Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP Nr 1 5 (440)/19 dnia 31.03.2019

Pieśń na wejście: Krzyżu święty, nade wszystko
Krzyżu święty, nade wszystko
jedno na którym sam Bóg jest.
drzewo przenajszlachetniejsze.
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe
W żadnym lesie takie nie jest,
rozkoszny owoc nosiło..
1. czytanie (Joz 5, 9a. 10-12) Naród wybrany obchodzi pierwszą Paschę w
Ziemi Obiecanej Pan rzekł do Jozuego: «Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską».
Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę czternastego dnia
miesiąca wieczorem, na stepach Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej
krainy, chleby przaśne i ziarna prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego
dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się
tego roku plonami ziemi Kanaan.
Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 9a))
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
1. Będę błogosławił Pana po wieczne
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie
czasy, *
wysłuchał *
Jego chwała będzie zawsze na moich
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
3. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie
niech słyszą to pokorni i niech się
się radością, *
weselą.
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
2. Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku..
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
2. czytanie (2 Kor 5, 17-21) Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie
Bracia: Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne,
minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał
nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg
jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo
jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego,
który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się
z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali
w Nim sprawiedliwością Bożą.
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Aklamacja (Łk 15, 18) Chwała Tobie, Królu wieków
Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem:
«Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie».
Ewangelia (Łk 15, 1-3.11-32) Przypowieść o synu marnotrawnym
W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na
to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada
z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał dwóch
synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie
przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy
wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie.
A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć
niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał
go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi
żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to
najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę
się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem
ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z
twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca.
A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw
niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem
przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”.
Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go;
dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę
i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył;
zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić.
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał
muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł:
„Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go
zdrowego”.
Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on
odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale
mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten
syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego
utuczone cielę”.
Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do
ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów
ożył; zaginął, a odnalazł się”».”».
Pieśń na ofiarowanie: Bo Bóg tak ukochał nas, że Syna swego dał,
by każdy, kto w Niego wierzy miał życie wieczne.
Nie ma większej miłości, jak oddać życie swe za przyjaciół.
Pieśń na komunię:
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan.
1. Będę błogosławił Pana po wieczne
2. Wysławiajcie razem ze mną Pana,
czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich wspólnie wywyższajmy Jego imię.
ustach. Dusza moja chlubi się Panem,
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie
niech słyszą to pokorni i niech się weselą. wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
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3. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się 4. Anioł Pański otacza szańcem
radością, oblicza wasze nie zapłoną
bogobojnych aby ich ocalić.
wstydem.
Skosztujcie i zobaczcie jak Pan jest dobry.
Oto zawołał biedak i Pan go wysłuchał
Szczęśliwy człowiek,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.
który znajduje w Nim ucieczkę.
Pieśń na uwielbienie:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń:
Panem naszym Bóg.
1. Niech cały świat weseli się w Bogu,
2. Pan Bóg jest naszym najlepszym
Z radością niechaj służy i czcią.
Ojcem,
Albowiem Pan Bóg jest naszym Stwórcą,
Z radością każdy niech spieszy doń.
On w dłoniach swoich dzierży nasz los.
Pan Bóg także naszym Pasterzem,
Za Nim jak owce dążymy wciąż.
Pieśń na zakończenie: Krzyżu Chrystusa
1. Krzyżu Chrystusa, bądźże
3. Krzyżu Chrystusa, bądźże
pochwalony,
pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Gdzie Bóg, Król świata całego
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
dokonał życia swojego.
w Tobie jest nasze zwycięstwo!
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Tak jak w czasie rekolekcji dziś i w przyszła niedzielę włączymy się w dzieło „Ad
Gentes” naszej archidiecezji. Oprócz wsparcia finansowego jakie można przekazać
na konto bankowe, w tym roku zbieramy okulary korekcyjne zarówno nowe jak
i te, których już nie potrzebujemy. Zebrane okulary przez dwie firmy optyczne
zostaną sprawdzone (naprawione), a następnie grupa szczecińskich lekarzy udając
się do Keni – zawiezie je potrzebującym.
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 II blok spotkań odbędzie 6 kwietnia od
godziny 15.00. Osoby zainteresowane proszone o zgłaszanie się do ks. Proboszcza.
4. Zapisy na wyjazd Misterium Męki Pańskiej (13 kwietnia 2019) – plenerowej
do Poznania, u księdza proboszcza. Orientacyjny koszt 60 zł. Szczegóły na stronie
www.misterium.eu.
5. Ofiary na kwiaty i dekoracje do Bożego Grobu, będzie można składać od dzisiejszej
niedzieli Wielkiego Postu przy wyjściu z kościoła.
6. Dziękuję za troskę o nasze świątynie
Data

Reptowo

Niedźwiedź

30 III 19 Wróbel Danuta, Złoty Paweł i Jowita, Zamałojko Andrzej i Maria

Tarnawscy Józef i Bogusława

06 IV 19 Kimon Bożena, Płauszewscy Adam i Urszula

Wojcieszonek Witold i Anna
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terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
31/03/2019 niedziela

10:30
01/04/2019
02/04/2019
03/04/2019
04/04/2019

07/04/2019

w intencji Jerzego Kruczka z okazji 70 urodzin o potrzebne łaski
zdrowie i Boże błogosławieństwo
poniedziałek
07:00 +Gerard Kruczek (gregorianka 16 - intencja od wnuczki Kingi z rodziną)
wtorek
07:00 +Gerard Kruczek (gregorianka 17 - intencja od wnuczki Katarzyny)
środa
07:00 +Gerard Kruczek (gregorianka 18 - intencja od syna Marka z żoną)
czwartek
18:00 +Gerard Kruczek (gregorianka 19 - intencja od Kazimierza Poręby z
Nowego Sącza)
niedziela
10:30 +Gerard Kruczek (gregorianka 22 - intencja od Anastazji Kmak
Nawojowej z rodziną)

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO
31/03/2019 niedziela

08:40 Godzinki o Męce Pana Jezusa
09:00 +Gerard Kruczek (gregorianka 15 - intencja od wnuka Konrada Kruczek
z rodziną)
12:00 +Władysław Łężny (19 r.śm.), Michał, Zofia, Klemens, Stanisława (f)
Walerian
18:30 Gorzkie Żale
19:00 +Bronisława i Leon Lewandowscy
05/04/2019 piątek
18:00 +Gerard Kruczek (gregorianka 20 - intencja od chrześnicy Marii Piwko
z Mszalnicy z rodzina)
06/04/2019 sobota
09:00 +Gerard Kruczek (gregorianka 21 - intencja od Piotra Kogut z Mszalnicy
z rodziną)
07/04/2019 niedziela
08:40 Godzinki o Męce Pana Jezusa
09:00 w intencjach Żywego Różańca
12:00 +Józef Pawłowski
18:30 Gorzkie Żale
19:00 +Józef Macha (10 r. śm.)
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