Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 21 (446)/18 dnia 28.04.2019

Pieśń na wejście: Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały
1. Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały,
4. Chwała wiecznemu Królowi,
wiedzie triumf okazały;
Bogu Ojcu i Synowi;
ozdobny w ślicznej koronie,
chwała Duchowi Świętemu,
odbiera cześć na Syjonie.
Jednemu Bogu naszemu.
Alleluja, alleluja.
Alleluja...!
ASPERSJA:
O Chryste, nasz Panie. Przez Twe zmartwychwstanie,
daj nam z grzechów powstać, łaski Twojej dostać. Alleluja.
1. Wychwalajcie Pana, bo jest dobry,
2. Wielkich cudów On sam dokonał,
bo na wieki miłosierdzie Jego.
bo na wieki miłosierdzie Jego.
Wychwalajcie Pana nad pany,
Niebo i ziemia chwalcie Boga,
bo na wieki miłosierdzie Jego.
bo na wieki miłosierdzie Jego.

1. czytanie (Dz 5, 12-16) Wiara, która uzdrawia
Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce apostołów. Trzymali się wszyscy
razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud
zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę
w Pana. Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień
przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegały się
wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste,
a wszyscy doznawali uzdrowienia.
Psalm (Ps 118 (117), 2-4. 22-24. 25-27a (R.: por. 1c))
REFREN: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na
Oto dzień, który Pan uczynił, *
wieki». *
radujmy się nim i weselmy.
Niech dom Aarona głosi: «Jego łaska na
wieki».
O Panie, Ty nas wybaw, *
Niech wyznawcy Pana głoszą: *
pomyślność daj nam, o Panie!
«Jego łaska na wieki».
Błogosławiony, który przybywa w imię
Pańskie, †
Kamień odrzucony przez budujących †
błogosławimy wam z Pańskiego domu. *
stał się kamieniem węgielnym. *
Pan jest Bogiem i daje nam światło.
Stało się to przez Pana i cudem jest w
naszych oczach.
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2. czytanie (Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19) Byłem umarły, oto jestem żyjący na
wieki Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwaniu w Jezusie,
byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa.
Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby
trąby mówiącej: «Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu,
Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei».
I obróciłem się, by patrzeć, co to za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem
siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna
Człowieczego, przyobleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym
pasem. Kiedy Go ujrzałem, do stóp Jego padłem jak martwy, a On położył na mnie prawą
rękę, mówiąc: «Przestań się lękać! Ja jestem Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. Byłem umarły,
a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co
widziałeś i co jest, i co potem musi się stać».
SEKWENCJA:

(śpiewają mężczyźni)
Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?

(śpiewają kobiety)
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.
(śpiewają wszyscy)
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.
Aklamacja (Por. J 20, 29)
Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Ewangelia (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:
«Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem
uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
«Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był
razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy
Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę
palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».
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A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi,
Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!»
Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę
i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił
Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem
Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
Pieśń na Ofiarowanie:

Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych.
Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki.
Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha.
Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie.

Pieśń na Komunię:
Zbliżam się w pokorze
1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
4. Jak niewierny Tomasz twych nie szukam
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej, ran, Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
Pan, Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.
3. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas, 7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,
Tu ukryte z Bóstwem człowieczeństwo
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się,
wraz, Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
tam, Gdzieś przygarnął łotra, do Twych
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.
niebios bram.
Pieśń na uwielbienie:
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca
Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas,
ufamy Tobie!
Pieśń na wyjście:
Zwycięzca śmierci
1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana,
4.Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,
Naród niewierny trwoży się, przestrasza
Utwierdza w wierze, aby nie wątpili.
Na cud Jonasza. Alleluja!
Obcuje z nimi, daje nauk wiele
O swym Kościele. Alleluja!
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
2. W tym tygodniu przypadają pierwsze dni nowego miesiąca. Nabożeństwa majowe
po Mszach Świętych w tygodniu lub o godzinie 18.00. W niedzielę w kościele
parafialnym o godzinie 18.30. Z racji dni wolnych i uroczystości spowiedź z racji
I piątku przed nabożeństwami, zgodnie z terminarzem.
3. Odwiedziny chorych w I sobotę po Mszy Św. wynagradzającej i zmianie tajemnic
Żywego Różańca (od około godziny 9.45).
4. Dzisiaj i w kolejną niedzielę (28.04, 05.05) po Mszy Świętej spotkanie dla dzieci
przygotowujących się do I komunii Świętej.
5.Spotkanie dla rodziców dzieci przed I rocznicą komunii świętej w przyszłą
niedzielę o godzinie 18.00 (przed nabożeństwem majowym).
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6. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy mieszkańcom
Data

Reptowo

Niedźwiedź

27 IV 19

Stasiak Marek i Iwona, Pieniążek Krzysztof i Joanna, Stasiak Robert i Anna

Cegielscy Tadeusz i Renata

04 V 19

Cencyk Wojciech i Kamila, Więckowscy Roman i
Dorota, Więckowscy Sławomir i Wioletta

Rutkiewicz Marek i Maria

7 Dziękuję za ofiary składane na rzecz naszej wspólnoty, zwłaszcza na dzieła
inwestycyjne. Rozpoczęta została rewitalizacja dzwonu w naszej parafii. W wieży
zostały wykonane i zamontowane nowe drewniane podesty, oraz dobudowano jeden
dodatkowy poziom. Dzwon będzie wyposażony w mechanizm elektromechaniczny.
Przewidywany czas zakończenia prac to 30 maja 2019r.
terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
28/04/2019 niedziela
10:30 +Jan Łężny (6 r. śm.), zm. z rodzin Łężnych i Cieślików, Maria Krupowicz
30/04/2019 wtorek
18:00 pro populo
03/05/2019 piątek
10:30 w intencjach Żywego Różańca
05/05/2019 niedziela
10:30 ++Jan (20 r. sm.), Teresa, Janusz (10 r. sm.) Barczyńscy

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO
28/04/2019 niedziela
09:00 z okazji 75 urodzin Józefa - o zdrowie i Boże błogosławieństwo
12:00 +Marta i Józef Gawlik
19:00 +Bronisława i Leon Lewandowscy
29/04/2019 poniedziałek
13:00 pogrzebowa +Helena Dąbkowska
01/05/2019 środa
09:00 +za dusze zmarłych z rodziny ofiarodawcy i za dusze czyścowe
03/05/2019 piątek
09:00 w intencji Wiktora o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo z racji 8 urodzin
04/05/2019 sobota
08:30 nabożeństwo I sobotnie - wynagradzające
09:00 w intencjach Żywego Różańca
16:00 w intencjach OSP - z racji święta patronalnego - Świętego Floriana
05/05/2019 niedziela
09:00 +Grzegorz, Stanisław Kozdra, Dariusz Kajdan
12:00 ++Janina i Eustachy Prońko i zm. z rodziny
19:00 +Lewandowski Jan, Rozalia, Bronisława, Leon, Józefa

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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