Pieśń na wejście:

Bóg jest Miłością, miejcie odwagę żyć dla Miłości,
Bóg jest Miłością, nie lękajcie się.
1. czytanie (Pwt 6, 2-6) Będziesz miłował Boga z całego serca
Mojżesz powiedział do ludu: «Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego
nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po wszystkie
dni życia twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze
powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię
opływającą w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynie. Będziesz
więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych
sił. Pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję».
Psalm (Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab (R.: 2))
REFREN: Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja
Miłuję Cię, Panie, *
Mocy moja,
Panie, Opoko moja i Twierdzo, *
mój Wybawicielu.
Boże, Skało moja, na którą się chronię, *
Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i moja
Obrono. Wzywam Pana, godnego chwały, *
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona
moja Opoka, *
niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi *
i łaską obdarzyłeś Dawida, Twego
pomazańca.

2. czytanie (Hbr 7, 23-28) Nieprzemijające kapłaństwo
Bracia: Wielu było kapłanów poprzedniego Przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy
życiu. Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na
wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się
wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego,
nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie
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jest zobowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy,
a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo
bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej
po nadaniu Prawa, ustanawia arcykapłanem Syna doskonałego na wieki.
Aklamacja (J 14, 23)
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.
Ewangelia (Mk 12, 28b-34) Pierwsze ze wszystkich przykazań
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich
przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym
Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym
swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie
samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo
dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować
Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy
daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł
do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.
Ofiarowanie:

Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego.

1. Zgromadziła nas tu razem miłość Chrystusa
weselmy się w Nim i radujmy.
2. Z pokorą szczerą miłujmy Boga
i czystym sercem miłujmy się nawzajem.

3. Skoro wszyscy się tu gromadzimy
strzeżmy się tego, co nas rozdziela.
4. Niech ustaną wszystkie gniewy i spory
a pośrodku nas niech będzie Chrystus.

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, W cieniu którego śpiewają Serafiny.
wysławiali Boga,
4. Dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos:
Który na całej ziemi uczynił wielkie rzeczy.
„To Ciało spali ciernie grzechów
Radujcie się, sprawiedliwi, w Panu,
i oświeci dusze ludzi
Przyjmując Ciało i Krew Chrystusa.
Przyjmujących Boski Pokarm”.
Pieśń na uwielbienie:

Boże, choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.

Pieśń na wyjście:
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.
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Ogłoszenia duszpasterskie
1. Wypominki. 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). Jeszcze dziś o godzinie 14:00 modlitwa za zmarłych na Lapidarium w Motańcu.
Ofiary składane przy okazji wypominek będą przeznaczone na cele inwestycyjne.
2. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy w Niedźwiedziu mieszkańcom

Data

Reptowo

Niedźwiedź

03 XI 18 Synówka: Mieczysław i Irena, Joanna i Wojciech, Agata i Tomasz Grzankowscy Emmanuel i Arleta
10 XI 18 Parusel Krystyna, Łaska Bożena

Szyndlarewicz Stanisław (z)

3. Zbliżamy się do czasu centralnych obchodów 100 rocznicy DNIA NIEPODLEGŁOŚCI. W na-

szej parafii obchody zostały zainagurowane koncertem „Przy Niepodłej” już 16 października. Msza Święta w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona jutro 05.11.2018 (poniedziałek) o godzinie 18:00 w czasie której zostaną przekazane prochy ziemi przywiezione przez
uczestników tegorocznej pielgrzymki z Kahlenbergu (Wiedeń) gdzie Jan III Sobieski pokonał Turków, pod pomnik, jaki zostanie zainstalowany przed Urzędem Gminy w Kobylance.
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terminarz parafialny
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP - REPTOWO
04/11/2018

niedziela
09:00
12:00
19:00

05/11/2018

w intencjach Żywego Różańca
+Michał Ogonowski (50 r. śm.), Jakowczuk Józef (50 r. śm), Sylwester Kaczmarek
+Filomena Szerszeń (1 r. śm.) i za zm. z rodziny Szerszeń

poniedziałek
18:00

06/11/2018

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY Z RACJI 100 - LECIA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

wtorek
07:00

07/11/2018

+Kamil Rams - intencja od Genowefy i Henryka Michalik z rodziną

środa
18:00

08/11/2018

+Jerzy Paczkowski i zm. z rodziny

czwartek
07:00

09/11/2018

+Kamil Rams - intencja od rodziny Zagórowskich

piątek
18:00

10/11/2018

o zdrowie dla Marysi - intencja od babci

sobota
09:00

11/11/2018

dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla rodziny
Płauszewskich

niedziela
09:00
12:00
19:00

+Dominika (f), Stefan, Stanisław Szymełyniec; Tomasz, Rozalia Kochelak
+Adam, Emilia Nycz
+Kazimierz Sznycer (30 r. śm.)

Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej - NIEDŹWIEDŹ
04/11/2018

niedziela
10:30

05/11/2018

poniedziałek
07:00

06/11/2018

+Kamil Rams - intencja od Marii i Jana Koza

sobota
07:00

11/11/2018

+Barbara Pilch - intencja od rodziny Januszów z Gorlic

piątek
07:00

10/11/2018

+Kamil Rams - intencja od Krzysztofa Banach z rodziną

czwartek
18:00

09/11/2018

+Leonarda Walczak - z racji imienin

środa
07:00

08/11/2018

+Kamil Rams - intencja od rodziny Habaj

wtorek
18:00

07/11/2018

+Kamil Rams - intencja od rodziny Bielów

+Kamil Rams - intencja od Józefa i Urszuli Olszowskich z rodziną

niedziela
10:30

+Katarzyna Łężna (z racji imienin)
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