Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 51 (476)/19 dnia 13.10.2019

Pieśń na wejście: Zawitaj, Matko Różańca świętego.
1. Zawitaj, Matko Różańca świętego,
2.Najozdobniejsza Różdżko ogrodowa,
Przybytku Boga, w Trójcy jedynego.
Najprzyjemniejsza Różdżko Aronowa.
Ucieczko nasza, ucieczko nasza,
Wonność balsamu, wonność balsamu,
w życia doczesności,
balsam przechodząca.
O cedrze czystości!
Matko kochająca!
1. czytanie (2 Krl 5, 14-17) Uzdrowienie Naamana
Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w Jordanie,
według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego chłopca i
został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął
przed nim, mówiąc: «Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem!
A teraz zechciej przyjąć dar od twego sługi!» On zaś odpowiedział: «Na życie Pana, przed
którego obliczem stoję – nie wezmę!» Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on
odmówił. Wtedy Naaman rzekł: «Jeśli już nie chcesz, to niech dadzą twemu słudze tyle
ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary
całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu».
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a))
REFREN: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.
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2. czytanie (2 Tm 2, 8-13) Jeśli trwamy w cierpliwości, będziemy królowali
z Chrystusem Najmilszy: Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według
Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca;
ale słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych,
aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie, wraz z wieczną chwałą. Nauka to
godna wiary: Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy. Jeśli
trwamy w cierpliwości, z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to
i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może
się zaprzeć siebie samego.
Aklamacja (Por. 1 Tes 5, 18) Za wszystko dziękujcie Bogu,
taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie.
Ewangelia (Łk 17, 11-19) Niewdzięczność uzdrowionych z trądu
Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii
i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych.
Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten
widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem,
padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin.
Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy
się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do niego
zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».
Pieśń na ofiarowanie: Pokładam w Panu ufność mą,
zawsze ufam Jego słowu.
1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie,
3. Całą ufność mą pokładam w Panu,
racz wysłuchać, Panie, prośby mej.
dusza moja ufa Jego słowu.
Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie.
Tęskniej czeka dusza moja Pana,
Usłysz modły i błagania.
niż jutrzenki nocne straże..
lub:
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
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna
wiecznie, Pod Jego pióry uleżysz
trwoga, żadna straszna trwoga.
bezpiecznie, uleżysz bezpiecznie.!
Pieśń na komunię:
Zbliżam się w pokorze.
1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej.
Lecz w Oboje wierząc wiem, że dojdę tam,
Wielbię Twój Majestat skryty w Hostii tej. gdzieś przygarnął łotra do Twych niebios
Tobie dziś w ofierze serce daję swe.
bram.
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.
4. Jak niewierny Tomasz Twych nie
2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. szukam ran, lecz wyznaję z wiarą, żeś mój
Kto się im poddaje, temu wiary brak.
Bóg i Pan. Pomóż wierze mojej, Jezu łaską
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
swą, ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.
że w postaci Chleba utaiłeś się.
7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,
3. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się,
nas. Tu ukryte z Bóstwem
Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
Człowieczeństwo wraz.
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.
28 niedziela zwykła – rok c

str. 2

Pieśń na uwielbienie: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz.
1. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
Przez Jezusa Syna Twego.
Za święty winny szczep Dawida,
Tobie chwała na wieki!
Który nam poznać dałeś
3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
Przez Jezusa Syna Twego.
Za święte Imię Twoje,
Tobie chwała na wieki!
Któremu zgotowałeś
2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
Mieszkanie w sercach naszych.
Za życie i za wiarę.
Tobie chwała na wieki!
Którą nam poznać dałeś,
Pieśń na zakończenie: Różańcowa Pani nieba ziemi,
Pozdrawiamy Cię głosy naszymi.
Ref.: Do Ciebie się cały świat ucieka,
6. Tajemnice Różańca Świętego
Przez różaniec Twej pomocy czeka,
Zdepczą wroga zbawienia naszego.
Różańcowa Dziewico Maryjo!
ogłoszenia duszpasterskie
1. W dniu dzisiejszym przeżywamy XIX Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie,

chodźmy!” Przy wyjściu z kościoła można złożyć datek na rzecz funduszu stypendialnego Fundacji „Dzieło nowego tysiąclecia”. Zapraszam również do udziału
w różańcu papieskim o godzinie 18.15.
2. 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 13.10.2019),
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 oraz starsi każda 3 środa
miesiąca, godzina 18.00,
Ministranci –

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

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 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 mieszkańcom

Data

Reptowo

Niedźwiedź

12 X 19 Jędruchniewicz Elzbieta, Płauszewska Waleria Pilch Wojciech i Sabina
i Zbigniew; Płauszewska Jadwiga i Jan, Jarosławscy Zbigniew i Jadwiga
19 X 19 jubilaci

Stańczyk Mariusz i Zuzanna
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terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
niedziela
10:30 +Gerard Kruczek (od uzestników pogrzebu i z racji przypadających
imienin)
15/10/2019 wtorek
07:00 +Rudolf (gregorianka)
20/10/2019 niedziela
10:30 rez.
13/10/2019

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO
13/10/2019

14/10/2019
16/10/2019
18/10/2019

19/10/2019

20/10/2019

niedziela
09:00 ++Eugenia(18 r. śm.), Józef (19 r. śm.) PIETRAN
12:00 +Maria Anders (z racji przypadającej 100 rocznicy urodzin)
19:00 +Kazimierz Sznycer (31 r. śm.)
poniedziałek
07:00 +Rudolf (gregorianka)
środa
18:00 +Rudolf (gregorianka)
piątek
18:00 w intencji solenizanta - proboszcza ks. Pawła - intencja od Akcji
Katolickiej
sobota
17:00 w intencji Barbary i Tadeusza z okazji jublileuszu 25-lecia zawarcia
sakramentu małżeństwa
niedziela
09:00 +Stanisław Szymełyniec
12:00 +Wojciech Kabała (42 r. śm.),+ Maria Kabała
19:00 +Leonarda Książek (3 r. śm.) i zmarli z rodziny

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 BNP Paribas 48 1750 0012 0000 0000 3431 3571
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