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Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie

PIEŚŃ NA WEJŚCIE
1. Dałeś nam przykład, o Jezu,
Czterdziestu dni umartwienia;
Aby w nas ducha odnowić,
Wymagasz postu i skruchy.
2. Stań więc pośrodku Kościoła
I spójrz na jego pokutę;
Ciebie pokornie prosimy,
Byś przez nią z grzechu nas obmył.
3. Zło popełnione w przeszłości
Niech Twoja łaska zniweczy;
Chroń nas od dalszych upadków
I otocz swoją opieką.
4. Daj przez doroczną pokutę
Dostąpić win odpuszczenia,
Byśmy z radością czekali
Na światło Nocy Paschalnej.
5. W Trójcy Jedyny nasz Boże
Niech Ciebie wszechświat wysławia;
Pieśń nową Tobie śpiewamy
Za odrodzenie przez łaskę.
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LITURGIA SŁOWA BOŻEGO
PSALM

((PS 25 (24), 4-5. 6 I 7BC. 8-9 (R.: POR. 10))

DROGI TWE, PANIE, TO
ŁASKA I WIERNOŚĆ

1 CZYTANIE (RDZ 9, 8-15)

Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: «Oto Ja zawieram
przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was
będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze
zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze

Daj mi poznać Twoje drogi,

wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi.

Panie, * naucz mnie chodzić

Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie

Twoimi ścieżkami. Prowadź

zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie

mnie w prawdzie według

będzie potopu niszczącego ziemię». Po czym Bóg dodał: «A to

swych pouczeń, * Boże i

jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą

Zbawco, w Tobie mam

żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki,

nadzieję.

aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy
rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach,

Wspomnij na swoje

wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z

miłosierdzie, Panie, *

wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy

na swoją miłość, która trwa

wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia».

od wieków. Tylko o mnie
pamiętaj w swoim

2 CZYTANIE (1 P 3, 18-22)

miłosierdziu *ze względu na

Najdrożsi: Chrystus raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za

dobroć Twą, Panie.

niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity
wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. W Nim

Dobry jest Pan i łaskawy,

poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w

*dlatego wskazuje drogę

więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość

grzesznikom. Pomaga

Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to

pokornym czynić dobrze,

jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.Teraz również

*uczy ubogich dróg swoich.

zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez
obmycie brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego
sumienia

wobec

Boga

–

dzięki

zmartwychwstaniu

Jezusa

Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie
poddani Mu zostali aniołowie i Władze, i Moce.
AKLAMACJA (MT 4, 4B)

Chwała Tobie, Słowo Boże
Nie samym chlebem żyje człowiek,
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lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
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EWANGELIA (MK 1, 12-15)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez
Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł
do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!."

OFIAROWANIE

UWIELBIENIE

1. Nawróć się ludu w pokorze,

1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,

w poście i w płaczu i w żalu,

Dotrzymać pragnę szczerze.

a światłość twoja jak zorze,

Kościoła słuchać w każdy czas,

rozbłyśnie nad Jeruzalem.

I w świętej wytrwać wierze.

2. Nawróć się, córko Syjonu

O Panie Boże, dzięki Ci,

do Pana Boga swojego.

Żeś mi Kościoła otwarł drzwi.

Tułaczy przyjmij do domu,

W nim żyć, umierać pragnę.

łaknących obdaruj chlebem.

2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią,

3. Obmyj się dziś żywą wodą,

Bóg pod postacią chleba

bo Bóg ci przebaczyć gotów.

Swym Ciałem Karmi duszę mą,

Jak orzeł odnów swą młodość

By żyła w nim dla nieba.

i wzmocnij skrzydła do lotu.

W to wierzyć zawsze mocno chcę,

KOMUNIA

Bliskie jest królestwo Boże

Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.

1. Bóg jest Światłością

bo tego Kościół uczy mnie,
W nim żyć, umierać pragnę.

WYJŚCIE

I nie ma w Nim żadnej ciemności.

Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych,

Jeżeli chodzimy w światłości,

Nie damy pogrześć wiary!

Wtedy mamy łączność między sobą.
2. Krew Jezusa, Jego Syna,
Oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu,
To samych siebie oszukujemy.

Próżne zakusy duchów złych
i próżne ich zamiary.
Bronić będziemy Twoich dróg.
Tak nam dopomóż Bóg!.

3. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył,
Mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa.
4. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy,
A także za grzechy całego świata.
Dostępujemy odpuszczenia grzechów
Ze względu na Jego imię.
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INTENCJE I OGŁOSZENIA

KAPLICA W NIEDŹWIEDZIU

OGŁOSZENIA

sobota 20 lutego 2021

1. W czasie Wielkiego Postu zapraszam na

18:00 o potrzebne łaski dla Józefy (urodzinowa)

nabożeństwa odprawiane w tym czasie:

niedziela 21 lutego 2021

Piątki - Droga Krzyżowa

10:00 Gorzkie Żale

- Kaplica MB w Niedźwiedziu - godzina 17:00,

10:30 ++Małgorzata, Stanisław Kołodziejscy

- Kościół Parafialny w Reptowie - godzina 18:30.

piątek 26 lutego 2021

Niedziela - Godzinki o Męce Pana Jezusa

17:00 Droga Krzyżowa

- Kościół Parafialny w Reptowie - godzina 08:40.

sobota 27 lutego 2021

Niedziela - Gorzkie Żale

18:00

- Kaplica MB w Niedźwiedziu - godzina 10:00,

niedziela 28 lutego 2021

10:00 Gorzkie Żale
10:30

KOŚCIÓŁ W REPTOWIE

niedziela 21 lutego 2021

08:40 Godzinki o Męce Pana Jezusa
09:00 +Maria Lis (20 r. śm.) i zmarli z rodziny
12:00 ++Antoni , Michał, Czesława (f) Huber
18:30 Gorzkie Żale
19:00 +Mieczysław Stateczny (3 r. śm.)
poniedziałek 22 lutego 2021

07:00
środa 24 lutego 2021

18:00
piątek 26 lutego 2021

18:00 +Beata Ostrowska (z racji urodzin)
18:30 Droga Krzyżowa
niedziela 28 lutego 2021

08:40 Godzinki o Męce Pana Jezusa
09:00 ++Maria i Stanisław Kucharek
12:00 ++Agnieszka, Władysław, Henryk Janiccy
18:30 Gorzkie Żale
19:00 +Edward Sznycer (30 r. śm.)

- Kościół Parafialny w Reptowie - godzina 18:30.
Rekolekcje Wielkopostne (07-10.03.2021)

Msze Święte z nauką dla dorosłych w niedziele
według stałego porządku, W tygodniu godzina
09:00 i 19:00 - Reptowo, 18:00 - Niedźwiedź.
Nauki dla dzieci - forma zostanie podana
w późniejszym czasie zgodnie z zaleceniami
epidemiologicznymi.
2. W ramach jałmużny wielkopostnej - można

w tym roku złożyć ofiarę na leczenie
ks. Tomasza Kuryłowicza - proboszcza z Wisełki.
3. Dziękuję za wszelkie ofiary składane na rzecz

naszej wspólnoty parafialnej. Podobnie jak
w latach ubiegłych możemy wesprzeć naszą
parafię

przez

przekazanie

1%

-

KRS

0000281775 - cel szczegółowy REPTOWO.
4. Dziękuję za troskę o nasze świątynie:

- 20.02.2021: Reptowo- Maciąg Ryszard
i Arlena, Dawid i Malwina Maciąg
Niedźwiedź - Prądzyńscy Henryk i Teresa
- 27.02.2021: Reptowo- Mikuła Grzegorz
i Agnieszka, Kajdan Zbigniew i Joanna,
Niedźwiedź- Tarnawscy Zbigniew i Teresa.
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