Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP Nr 11 (436)/19 dnia 03.03.2019

Pieśń na wejście: Boże, lud Twój czcią przejęty,
Boże, lud Twój czcią przejęty,
Liczne na nas ciążą winy,
Twoich dzieł wszechmocność głosi;
lecz niech żal nasz litość wznieci;
Oczy na Twój ołtarz święty,
Przyjmij Ojcze grzeszne syny,
serce swe do Ciebie wznosi.
nie odpychaj swoich dzieci.
1. czytanie (Syr 27, 4-7) Wypowiedzi człowieka ujawniają jego wartość
Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie błędy człowieka przy jego ocenie.
Piec poddaje próbie naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź.
Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka. Nie
chwal męża przed wypowiedzią, to bowiem jest próbą dla ludzi.
Psalm (Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2))
Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.
Dobrze jest dziękować Panu, *
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,
rano głosić Twoją łaskawość, *
a wierność Twoją nocami.
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim *
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.
Nawet i w starości wydadzą owoc, *
zawsze pełni życiodajnych soków,
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, *
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.
2. czytanie (1 Kor 15, 54b-58) Przez Chrystusa zwyciężamy śmierć
Bracia: Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą
się słowa, które zostały napisane: «Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci,
twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?» Ościeniem zaś śmierci jest
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grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść
zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie
wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud
wasz nie pozostaje daremny w Panu.
Aklamacja (Por. Flp 2, 15d. 16a)
Jawicie się jako źródło światła w świecie,
trzymając się mocno Słowa Życia.
Ewangelia (Łk 6, 39-45) Z obfitości serca mówią usta
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić
niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz
każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz
drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić
swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy
sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka,
a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.
Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry
owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig
z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca
swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo
z obfitości serca mówią jego usta».
Pieśń na ofiarowanie: Panie nie jestem godzien abyś przyszedł do mnie,
ale powiedz tylko słowo i uzdrów duszę moją.
Pieśń na komunię: Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan.
1. Będę błogosławił Pana po wieczne
3. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się
czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich radością, oblicza wasze nie zapłoną
ustach. Dusza moja chlubi się Panem,
wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go
niech słyszą to pokorni i niech się weselą. wysłuchał i uwolnił od wszelkiego ucisku.
2. Wysławiajcie razem ze mną Pana,
4. Anioł Pański otacza szańcem
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
bogobojnych aby ich ocalić. Skosztujcie i
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie
zobaczcie jak Pan jest dobry. Szczęśliwy
wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę..
Pieśń na uwielbienie:
Będę śpiewał Tobie, mocy moja!
Ty, Boże, jesteś mą nadzieją
Tobie ufam i bać się nie będę.
Pieśń na zakończenie:

Radośnie Panu hymn śpiewajmy, Alleluja.
I dobroć Jego wysławiajmy, Alleluja.

8. Wychwalajcie Pana kapłani Kościoła,
Alleluja.
Niech cały lud Boży sławi Jego dobroć,
Alleluja.

9. Wychwalajmy Ojca wraz z Synem i
Duchem, Alleluja.
Wychwalajmy Pana Stwórcę nieba,
ziemi, Alleluja.
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Ogłoszenia duszpasterskie
1. W najbliższą środę rozpoczyna się czas Wielkiego Postu. Msze Święte z racji środy
popielcowej w naszej parafii będą sprawowane według następującego porządku:
w Reptowie o godzinie 7.00 i 19.00
w Niedźwiedziu o godzinie 18.00.
2. 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)
3. 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.
4. Dziękuję za troskę o nasze świątynie:
Data

Reptowo

Niedźwiedź

2 III 19

Szyndlarewicz Wiesław i Maria, Wolscy
Jarosław i Małgorzata

Kruczek Emil i Agata

9 III 19

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

terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
03/03/2019 niedziela
10:30 za zmarłych z rodziny Zioło i Pietruszków
05/03/2019 wtorek
18:00 pro populo
06/03/2019 środa
18:00 w intencjach Żywego Różańca
07/03/2019 czwartek
18:00 pro populo
08/03/2019 piątek
17:00 droga krzyżowa
10/03/2019 niedziela
10:30 +Leontyna (f), Władysław Wójcik, Bronisław Wójcik

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

04/03/2019
06/03/2019

08/03/2019

09/03/2019

10/03/2019

09:00 w intencjach Żywego Różańca
12:00 ++Elżbieta (50 r. śm.), Bronisław Drumińscy, Krystyna i Jan
Błachowicz
19:00 +Jan Szamszur (1 r. śm.)
poniedziałek
07:00 pro populo
środa
07:00 pro populo
19:00 +Edward Sznycer i zm. z rodziny Sznycer
piątek
18:00 +Beata Ostrowska
18:30 droga krzyżowa
sobota
09:00 ++Franciszka, Jan Tarnawscy, zm. z rodziny Szynalów,
Kapuścińskich, Janickich, Zbigniewa Bartosia
niedziela
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
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