Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP Nr 12 (437)/19 dnia 10.03.2019

Pieśń na wejście: Dałeś nam przykład, o Jezu,
1. Dałeś nam przykład, o Jezu,
Chroń nas od dalszych upadków
Czterdziestu dni umartwienia;
I otocz swoją opieką.
Aby w nas ducha odnowić,
4. Daj przez doroczną pokutę
Wymagasz postu i skruchy.
Dostąpić win odpuszczenia,
2. Stań więc pośrodku Kościoła
Byśmy z radością czekali
I spójrz na jego pokutę;
Na światło Nocy Paschalnej.
Ciebie pokornie prosimy,
5. W Trójcy Jedyny nasz Boże
Byś przez nią z grzechu nas obmył
Niech Ciebie wszechświat wysławia;
3. Zło popełnione w przeszłości
Pieśń nową Tobie śpiewamy
Niech Twoja łaska zniweczy;
Za odrodzenie przez łaskę.
1. czytanie (Pwt 26, 4-10) Wyznanie wiary ludu wybranego Mojżesz powiedział
do ludu: «Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga
twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego: „Ojciec mój, tułacz
Aramejczyk, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w
naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli
na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do Pana, Boga ojców naszych. Pan
usłyszał nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie.
Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej
grozy, znaków i cudów. Przyprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w
mleko i miód. Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie”.
Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu».
Psalm (Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 15b))
Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
Będą cię nosili na rękach, *
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
abyś stopy nie uraził o kamień.
mówi do Pana: «Ty jesteś moją ucieczką
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *
i twierdzą, *
a lwa i smoka podepczesz.
Boże mój, któremu ufam».
«Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
Nie przystąpi do ciebie niedola, *
osłonię go, bo poznał moje imię.
a cios nie dosięgnie twojego namiotu.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go
Bo rozkazał swoim aniołom, *
wysłucham†
aby cię strzegli na wszystkich twych
i będę z nim w utrapieniu, *
drogach.
wyzwolę go i sławą obdarzę».
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2. czytanie (Rz 10, 8-13) Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia
Bracia: Cóż mówi Pismo? «Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim».
A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest
Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz
zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej
ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie
zawstydzony». Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan
wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem
«każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony».
Aklamacja (Mt 4, 4b) Chwała Tobie, Słowo Boże
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych..
Ewangelia (Łk 4, 1-13) Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był
kuszony Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez
Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł,
a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym,
powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem». Odpowiedział mu Jezus: «Napisane
jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”». Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał
Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę
i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli
więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». Lecz Jezus mu odrzekł:
«Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć
będziesz”». Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł
do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane:
„Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś
przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie
będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”». Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia,
odstąpił od Niego do czasu.».
Pieśń na ofiarowanie: Nawróć się ludu w pokorze.
1. Nawróć się ludu w pokorze,
Tułaczy przyjmij do domu,
w poście i w płaczu i w żalu,
łaknących obdaruj chlebem.
a światłość twoja jak zorze,
3. Obmyj się dziś żywą wodą,
rozbłyśnie nad Jeruzalem.
bo Bóg ci przebaczyć gotów.
2. Nawróć się, córko Syjonu
Jak orzeł odnów swą młodość
do Pana Boga swojego.
i wzmocnij skrzydła do lotu.
Pieśń na komunię: Bliskie jest królestwo Boże
Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.
1. Bóg jest Światłością
3. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
I nie ma w Nim żadnej ciemności.
Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Jeżeli chodzimy w światłości,
Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, Mamy
Wtedy mamy łączność między sobą.
Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa.
2. Krew Jezusa, Jego Syna,
4. On jest ofiarą przebłagalną za nasze
Oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
grzechy, A także za grzechy całego świata.
Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu,
Dostępujemy odpuszczenia grzechów
To samych siebie oszukujemy.
Ze względu na Jego imię.
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Pieśń na uwielbienie:
Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz.
1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,
2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią,
Dotrzymać pragnę szczerze.
Bóg pod postacią chleba
Kościoła słuchać w każdy czas,
Swym Ciałem Karmi duszę mą,
I w świętej wytrwać wierze.
By żyła w nim dla nieba.
O Panie Boże, dzięki Ci,
W to wierzyć zawsze mocno chcę,
Żeś mi Kościoła otwarł drzwi.
bo tego Kościół uczy mnie,
W nim żyć, umierać pragnę.
W nim żyć, umierać pragnę..
Pieśń na zakończenie: Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych.
Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych,
i próżne ich zamiary.
Nie damy pogrześć wiary!
Bronić będziemy Twoich dróg.
Próżne zakusy duchów złych
Tak nam dopomóż Bóg!
1.
2.

3.

4.

Ogłoszenia duszpasterskie
W najbliższą środę po Mszy Świętej wieczornej zapraszam na spotkanie członków
i sympatyków Akcji Katolickiej.
Zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych
Droga Krzyżowa - piątek w Niedźwiedziu godzina 17.00, w Reptowie 18.30.
Godzinki o Męce Pana Jezusa – niedziela Reptowo 8.40.
Gorzkie żale: niedziela Reptowo – 18.30, Niedźwiedź – przed Mszą Św. (10.10)
Kurs przedmałżeński w naszej parafii odbędzie się 30 marca i 6 kwietnia od
godziny 15.00. Osoby zainteresowane proszone o zgłaszanie się do ks. Proboszcza.
Dziękuję za troskę o nasze świątynie

Data

Reptowo

Niedźwiedź

9 III 19

Kryszkiewicz Kazimierz i Teresa, Jastrzębska Kruczek Jerzy i Teresa
Stanisława, Kryszkiewicz Paweł i Joanna

16 III 19 Woźniak Stanisław i Grażyna, Woźniak Mariusz i Marta

Prądzyńscy Henryk i Teresa

ZAPROSZENIE do Szkoły w Reptowie
Szanowni Państwo, rozpoczynamy rekrutację do Szkoły Podstawowej w Reptowie.
Zapraszamy bardzo serdecznie do Oddziału Przedszkolnego oraz klasy pierwszej i innych
klas Szkoły Podstawowej. Jednocześnie zapraszam Państwa na DZIEŃ OTWARTY
SZKOŁY, który odbędzie się 13 marca 2019 roku w gmachu naszej Szkoły według
poniższego harmonogramu:
godzina 17:30 - Spotkanie z Dyrektorem Szkoły – aula.
Inscenizacja dla naszych Gości w wykonaniu uczniów klasy 3 – aula.
Po części oficjalnej zapraszamy najmłodszych na zajęcia w grupach, podczas których
odbędą się: zajęcia plastyczno – techniczne, zajęcia z programowania "Moja przygoda z
programowaniem", zajęcia chemiczne "Mały alchemik", gry i zabawy sportowe Dla naszych
Gości przygotowaliśmy drobne upominki i wiele radości. Będzie nam miło Państwa gościć.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
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terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
10/03/2019 niedziela
12/03/2019
14/03/2019
15/03/2019
17/03/2019

10:30 +Leontyna (f), Władysław Wójcik, Bronisław Wójcik
wtorek
18:00 +Lila
czwartek
18:00 pro populo / intencja wolna
piątek
17:00 droga krzyżowa
niedziela
10:30 ++Śliwińscy, Konieczni

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO
10/03/2019 niedziela

11/03/2019
13/03/2019

15/03/2019

16/03/2019
17/03/2019

08:40 Godzinki o Męce Pana Jezusa
09:00 ++Maria, Stanisław, Justyna, Janusz zm. z rodziny Pietruszków i
Olszewskich
12:00 ++Waleria Ogonowska (1 r. śm.), Anna Jakowczuk, Maria Jakowczuk
(50 r. śm.), Adam Jakowczuk (11 r. śm.), Maria Pałkszto
18:30 Gorzkie Żale
19:00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla jubilatki z okazji urodzin
poniedziałek
07:00 pro populo
środa
18:00 w intencji członków Akcji Katolickiej (POAK Reptowo) z racji 6 rocznicy
powstania oddziału
piątek
18:00 w intencji zm. z rodziny i za dusze w czyścu cierpiące
18:30 droga krzyżowa
sobota
09:00 pro populo
niedziela
08:40 Godzinki o Męce Pana Jezusa
09:00 +Helena Dąbkowska
12:00 +Gerard Kruczek (gregorianka 1 - intencja od chrześnicy Janiny)
18:30 Gorzkie Żale
19:00 pro populo

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 BGŻ BNP Paribas 48 1750 0012 0000 0000 3431 3571
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