Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 23 (448)/19 dnia 05.05.2019

Pieśń na wejście: Zwycięzca śmierci
1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana,
Utwierdza w wierze, aby nie wątpili.
Naród niewierny trwoży się, przestrasza
Obcuje z nimi, daje nauk wiele
Na cud Jonasza. Alleluja!
O swym Kościele. Alleluja!...!
lub:
Chcę przestąpić Jego próg.
Chcę przestąpić Jego próg
Pan radością mą, Pan radością mą,
Z dziękczynieniem w sercu mym,
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją
I w przedsionki Pana wejść, chwaląc Go.
jest.
Bo kolejny nadszedł dzień,
Pan radością mą, Pan radością mą,
Który dał dla mnie Bóg.
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.
1. czytanie (Dz 5, 27b-32. 40b-41) Cierpienie dla Imienia Jezusa
Arcykapłan zapytał apostołów: «Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto
napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew
tego Człowieka?» «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także
apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na
drzewie. Bóg wywyższył Go na miejscu po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, aby
zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my
właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni». I zabronili
apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed
Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa..
Psalm (Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a))
REFREN: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś *
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
Panie mój, Boże, †
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę *
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, *
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, †
a Jego łaska przez całe życie. *
Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele.
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Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, *
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, *
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.
2. czytanie (Ap 5, 11-14) Chwała Baranka
Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Istot żyjących, i Starców,
a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym:
«Baranek zabity jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć,
i chwałę, i błogosławieństwo». A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod
ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło:
«Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na
wieki wieków!» A cztery Istoty żyjące mówiły: «Amen». Starcy zaś upadli i oddali pokłon.
Aklamacja
Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył i zlitował się nad ludźmi.
Ewangelia (J 21, 1-19) Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom
Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli
razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie
Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić
ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej
nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie
nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?»
Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi,
a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon
Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem
prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc
za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci.
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł
do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i
wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo
tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!»
Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to
jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. To już trzeci raz
Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł
Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?»
Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki
moje». I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz
Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce
moje». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?»
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego:
«Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce
moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i
chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię
opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią
uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!».
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Pieśń na Ofiarowanie:

Radośnie Panu hymn śpiewajmy, Alleluja.
I dobroć Jego wysławiajmy, Alleluja.
1. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy, 9. Wychwalajmy Ojca wraz z Synem i
Alleluja. Wychwalajcie Pana nad wszystko Duchem, Alleluja. Wychwalajmy Pana
na wieki, Alleluja.
Stwórcę nieba, ziemi, Alleluja.
2. Wychwalajcie Pana Aniołowie Pańscy,
Alleluja. Wychwalajcie Pana Zastępy
niebieskie, Alleluja.

10. Wychwalajmy Boga, który rządzi
światem, Alleluja. Wychwalajmy Boga nad
wszystko na wieki, Alleluja.!

lub:
Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me
Cały jestem Twój, aż na wieki.

Oto moje serce, przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.

Pieśń na Komunię:

Oto jest dzień, który dał nam Pan
weselmy się i radujmy się w nim.
1. Niech nowy naród wybrany
mieszkańców nieba i ziemi
wyśpiewa radość paschalną
połączył w jednej Ojczyźnie
i nowym hymnem wysławia
5. A my, oddając Mu chwałę
Chrystusa Zmartwychwstałego.
Dobrego Króla błagajmy,
2.Gdyż On jak lew pełen mocy
by nas wprowadził do domu
podeptał smoka Otchłani
Swojego światła i szczęścia.
i tych, co w śmierci zasnęli
6. O stań się Jezu dla duszy
obudził głosem ożywczym.
radością Paschy wieczystej
3. Gdy piekło klęskę poniosło
i nas wskrzeszonych Twą mocą
Musiało zwrócić swa zdobycz
do swego przyłącz orszaku.
A rzesza już wyzwolonych
7. Niech Ciebie, Panie promienny,
podąża śladem Jezusa
powstały z martwych po męce,
4. Zwyciężył oto Zbawiciel
i Twego Ojca, i Ducha,
wspaniały Władca wszechświata
wysławia rzesza zbawionych.
Pieśń na uwielbienie:
Sławię Cię Panie, Alleluja,
Boś mnie wybawił, Alleluja.!
1. Wesel się niebo wysokie
4. Oto jest nasze pragnienie
i ziemia razem z morzami
Zrodzone z mocnej nadziei:
Chrystus zmartwychwstał po męce
Abyśmy z Panem wskrzeszeni
Przynosząc Życie śmiertelnym.
Do życia weszli wiecznego.
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.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. Trwając w miesiącu maju, pamiętajmy o naszej polskiej tradycji szczególnej modlitwy

2.
3.
4.
5.
Data

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.
Spotkanie Akcji Katolickiej w najbliższą środę po Mszy Świętej o godz. 18.00.
Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I komunii Świętej dziś o godz. 12.00.
Spotkanie dla rodziców dzieci przed I rocznicą komunii świętej również dziś
o godz. 18.00 (przed nabożeństwem majowym).
Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy mieszkańcom
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

6. Dziękuję za ofiary składane na rzecz naszej wspólnoty, zwłaszcza na dzieła inwestycyjne.
terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
05/05/2019 niedziela
10:30 ++Jan (20 r. sm.), Teresa, Janusz (10 r. sm.) Barczyńscy
07/05/2019 wtorek
18:00 pro populo
09/05/2019 czwartek
18:00 w intencji Magdy i Łukasza z okazji 10 rocznicy ślubu
12/05/2019 niedziela
10:30 +Zofia i Robert Szyndlarewicz

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO
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
06/05/2019 poniedziałek
07:00 pro populo
08/05/2019 środa
18:00 pro populo
10/05/2019 piątek
18:00 +Tadeusz Śliwka (m-c po pogrzebie)
11/05/2019 sobota
09:00 pro populo
12/05/2019 niedziela
09:00 ++Władysław Szyndlarewicz (8 r. sm.), Franciszka, Marcin
12:00 I Komunia Święta
19:00 ++Agnieszka, Czesław Zyra
III Niedziela Wielkanocna

strona 4

