Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Reptowie Nr 49 (338)/17 dnia 17.09.2017

MODLITWA O POWOŁANIA (przed Mszą Świętą)
O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz,
pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi
naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by pragnęli tak jak Ty powszechnego
odkupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu swoją ofiarę. Panie, który
żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegli cały
świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło
miłości; spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu, na ziemi, Twoją
misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.
Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych
i wielkodusznych i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się
w służbie Kościołowi oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.
Pieśń na wejście: Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem.
3. Prosimy o pokój dla ludu Twego,
Dla braci i bliźnich naszych
niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują. Prosimy o dobra Twoje.
1. czytanie (Syr 27, 30 – 28, 7) Odpuść winę bliźniemu
Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści,
spotka pomsta od Pana, On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść
przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy.
Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia?
Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie
o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam, będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż
więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych
i przestań nienawidzić – o rozkładzie ciała, o śmierci, i trzymaj się przykazań!
Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego – o przymierzu
Najwyższego, i daruj obrazę!
Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12 (R.: por. 8a))
REFREN: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana, *
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. i leczy wszystkie choroby.
Błogosław, duszo moja, Pana *
On twoje życie ratuje od zguby, *
i nie zapominaj o wszystkich Jego
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
dobrodziejstwach.
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Nie zapamiętuje się w sporze, *
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
nie płonie gniewem na wieki.
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Nie postępuje z nami według naszych
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
grzechów *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
ani według win naszych nam nie odpłaca.
2. czytanie (Rz 14, 7-9) I w życiu, i w śmierci należymy do Pana
Bracia: Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy,
żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci
należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak
nad umarłymi, jak nad żywymi.

Aklamacja (J 13, 34)
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.
Ewangelia (Mt 18, 21-35)
Przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem drugiemu człowiekowi
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat
zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż
siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo
niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać,
przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ
nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego
mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go:
„Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą,
uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług,
który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś
winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam
tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda
długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli
i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł
mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc
i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad
tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda
całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie
przebaczy z serca swemu bratu».
Ofiarowanie:

Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
tam znajdziesz Boga żywego.
1. W jedno nas tu zgromadziła miłość
3. Skoro się wszyscy tu gromadzimy,
Chrystusa, weselmy się w Nim i radujmy. strzeżmy się tego, co nas rozdziela.
2. Z pokorą szczerą miłujmy Boga,
4. Niech ustaną wszystkie gniewy i spory,
i czystym sercem miłujmy się nawzajem. a pośrodku nas niech będzie Chrystus.
Pieśń na Komunię:
Jeden chleb
1. Jeden chleb co zmienia się w Chrystusa Ref. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna
Ciało Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi, Tak niech miłość złączy nas ofiarna,
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało Jak ten kielich łączy kropel wiele,
Z soku wielu winnych gron pochodzi.
Tak nas Chryste w swoim złącz Kościele
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2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej
3. Na ramiona swoje weź, o Panie,
owczarni / Zabłąkane owce, które giną.
tych, co sami wrócić już nie mogą!
W jeden Kościół zbierz na nowo i
Niechaj zjednoczenia cud się stanie,
przygarnij
prowadź nas ku niebu wspólną drogą.
Byśmy jedną stali się rodziną.
Pieśń na uwielbienie: O mój Jezu, cichy i pokorny
Uczyń serce me według Serca Twego.
Pieśń na wyjście:

Idźcie na cały świat
i nauczajcie wszystkie narody.
3. To wam przykazuję, abyście się
poznają, żeście uczniami Moimi, jeśli
wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy
będziecie się wzajemnie miłowali.
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Rozpoczął się nowy rok szkolny i formacyjny.
Przygotowania do I komunii Świętej dla dzieci klasy III Szkoły
Podstawowej – II niedziele miesiąca Msza Święta o godzinie 12:00 oraz
spotkanie po tej Mszy z rodzicami (od października – 8/10/2017).
Przygotowania do I rocznicy Komunii Świętej – I piątki miesiąca,
spowiedź, Msza Święta oraz spotkanie z rodzicami (od października -6/10/17).
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla klasy VII Szkoły
Podstawowej, II i III Gimnazjum w IV środy miesiąca Msza Święta o godzinie
18:00 i spotkanie. Najbliższe spotkanie wraz z rodzicami 27/09/2017.
Zbiórki ministranckie w soboty po Mszy Świętej o godzinie 9:00. Pierwsza
powakacyjna zbiórka w najbliższą sobotę. Zapraszam również chłopców z klasy
III i starszych, którzy chcą zostać ministrantami.
Spotkania Akcji Katolickiej - II środa miesiąca po Mszy Świętej wieczornej.
Zapraszamy członków, sympatyków i kandydatów do tego stowarzyszenia.
Zbiórki Skautów Europy – Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego
„Zawisza”– terminarz zostanie podany w najbliższym czasie. Praca formacyjna
rozpocznie się w październiku.
2. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy w Niedźwiedziu mieszkańcom:
data

Reptowo

Niedźwiedź

16 IX 17 Parusel Andrzej i Krystyna, Łaska Bożena

Tarnawscy Józef i Bogusława

23 IX 17 Świeczak Bożena, Kamila i Piotr Spychaj

Wojcieszonek Witold i Anna

3. Zapowiedzi przedmałżeńskie 10.09, 17.09, 24.09.2017
lp.

narzeczeni
6/17 Narzeczona: Cegielska Joanna, panna, rzymskokatolickie, zam. Niedźwiedź
Narzeczony: Pereira Tinoco Miguel, kawaler, rzymskokatolickie, zam. Niedźwiedź
7/17 Narzeczona: Cencyk Kamila Edyta, panna, rzymskokatolickie, zam. Reptowo
Narzeczony: Sułkowski Piotr, kawaler, rzymskokatolickie, zam. Reptowo

Polecając narzeczonych modlitwie przypominam, że każdy kto wie o przeszkodach,
jakie uniemożliwiają na zawarcie między nimi małżeństwa jest w sumieniu
zobowiązany powiadomić o tym Proboszcza (za: Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 1066).
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Za wszelkie ofiary składane na rzecz naszej wspólnoty, a zwłaszcza na dzieła
inwestycyjne składam serdeczne słowa podziękowania „Bóg Zapłać!”
Ofiary można składać poprzez konto bankowe naszej parafii 48 1750 0012 0000
0000 3431 3571 jak również składając ofiarę w kopertach na tacę. Zgodnie
z prośbą mieszkańców dostrzegających potrzebę wsparcia dzieł inwestycyjnych od
przyszłej niedzieli będą wykładane koperty, które można będzie podpisać lub
przekazywać anonimowo.
terminarz parafialny
XXIV Niedziela Zwykła, 17 września 2017, dzień 260/105 tydzień 38
09:00 (Reptowo)
+Jadwiga, Paweł, Justyna, Janusz Pietruszka i imieniny:
Roberta,
Zygmunta
zm. z rodziny Olszewskich
urodziny: Berent Kamila, Berent
Monika,
Chybowski
Stanisław,
10:30 (Niedźwiedź) +Jan Szablewski (7 r. śm.) i za zmarłych
Dzierżak Dominika, Kossuth Irmina,
rodziców obu stron
Kustra Jerzy, Pospychała Marek,
12:00 (Reptowo)
O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo o
Prądzyńska Teresa
odwagę walce o zdrowie dla Zofii Skrzypek
rocznica ślubu:
17:30 (Reptowo) СЛУЖБА БОЖА В ОБРЯДІ ГРЕКО- Cegielscy Tadeusz i Renata, Czyżowicz
КАТОЛИЦЬКІМ
Msza
Święta Piotr i Teresa, Gębka Marek i Dorota,
Kopka Jarosław i Ewa, Magierek
w Obrządku Grekokatolickim
Michał i Paulina
19:00 (Reptowo) +Józef Suchta (12 r. śm.) i za zmarłych z
rodziny Suchtów
Poniedziałek, 18 września 2017, dzień 261/104 tydzień 38
imieniny: Stanisława urodziny: Chmara Teresa, Ignor Ignacy, Jońca Arkadiusz
rocznica ślubu: Cieplucha Dariusz i Danuta , Kustra Jerzy i Anna, Matlak Eugeniusz i Jadwiga
Wtorek, 19 września 2017, dzień 262/103 tydzień 38
imieniny: Januarego, Franciszka urodziny: Matlak Jadwiga rocznica ślubu: Niedzwieccy Janusz i Anna
Środa, 20 września 2017, dzień 263/102 tydzień 38
imieniny: Andrzeja, Pawła urodziny: Małecka Janina, Olczyk Teresa, Olech Jacek, Szyndlarewicz
Stanisław, Tomaszewicz Emilia rocznica ślubu: Smolniccy Kazimierz i Alicja, Stasiak Zbigniew i Anna,
Więch Stanisław i Iwona
Czwartek, 21 września 2017, dzień 264/101 tydzień 38
imieniny: Mateusza urodziny: Stańczyk Emilia, Wojciechowski Henryk
rocznica ślubu: Wilk Tomasz i Agata
Piątek, 22 września 2017, dzień 265/100 tydzień 38
imieniny: Maurycego urodziny: Czerniawska Zofia, Michalska Marlena
rocznica ślubu: Jarosławscy Zbigniew i Jadwiga
Sobota, 23 września 2017, dzień 266/99 tydzień 38
imieniny: Pio, Linusa urodziny: Gryziecki Robert, Łada Janusz, Świderska Renata
XXV Niedziela Zwykła, 24 września 2017, dzień 267/98 tydzień 39
09:00 (Reptowo)
++Orynik, Kaźmierczak
imieniny: Gerarda urodziny:
10:30 (Niedźwiedź) +Janina Chybowska (20 r. śm.)
12:00 (Reptowo)

+ Józef Wróbel, zmarli z rodziny Wróbel i
Piotrowskich, +Stanisław Piotrowski

19:00 (Reptowo) +Bronisława Lewandowska

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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