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Pieśń na wejście: Boże, coś Polskę
1. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały!
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!

2. Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem
Wspierał walczących za najświętszą
sprawę, I chcąc świat cały mieć jej męstwa
świadkiem. W nieszczęściach samych
pomnażał jej sławę.
3. Powstała z grobu na Twe władne słowo
Polska, wolności narodów chorąży.
Pierzchnęły straże, a ponad jej głową
Znów swobodnie Orzeł Biały krąży !

PIERWSZE CZYTANIE [Iz 9,1-6]
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju
mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się
przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego
ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki
Madianitów. Bo każdy but pieszego żołnierza, każdy płaszcz zbroczony krwią, pójdą na
spalenie, na pastwę ognia. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg
Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez
granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i
sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.
PSALM RESPONSORYJNY: [Ps 72 (71), 1-2. 3-4ab.7-8.12-13 (R.: por. 7)]

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
Boże przekaż Twój sąd Królowi
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu,
aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
i ubogimi według prawa.
Niech góry przyniosą pokój ludowi,
a wzgórza sprawiedliwość.
Otoczy opieką ubogich z ludu,
będzie ratował dzieci biedaków.
1

Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza,
od Rzeki aż po krańce ziemi
DRUGIE CZYTANIE [Kol 3,12-15]
Bracia. Jako wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne
miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając
sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak
i wy! Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości.
A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani
w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni!
AKLAMACJA [J 14,27]
Pokój wam zostawiam,
pokój mój wam daję.
EWANGELIA [J 14, 23-29]
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją
naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.
Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest
moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was.
A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego
nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam,
pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce
wasze ani się lęka! Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was.
Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest
ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy
się to stanie.
Pieśń na ofiarowanie: Czego chcesz od nas Panie
1. Czego chcesz od nas Panie, za Twe hojne 4. Bądź na wieki pochwalon,
dary, Czego za dobrodziejstwa, którym nie nieśmiertelny Panie; Twoja łaska, Twa
masz miary? Kościół Cię nie ogarnie,
dobroć nigdy nie ustanie.
wszędy pełno Ciebie, I w otchłaniach
Chowaj nas póki raczysz, na tej niskiej
i w morzu, na ziemi i w niebie.
ziemi, Jeno zawżdy niech będziem pod
skrzydłami Twymi.
Pieśń na komunię: Jeden chleb
1. Jeden chleb co zmienia się w Chrystusa
Ciało. Z wielu ziaren pszenicznych się
rodzi,
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało
Z soku wielu winnych gron pochodzi.
Ref. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna
Tak niech miłość złączy nas ofiarna,
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
Tak nas Chryste w swoim złącz Kościele

2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej
owczarni. Zabłąkane owce, które giną.
W jeden Kościół zbierz na nowo i
przygarnij. Byśmy jedną stali się rodziną.
3. Na ramiona swoje weź, o Panie,
tych, co sami wrócić już nie mogą!
Niechaj zjednoczenia cud się stanie,
prowadź nas ku niebu wspólną drogą.
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Pieśń na uwielbienie: Ciebie Boga wysławiamy
1. Ciebie Boga wysławiamy,
8. Tyś pokruszył śmierci wrota;
Tobie Panu wieczna chwała,
starł jej oścień w męki dobie
Ciebie Ojca, niebios bramy,
I rajskiego kraj żywota,
Ciebie wielbi ziemia cała.
otworzyłeś wiernym sobie.
2. Tobie wszyscy Aniołowie,
9. Po prawicy siedzisz Boga,
Tobie Moce i Niebiosy,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Cheruby, Serafinowie,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
ślą wieczystej pieśni głosy.
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
3. Święty, Święty, nad Świętymi,
10. Prosim, słudzy łask niegodni,
Bóg Zastępów, Król łaskawy,
wspomóż, obmyj grzech co plami,
Pełne niebo z kręgiem ziemi,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Majestatu Twojej sławy.
Drogiej swojej Krwi strugami.
4. Apostołów Tobie rzesza,
11. Ze Świętymi w blaskach mocy,
chór Proroków pełen chwały,
wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Tobie hołdy nieść pośpiesza
Zbaw o Panie, lud sierocy,
Męczenników orszak biały.
Błogosław dziedzictwo swoje.
5. Ciebie poprzez okrąg ziemi,
12. Rządź je, broń po wszystkie lata,
z głębi serca ile zdoła,
prowadź w niebios błogie bramy,
Głosy ludów zgodzonymi,
My w dzień każdy, Władco co świata,
wielbi święta pieśń Kościoła.
Imię Twoje wysławiamy.
6. Niezmierzonej Ojca chwały,
13. Po wiek wieków nie ustanie,
Syna Słowo wiekuiste,
Pieśni, co sławi Twoje czyny,
Z Duchem wszechświat wielbi cały,
O w dniu onym racz nas Panie
Królem chwały Tyś, o Chryste.
od wszelakiej ustrzec winy.
7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
14. Zjaw swą litość w życiu całym
by świat zbawić swoim zgonem,
tym, co żebrzą Twej opieki:
Przyoblókłszy się w człowieka,
w Tobie Panie zaufałem,
nie wzgardziłeś Panny łonem,
Nie zawstydzę się na wieki.
Pieśń na wyjście: Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych
1. Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych,
2. Ze wszystkich świątyń, chat i pól
Nie damy pogrześć wiary!
Popłynie hymn wspaniały;
Próżne zakusy duchów złych
Niech żyje Jezus Chrystus Król
i próżne ich zamiary.
w koronie wiecznej chwały!
Bronić będziemy Twoich dróg.
Niech, żyje Maria! Zabrzmi róg.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj - 11 listopada - 99 rocznica odzyskania Niepodległości. Dziękuję
w sposób szczególny Pocztom Sztandarowym, Strażakom, Skautom,
Akcji Katolickiej, Przedstawicielom Szkoły Podstawowej w Reptowie
oraz Wam Drodzy wierni za wspólne dziękczynienie modlitewne i dar
modlitwy złożonej za obrońców wolności naszej Ojczyzny.
2. Jutro w II niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godzinie 12:00 spotkanie dla rodziców
dzieci przygotowujących się do I komunii świętej.
3. Przy wyjściu z kościoła możemy zabrać nasze parafialne karty wypominkowe.
Zgodnie z naszą tradycją wypominki będą czytane według porządku tygodniowego.
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4. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Reptowie wraz z nauczycielami
i uczniami serdecznie zaprasza na przedstawienie pt. "Tu jest nasze
miejsce, to nasz kraj" w wykonaniu uczniów szkoły. Spektakl odbędzie
się w najbliższą środę, 15 listopada o godzinie 17:00 w auli szkoły.

terminarz parafialny

09:00 (Reptowo)

Święto Niepodległości
Sobota, 11 listopada 2017, dzień 315/50 tydzień 45
W intencji wszystkich naszych rodaków
imieniny: Marcina , Jana
walczących o wolną i Niepodległa Polskę
urodziny:
Bednarek
Andrzej,
Chmara Natalia, Gębka Kazimierz,
+Dominika, Stefan (rodzice); Stanisław (brat);
Kokosiński
Bartosz,
Kryszkiewicz
Rozalia, Tomasz (teście)
Joanna, Majewski Mateusz, Sibilska
Halina

XXXII Niedziela Zwykła, 12 listopada 2017, dzień 316/49 tydzień 46
09:00 (Reptowo)
+Czesława Huber
imieniny: Jozafata, Teodora
urodziny: Banaszak Patryk, Berent
10:30 (Niedźwiedź) +Jan Cieślewicz (11 r. śm.)
Bogdan,
Szamszur Kinga, Wlazło
12:00 (Reptowo)
+Tadeusz Baranowski (31 r. śm.), Wiktor, zm. z Wojciech
rodziny Krupskich
19:00 (Reptowo)

+Jerzy Paczkowski i zm. z rodziny

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi
Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Reptowie
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