Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 25 (517)/20 dnia 10.05.2020

Pieśń na wejście:

Radośnie Panu hymn śpiewajmy, Alleluja.
I dobroć Jego wysławiajmy, Alleluja.
1. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy,10. Wychwalajmy Boga, który rządzi
Alleluja.
światem, Alleluja.
Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki,Wychwalajmy Boga nad wszystko na wieki,
Alleluja.
Alleluja.
1. czytanie (Dz 6, 1-7) Wybór pierwszych diakonów
Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że
przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Dwunastu, zwoławszy
wszystkich uczniów, powiedziało: «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo
Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie,
cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś
oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa».
Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i
Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja,
prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy, modląc się, nałożyli na nich
ręce. A słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a
nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.
Psalm (Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19 (R.: por. 22))
REFREN: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.
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Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.
2. czytanie (1 P 2, 4-9) Powszechne kapłaństwo
Najmilsi: Przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie
przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie,
jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla
składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się
w Piśmie: «Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w
niego, na pewno nie zostanie zawiedziony».
Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień,
który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła – i kamieniem obrazy, i skałą
potknięcia się. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni.
Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym,
ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który
was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła.
Aklamacja (J 14, 6)
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
Ewangelia (J 14, 1-12) Ja jestem drogą i prawdą, i życiem
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w
Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było,
to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i
przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam,
gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę».
Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać
drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i
mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?
Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie
wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie
wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie
przynajmniej ze względu na same dzieła!
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych
dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca»..
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Pieśń na Ofiarowanie: Panie, umocnij wiarę naszą.
1. Tak Bóg świat umiłował,
3. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię,
że zesłał nam swojego Syna.
nauczajcie wszystkie narody.
2. Każdy, kto w Niego wierzy,
4. Kto uwierzy i chrzest przyjmie,
będzie miał życie wieczne.
otrzyma zbawienie..
Pieśń na Komunię:
Sławię Cię Panie, Alleluja,
Boś mnie wybawił, Alleluja..
1. Wesel się niebo wysokie
Bóg swą potęgę okazał,
i ziemia razem z morzami
Gdyż Pokonany zwyciężył.
Chrystus zmartwychwstał po męce
6. Bądź dla nas, Jezu, radością
Przynosząc Życie śmiertelnym.
I światłem Paschy wieczystej,
2. Czas zmiłowania powrócił,
Przyłącz do swego orszaku
Zabłysnął dzień wybawienia,
Na nowo łaską zrodzonych.
W którym przez krew Barankową
7. Panie, co chwałą jaśniejesz
Z ciemności świat się wyzwolił.
Po swym zwycięstwie nad śmiercią,
3. Śmierć poniesiona na krzyżu
Tobie z Twym Ojcem i Duchem
Zgładziła grzechy ludzkości;
Niech będzie sława na wieki..
Pieśń na uwielbienie:
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....
Pieśń na wyjście:
Zwycięzca śmierci.
1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana,
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. W tym roku nabożeństwo majowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i
dalszą indywidualną adoracją zakończoną różańcem o godzinie 20:30 i Apelem
Jasnogórskim odprawiane jest w dni powszednie po Mszach Świętych (g. 18:00)
w kościele parafialnym
w poniedziałki, środy i piątki,
w kaplicy w Niedźwiedziu we wtorki, czwartki i soboty.
W niedziele nabożeństwo majowe będzie odprawiane o godzinie 18:30 w kościele
parafialnym. Zachęcam również do trwania na modlitwie litanijnej w naszych domach
i w świątyniach w pozostałe dni tygodnia.
2. Od
soboty 18.04.2020 do odwołania jest sprawowana w kaplicy
w Niedźwiedziu Msza Święta według formularza niedzielnego o godzinie 18:00.
Osoby, które zamawiały intencje na niedziele na godzinę 10:30 mogą poprosić o
przełożenie jej odprawienie na sobotę.
3. 16 maja pamiętajmy w modlitwie o Księdzu Arcybiskupie, który obchodzi swoje święto
patronalne. W tym dniu o godzinie 11:00 w kościele przy ul. Pocztowej dostojny
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solenizant będzie przewodniczyć Mszy Świętej o godzinie 11:00 w czasie której
świątynia ta zostanie ustanowiona Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli.
4. Dziękuję za ofiary składane na rzecz naszej wspólnoty teraz zasadniczo poprzez
rachunek bankowy, za troskę o naszą wspólnotę. Również możemy wesprzeć naszą
parafię przekazując 1% rozliczając się z podatku PIT (w tym roku
deklaracje można składać do końca maja). Wystarczy wpisać numer organizacji
KRS 0000281775 i podać cel szczegółowy - Reptowo w odpowiednich rubrykach
rocznego rozliczenia.
terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
09/05/2020 sobota
18:00 pro populo
10/05/2020 niedziela
10:30 Msza Święta ze względu na możliwość transmisji ON-LINE i uczestnictwa
wiernych jest odprawiana w kościele parafialnym w Reptowie
12/05/2020 wtorek
18:00 pro populo / intencja wolna
14/05/2020 czwartek
18:00 pro populo / intencja wolna
16/05/2020 sobota
18:00 pro populo / intencja wolna
17/05/2020 niedziela
10:30 Msza Święta ze względu na możliwość transmisji ON-LINE i uczestnictwa
wiernych jest odprawiana w kościele parafialnym w Reptowie
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO (ON-LINE)
10/05/2020 niedziela
09:00 +Władysław Szyndlarewicz
10:30 w intencji Wiktora z racji 9 urodzin - o potrzebne łaski i Boże
błogosławieństwo
12:00 z okazji urodzin ofiarodawcy Zofii oraz o Boże błogosławieństwo w całej
rodzinie
19:00 ++Jerzy Gruszczyński (15 r. śm.), Zofia i zm. z rodziny
11/05/2020 poniedziałek
18:00 za zmarłych z rodziny Czerniawskich, Więckowskich, Anetę Troczyńską oraz
za dusze w czyścu cierpiące
13/05/2020 środa
18:00 w intencji strażaków OSP działających na terenie Gminy Kobylanka (intencja
od kapelana gminnego)
15/05/2020 piątek
18:00 ++Adam, Julia Mikuła, Stanisłwa, Wiktoria Szyndlarewicz, Jan, Zygmunt
Mikuła
17/05/2020 niedziela
09:00 ++Józefa, Teodozja Kałwa
10:30 ++Zofia Szyndlarewicz, Robert
12:00 ++Barbara, Kazimierz Banaszak
19:00 ++Agnieszka, Czesław Zyra, Eugeniusz Kołakowski
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