Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 27 (519)/20 dnia 24.05.2020

Pieśń na wejście: Chrystus Pan w niebo wstępuje.
1. Chrystus Pan w niebo wstępuje, * niech anieli, * kiedy Chrystusa ujrzeli: *
się wierny lud raduje! * Na cześć Jego Alleluja, alleluja!
zawołajmy, * chwałę Panu zaśpiewajmy: * 3. Chrystus Pan wstąpił dnia tego * do
Alleluja, alleluja!
królestwa niebieskiego, * równy w
2. Chóry niebian Go witają, * cześć i Bóstwie Ojcu swemu * usiadł po prawicy
chwałę Mu oddają; * wielce cieszą się Jemu. * Alleluja, alleluja!
1. czytanie (Dz 1, 1-11) Uniósł się w ich obecności w górę
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od
początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez
Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele
dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.
A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać
obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce
zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».
Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?»
Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją
władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi
świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy
jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj
mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się
w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go
wstępującego do nieba».
Psalm (Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6))
REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
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Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.
2. czytanie (Ef 1, 17-23) Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy
Bracia: Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha
mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy
serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały
Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas
wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go
z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką
Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem,
wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.
I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla
Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi
sposobami.
Aklamacja (Mt 28, 19a. 20b)
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Ewangelia (Mt 28, 16-20) Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go
ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i
przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata».
Pieśń na Ofiarowanie: Idźcie na cały świat * i nauczajcie wszystkie narody!
2. Nie wyście Mnie wybrali, * ale Ja was
4. Jak Ojciec Mnie posłał, * tak i Ja was
wybrałem * i przeznaczyłem was na to, *
posyłam. * Weźmijcie Ducha Świętego *
abyście szli i owoc przynosili
i bądźcie Moimi świadkami aż po krańce
ziemi.
lub:
Zwycięzca śmierci
1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, *
3. Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, * gdy
wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. * Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale; * Ojcu
Naród niewierny trwoży się, przestrasza, * swojemu już uczynił zadość, * nam niesie
na cud Jonasza. Alleluja!
radość. Alleluja!.
Pieśń na Komunię: Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić.
1. Jezusa ukrytego mam w Sakramencie
On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu;
czcić, * wszystko oddać dla Niego, Jego
* dla Jego Boskiej chwały, życie poświęćmy
miłością żyć! *
Mu! *
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Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, Tyś w Wieczerniku siebie raz tylko uczniom
* bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus dał, * w ołtarzu się, jak w niebie,
mój!
powszednim chlebem stał. *
3. O Niebo mojej duszy, najsłodszy Jezu
Chciałbym tu być aniołem, co śpiewa ciągle
mój, * dla mnie, wśród ziemskiej suszy Tyś cześć, * z rozpromienionym czołem Tobie
szczęścia pełen zdrój. *
swe serce nieść.
Pieśń na uwielbienie:
Chwalcie Pana wszyscy
1. Chwalcie Pana wszyscy, wy, z niebieskich 2. Wy najwyższe nieba i wy zdroje wód, *
gór, * wojska niezliczone, wy, anielski chór. co wisicie w górze, chwalcie Pański cud. * =
* = Słońce, księżyc, gwiazdy, świecąc w
Ledwie Pan Bóg wyrzekł jedno słowo swe, *
dzień i w noc, * chwalcie Pana swego,
a stanęło wszystko na rozkazy te.
chwalcie Jego moc!
lub:
Nieście chwałę, mocarze
Nieście chwałę, mocarze, Panu
Jego ze wszech naświętsze imię
mocniejszemu,
wyznawajcie,
Nieście chwałę, królowie, Królowi
Jemu w kościele świętym Jego się
większemu;
kłaniajcie!
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. Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Za tydzień Uroczystość Zesłania
Ducha Świętego, kończąca okres wielkanocny.
2. Nabożeństwo majowe w dni powszednie z wystawieniem Najświętszego
Sakramentu i dalszą indywidualną adoracją zakończoną różańcem o godzinie
20:30 i Apelem Jasnogórskim odprawiane 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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
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06 czerwca 2020 Szyndlarewicz Wiesław i Maria, Wolscy Jarosław i Małgorzata
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.
6. 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.
terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
23/05/2020 sobota
18:00 formularz niedzielny - pro populo / intencja wolna
24/05/2020 niedziela
10:30 Msza Święta ze względu na możliwość transmisji ON-LINE i uczestnictwa
większej ilości wiernych jest odprawiana w kościele parafialnym w Reptowie
26/05/2020 wtorek
18:00 we własnej intencji - z racji rocznicy święceń kapłańskich
28/05/2020 czwartek
18:00 pro populo / intencja wolna
30/05/2020 sobota
18:00 formularz niedzielny, ++Dariusz Konieczny (10 r. śm.), Stanisław Konieczny
31/05/2020 niedziela
10:30 Msza Święta ze względu na możliwość transmisji ON-LINE i uczestnictwa
większej ilości wiernych jest odprawiana w kościele parafialnym w Reptowie
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO (ON-LINE)
24/05/2020 niedziela
09:00 ++Tomasz, Stanisław, Genowefa, Czesław
10:30 o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Stanisława z okazji 1 urodzin
12:00 ++Antonina, Piotr, za ich rodzeństwo, dzieci i wnuczkę
19:00 +Tomasz Wołoszyn (37 r. śm.), +Kazimierz Wołoszyn (2 r. śm.)
25/05/2020 poniedziałek
18:00 w intencji rodziców, o zdrowie i Boże błogosławieństwo
27/05/2020 środa
18:00 pro populo
29/05/2020 piątek
18:00 pro populo
31/05/2020 niedziela
09:00 ++Kazimierz, Irena Zalewscy i zm. z rodziny
10:30 pro populo
12:00 ++Marianna, Jan Lewandowscy, Józefa, Józef, Bronisław Słowińscy i zm. z
rodziny Burniewicz
19:00 ++Zdzisław Strzelecki (miesiąc po pogrzebie)
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