Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 22 (447)/19 dnia 03.05.2019

Pieśń na wejście: Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!
2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś Matko wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie

Uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!
3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

PIERWSZE CZYTANIE
[Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab Wielki znak ukazał się na niebie]
Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni.
Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny
znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty; ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach
siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię.
Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecko.
I porodziła syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko
jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie
miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie:
«Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca»
PSALM RESPONSORYJNY [Jdt 13, 18bcda. 19-20 (R.: 15, 9d)]
REFREN: Tyś wielką chlubą naszego narodu.
Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, *
spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi,
i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, *
Stwórca nieba i ziemi.
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REFREN: Tyś wielką chlubą naszego narodu.
Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki *
w sercach ludzkich wspominających moc Boga.
Niech Bóg to sprawi, *
abyś była wywyższona na wieki.
DRUGIE CZYTANIE [Kol 1, 12-16 Bóg nas przeniósł do królestwa swojego Syna]
Bracia: Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych
w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego
umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo
w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne
i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez
Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim
i wszystko w Nim ma istnienie.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ: [J 19, 27]
Jezus powiedział do ucznia: «Oto Matka twoja», i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
EWANGELIA [J 19, 25-27 Oto Matka twoja]
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa,
i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego
miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto
Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Pieśń na Ofiarowanie: Zwycięzca śmierci
1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana,
Naród niewierny trwoży się, przestrasza
Na cud Jonasza. Alleluja!

4.Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,
Utwierdza w wierze, aby nie wątpili.
Obcuje z nimi, daje nauk wiele
O swym Kościele. Alleluja!

Pieśń na Komunię: Chrystus Pan karmi nas
Ref. Chrystus Pan karmi nas Swoim
świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki! 3. Sprawił we mnie wielkie dzieła
1. Duchem całym wielbię Pana,
W Swej dobroci niepojętej.
Boga, Zbawcę jedynego,
On Wszechmocny, On Najwyższy,
Bo w Nim samym odnajduję
On sam jeden zawsze Święty.
Wszystką radość życia mego.
4. On, który przez pokolenia
2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
Pozostaje miłosierny
Na swą sługę uniżoną,
Wobec tego, kto Mu służy
By mnie odtąd wszyscy ludzie
I chce zostać Jemu wierny.
Mogli zwać błogosławioną.
Pieśń na uwielbienie: Oto jest dzień, weselmy się i radujmy się w nim
1. Niech nowy naród wybrany
7. Niech Ciebie, Panie promienny,
wyśpiewa radość paschalną
powstały z martwych po męce,
i nowym hymnem wysławia
i Twego Ojca, i Ducha,
Chrystusa Zmartwychwstałego.
wysławia rzesza zbawionych
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Pieśń na wyjście: Wesel się Królowo miła
1. Wesel się Królowo miła,
2. Ciesz się i wesel się w niebie,
bo Ten, któregoś zrodziła,
proś Go za nami w potrzebie,
zmartwychwstał Pan nad panami.
byśmy się też tam dostali
Módl się do Niego za nami.
i na wiek wieków śpiewali
Alleluja, alleluja!
Alleluja, alleluja!

L i t a n i a

l o r e t a ń s k a

Kyrie elejson,
Stolico mądrości
Chryste elejson,
Przyczyno naszej radości
Kyrie elejson.
Przybytku Ducha Świętego
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchajPrzybytku chwalebny
nas.
Przybytku sławny pobożności
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami. Różo Duchowna
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Wieżo Dawidowa
Duchu Święty, Boże
Wieżo z kości słoniowej
Święta Trójco, Jedyny Boże
Domie złoty
Święta Maryjo, - módl się za nami
Arko przymierza
Święta Boża Rodzicielko
Bramo niebieska
Święta Panno nad pannami
Gwiazdo zaranna
Matko Chrystusowa
Uzdrowienie chorych
Matko Kościoła
Ucieczko grzesznych
Matko łaski Bożej
Pocieszycielko strapionych
Matko Miłosierdzia
Wspomożenie wiernych
Matko nieskalana
Królowo Aniołów
Matko najczystsza
Królowo Patriarchów
Matko dziewicza
Królowo Proroków
Matko nienaruszona
Królowo Apostołów
Matko najmilsza
Królowo Męczenników
Matko przedziwna
Królowo Wyznawców
Matko dobrej rady
Królowo Dziewic
Matko Stworzyciela
Królowo wszystkich Świętych
Matko Zbawiciela
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta
Panno roztropna
Królowo wniebowzięta
Panno czcigodna
Królowo Różańca świętego
Panno wsławiona
Królowo rodziny
Panno można
Królowo pokoju
Panno łaskawa
Królowo Polski
Panno wierna
Królowo świata
Zwierciadło sprawiedliwości
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
l.dz. 03/2019

zapowiedzi przedmałżeńskie 03-05-12 V 2019
narzeczony Wlazło Michał, kawaler zam. Reptowo
narzeczona Kozłowska Joanna, panna zam. Stargard
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ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj przypada I piątek, a jutro I sobota miesiąca. Rozpoczynamy cykl nabożeństw
pierwszo- sobotnich. Zapraszam do udziału w nich zwłaszcza wspólnoty Żywego
Różańca i wszystkich czcicieli Matki Bożej.
2. Trwając w miesiącu maju, pamiętajmy o naszej polskiej tradycji szczególnej
modlitwy razem z Maryją. Nabożeństwa majowe w niedziele przed wieczorną Mszą
Świętą, w tygodniu po Mszach Świętych (zgodnie z terminarzem). W pozostałe dni
gorąco zachęcam do prowadzenia modlitw samodzielnie zarówno w kościele w
Reptowie jak i w kaplicy w Niedźwiedziu.
3. Odwiedziny chorych w I sobotę po Mszy Św. wynagradzającej i zmianie tajemnic
Żywego Różańca (od około godziny 9.45).
4. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I komunii Świętej w najbliższą
niedzielę o godzinie 12.00.
5.Spotkanie dla rodziców dzieci przed I rocznicą komunii świętej również w
najbliższą niedzielę o godzinie 18.00 (przed nabożeństwem
majowym).
6. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy mieszkańcom
Data

Reptowo

Niedźwiedź

04 V 19

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

Rutkiewicz Marek i Maria

11 V 19

RODZICE DZIECI KOMUNIJNYCH

Szablewska Janina

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
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
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
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