Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 26 (518)/20 dnia 17.05.2020

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!.
1. czytanie (Dz 8, 5-8. 14-17) Apostołowie nakładali ręce, a wierni
otrzymywali Ducha Świętego Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa.
Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił.
Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też
sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym
mieście.
Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali
do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha
Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana
Jezusa. Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha
Świętego.
Psalm (Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1b))
REFREN: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, *
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu wspaniałą oddajcie. *
Powiedzcie Bogu: «Jak zadziwiające są Twe dzieła!
Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, *
niech Twoje imię opiewa».
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, *
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!
Morze na suchy ląd zamienił, *
pieszo przeszli przez rzekę.
Nim się przeto radujmy! *
Jego potęga włada na wieki.
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Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, †
którzy boicie się Boga, *
opowiem, co uczynił mej duszy.
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby *
i nie oddalił ode mnie swej łaski.
2. czytanie (1 P 3, 15-18) Znaczenie śmierci Chrystusa
Najdrożsi: Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za Świętego i bądźcie zawsze
gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która
w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy
oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez
to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć,
czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc.
Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za
niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale
powołany do życia przez Ducha..
Aklamacja (J 14, 23)
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.
Ewangelia (J 14, 15-21) Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać
moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na
zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie
zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.
Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie
widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję, i wy żyć będziecie. W owym dniu
poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten
będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».
Pieśń na Ofiarowanie:

Składamy Ci, Ojcze, to coś Ty nam dał:
owoc pracy, byś w ofierze przyjąć go chciał.
1. Chleb i wino przynosimy na ołtarz
3. Jezus za nas oddał życie, bo kocha
Twój,/ Nasze myśli, słowa, czyny, nasz
nas, / Z krzyża uczy nas miłości, co
trud i znój.
przetrwa czas.
Pieśń na Komunię: Panie, pragnienia ludzkich serc Ty zaspokoisz sam.
Przyjdź Chlebie żywy Zbawco nasz, Pszeniczny Darze, przyjdź!
1. Jak pasterz woła owce swe i znają jego Godnymi czynisz dzisiaj nas niebieski
głos/ Tak wzywasz nas, rodzinę swą; Za
dzielić Chleb.
Tobą chcemy iść!
3. Ty, Panie, dajesz siebie nam, by naszym
2. Z radością więc śpiewamy Ci ten
życiem być./ Jak braciom służyć, naucz, jak
dziękczynienia hymn.
miłością, prawdą żyć.
Pieśń na uwielbienie:
Przyjdę do was w moim Duchu
i rozraduję wasze serca.
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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!
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 o godzinie 18:30 w kościele parafialnym. Zachęcam
również do trwania na modlitwie litanijnej w naszych domach i w świątyniach w
pozostałe dni tygodnia.
W tym tygodniu proszę o samodzielne odmówienie litanii loretańskiej i
różańca w piątek i sobotę.
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. W związku ze stopniowy znoszeniem ograniczeń w liczbie wiernych uczestniczących w
nabożeństwach w kościołach w naszych świątyniach może znajdować się w Reptowie
22 osoby (18 + 4 osoby chór), w Niedźwiedziu 9 osób. Na zewnątrz kościoła
uczestniczymy zachowując bezpieczną odległość.
4. Od najbliższej soboty wznawiamy kolejność sprzątania kościoła w Reptowie.
Osoby, które zachowują restrykcje i nie wychodzą z domu proszę o wcześniejszą
informację i przekazanie prośby o sprzątnięcie osobom następnym.
23 maja 2020 Parada Agnieszka, Król Maciej i Iwona
30 maja 2020 Tulew Mirosław i Marzena
Kaplica w Niedźwiedziu zgodnie z deklaracją osób obecnie uczęszczających do końca
maja będzie sprzątana przez te osoby. Wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy
w tym trudnym okresie dbali i dbają o nasze kościoły jest to szczególny
wyraz troski o potrzeby wspólnoty kościoła. Dziękuję również za
zrozumienie podejmowanych decyzji.
5. Dziękuję za ofiary składane na rzecz naszej wspólnoty teraz zasadniczo poprzez
rachunek bankowy, za troskę o naszą wspólnotę. 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.
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terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
16/05/2020
17/05/2020

19/05/2020
21/05/2020
23/05/2020
24/05/2020

sobota
18:00 pro populo / intencja wolna
niedziela
10:30 Msza Święta ze względu na możliwość transmisji ON-LINE i
uczestnictwa wiernych jest odprawiana w kościele parafialnym w
Reptowie
wtorek
18:00 pro populo / intencja wolna
czwartek
18:00 pro populo / intencja wolna
sobota
18:00 formularz niedzielny - pro populo / intencja wolna
niedziela
10:30 Msza Święta ze względu na możliwość transmisji ON-LINE i
uczestnictwa wiekszej ilości wiernych jest odprawiana w kościele
parafialnym w Reptowie

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO (ON-LINE)
17/05/2020

18/05/2020
20/05/2020
24/05/2020

niedziela
09:00 ++Józefa, Teodozja Kałwa
10:30 ++Zofia Szyndlarewicz, Robert
12:00 ++Barbara, Kazimierz Banaszak
19:00 ++Agnieszka, Czesław Zyra, Eugeniusz Kołakowski
poniedziałek
18:00 pro populo / intencja wolna
środa
18:00 pro populo / intencja wolna
niedziela
09:00 ++Tomasz, Stanisław, Genowefa, Czesław
10:30 o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Stanisława z okazji 1
urodzin
12:00 ++Stanisława (f), zmarli z rodziny Szamszur, Kozłowskich, Cęncyk
19:00 +Tomasz Wołoszyn (37 r. śm.), +Kazimierz Wołoszyn (2 r. śm.)
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