Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 47 (406)/18 dnia 16.09.2018

Pieśń na wejście:
Bóg nad swym ludem zmiłował się
1. Bóg nad swym ludem zmiłował się
prowadzi w bramy Królestwa.
i Zbawiciela nam zesłał.
Ref. Chryste króluj, Chryste zwyciężaj,
Miłość nam daje usuwa grzech,
swoją miłość odnów w nas.
1. czytanie (Iz 50, 5-9a) Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach
Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym
i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak
głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć
spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie!
Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi?.
Psalm (Ps 116A (114), 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9))
REFREN: W krainie życia będę widział Boga
Miłuję Pana, albowiem usłyszał *
głos mego błagania,
bo skłonił ku mnie swe ucho *
w dniu, w którym wołałem.

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, *
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca: *
byłem w niedoli, a On mnie wybawił.

Oplotły mnie więzy śmierci, †
dosięgły mnie pęta Otchłani, *
ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana: *
«Panie, ratuj moje życie!»

Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, *
oczy od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana *
w krainie żyjących.

2. czytanie (Jk 2, 14-18) Wiara niepołączona z uczynkami jest martwa
Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał
uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia
lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie
do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda?
Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś
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powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci
pokażę wiarę na podstawie moich uczynków..
Aklamacja (Ga 6, 14)
Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.
Ewangelia (Mk 8, 27-35) Zapowiedź męki Chrystusa
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za
kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze
inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu
Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął
ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych,
arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie.
A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On
obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie
myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami
i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój
i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie
z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je». ».
Ofiarowanie:

Być bliżej Ciebie chcę

1. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój,
2. Być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień,
Z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój.
za Tobą życiem swym iść jako cień.
Ty w sercu moim trwasz,
Daj tylko, Boże dusz,
Z miłością Stwórcy ziem
obecność Twoją czuć,
Tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim. myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć..
Pieśń na Komunię:

O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew.

1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew.
Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc
pieśń: Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na
wieczny czas.
2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz.
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz

nas.
3. To Twoje miłowanie dało wolność nam.
Chwalimy święte Imię Boga, jak uczyłeś nas.
4. Tyś nam wyznaczył drogę, wiodącą na Twój
szlak. Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie
jej światu brak.

Pieśń na uwielbienie: Jezus, najwyższe Imię
Jezus, najwyższe Imię,
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju,
Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Emmanuel, Bóg jest z nami,
Zgładził grzech, Baranek na wieki,
Odkupiciel, Słowo żywota.
królów Król i panów Pan.
Pieśń na wyjście:
Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza
Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza!
Miłość czyni życia prawem.
Umierając, zło zwyciężył, pokój nam ogłasza! Chrystus naszym jest pokojem,
On do Ojca nas prowadzi,
naszym pojednaniem..
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Ogłoszenia duszpasterskie
1. Od 2 września powrócił zwykły porządek odprawiania Mszy Świętych. Msza Święta wie-

czorna w niedzielę jest odprawiana o godzinie 19:00.
2. Po wakacjach wznawiamy cykl przygotowań do poszczególnych sakramentów, rocznic,

pracy duszpasterskiej
I Komunia Święta –

spotkania z dziećmi – każda niedziela godzina 12.00, spotkanie
z rodzicami w każdą 2 niedzielę miesiąca (od października, pierwsze
spotkanie z rodzicami 14.10.2018),

Rocznica komunii –

spotkania z dziećmi – każdy pierwszy piątek miesiąca godzina
18.00, wcześniej spowiedź od g. 17.15, spotkanie z rodzicami ustalane każdorazowo,

Bierzmowanie –

spotkania z młodzieżą – klasy 7 i 8 każda 3 środa miesiąca, godzina
18.00, klasy gimnazjalne i szkoła średnia – każda 4 środa miesiąca
godzina 18.00 (wyjątek wrzesień – spotkanie wspólne z klasą 7, 8),
w najbliższą środę 19 września spotkanie dla wszystkich – g. 18:00

Ministranci –

spotkania cykliczne w soboty – o godzinie 9:00 (spotkań nie będzie
w I sobotę),

Skauci –

terminarz zostanie podany w najbliższym czasie, pierwsze spotkanie powakacyjne dla chłopców w sobotę 6 października g. 9:00

Akcja Katolicka –

spotkania cykliczne w każdą 2 środę miesiąca po Mszy Świętej
o godzinie 18:00,

Żywy Różaniec –

Róża z Reptowa – zmiana tajemnic różańcowych w okresie od maja
do października w I sobotę miesiąca, od listopada do kwietnia
w I niedzielę – po Mszy Świętej o godzinie 9:00; Róża z Niedźwiedzia w I niedziele miesiąca – cały rok – po Mszy Świętej o godzinie
10:30.

3. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy w Niedźwiedziu mieszkańcom:

Data

Reptowo

Niedźwiedź

15 IX 18 Pietruszka Józef i Katarzyna, Drobny Leszek i Grażyna

Pietruszka Wojciech i Beata

22 IX 18 Zeplin Fred i Danuta, Nowotczyńscy Robert i Małgorzata, Kruczek Ryszard i Alicja
Maciąg Rajmund i Jolanta

Modlitwa do św. Michała Archanioła (Leona XIII)
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty,
Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen
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terminarz parafialny
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP
16/09/2018 niedziela
09:00 ++Jadwiga, Paweł, Justyna, Janusz zm. z rodziny Olszewskich i Pietruszków
12:00 za zmarłych rodziców, dziadków, Teresa, Jan, Stanisław
19:00 +Józef Bugaj (15 r. śm.)
17/09/2018 poniedziałek
07:00 pro populo / intencja wolna
19/09/2018 środa
18:00 pro populo / intencja wolna
23/09/2018 niedziela
09:00
12:00
19:00

+Grzegorz i Stanisław Kozdra, Dariusz Kajdan
+Zofia (25 r. śm.), Jerzy Gruszczyńscy
+Bronisława Lewandowska

Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej
16/09/2018 niedziela
10:30 za zmarłych z rodziny Strońskich, Eugeniusz, Wiesław, Bogusław
18/09/2018 wtorek
18:00 pro populo / intencja wolna
22/09/2018 sobota
16:00 rez.
23/09/2018 niedziela
10:30

o błogosławieństwo Boże dla Doroty i Andrzeja

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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