Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia NMP Nr 15 (507)/20 dnia 22.03.2020

Pieśń na wejście: Kto się w opiekę odda Panu swemu
1. Kto się w opiekę odda Panu swemu,
2. Ciebie On z łowczych obieży wyzuje,
A całym sercem szczerze ufa Jemu,
I w zaraźliwym powietrzu ratuje.
Śmiele rzec może, mam obrońcę Boga,
W cieniu swych skrzydeł zachowa cię
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna
wiecznie,
trwoga.
Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.
1. czytanie (1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13) Namaszczenie Dawida na króla
Pan rzekł do Samuela: «Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity,
gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla». Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba
i powiedział: «Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec». Pan jednak rzekł do
Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie
tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a
Pan widzi serce». I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel
oświadczył Jessemu: «Nie ich wybrał Pan». Samuel więc zapytał Jessego: «Czy to już
wszyscy młodzieńcy? » Odrzekł: «Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce».
Samuel powiedział do Jessego: «Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy
uczty, dopóki on nie przyjdzie». Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał
piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to ten». Wziął więc
Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia duch Pański
opanował Dawida.
Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b))
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
Pan jest moim pasterzem, †
niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.
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Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, †
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.
Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
2. czytanie (Ef 5, 8-14) Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus
Bracia: Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie
jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość,
i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach
ciemności, a raczej piętnując je, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich dzieje
po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają
się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem.
Dlatego się mówi: «Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus».
Aklamacja (J 8, 12) Chwała Tobie, Królu wieków
Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.
Ewangelia (J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38) Uzdrowienie niewidomego od urodzenia
Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na
ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź,
obmyj się w sadzawce Siloam» – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i
wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż
to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli:
«Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem». Zaprowadzili więc
tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym
Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki
sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę».
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie
zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić
takie znaki?» I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego:
«A ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok».
Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?» I wyrzucili
go precz.
Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: «Czy ty wierzysz
w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym w Niego
uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie».
On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.
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Pieśń na ofiarowanie: Com przyrzekł Bogu.
1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,
2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią,
Dotrzymać pragnę szczerze.
Bóg pod postacią chleba
Kościoła słuchać w każdy czas,
Swym Ciałem Karmi duszę mą,
I w świętej wytrwać wierze.
By żyła w nim dla nieba.
O Panie Boże, dzięki Ci,
W to wierzyć zawsze mocno chcę,
Żeś mi Kościoła otwarł drzwi.
bo tego Kościół uczy mnie,
W nim żyć, umierać pragnę.
W nim żyć, umierać pragnę..
Pieśń na komunię:
Pan Wieczernik przygotował, swój zaprasza lud.
Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.
1. Przyjdźcie z ulic i opłotków bowiem
3. Przystępujmy z dziękczynieniem
mija czas. Przyjdźcie chorzy i ubodzy,
pożywajmy chleb, pijmy napój
Pan uzdrowi was.
nieśmiertelnych, aby życie mieć.
2. Każdy człowiek w domu Pańskim
4. Zakosztujcie i poznajcie tej Wieczerzy
swoje miejsce ma. Niech nikogo w nim
smak, z obfitości boskich darów bierzcie
nie braknie uczta Pańska trwa.
pełnię łask.
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 Ojcem,
Z radością niechaj służy i czcią.
Z radością każdy niech spieszy doń.
Albowiem Pan Bóg jest naszym Stwórcą,
Pan Bóg także naszym Pasterzem,
On w dłoniach swoich dzierży nasz los.
Za Nim jak owce dążymy wciąż.
Pieśń na zakończenie: Krzyżu Chrystusa.
1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, 3. Krzyżu Chrystusa, bądźże 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. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w naszym kraju stosując się do
wytycznych władz państwowych i duchownych ograniczamy liczbę uczestniczących
w liturgiach do 50 osób. Równocześnie proszę o zajmowanie ławek (co drugą), znak
pokoju będzie przekazywany poprzez ukłon. Jeżeli obawiamy się przyjmowania
komunii świętej do ust, możemy przyjmować ją na skrzyżowane ręce (w pierwszej
kolejności) lub tylko na sposób duchowy. Wszystkie celebracje sprawowane w kościele
parafialnym są dostępne on-line poprzez stronę www.reptowo.pl Przypominam również,
że ksiądz Arcybiskup udzielił dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych.
2. Drogi Krzyżowe w okresie postu w każdy piątek w Niedźwiedziu o godzinie 17:00,
w Reptowie po Mszy Świętej o godzinie 18:00. W niedziele o godzinie 08:40 przed
pierwszą Mszą Świętą Godzinki o Męce Pana Jezusa. Gorzkie Żale w Niedźwiedziu
(w miejscu godzinek o NMP), w Reptowie o godzinie 18:30.
3. Dziękuję za troskę o potrzeby materialne naszej wspólnoty parafialnej. Zgodnie
z naszą parafialną tradycją można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.
Ofiary można również przekazywać wpłacając na konto bankowe naszej parafii: BNP
Paribas 48 1750 0012 0000 0000 3431 3571, za szczodrość serca składam
podziękowanie Bóg Zapłać.
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3. Dziękuję za troskę o nasze świątynie:
Data

Reptowo

Niedźwiedź

21 III 20 Wiśniewscy Tadeusz i Barbara, Woźniak Wiesław i Monika

Kruczek Robert i Monika

28 III 20 Wojciechowscy:Henryk i Stanisława, Daniel i Kamila

Kruczek Ryszard i Alicja

komunikat kurii metropolitalnej szczecińsko-kamieńskiej
Okresy nieszczęść publicznych, klęsk i zagrożeń były zawsze traktowane jako okres
zwrócenia się do Pana Boga o pomoc i ochronę, co też widać wyraźnie w historii naszego
Narodu na przykładach ślubów króla Jana Kazimierza przy okazji Potopu Szwedzkiego,
licznych procesji błagalnych w czasie wojny polsko-bolszewickiej (której obchodzimy w
tym roku stulecie), czy Ślubów Jasnogórskich Sługi Bożego Ks. kardynała Stefana
Wyszyńskiego (wówczas więzionego przez komunistów w Komańczy).
Odpowiadając na prośbę wielu polskich katolików o zawierzenie naszych parafii
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, zwracamy się do Księży Proboszczów
z zachętą, aby odpowiedzieli na tę prośbę w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego,
25 marca br. [Zawierzenie naszej wspólnoty parafialnej będzie mieć miejsce w czasie
Mszy Świętej o godzinie 18:00. Wiernych zachęcam do łączności duchowej w tej
godzinie i uczestnictwa poprzez stronę www.reptowo.pl]
terminarz parafialny
22/03/2020
27/03/2020
29/03/2020

22/03/2020

25/03/2020
27/03/2020

29/03/2020

Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
niedziela „Laetare”
10:30 ++Jan (13 r.śm.), Bronisław, Roman Jaskólscy
piątek
17:00
Droga Krzyżowa
niedziela
10:30 ++Agnieszka, Katarzyna, Józef z rodziny Urbańskich, Monika Wójcikiewicz
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO
niedziela „Laetare”
08:40 Godzinki o Męce Pana Jezusa (on-line)
09:00 ++Stanisław Balcerek (9 r. śm.), Maria, Antoni, Józef z rodziny Krupskich
(on-line)
12:00 ++Waleria, Michał, Andrzej Ogonowscy; Sylwester Kaczmarek (on-line)
18:30
Gorzkie Żale (on-line)
19:00 +Henryk Kondracki -miesiąc po pogrzebie (on-line)
środa (dzień świętości życia)
18:00 ++Marianna, Jakub Kotrych i zm. z rodziny (on-line)
piątek
18:00 pro populo (on-line)
18:30
Droga Krzyżowa (on-line)
niedziela
08:40 Godzinki o Męce Pana Jezusa (on-line)
09:00 ++Maria, Andrzej, Witek, Herbert Parusel (on-line)
12:00 ++Rozalia, Antoni Chmielewscy, Zofia, Stanisław Weideman (on-line)
18:30
Gorzkie Żale (on-line)
19:00 ++Katarzyna i zm. z rodziny Maciejewskich (on-line)
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