Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Reptowie Nr 54 (414)/18 dnia 1.11.2018
Pieśń na wejście: Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże,
1. Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże,
2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję,
Którego niebo objąć nie może;
Kocham serdecznie, pokłon oddaję,
Ja, proch mizerny, przed Twą możnością
Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały,
Z wojskiem Aniołów klękam z radością.
Niech Ci się kłania z niebem świat cały.
PIERWSZE CZYTANIE [Ap 7, 2-4. 9-14 Wielki tłum zbawionych]
Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga
żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę
ziemi i morzu: «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na
czołach sługi Boga naszego». I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące
opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt
nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem
i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają:
«Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi». A wszyscy aniołowie stanęli
wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali
Bogu, mówiąc: «Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc,
i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!» A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi
słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie,
ty wiesz». I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty,
i wybielili je we krwi Baranka».
PSALM RESPONSORYJNY: [Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6)]
Oto lud wierny, szukający Boga.
Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją
napełnia, * świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.
Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?

Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.
On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, co Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.
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DRUGIE CZYTANIE [1 J 3, 1-3 Ujrzymy Boga takim, jaki jest]
Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi
i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani,
obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy
się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim jaki jest. Każdy zaś, kto pokłada
w Nim nadzieję, uświęca się podobnie jak On jest święty.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ [Mt 11, 28]
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.
EWANGELIA [Mt 5, 1-12a Osiem błogosławieństw]
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy
otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy
królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie
wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda
w niebie».
Pieśń na ofiarowanie: Błogosławieni
1. Błogosławieni ubodzy w duchu
albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
Błogosławieni, błogosławieni.
2. Błogosławieni, którzy płaczą,
albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni, błogosławieni.

3. Błogosławieni cisi,
albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, błogosławieni.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną
sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni, błogosławieni.

Pieśń na komunię:
Chleb niebiański dał nam Pan na życie wieczne.
1. Wzięliśmy i jedliśmy Chleb Błogosławiony. 3. Dziś spożywaliśmy Chleb aniołów,
Ciało Pana i Krew drogocenną.
dziś oglądaliśmy naszego Pana Jezusa
Chleb przemienił Pan,
Chrystusa.
Kielich zbawczy, Napój orzeźwiający.
Dziś wychwalaliśmy Węgiel żarzący się na
2. Przyjąwszy Święty Chleb będziemy
ołtarzu,
wysławiali Boga,
w cieniu którego śpiewają Serafiny.
który na całej ziemi uczynił wielkie rzeczy.
4. Dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos:
Radujcie się sprawiedliwi w Panu,
"To Ciało spali ciernie grzechów,
przyjmując Ciało i Krew Chrystusa.
i oświeci dusze ludzi
przyjmujących Boski Pokarm".
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Pieśń na dziękczynienie:
Niechaj Cię, Panie, wielbią wszystkie Twoje
dzieła, i święci Twoi niech Cię błogosławią!
Pieśń na wyjście:
Głoś Imię Pana, Króla Wszechmocy i chwały.
Złącz się z chórami niebios, zastępów
wspaniałych.

Niech mówią o chwale Twojego Królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Harfa i róg niech zagra: "Któż jest jak Bóg"!
By krańce ziemi słyszały.

ogłoszenia duszpasterskie
1. Wczoraj (31.10) w szkole odbył się „Bal Wszystkich Świętych” oraz „Chrystoteka”. Dziękuję serdecznie wszystkim zaangażowanym w pomoc przy organizacji tego przedsięwzięcia zwłaszcza Pracownikom Szkoły Podstawowej w Reptowie.
2. Przy wyjściu z kościoła od ubiegłej niedzieli można zabrać karty wypominkowe. Tradycyjnie zostały one oznaczone na poszczególne 3 tygodnie miesiąca listopada i będą odczytywane zgodnie z nadrukowanym terminarzem.
W niedziele zapraszam na modlitwę za naszych zmarłych rano na Godzinki połączone z wymienianiem imion i nazwisk zmarłych – na godzinę 8:30 (karty oznaczone na Mszę Św. - 9:00), kolejne wypominki po ogłoszeniach (w Mszach Św. o 10:30; 12:00 i 19:00).
Ofiary składane przy okazji wypominek będą przeznaczone na cele inwestycyjne.
3. Dziś - 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych – Msze Święte według porządku
niedzielnego z wyłączeniem Mszy Św. Dziecięcej i Wieczorowej. O godzinie 12:00 Msza
Św. na cmentarzu komunalnym w Kobylance.
4. Jutro – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (dzień zaduszny) – Msze Św. Będą
odprawione w Reptowie o godzinie 18:00 ,a w Niedźwiedziu o godzinie 07:00.
5. Również jutro nabożeństwo wypominkowe na Cmentarzu w Reptowie o godzinie 17:00.
Nabożeństwo wypominkowe w Cisewie na terenie lapidarium w sobotę (3.11.2018) o godzinie 14:00 w Motańcu na terenie lapidarium, w niedzielę (4.11.2018) o godzinie 14:00,
(karty wypominkowe przy wyjściu z kościoła).
Do 8 listopada możemy pod zwykłymi warunkami wypraszać łaskę nieba każdego dnia dla jednej
duszy czyśćcowej. W tym czasie Msze św. według zamieszczonego kalendarium.
6. Odwiedziny chorych – w najbliższa sobotę (3.11.2017), od godziny 9:30.
Za wszelkie ofiary składane na rzecz naszej wspólnoty, składam serdeczne słowa podziękowania „Bóg Zapłać!”
7. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy w Niedźwiedziu mieszkańcom:
Data

Reptowo

Niedźwiedź

27 X 18 Syguła Marek i Aleksandra, Gawlik Krzysztof i Czesława

Łężny Jacek i Iwona (z)

03 XI 18 Synówka: Mieczysław i Irena, Joanna i Wojciech, Agata i
Tomasz

Grzankowscy Emmanuel i Arleta
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terminarz parafialny
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP
01/11/2018 czwartek – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
09:00 w intencji dusz czyścowych i za zmarłych z rodziny ofiarodawcy
12:00 CMENTARZ W KOBYLANCE w intencji wszystkich wiernych zmarłych
02/11/2018 piątek – DZIEŃ ZADUSZNY
17:00
18:00
03/11/2018 sobota
09:00
14:00

LAPIDARIUM – REPTOWO - WYPOMINKI
+Kazimierz Nowotczyński (10 r. śm.)
+Ryszard Borkowski (2 m-c po pogrzebie)
LAPIDARIUM – CISEWO - WYPOMINKI

04/11/2018 niedziela
09:00 w intencjach Żywego Różańca
12:00 +Michał Ogonowski (50 r. śm.), Jakowczuk Józef (50 r. śm), Sylwester
Kaczmarek
14:00 LAPIDARIUM – MOTANIEC - WYPOMINKI
19:00 +Filomena Szerszeń (1 r. śm.) i za zm. z rodziny Szerszeń

Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej
01/11/2018 czwartek
10:30 +Kamil Rams - intencja od Dyrekcji i pracowników Niepublicznego Przedszkola
"Bajkowy Dom"
02/11/2018 piątek
07:00 +Kamil Rams - intencja od kolegi Dawida Maśko z żoną i dziećmi
03/11/2018 sobota
07:00 +Kamil Rams - intencja od rodziny Gacków
04/11/2018 niedziela
10:30 +Kamil Rams - intencja od rodziny Gacków

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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