Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Reptowie Nr 51 (411)/18 dnia 14.10.2018

Pieśń na wejście:

Przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga radości i wesela mego.

1. Boże, sądź mnie sprawiedliwie,
sprawy mojej broń

wobec grzesznych i niezbożnych,
z rąk złośliwych zbaw.

1. czytanie (Mdr 7, 7-11) Mądrość to skarb najcenniejszy
Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą duch Mądrości.
Oceniłem ją wyżej nad berła i trony i w zestawieniu z nią za nic uznałem bogactwa. Nie
zrównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy
niej będzie poczytane za błoto. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli
światło, bo blask jej nie ustaje. A przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa
w jej ręku.
Psalm (Ps 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 14a))
REFREN: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem
Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich!
Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze
mogli się radować i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, *
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.

Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, *
a Twoja chwała nad ich synami.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie
nad nami †
i wspieraj pracę rąk naszych, *
dzieło rąk naszych wspieraj!

2. czytanie (Hbr 4, 12-13) Skuteczność słowa Bożego
Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do
rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma
stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne; przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte
przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.
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Aklamacja (Mt 5, 3)
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Ewangelia (Mk 10, 17-30) Rada dobrowolnego ubóstwa
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął
Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł:
«Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie
zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę».
On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».
Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko,
co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz
on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas
Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść
do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł:
«Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność.
Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?» Jezus
popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest
możliwe». Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za
Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr,
matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej
teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia
wiecznego w czasie przyszłym».
Ofiarowanie:
Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego
1. O Panie Tyś moim Pasterzem
3. Do stołu swojego zaprasza,
tak dobrym, że nic mi nie braknie
Na oczach mych wrogów to czyni.
do źródeł wód żywych mnie wiedziesz
Olejkiem mi głowę namaszcza,
prostymi ścieżkami prowadzisz.
A kielich napełnia obficie..
Pieśń na Komunię:
Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan
1. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Dusza moja chlubi się Panem,
3. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
radością, oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
2. Wysławiajcie razem ze mną Pana,
Oto zawołał biedak i Pan go wysłuchał
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Pieśń na uwielbienie: O mój Jezu w Hostii skryty
1. O mój Jezu w Hostii skryty,
3. Jezu, Tyś jest Zbawicielem,
Na kolanach wielbię Cię,
Ustrzeż mnie od zgubnych dróg,
W postać chleba Tyś spowity,
Bądź mi siłą i weselem,
Bóstwo Twoje kryje się;
Boś w tej Hostii żywy Bóg;
Ty, co rządzisz całym światem,
Dla miłości Matki swojej
Me zbawienie w ręku masz;
Racz wysłuchać prośbę mą:
Tu przed Twoim Majestatem
Bądź miłością duszy mojej,
Aniołowie kryją twarz.
Nie gardź moją cichą łzą.
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Pieśń na wyjście:
Zawitaj, Królowo Różańca świętego
1. Zawitaj, Królowo Różańca świętego,
2. Panno nad pannami, Święta nad Świętymi,
jedyna nadziejo człowieka grzesznego!
Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi,
Zawitaj, bez zmazy lilijo,
najśliczniejszy kwiecie, lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!
Matko Różańcowa, Maryjo!
Ogłoszenia duszpasterskie
1. W dniu dzisiejszym przeżywamy Dzień Papieski. Zapraszam do udziału w różańcu papie-

skim dzisiaj o godzinie 18:15. Przy wyjściu z kościoła można tradycyjnie złożyć ofiarę na
Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
2. Również dziś zapraszam na spotkanie organizacyjne dotyczące I komunii świętej - dzieci

klasy III SP i ich rodziców, (po Mszy Św. o godzinie 12:00).
3. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy w Niedźwiedziu mieszkańcom

Data

Reptowo

Niedźwiedź

13 X 18 Wojciukiewicz Adam, Namirowska Teresa, Merks Ewa
20 X 18 Stateczny Andrzej i Aleksandra,

Młynarczyk Waldemar i Marzena

Erlich Wiesław i Anna Kustra Jerzy i Anna

ZAPROSZENIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Reptowie ma zaszczyt zaprosić Państwa na koncert z okazji setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, który odbędzie się dnia 16 października 2018 roku
o godzinie 17:00 w auli Szkoły Podstawowej w Reptowie. Wystąpi Chór Szkoły Podstawowej w Reptowie przy udziale Orkiestry z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego
w Szczecinie. Koncert jest zwieńczeniem prac związanych z produkcją płyty muzycznej, która zostaje
wydana właśnie na stulecie niepodległości naszego kraju. Dzień 16 października jest dodatkowo wymownym, z racji przypadającej właśnie tego dnia czterdziestej rocznicy wyboru Kardynała Wojtyły na
urząd Papieża. Tak więc połączymy te dwie rocznice w jeden koncert ku czci tym, którzy o wolność naszą walczyli nie tylko 1918 roku, ale i dalej. Serdecznie zapraszamy!
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terminarz parafialny
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP
14/10/2018 niedziela
09:00 +Maria, Wacław Ochal
12:00 +Wojciech (41 r. śm.), Maria Kabała
18:15 RÓŻANIEC PAPIESKI
19:00 +Magdalena, Franciszek, zm. z rodz. Cieślickich
15/10/2018 poniedziałek
07:00 +Helena i Stanisław Rams, +Maria i Józef Olszowskich (intencja od Teresy i
Stanisława Rams)
17/10/2018 środa
18:00 +Helena Dąbkowska (m-c od pogrzebu)
19/10/2018 piątek
18:00 w intencji ks. proboszcza z racji imienin (intencja od Akcji Katolickiej)
20/10/2018 sobota
09:00 +Beata Ostrowska (intencja od cioci Stefanii Gutowskiej)
21/10/2018 niedziela
09:00
12:00
18:30
19:00

+Fierkowiczowie: Czesław (31 r. śm.), Józef, Adolf, Maria, Teofila (f); +Tulew:
Klemens (22 r. śm.), Stanisława (f), Walery, Maria
+Stanisław Szymełyniec, Dominika, Stefan
RÓŻANIEC
+Bronisława Lewandowska

Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej
14/10/2018 niedziela
10:30 +Barabara Pilch - intencja od syna Wojciecha z rodziną
16/10/2018 wtorek
07:00 +Beata Ostrowska (intencja od kuzynki Stanisławy Rams)
18/10/2018 czwartek
18:00 +Maria i Szymon Rams (intencja od rodziny Gutowskich: Łucji, Łukasza,
Stefanii)
21/10/2018 niedziela
10:30 +Eugenia Ćwik (4 r. śm.)

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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