Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Reptowie Nr 52 (341)/17 dnia 08.10.2017

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: Zawitaj, Matko Różańca świętego
Zawitaj, Matko Różańca świętego,
3. Niczym są dla nas wszystkie ziemskie
Przybytku Boga w Trójcy jedynego;
rzeczy, Gdyż duszy naszej żadna nie uleczy;
Ucieczko nasza, ucieczko nasza w życia
Lecz życie łaski, lecz życie łaski daje nam
doczesności, O Cedrze czystości!
Królowa, Matka Różańcowa.
1. czytanie (Iz 5, 1-7) Pieśń o winnicy
Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel
mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził
w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł.
I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody.
«Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między
Mną a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej?
Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody?
Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją
rozgrabiono, rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie
będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać
na nią deszcz». Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem
Jego wybranym. Oczekiwał On tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi,
i prawowierności, a oto krzyk grozy.
Psalm (Ps 80 (79), 9 i 12. 13-14. 15-16. 19-20 (R.: por. Iz 5, 7a))
REFREN: Winnicą Pana jest dom Izraela
Przeniosłeś winorośl z Egiptu *
i zasadziłeś ją, wygnawszy pogan.

Rozpostarła swe pędy aż do Morza, *
aż do Rzeki swoje latorośle.
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Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie *
i każdy przechodzień zrywa jej grona?
Niszczy ją dzik leśny *
i obgryzają polne zwierzęta.
Powróć, Boże Zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę
winorośl.

Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
daj nam nowe życie, a będziemy Cię
chwalili.
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.

2. czytanie (Flp 4, 6-9)
Czyńcie to, czego się nauczyliście, a Bóg pokoju będzie z wami
O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu
w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki
umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co
miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to bierzcie
pod rozwagę. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście
i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.
Aklamacja (Por. J 15, 16)
Nie wy Mnie wybraliście,
ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.
Ewangelia (Mt 21, 33-43) Przypowieść o dzierżawcach winnicy
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści.
Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej
tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu
należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś
ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak
samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego
syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie,
zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy
i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?»
Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom,
takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».
Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który
odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych
oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane
narodowi, który wyda jego owoce».
Ofiarowanie:

Ludu Kapłański, Ludu Królewski
Zgromadzenie Święte, Ludu Boży, Śpiewaj twemu Panu.
1. Tobie śpiewamy, o Synu umiłowany
7. Tobie śpiewamy, o Winny Szczepie przez
Ojca! Uwielbiamy Cię, Mądrości
Ojca dany! Uwielbiamy Cię, o Krzewie
przedwieczna, Żywe Słowo Boga.
Ożywczy, My Twe latorośle.
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Pieśń na Komunię: Panie, pragnienia ludzkich serc
Przyjdź Chlebie żywy Zbawco nasz, Pszeniczny Darze, przyjdź!
1. Jak pasterz woła owce swe 2. Z radością więc śpiewamy 3. Ty, Panie, dajesz siebie
i znają jego głos
Ci ten dziękczynienia hymn. nam, by naszym życiem być.
Tak wzywasz nas, rodzinę
Godnymi czynisz dzisiaj nas Jak braciom służyć, naucz,
swą; Za Tobą chcemy iść!
niebieski dzielić Chleb.
jak miłością, prawdą żyć.
Pieśń na uwielbienie: Cóż Ci Jezu damy
1. Cóż Ci Jezu damy za
Ref. Panie nasz, króluj nam! 3. Ty nas wspieraj w znoju,
Twych łask strumienie? Z
Boże nasz, Króluj nam!
strzeż przez życie całe,
serca Ci składamy korne
Poprzez wieczny czas króluj Byśmy w serc pokoju Twą
dziękczynienie.
Jezu nam.
wielbili chwałę.
Pieśń na wyjście:

Różańcowa Pani nieba ziemi,
Pozdrawiamy Cię głosy naszymi.
Ref.: Do Ciebie się cały świat ucieka,
Różańcowa Dziewico Maryjo!
Przez różaniec Twej pomocy czeka,
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Trwamy w miesiącu październiku – czasie modlitwy różańcowej. Zapraszam
w dni powszednie na różaniec po Mszach Wieczornych, w niedzielę w Reptowie na
nabożeństwo różańcowe o godzinie 18:30 (dzisiaj - 8.10.2017 wyjątkowo na
godzinę 18:00 – specjalny różaniec papieski). W dni kiedy nie ma Mszy
Świętych w kaplicy w Niedźwiedziu, czy w kościele w Reptowie proszę o
prowadzenie modlitw samodzielnie przez wiernych.
2. Trwa nowy rok szkolny i formacyjny. Przypomnienie w tym tygodniu:
Dziś 8.10.2017 – II niedziela miesiąca - przygotowanie do I komunii Świętej
dla dzieci klasy III Szkoły Podstawowej. Msza Święta o godzinie 12:00 oraz
spotkanie po tej Mszy z rodzicami.
Spotkanie Akcji Katolickiej - w środę po Mszy Świętej wieczornej.
Zbiórka dla ministrantów i kandydatów w sobotę po Mszy Św. o godz. 9:00.
Zapraszamy członków, sympatyków i kandydatów do tego stowarzyszenia.
3. Dzisiaj obchodzimy XVII Dzień Papieski pod hasłem: Idźmy naprzód
z nadzieją. Zbiórka na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przy wyjściu
z kościoła.
4. Wczoraj 7.10.2017 – obchodziliśmy wspomnienie Matki Bożej Różańcowej –
dziękuję wszystkim uczestnikom naszej „pielgrzymki do granic” za świadectwo i
włączenie się w tę oddolną ogólnopolską inicjatywę i modlitwę na terenie parafii pw.
św. Urszuli Ledóchowskiej w Buku k. Dobrej Szczecińskiej.
5. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy w Niedźwiedziu mieszkańcom:
data

Reptowo

Niedźwiedź

07 X 17 narzeczeni

Wojnarowscy Piotr i Jadwiga

14 X 17 Stachula Zofia Huber Maria i Lesław

Cegielscy Tadeusz i Renata

Za wszelkie ofiary składane na rzecz naszej wspólnoty, a zwłaszcza na dzieła
inwestycyjne składam serdeczne słowa podziękowania „Bóg Zapłać!”
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terminarz parafialny
XXVII Niedziela Zwykła, 8 października 2017, dzień 281/84 tydzień 41
09:00 (Reptowo)
+Teodozja i Józef Kałwa
imieniny: Pelagii
urodziny: Erlich Hubert, Kazberuk
10:30 (Niedźwiedź) +Eugenia, Leonard Ćwik (3 r. śm.)
Daria, Stańczyk Dawid, Wieczorek
12:00 (Reptowo)
+Eugenia Ćwik (3 r. śm.) i zmarli z rodziny
Franciszek
rocznica śmierci: +Ćwik Eugenia (¤
18:00 (Reptowo) Różaniec – DZIEŃ Papieski
1928 - † 2014)
19:00 (Reptowo)
+Bolesława Półrolczyk (2 m-c od pogrzebu)
Poniedziałek, 9 października 2017, dzień 282/83 tydzień 41
07:00(Reptowo)
Pro populo
imieniny: Wincentego, Cyryla
urodziny: Cencyk Hanna, Dygas Zuzanna, Kreczmer Zofia,
Sarna Aldona, Szyndlarewicz Adam, Terebecki Waldemar
Wtorek, 10 października 2017, dzień 283/82 tydzień 41
18:00 (Niedźwiedź) Pro populo
imieniny: Dionizego, Jana
urodziny: Kabała Mariusz, Woźniak Mariusz
Środa, 11 października 2017, dzień 284/81 tydzień 41
18:00 (Reptowo)
+Stefania, Jan
imieniny: Aleksandra, Jana, Brunona
Szczepan, Katarzyna
urodziny:
Banaszak
Mateusz,
Jaskólska
Milena,
Żuk; + Franciszek,
Więckowska Wioletta, Zieliński Jakub
Katarzyna Olszewscy
rocznica ślubu: Gawlik Krzysztof i Czesława
Czwartek, 12 października 2017, dzień 285/80 tydzień 41
18:00 (Niedźwiedź) Pro populo
imieniny: Jana, Serafina
urodziny: Malarczyk Ryszard, Szymełyniec Hanna
rocznica ślubu: Berent Henryk i Anna
Piątek, 13 października 2017, dzień 286/79 tydzień 41
18:00 (Reptowo)
+Katarzyna, Maria,
imieniny: Honorata, Aleksandry
Michał Matlak, Zofia,
urodziny: Kozioł Radosław, Wasielewska Agata,
Henryk, Jerzy Wlazło i Więckowska-Cała Mieczysława, Zacharz Teresa
zm. z rodziny
rocznica ślubu: Batkiewicz Janusz i Regina
Sekreckich
Sobota, 14 października 2017, dzień 287/78 tydzień 41
09:00 (Reptowo)
+Jan Chlipała (m-c po
imieniny: Kaliksta, Małgorzaty
pogrzebie) intencja od
urodziny: Jońca Magdalena, Madsen Justyna, Popławska
synowej z wnuczkiem z Halina, Rodziewicz Barbara, Skrobek Krzysztof
rodziną
rocznica ślubu: Parusel Andrzej i Krystyna
XXVIII Niedziela Zwykła, 15 października 2017, dzień 288/77 tydzień 42
09:00 (Reptowo)
++Fierkowiczów, Tulewów
imieniny: Teresy
urodziny: Kozłowska Irena, Kruczek
10:30 (Niedźwiedź) +Wanda, Stanisław, Czesław Romanowscy,
Teresa, Słowiński Zbigniew, Woźniak
+Maria, Henryk Wojtalewicz
Monika
12:00 (Reptowo)
+Wojciech Kabała (40 r. śm.), Maria Kabała i
rocznica
śmierci:
Wiśniewscy
zmarli z rodziny
Tadeusz i Barbara
18:30 (Reptowo) Różaniec
19:00 (Reptowo)

+Henryk Jastrzębski,
Stefan Koch

Monika

Bułacińska,

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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