Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 51 (543)/20 dnia 10.10.2020

Pieśń na wejście:

Przyjdę do was w moim Duchu
i rozraduję wasze serca

1. czytanie (Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9)
Chrystus namaszczony został Duchem Świętym, aby głosić dobrą nowinę.
Duch Pański nade mną,
bo Pan mnie namaścił.
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim,
by opatrywać razy serc złamanych,
by zapowiadać wyzwolenie jeńcom
i więźniom swobodę;
aby obwieszczać rok łaski Pana
i dzień pomsty naszego Boga;
aby pocieszać wszystkich zasmuconych,
by rozweselić płaczących na Syjonie,
aby im wieniec dać zamiast popiołu,
olejek radości zamiast szaty smutku,
pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.
Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana,
mienić was będą sługami Boga naszego.
Oddam im nagrodę z całą wiernością
i zawrę z nimi wieczyste przymierze.
Plemię ich będzie znane wśród narodów
i między ludami ich potomstwo.
Wszyscy, co ich zobaczą, uznają,
że oni są szczepem błogosławionym Pana.
Ps 104 (103), 1ab. i 24.27-28.30-31.33-34 (R.: por.30)
REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
Wszystko to czeka na Ciebie, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
byś dał im pokarm we właściwym czasie.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! †
Gdy im dajesz, zbierają, *
Tyś wszystko mądrze uczynił, *
gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym
Ziemia jest pełna Twoich stworzeń.
dobrem.
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Stwarzasz je napełniając swym Duchem*
i odnawiasz oblicze ziemi.
Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.

Póki mego życia, chcę śpiewać dla
Pana,*
grać mojemu Bogu, póki życia starczy.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

Aklamacja (J 14, 26)
Duch Święty wszystkiego was nauczy;
przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
Ewangelia (J 14,23-26) Duch Święty wszystkiego was nauczy.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją
naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.
Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest
moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego
Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko,
co Ja wam powiedziałem”.
Po Ewangelii - (wszyscy stoją) ks. Proboszcz prosi Biskupa o udzielenie sakramentu
bierzmowania, po dialogu Proboszcza z Biskupem, ks. Biskup zwraca się do kandydatów:
Droga młodzieży (Drodzy bracia i siostry), powiedzcie przed zgromadzonym tu
Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Pragniemy, aby Duch Święty, którego
otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do
postępowania według jej zasad. Amen.
Kandydaci

odpowiadają:

Homilia (kazanie)
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Po pytaniach skierowanych do kandydatów,
ksiądz Biskup mówi: Taka jest nasza wiara..., ... jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie,
Panu naszym.
Kandydaci odpowiadają: Amen.
liturgia sakramentu
Włożenie rąk: Biskup odmawia nad bierzmowanymi modlitwę. Odpowiadamy: Amen.
Namaszczenie Krzyżmem św.
Biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi:
"N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego".
Bierzmowany odpowiada: Amen.
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Biskup dodaje: Pokój z tobą.
Bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim.
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sekwencja
1. Przybądź Duchu Święty,
ześlij z nieba wzięty
światła Twego strumień.
Przyjdź, ojcze ubogich,
Przyjdź dawco łask mnogich
Przyjdź światłości sumień.
2.O najmilszy z gości,
słodka serc radości,
słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utuleniem.
3.Światłości najświętsza,
serc wierzących wnętrza,
poddaj swej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia
Jeno cierń i nędze.
4.Obmyj, co nie święte,
oschłym wlej zachętę,
ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
5.Daj Twoim wierzącym,
Tobie ufającym,
siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęścia bez miary.

Przyjdź Duchu Święty,
napełnij me serce miłością

Ulecz mnie skruchą, obdarz nadzieją
Swoją napełnij mądrością.

Duch Pański nade mną,
namaścił i posłał mnie,
bym głosił Ewangelię,
niewidomym przejrzenie.
1. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą
I Jego ramię dzierży władzę.
Oto z nim idzie Jego nagroda
A przed nim Jego zapłata.
2. Pan Bóg zawsze prowadzić Cię będzie,
Nasyci duszę Twoją na pustkowiach.
Odmłodzi kości Twoje, będziesz jak
zroszony ogród
I jako źródło wody co się nie wyczerpie.

3. Rozleję wody po spragnionej glebie
I zdroje po wyschniętej ziemi.
Przeleję ducha mego na twoich
potomków
I błogosławieństwo moje na twe
latorośle.
4. Słuchajcie narody słowa Pańskiego,
Głoście je na wyspach odległych i
mówcie:
Ten, który rozproszył Izraela znów go
zgromadzi
I będzie czuwał, jak pasterz nad swym
stadem.

Niech nas ogarnie łaska Panie Twa
Duch Twój Święty niech dotknie nas.
Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś.
Pieśń na Ofiarowanie:
Ofiaruję Tobie Panie mój
Oto moje serce, przecież wiesz
całe życie me ,
Tyś miłością mą jedyną jest!
cały jestem Twój - aż na wieki.
Pieśń na Komunię:
Chrystus Pan karmi nas Swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!
1. Duchem całym wielbię Pana,
Bo w Nim samym odnajduję
Boga, Zbawcę jedynego,
Wszystką radość życia mego.
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2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
Na swą sługę uniżoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie
Mogli zwać błogosławioną.
3. Sprawił we mnie wielkie dzieła
W Swej dobroci niepojętej.
On Wszechmocny, On Najwyższy,
On sam jeden zawsze Święty.
4. On, który przez pokolenia
Pozostaje miłosierny
Wobec tego, kto Mu służy
I chce zostać Jemu wierny.
Pieśń na uwielbienie:

5. On, który Swą moc objawia,
Gdy wyniosłość serc uniża,
Każdy zamiar może zburzyć,
Który pychą Mu ubliża
6. W mocy Jego odjąć władzę
a wydźwignąć pokornego
Wszystkich głodnych zaspokoić
głodem wstrząsnąć bogatego
7. On się ujął za swym ludem
dziećmi wiary Abrahama
Pomny na swe miłosierdzie
obietnicy swej nie złamał.

Przez moc Ducha Świętego x2
Jesteśmy bogaci, bogaci w nadzieję.

Pieśń na wyjście:

Idźcie na cały świat
i nauczajcie wszystkie narody.
4. Jak Ojciec mnie posłał,
Weźmijcie Ducha Świętego
tak i Ja was posyłam.
i bądźcie moimi świadkami aż po krańce
ziemi.
terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
10/10/2020 sobota
17:30
różaniec, poświęcenie kaplicy
18:00 w intencji ofiarodawców, dobroczyńców, wykonawców remontu kaplicy
11/10/2020 niedziela
10:30 ++Wanda, Stanisław, Czesław Romanowscy, Henryk, Maria Wojtalewicz

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO (ON-LINE)
10/10/2020 sobota
15:00
w intencji młodzieży przystępujących do sakramentu bierzmowania
11/10/2020 niedziela
09:00
12:00 +Ewa Sosnowska (m-c po pogrzebie)
18:15
różaniec papieski
19:00 +Lucyna Grabowicz (m-c po pogrzebie)

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

Sakrament Bierzmowania

strona 4

