Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Reptowie Nr 53 (342)/17 dnia 15.10.2017

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: O Panie, Tyś moim Pasterzem
1. O Panie Tyś moim Pasterzem
prostymi ścieżkami prowadzisz.
tak dobrym, że nic mi nie braknie
Ref. Pasterzem moim jest Pan
do źródeł wód żywych mnie wiedziesz
i nie brak mi niczego.
1. czytanie (Iz 25, 6-10a) Uczta mesjańska
Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa,
ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze
On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał
wszystkie narody; raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego
oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł.
I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto
Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność; cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia!
Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze.
Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 6cd))
REFREN: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana
Pan jest moim pasterzem, †
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
niczego mi nie braknie, *
przez wzgląd na swoją chwałę.
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Chociażbym przechodził przez ciemną
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę
dolinę, †
odpocząć, *
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
orzeźwia moją duszę.
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.
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Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

2. czytanie (Flp 4, 12-14.19-20) Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia
Bracia: Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle
warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości
i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. W każdym razie
dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój według swego bogactwa
zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu
naszemu chwała na wieki wieków. Amen.
Aklamacja (Por. Ef 1, 17-18)
Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.
Ewangelia (Mt 22, 1-14) Przypowieść o zaproszonych na ucztę
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo
niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał
więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.
Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto
przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe.
Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do
swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król
uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich
spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz
zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę
wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich,
których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami.
Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego
w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju
weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi
i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo
wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».
Ofiarowanie:
Pan jest mocą swojego ludu.
Pan jest mocą swojego ludu.
On jest mym Bogiem, nie jestem sam.
Pieśnią moją jest Pan.
W Nim moja siła, nie jestem sam.
Moja tarcza i moja moc,
Pieśń na Komunię: Pan Wieczernik przygotował, swój zaprasza lud.
Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.
1. Przyjdźcie z ulic i opłotków bowiem mija
czas. Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan
uzdrowi was.
2. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje
miejsce ma. Niech nikogo w nim nie
braknie uczta Pańska trwa.

3. Przystępujmy z dziękczynieniem
pożywajmy chleb, pijmy napój
nieśmiertelnych, aby życie mieć.
4. Zakosztujcie i poznajcie tej Wieczerzy
smak, z obfitości boskich darów bierzcie
pełnię łask.

XXVIII Niedziela Zwykła – rok A- 2017

strona 2

Pieśń na uwielbienie: Cały świat niech śpiewa tę pieśń:Panem naszym Bóg.
2. Pan Bóg jest naszym najlepszym Ojcem, 3. Bóg okazuje nam miłosierdzie,
Z radością każdy niech spieszy doń.
Niech wdzięczność nigdy nie gaśnie w nas.
Pan Bóg także naszym Pasterzem,
Chwała bądź Bogu po wszystkie wieki
Za Nim jak owce dążymy wciąż.
Za dobrodziejstwa dawane nam.
Pieśń na wyjście:
Zawitaj, Matko Różańca świętego
1. 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,
Lecz życie łaski, lecz życie łaski,
w życia doczesności, O Cedrze czystości!
daje nam Królowa. Matka Różańcowa!
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 15.10.2017 – będziemy się
modlili szczególnie w intencji rodziców dzieci utraconych). W dni kiedy
nie ma Mszy Świętych w kaplicy w Niedźwiedziu, czy w kościele w Reptowie proszę
o prowadzenie modlitw samodzielnie przez wiernych.
2. 29 października (niedziela) przeprowadzona będzie zbiórka ofiar na rzecz
poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Meksyku.
3. W ubiegłym tygodniu złożono do kopert na cele inwestycyjne 1250 zł i 50 euro.
Za wszelkie ofiary składane na rzecz naszej wspólnoty, składam serdeczne
słowa podziękowania „Bóg Zapłać!”
4. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy w Niedźwiedziu mieszkańcom:
data

Reptowo

Niedźwiedź

14 X 17 Stachula Zofia Huber Maria i Lesław

Cegielscy Tadeusz i Renata

21 X 17 Kalisty Paweł i Agnieszka,

Rutkiewicz Marek i Maria

Książek Stefan i Grażyna

KOMUNIKAT KURII
Z radością pragnę poinformować, że dla upamiętnienia Roku Wielkich Jubileuszy
Maryjnych, a w sposób szczególny 100. Rocznicy Objawień Maryi w
Fatimie,ufundowana została wotywna Figura Matki Bożej Fatimskiej na
kamiennej kolumnie przy siedzibie Kurii Metropolitalnej. Niniejszym pragnę
serdecznie zaprosić czcigodnych księży, osoby życia konsekrowanego, członków
ruchów i stowarzyszeń katolickich, przedstawicieli instytucji kościelnych,
nauczycieli i uczniów szkół katolickich oraz wszystkich umiłowanych wiernych
naszej Archidiecezji na uroczyste poświęcenie Figury Matki Bożej Fatimskiej, które
odbędzie się dnia 18 października br., o godz. 10.00.
Na cokole kolumny zostały wypisane słowa: Fatimska Królowo Świata –módl się za
nami. Wotum kapłanów i wiernych Archidiecezji SzczecińskoKamieńskiej na 100. Rocznicę Objawień Matki Bożej Fatimskiej 1917
-2017.Uroczystość będzie przebiegać według następującego porządku:godz. 10.00 –
Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa
Metropolity Andrzeja Dzięgi w kościele seminaryjnym,ok. godz. 11.30 –uroczyste
poświęcenie Figury.
Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga
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terminarz parafialny
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 ślubu: Wiśniewscy Tadeusz
zmarli z rodziny
i Barbara
18:30 (Reptowo) Różaniec
19:00 (Reptowo)

+Henryk Jastrzębski,
Stefan Koch

Monika

Bułacińska,

Poniedziałek, 16 października 2017, dzień 289/76 tydzień 42
07:00(Reptowo)
Pro populo
imieniny: Jadwigi, Gerarda, Gawła
urodziny: Berent Wojciech, Lewandowska Ilona, Marach
Łukasz, Podgórska Justyna, Słodyczak Robert, Szczurowski
Karol rocznica ślubu: Drumińscy Mieczysław i Natalia
Wtorek, 17 października 2017, dzień 290/75 tydzień 42
18:00 (Niedźwiedź) Pro populo
imieniny: Ignacego urodziny: Wojnarowska Jadwiga
rocznica ślubu: Gomuła Jacek i Urszula, Wolscy Jarosław i
Małgorzata
Środa, 18 października 2017, dzień 291/74 tydzień 42
18:00 (Reptowo)
W intencji ks.
imieniny: Łukasza
proboszcza Pawła, z
urodziny: Nawrocka Oliwia
racji imienin
rocznica ślubu: Nowotczyńscy Robert i Małgorzata
Czwartek, 19 października 2017, dzień 292/73 tydzień 42
18:00 (Niedźwiedź) Pro populo
imieniny: Jana, Izaaka, Pawła
urodziny: Berent-Podkowska Ewelina, Romanowski
Tadeusz, Strama Jakub, Zawieracz Piotr
Piątek, 20 października 2017, dzień 293/72 tydzień 42
18:00 (Reptowo)
+Kazimierz Sznycer
imieniny: Jana
(28 r. śm.)
urodziny: Durnaś Marek, Konwińska Irena, Sznycer Kamil
rocznica ślubu: Janiccy Ryszard i Dorota
Sobota, 21 października 2017, dzień 294/71 tydzień 42
09:00 (Reptowo)
+Maria, Wacław Ochal, imieniny: Jakuba, Urszuli
Marianna, Wanda,
rocznica śmierci: +Ochal Maria (¤ 1932 - † 2013)
Krystyna Jach
XXIX Niedziela Zwykła, 22 października 2017, dzień 295/70 tydzień 43
09:00 (Reptowo)
+Beata
imieniny: Jana Pawła, Tymoteusza
urodziny:
Drobny
Grażyna,
10:30 (Niedźwiedź) O błogosławieństwo dla wnuczek w roku
Grzankowski Emmanuel, Malarczyk
szkolnym
Zofia, Złoty Aurelia
12:00 (Reptowo)
+Albin Cięzki
rocznica ślubu: Rutkiewicz Marek i
Maria
18:30 (Reptowo) Różaniec
19:00 (Reptowo)

+Helena, Jan Matuszak

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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