Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Reptowie Nr 50 (339)/17 dnia 24.09.2017

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:

Przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga radości i wesela mego.
1. Boże, sądź mnie sprawiedliwie,
wobec grzesznych i niezbożnych,
sprawy mojej broń
z rąk złośliwych zbaw.
1. czytanie (Iz 55, 6-9) Myśli moje nie są myślami waszymi
Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj
bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do
Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.
Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo
jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje –
nad myślami waszymi.
Psalm (Ps 145 (144), 2-3. 8-9. 17-18 (R.: 18a))
REFREN: Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, * drogach *
a wielkość Jego niezgłębiona.
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go
Pan jest łagodny i miłosierny, *
wzywają, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
wszystkich wzywających Go szczerze.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co
stworzył.
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2. czytanie (Flp 1, 20c-24. 27a) Dla mnie żyć – to Chrystus
Bracia: Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć.
Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele – to dla
mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.
Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele
lepsze; pozostawać zaś w ciele – to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko
sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej.
Aklamacja (Por. Dz 16, 14b)
Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.
Ewangelia (Mt 20, 1-16a) Przypowieść o robotnikach w winnicy
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Królestwo niebieskie
podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników
do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.
Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie,
i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni
poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu
tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im:
„Idźcie i wy do winnicy”. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego
rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do
pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc
przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę
pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to
odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś
się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie.
Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja
jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».
Ofiarowanie:
O Panie Tyś moim Pasterzem
1. O Panie Tyś moim Pasterzem
i nie brak mi niczego.
tak dobrym, że nic mi nie braknie
3. Do stołu swojego zaprasza,
do źródeł wód żywych mnie wiedziesz
Na oczach mych wrogów to czyni.
prostymi ścieżkami prowadzisz.
Olejkiem mi głowę namaszcza,
Ref. Pasterzem moim jest Pan
A kielich napełnia obficie.
Pieśń na Komunię:
Zbliżam się w pokorze i niskości swej
1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Tu ukryte z Bóstwem człowieczeństwo
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej, wraz,
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios
2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak, bram.
Kto się im poddaje, temu wiary brak,
7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się,
Że w postaci chleba utaiłeś się.
Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
3. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas, Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.
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Pieśń na uwielbienie: Pan Wieczernik przygotował, swój zaprasza lud.
Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół
1. Przyjdźcie z ulic i opłotków bowiem mija 2. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje
czas. / Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan
miejsce ma./ Niech nikogo w nim nie
uzdrowi was.
braknie uczta Pańska trwa.
Pieśń na wyjście:
Pobłogosław, Jezu Drogi
1. Pobłogosław, Jezu Drogi
2. Za Twe łaski dziękujemy,
Tym, co serce Twe kochają
Które Serce Twoje dało;
Niechaj skarb ten cenny, drogi
W dani dusze Ci niesiemy,
Na wiek wieków posiadają.
By nas serce Twe kochało.
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. 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 zainteresowanym w najbliższym czasie.
2. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy w Niedźwiedziu mieszkańcom:
data

Reptowo

Niedźwiedź

23 IX 17 Świeczak Bożena, Kamila i Piotr Spychaj

Wojcieszonek Witold i Anna

30 IX 17 Bezeg Alina,

Popławscy Wacław i Halina

Pospychała Marek i Jadwiga

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).

4. W przyszłą niedzielę rozpocznie się nowy miesiąc – październik. Już dzisiaj planując
ten czas zagospodarujmy sobie możliwość udziału w nabożeństwach różańcowych.
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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 podpisać lub przekazywać
anonimowo.
terminarz parafialny
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

Poniedziałek, 25 września 2017, dzień 268/97 tydzień 39
07:00(Reptowo)
Pro populo
imieniny: Władysława, Kleofasa urodziny: Borysewicz
Maria, Cieplichiewicz Grzegorz, Dąbkowski Mariusz
rocznica ślubu: Kołakowscy Robert i Jolanta
Wtorek, 26 września 2017, dzień 269/96 tydzień 39
18:00 (Niedźwiedź) +Eugeniusz stroński (16 imieniny: Kosmy, Damiana, Wawrzyńca urodziny: Bieńko
r. śm.), Wiesław,
Alex, Borkowska Ilona, Jurkiewicz Henryk, Kimon Patrycja,
Bogusław Strońscy
rocznica ślubu: Stateczny Andrzej i Aleksandra
Środa, 27 września 2017, dzień 270/95 tydzień 39
18:00 (Reptowo)
+Jan, Teresa (rodzice) imieniny: Wincentego urodziny: Bieńko Natalia, Kalisty
+Stanisław (m) teść
Agnieszka, Młynarczyk Hanna
Czwartek, 28 września 2017, dzień 271/94 tydzień 39
18:00 (Niedźwiedź) Pro populo
imieniny: Wacława, Ferdynanda urodziny: Grabarek Jerzy,
Popielarska Weronika rocznica ślubu:Jarzębscy Michał i
Małgorzata
Piątek, 29 września 2017, dzień 272/93 tydzień 39
imieniny: Michała, Rafała i Gabriela urodziny: Dzikowski Michał, Herbko Krystyna, Stachowiak Monika
rocznica ślubu: Kruczek Jerzy i Teresa, Łaszczewscy Waldemar i Barbara, Wojciechowscy Daniel i Kamila
Sobota, 30 września 2017, dzień 273/92 tydzień 39
09:00 (Reptowo)
+Zdzisław Zołotar
imieniny: Hieronima, Grzegorza urodziny: Bródka
(2 r. śm.)
Paulina, Młynarczyk Waldemar, Piotrowska Stanisława,
Podkowski Michał, Przepłata Mateusz, Szczęsny Mieszko
rocznica ślubu: Konieczni Wiesław i Jolanta, Złoty Paweł i
Jowita rocznica śmierci: +Rubisz Leokadia (¤ 1922 - †
2012)
XXVI Niedziela Zwykła, 1 października 2017, dzień 274/91 tydzień 40
09:00 (Reptowo)
W intencjach Żywego Różańca
imieniny:
Teresy,
Remigiusza,
Romana urodziny: Cholawska Ewa,
10:30 (Niedźwiedź) W intencjach Żywego Różańca
Kobuszewska Aleksandra, Kreczmer
12:00 (Reptowo)
W 90 urodziny Stanisławy Piotrowskiej o
Jakub,
Płauszewska Katarzyna,
zdrowie, opiekę Matki Boskiej i wszelkie łaski
Synówka Michał, Zamałojko Andrzej,
Złoty Jowita
19:00 (Reptowo)
(rez.)

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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