Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Reptowie Nr 33 (391)/18 dnia 03.06.2018

Pieśń na wejście:
Kto się w opiekę odda Panu swemu
1. Kto się w opiekę odda Panu swemu,
2. Ciebie On z łowczych obieży wyzuje,
A całym sercem szczerze ufa Jemu,
I w zaraźliwym powietrzu ratuje.
Śmiele rzec może, mam obrońcę Boga,
W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga, Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie,
żadna straszna trwoga.
uleżysz bezpiecznie.
1. czytanie (Pwt 5, 12-15) Szabat przypomnieniem wyzwolenia z Egiptu
Tak mówi Pan: «Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój. Sześć dni
będziesz się trudził i wykonywał wszelką twą pracę, lecz dzień siódmy jest szabatem Pana, Boga
twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa,
ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani przybysz, który
przebywa w twoich bramach; aby wypoczęli twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty. Pamiętaj,
że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną
i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu».
Psalm (Ps 81 (80), 3-4. 5-6b. 6c-8a. 10-11b (R.: por. 2a))
REFREN: Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy
Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie, *
Słyszę słowa nieznane: *
w cytrę słodko dźwięczącą i lirę.
«Uwolniłem od brzemienia jego barki,
Zadmijcie w róg w czas nowiu, *
jego ręce porzuciły kosze. *
w czas pełni, w nasz dzień uroczysty.
Wołałeś w ucisku, a Ja cię ocaliłem.
Bo tak ustanowiono w Izraelu *
przykazania Boga Jakuba.
Ustanowił to prawo dla Józefa, *
gdy wyruszał z ziemi egipskiej.

Nie będziesz miał obcego boga, *
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Ja jestem Panem, Bogiem twoim, *
który cię wywiódł z ziemi egipskiej».

2. czytanie (2 Kor 4, 6-11) Życie Jezusa staje się widoczne w naszym ciele
Bracia: Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach,
by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. Przechowujemy zaś
ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd
cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie
rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię,
lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało
się w naszym ciele. Ciągle bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu
Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym śmiertelnym ciele.
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Aklamacja (Por. J 17, 17ba) Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie.
Ewangelia (Mk 2, 23 – 3, 6) Jezus jest Panem szabatu
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze
zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie
wolno?» On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się
w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara,
najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również
swoim towarzyszom». I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla
szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu». Wszedł znowu do synagogi. Był tam
człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co
wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli.
Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc,
rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze
wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.
Pieśń na ofiarowanie: Mój Panie jestem Twój
Mój Panie jestem Twój,
Oddaję siebie w Twoje ręce,
Ty wiesz , co dobre dla mnie jest.
Niech Twa wola spełni się, spełni się.
Pieśń na komunię: Pan Wieczernik przygotował, swój zaprasza lud.
Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.
1. Przyjdźcie z ulic i opłotków bowiem mija
3. Przystępujmy z dziękczynieniem
czas. Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi
spożywajmy chleb, pijmy napój
was.
nieśmiertelnych, aby życie mieć.
2. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje
4. Zakosztujcie i poznajcie tej Wieczerzy smak,
miejsce ma. Niech nikogo w nim nie braknie
z obfitości boskich darów bierzcie pełnię łask.
uczta Pańska trwa.
Pieśń na uwielbienie: Panie mój, cóż Ci oddać mogę.
Panie mój, cóż Ci oddać mogę, za bezmiar
Ty znasz wszystkie kroki moje, próżny, więc
niezliczonych łask? W każdy dzień sławić będę mój lęk.
Cię, wielbić Cię, alleluja!
3. Błogosławię Imię Twe i sławię dobroć Twą,
1. Ty, jak Ojciec wiedziesz mnie i chronisz mnie Wiem, że dojdę drogą Twoją w święty Ojca
od łez,
dom.
Pieśń na zakończenie: Pobłogosław Jezu Drogi.
1. Pobłogosław Jezu Drogi
2. Za Twe łaski dziękujemy,
Tym, co serce Twe kochają.
Które serce Twoje dało;
Niechaj skarb ten cenny, drogi
W dani dusze Ci niesiemy,
Na wiek wieków posiadają.
By nas serce Twe kochało.!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapowiedzi przedmałżeńskie: 30.05.-10.06.2018
lp
narzeczony
5/2018

Wojciechowski Mateusz, kawaler,
zam. Reptowo, wyznanie
rzymskokatolickie
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narzeczona
Stateczna Magdalena, panna, zam.
Bielkowo, wyznanie
rzymskokatolickie

ogłoszenia duszpasterskie
1. W ostatni czwartek obchodziliśmy Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej. Wyrażam serdeczne
podziękowanie wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w budowę i dekorację ołtarzy, dziękuję
za poświęcony czas i włożony wysiłek. Cieszę się, że wszystkie miejscowości w sposób
symboliczny poprzez przygotowanie ołtarzy były objęte Bożym błogosławieństwem. Ufam, że
w kolejnych latach nie zabraknie chętnych do tego niecodziennego oddania czci Panu Bogu
poprzez swój osobisty wysiłek. Dziękuję również wszystkim za liczny udział w procesji, dzieciom
i młodzieży, wspólnotom Żywego Różańca, Akcji Katolickiej, Skautom, Druhnom i Druhom z OSP
Reptowo i OSP Niedźwiedź.
2. Rozpoczęliśmy kolejny miesiąc. W sposób szczególny w czerwcu trwamy w modlitwie do Serca
Pana Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe w tygodniu po Mszach wieczornych. W niedzielę
o godzinie 18:30. W pozostałe dni podobnie jak w miesiącu maju zachęcam do trwania
wspólnotowego na modlitwie o godzinie 18:00.
3. Tradycyjnie jak w poprzednich latach we wrześniu udamy się z pielgrzymką do Sanktuarium
Jasnogórskiego. W tym roku pielgrzymka będzie wiodła przez Budapeszt. Termin pielgrzymki
od 23 do 29 września br., koszt 1400 zł, zapisy u ks. Proboszcza. Szczegółowy program zostanie
przekazany zainteresowanym.
4. W najbliższą środę zapraszam na Mszę Świętą i Spotkanie młodzież przygotowującą się do
sakramentu bierzmowania.
5. Również w najbliższą środę po Mszy Świętej o godzinie 18:00 spotkanie Akcji Katolickiej.
6. W najbliższą sobotę 9 czerwca w sąsiedniej parafii odbędzie się odpust parafialny, połączony z
Jubileuszem 70 – lecia ustanowienia Parafii pw. św. Antoniego w Kobylance.
10.00 – Uroczysta Sesja Rady Gminy Kobylanka, podczas której Jego Ekscelencja
Ks. Abp dr Jan Romeo Pawłowski – Szef Trzeciej Sekcji Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej
otrzyma honorowe obywatelstwo Gminy.
11.15 – Poświęcenie kamienia węgielnego pod Pomnik Niepodległości. Przejście Mieszkańców i
Gości z udziałem Orkiestry ulicą Szkolną do kościoła parafialnego.
11.30 – Poświęcenie pomnika Czcigodnego Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego,
Prymasa Tysiąclecia oraz założyciela i pierwszego proboszcza parafii Kobylanka – Ks. Piotra
Głogowskiego. Nastąpi także otwarcie ulic: św. Jana Bosko – Założyciela Salezjanów oraz Ks.
Kazimierza Drynikowskiego – najdłużej urzędującego proboszcza w historii Parafii Kobylanka.
12.00 – Msza święta pontyfikalna pod przewodnictwem i z homilią Jego Ekscelencji
Ks. Abpa Jana Romeo Pawłowskiego – Delegata Papieskiego ds. Nuncjatur na Świecie.
14.30 – Rozpoczęcie uroczystości Dni Kobylanki na Placu Zgody.
14.45 – Przejście uczestników uroczystości z Placu Zgody do Centrum Kultury i Rekreacji.
Następnie posiłek i wspólne świętowanie.
7. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy w Niedźwiedziu mieszkańcom:
Data
Reptowo
Niedźwiedź
2 VI 18

Nawroccy: Alicja; Paweł Marlena,
Robert Paczkowski

Kruczek Jerzy i Teresa

9 VI 18

Bogdanowicz Piotr i Edyta, Karwel
Norbert i Sylwia, Bródka Piotr i Lucyna

Prądzyńscy Henryk i Teresa

strona 3 z 4

terminarz parafialny
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
03/06/2018 niedziela
09:00 dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla rodziny ofiarodawcy
12:00 +Maria, Michał, Katarzyna Matlak, Władysława, Edward Sekreccy
19:00 pro populo
06/06/2018 środa
18:00 pro populo
08/06/2018 piątek
18:00 pro populo
09/06/2018 sobota
09:00 +Wiktor Baranowski (12 r. śm.), Tadeusz, zm. z rodziny Krupskich
10/06/2018 niedziela
09:00 +Aleksandra (f) Szyndlarewicz, Helena, Józef Dubiel
12:00 chrzcielna: Marcelina Przepłata
19:00 +Teresa Suchta

Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej
03/06/2018 niedziela
10:30 w intencjach Żywego Różańca
05/06/2018 wtorek
18:00 pro populo
07/06/2018 czwartek
18:00 pro populo
10/06/2018 niedziela
10:30 +Katarzyna Łężna (żona), o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Tadeusza
(mąż)

Jubilatom i solenizantom
rozpoczętego dziś tygodnia życzymy obfitości łask Bożych!

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Reptowie
biuro parafialne – po Mszach Świętych, tel. 507 025 850, e-mail: parafia@reptowo.pl
konto do wpłat: w Raiffeisen Polbank 48 1750 0012 0000 0000 3431 3571
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