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Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie

PIEŚŃ NA WEJŚCIE
1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana,
Naród niewierny trwoży się, przestrasza
Na cud Jonasza. Alleluja!
2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,
Anioł zstępuje, niewiasty pociesza:
"Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został,
Pan z martwych powstał." Alleluja!

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO
PSALM

1. CZYTANIE (DZ 2, 14. 22B-32)

(PS 16 (15), 1B-2A I 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: POR. 1B)) W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i
przemówił donośnym głosem: «Mężowie Judejczycy i wszyscy
mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie
uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego
Zachowaj mnie, Boże, bo
posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami
chronię się do Ciebie, * mówię
i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym
do Pana: «Ty jesteś Panem
sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia
moim».
Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i
Pan moim dziedzictwem i
zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż
przeznaczeniem, *
niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid mówi o
to On mój los zabezpiecza.
Nim: „Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej
prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i
Błogosławię Pana, który dał mi
rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w
rozsądek, * bo serce napomina
nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz
mnie nawet nocą.
Świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i
Zawsze stawiam sobie Pana
napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim”.
przed oczy, *
Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid
On jest po mojej prawicy, nic
umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po
mną nie zachwieje.
dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł
mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział
Dlatego cieszy się moje serce i
przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie
dusza raduje, *
pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi.
a ciało moje będzie spoczywać
Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego
bezpiecznie,
świadkami».
bo w kraju zmarłych duszy mej
SEKWENCJA
nie zostawisz * i nie dopuścisz, (mężczyźni)
bym pozostał w grobie.
Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
pełnię radości przy Tobie
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
i wieczne szczęście *
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
po Twojej prawicy.
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
(kobiety)
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
AKLAMACJA
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
(PS 118 (117), 24)
A miejscem spotkania będzie Galilea.
Oto dzień, który Pan uczynił,
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
radujmy się nim i weselmy.
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

STRZEŻ MNIE, O BOŻE,
TOBIE ZAUFAŁEM

EWANGELIA (MT 28, 8-15)
Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką
radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!»
One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie
się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».
Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o
wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i
rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdy spaliśmy. A gdyby to
doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu».
Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami,
i trwa aż do dnia dzisiejszego.

OFIAROWANIE

1. Chrystus zmartwychwstan jest,

Nam na przykład dan jest,
Iż mamy z martwych powstać,
Z Panem Bogiem królować. Alleluja.
3. Trzy Maryje poszły,
Drogie maści niosły.
Chciały Chrysta pomazać,
Jemu cześć i chwałę dać. Alleluja.
6. Gdy nad grobem stały,
Rzekł im Anioł biały:
Nie bójcie się Maryje,
Zmartwychwstał Pan i żyje. Alleluja.

UWIELBIENIE

Sławię Cię Panie, Alleluja,

Boś mnie wybawił, Alleluja.
1. Wesel się niebo wysokie
i ziemia razem z morzami
Chrystus zmartwychwstał po męce
Przynosząc Życie śmiertelnym.
2. Czas zmiłowania powrócił,
Zabłysnął dzień wybawienia,
W którym przez krew Barankową
Z ciemności świat się wyzwolił.

PIEŚŃ NA WYJŚCIE

1. Wesel się Królowo miła,
bo Ten, któregoś zrodziła,
zmartwychwstał Pan
nad panami.
Módl się do Niego za nami.
Alleluja, alleluja!

2. Ciesz się i wesel się
w niebie,
proś Go za nami
w potrzebie,
byśmy się też tam dostali
i na wiek wieków śpiewali
Alleluja, alleluja!

KOMUNIA
1. Otrzyjcie już łzy płaczący,
żale z serca wyzujcie
Wszyscy w Chrystusa wierzący,
weselcie się, radujcie.
Bo zmartwychwstał samowładnie,
jak przepowiedział dokładnie.
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja
2. Darmo kamień wagi wielkiej;
Żydzi na grób wtłoczyli
Darmo dla pewności wszelkiej
zbrojnej straży użyli.
Na nic straż, pieczęć i skała,
nad grobem Pana się zdała.
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja
4. Salome i dwie Maryje
w grobie czasu rannego
Słyszały głos: "Pan wasz żyje.
tu tylko odzież Jego.
Idźcie i to wszystko, coście
widziały, uczniom ogłoście".
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja
5. Niewiasty te się z nadziei
widzenia Pana cieszą
I zaraz do Galilei
z nowiną słodką śpieszą;
Oznajmują co widziały,
co im mówił Anioł biały.
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja

INTENCJE I OGŁOSZENIA

NIEDŹWIEDŹ

REPTOWO

poniedziałek 5 kwietnia 2021

poniedziałek 5 kwietnia 2021

10:30

09:00
dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinie Piętka

+Józefa Łuczak (babcia ofiarodawcy,
intencja z racji przypadających imienin
zmarłej) oraz za jej rodzinę Stefana

12:00
dziękczynna za otrzymane łaski w życiu z prośbą o dlasze Boże
błogosławieństwo dla Pawła z okazji 40 urodzin

Łuczak (mąż), Paweł Łuczak(syn), Anna

19:00

Liberkowska (córka)

+Stanisław Bąk (z racji pogrzebu, w 2 miesiąc)

wtorek 6 kwietnia 2021

środa 7 kwietnia 2021

18:00

18:00

czwartek 8 kwietnia 2021

piątek 9 kwietnia 2021

18:00

18:00 rez.

sobota 10 kwietnia 2021

niedziela 11 kwietnia 2021

18:00

09:00
++Jan Samszur (3 r. śm.), Władysław (m), Stanisława (f) Marianna

niedziela 11 kwietnia 2021

Szamszur z rodziny Kozłowskich, Cencyk; Henryk Malarczyk

10:30 o Boże błogosławieństwo i

12:00

potrzebne łaski dla syna ofiarodawcy

+Józef i zm. z rodziny Pawłowskich
19:00
+Marta i Józef Gawlik

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Czas Wielkanocny rozpoczęliśmy choć

4. Dziękuję również za dary materialne na rzecz naszej wspólnoty

skromniej to po Uroczystych obchodach

parafialnej oraz potrzebujących. Za życzliwość i ofiarność.

Świętego

Paschalnego.

Podobnie jak w latach poprzednich możemy wesprzeć naszą

Rekolekcji

wspólnotę przekazując 1% KRS 0000281775, cel szczegółowy

Triduum

Dziękujemy

za

czas

Wielkopostnych.

REPTOWO.

2. Dziękuję wszystkim, którzy mogli się

5. W najbliższą sobotę (10 kwietnia 2021) odwiedzę chorych z

zaangażować za dyspozycyjność i wolę

komunią wielkanocną (od godziny 09:00, osoby przebywające

pomocy. Zdając sobie sprawę, że nie

na kwarantannie, izolacji, będące aktualnie w szpitalu lub

wszyscy mogli się włączyć w obchody i

obawiające się o swoje zdrowie, proszę o informacje telefoniczną

pomoc na sposób tradycyjny, dziękuję

o rezygnacji z wizyty (tel. 507 025 850)

więc

także

wsparcie

modlitewne

6. W przyszłą niedzielę (2 niedziela miesiąca) odbędzie się po

podejmowanych wyzwań.

W sposób

Mszy Świętej o godzinie 12:00 spotkanie z rodzicami dzieci

szczególny dziękuję za pomoc Żywemu

komunijnych.

Różańcowi

6. Dziękuję za troskę o nasze świątynie, sprzątanie, dekoracje

i

Katolickiej,

KGW

Reptowo,

OSP

Akcji

Niedźwiedź,

piątek, 2 kwietnia 2021

zaangażowanym w liturgię.

Reptowo: Olczyk Teresa i Świeczak Bożena,

3. Wyrażam wdzięczność za otwartość na

Niedźwiedź: Cegielscy Tadeusz i Renata,

potrzeby

najuboższych

przygotowanie
przekazanie

i

darów

za

osobiste

sobota, 10 kwietnia 2021

i

ich

Reptowo: Gębka Marek Dorota, Sznycer Genowefa

im

Niedźwiedź: Rutkiewicz Marek i Maria

