z rodzi - Łężnych: Zofia, Stanisław; Świderskich: Stanisław, Wiktoria,
Mieczysław, Roksana

01/06/2018 Piątek
18:00

+Emilia i Władysław Maciąg

02/06/2018 Sobota
09:00

w intencjach Żywego Różańca

03/06/2018 IX Niedziela Zwykła
09:00

dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla rodziny ofiarodawcy

12:00

+Maria, Michał, Katarzyna Matlak, Władysława, Edward Sekreccy

19:00

pro populo

terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej
27/05/2018 Niedziela Trójcy Przenajświętszej
10:30

+Kunegunda (1 r. śm.)

31/05/2018 Czwartek – Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej
12:00

pro populo

03/06/2018 IX Niedziela Zwykła
10:30

w intencjach Żywego Różańca

Jubilatom i solenizantom
rozpoczętego dziś tygodnia życzymy obfitości łask Bożych!
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP 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
strona 4 z 4

