Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP Nr 1 6 (441)/19 dnia 07.04.2019

Pieśń na wejście:

Przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga radości i wesela mego.
1. Boże, sądź mnie sprawiedliwie,
wobec grzesznych i niezbożnych,
sprawy mojej broń,
z rąk złośliwych zbaw.
1. czytanie (Iz 43, 16-21) Obietnica nowego wyzwolenia
Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody; który
wyprowadził wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak
knotek zostali zdmuchnięci.
«Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto
Ja dokonuję rzeczy nowej; pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też
drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta polne, szakale
i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud
wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę».
Psalm (Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a))
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
Odmień znowu nasz los, o Panie, *
wydawało się nam, że śnimy.
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
Ci, którzy we łzach sieją, *
a język śpiewał z radości.
żąć będą w radości.
Mówiono wtedy między narodami: *
Idą i płaczą, *
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
niosąc ziarno na zasiew,
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
lecz powrócą z radością, *
i radość nas ogarnęła.
niosąc swoje snopy.
2. czytanie (Flp 3, 8-14) Upodabniając się do śmierci Chrystusa, dojdę do
powstania z martwych Bracia: Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą
wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego
i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim – nie mając mojej
sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną dzięki
wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze – przez
poznanie Go: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach
– w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania
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z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym
też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę
o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię: zapominając o tym, co za mną,
a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do
jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie.
Aklamacja (Jl 2, 13bc) Chwała Tobie, Słowo Boże
Nawróćcie się do Boga waszego,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny.
Ewangelia (J 8, 1-11) Od tej chwili już nie grzesz
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził
się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze
przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a
postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co
pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty
co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus,
schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się
i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem».
I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli
odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta
stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni
są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie
nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».
Pieśń na ofiarowanie: Ludu mój, ludu.
1. Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił
2. Ludu mój ludu...
W czymem zasmucił, albo w czym
Jam cię wprowadził w kraj miodem
zawinił.
płynący,
Jam cię wyzwolił z mocy faraona,
tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący.
a tyś przyrządził krzyż na me ramiona.
Pieśń na komunię:
O Krwi najdroższa.
1. O Krwi najdroższa, o Krwi odkupienia; Miłosierdzie wybłagała!
Napoju życia, z nieba dla nas dany!
3. O Krwi najdroższa, przez Serce
O zdroju łaski, o ceno zbawienia,
przeczyste,
Ty grzechowe leczysz rany!
Gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi.
2. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta,
Cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste,
Abyś nas wszystkich życiem napawała,
Z Aniołami, ze świętymi.
Abyś dla świata, Krwi Boska Prześwięta,
Pieśń na uwielbienie:
Jaśnieje Krzyż chwalebny.
1. Jaśnieje Krzyż chwalebny,
Baranek święty wyrwał
Unosi ciało Pana,
Swe owce z paszczy wilka.
Zaś On swej krwi strumieniem
5. O Drzewo Życiodajne,
Obmywa nasze rany.
Szlachetne w swej słodyczy,
2. Z miłości czystej dla nas
Wszak zieleń twych gałęzi
Pokorną stał się żertwą,
Wydaje owoc nowy.
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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. Nadal uczestniczymy w dziele „Ad Gentes” naszej archidiecezji – na rzecz misji.
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. Dzisiaj przypada I niedziela miesiąca. Po Mszach Świętych o godzinie 9.00 i 10.30
zmiana tajemnic Żywego Różańca.
3. 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)
4. Wyjazd na Misterium Męki Pańskiej (13 kwietnia 2019) zbiórka godzina
12.00 pod kościołem. Są jeszcze wolne miejsca. Szczegóły o misterium na stronie
internetowej www.misterium.eu.
5. Za tydzień będziemy przeżywać niedzielę palmową. Tradycyjnie ogłaszam wraz
z Akcją Katolicką naszej parafii konkurs na wykonanie palmy. Rozstrzygnięcie
konkursu na Mszy Św. o godzinie 12.00.
6. Spotkanie Akcji Katolickiej w najbliższą środę po Mszy Św. o godzinie 18.00.
7. Zbliżają się święta wielkanocne i tradycyjnie wspieramy potrzebujących
naszymi darami. Podobnie jak w roku ubiegłym przygotowujemy tzw. tutki.
Dary prosimy przekazywać do środy 17.04.2019.
8. Ofiary na kwiaty i dekoracje do Bożego Grobu, będzie można składać od ubiegłej
niedzieli Wielkiego Postu przy wyjściu z kościoła.
9. Dziękuję za troskę o nasze świątynie
Data

Reptowo

Niedźwiedź

06 IV 19 Kimon Bożena, Płauszewscy Adam i Urszula

Wojcieszonek Witold i Anna

13 IV 19 Dąbkowscy Jan i Maria, Dąbkowska Zofia

Popławscy Wacław i Halina

20 IV 19 Dąbkowscy Antoni i Marianna, Dąbkowscy
Dariusz i Natalia

Wojnarowscy Piotr i Jadwiga

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
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
07/04/2019 niedziela

10:30

+Gerard Kruczek (gregorianka 22 - intencja od Anastazji Kmak
Nawojowej z rodziną)

09/04/2019 wtorek

18:00

+Gerard Kruczek (gregorianka 24 - intencja od Stanisławy
Chronowskiej z Kamionki Wielkiej z rodziną)
11/04/2019 czwartek
07:00 +Gerard Kruczek (gregorianka 26 - intencja od siostry Basi z Opola
z rodziną)
UWAGA - ZMIANA GODZINY odprawiania Mszy Św. (na 7.00 rano)
14/04/2019 niedziela
10:30 ++Wiktoria (f), Franciszek Cieślewicz, Anastazja, Władysław Skoczylas

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO
07/04/2019 niedziela

08/04/2019

10/04/2019

12/04/2019

13/04/2019

14/04/2019

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.)
poniedziałek
07:00 +Gerard Kruczek (gregorianka 23 - intencja od Marii Jasińskiej
z Paszyna)
środa
18:00 +Gerard Kruczek (gregorianka 25 - intencja od Alicji i Piotra Kruczek
z rodziną)
piątek
18:00 +Gerard Kruczek (gregorianka 27 - intencja od chrześnicy Jadwigi
z Opola)
sobota
09:00 +Gerard Kruczek (gregorianka 28 - intencja od córki Anny Ciećko
z rodziną)
niedziela
08:40 Godzinki o Męce Pana Jezusa
09:00 ++Janina, Eugeniusz, Wiesław Nawroccy, Brygida Niedźwiedzka,
Mieczysław Wróblewski
12:00 +Teodor Młodziejewski (intencja od żony i córki)
18:30 Gorzkie Żale
19:00 +Gerard Kruczek (gregorianka 29 - intencja od córek Doroty
Podgórskiej z rodziną i Marii Małek z rodziną)
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