Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Reptowie Nr 57 (346)/17 dnia 05.11.2017

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:
Kto się w opiekę odda Panu swemu
1. Kto się w opiekę odda Panu swemu,
2. Ciebie On z łowczych obieży wyzuje,
A całym sercem szczerze ufa Jemu,
I w zaraźliwym powietrzu ratuje.
Śmiele rzec może, mam obrońcę Boga,
W cieniu swych skrzydeł zachowa cię
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna
wiecznie,
trwoga, żadna straszna trwoga.
Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie,
uleżysz bezpiecznie.
1. czytanie (Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10) Niewierni kapłani Starego Przymierza
Pan Zastępów mówi: «Ja jestem potężnym Królem, a imię moje wzbudzać będzie lęk
między narodami. Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie
usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu,
mówi Pan Zastępów, to rzucę na was przekleństwo. Zboczyliście z drogi, wielu
pozbawiliście nauki, zerwaliście przymierze Lewiego, mówi Pan Zastępów. A więc
z mojej woli jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ
nie trzymacie się moich dróg i stronniczo udzielacie pouczeń. Czyż nie mamy wszyscy
jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy jeden drugiego,
znieważając przymierze naszych przodków?»
Psalm (Ps 131 (130), 1bcde. 2-3)
REFREN: Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie
Panie, moje serce się nie pyszni *
i nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie *
ani o to, co przerasta me siły.

Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę. †
Jak dziecko na łonie swej matki, *
jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza.
Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *
teraz i na wieki.
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2. czytanie (1 Tes 2, 7b-9. 13) Owocność apostolatu Pawła
Bracia: Stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się
swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko
Bożą Ewangelię, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy.
Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby
nikomu z was nie być ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą.
Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przejęliście słowo Boże, usłyszane od
nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako to, czym jest naprawdę – jako słowo
Boga, który działa w was, wierzących.
Aklamacja (Por. Mt 23, 9b. 10b)
Jeden jest Ojciec wasz w niebie i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.
Ewangelia (Mt 23, 1-12) Strzeżcie się pychy i obłudy
Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza
zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam
polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą
ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem
ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom
pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne
miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na
rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.
A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy
wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden
bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano
mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie
waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie
wywyższony».
Ofiarowanie:
Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój.
1. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój.
2. Być bliżej Ciebie chcę, na każdy dzień,
Z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój.
Za Tobą życiem swym iść jako cień,
Ty w sercu moim trwasz, z miłością
Daj tylko, Boże dusz, obecność Twoją czuć,
Stwórcy ziem, Tulisz w ojcowski płaszcz,
Myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć.
chroniąc mnie w nim.
Pieśń na Komunię: Zbliżam się w pokorze i niskości swej
1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe.
2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,
Kto się im poddaje, temu wiary brak,
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci Chleba utaiłeś się.

5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,
Chlebie Żywy, życiem swym darzący nas.
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie
brał, Bym nad wszelką słodycz Ciebie
poznać chciał.
7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się,
Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.
Pieśń na uwielbienie: O mój Jezu, cichy i pokorny
Uczyń serce me według Serca Twego
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Pieśń na wyjście:

O Pani, ufność nasza w modlitwy Twej obronie,
chroń nas, chroń nas, Królowo pokoju
Ogłoszenia duszpasterskie

1. W ostatnim czasie odbyły się w naszej parafii tradycyjne już wydarzenia
t.j. Bal Wszystkich Świętych i „Chrystoteka”. Dziękuję za pomoc
w organizacji Balu Wszystkich Świętych (31.10.2017) – pracownikom obsługi
Szkoły w Reptowie, Pani katechetce Marzannie Flegel, animatorom i prowadzącemu
„Chrystotekę” – Remigiuszowi Płauszewskiemu oraz przychylności na tę inicjatywę
Dyrekcji Szkoły, a Spółdzielni Socjalnej Miedwie za przygotowany poczęstunek.
Dzieciom za okazaną wdzięczność i genialne przebrania za osoby święte
2. Wyrażam swoje słowa uznania za pomoc w przeprowadzeniu liturgicznej części
Uroczystości Wszystkich Świętych na Cmentarzu w Kobylance. Dziękuję
za zaangażowanie i czynny udział ministrantom, skautom, Akcji Katolickiej i
wszystkim ludziom dobrej woli.
3. W najbliższą środę po Mszy spotkanie dla członków i sympatyków Akcji Katolickiej.
4. W przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godzinie 12:00 spotkanie dla rodziców dzieci
przygotowujących się do I komunii świętej.
5. W sobotę 11 listopada w naszej parafii o godzinie 9:00 zostanie
odprawiona Msza Święta z racji 99 rocznicy odzyskania Niepodległości.
Zapraszam w sposób szczególny Strażaków, Skautów oraz wszystkich
wiernych na dziękczynienie modlitewne za dar złożonego życia
obrońców wolności naszej Ojczyzny.
6. Przy wyjściu z kościoła możemy zabrać nasze parafialne karty wypominkowe.
Zgodnie z naszą tradycją wypominki będą czytane według porządku tygodniowego.
W niedziele zapraszam na modlitwę za naszych zmarłych rano na Godzinki
połączone z wymienianiem imion i nazwisk zmarłych – na godzinę 8:30 (karty
oznaczone na Mszę Św. - 9:00), kolejne wypominki po ogłoszeniach (w Mszach Św.
o 10:30; 12:00 i 19:00). Zaznaczamy odpowiednią godzinę w niedzielę, dół karty
odcinamy dla siebie. Ofiary składane przy okazji wypominek będą przekazane w
całości na cele inwestycyjne parafii. Jeszcze dziś wypominki na Lapidarium
w Motańcu o godzinie 14:00.
7. W ubiegłym tygodniu złożono do kopert i na rachunek bankowy na cele
inwestycyjne 2000 zł.

Za wszelkie ofiary składane na rzecz naszej wspólnoty, składam serdeczne
słowa podziękowania „Bóg Zapłać!”
8. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy w Niedźwiedziu mieszkańcom:
data

Reptowo

Niedźwiedź

4 XI 17 Kałwa Grzegorz i Halina, Szyndlarewicz Łukasz i Karolina Drohomireccy Zbigniew i Wanda
11 XI 17 (WZ)

Kic Zbigniew i Zofia

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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Papieska intencja ewangelizacyjna na listopad 2017: Aby chrześcijanie
w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali
się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami
innych religii.
terminarz parafialny
XXXI Niedziela Zwykła, 5 listopada 2017, dzień 309/56 tydzień 45
09:00 (Reptowo)
W intencjach Żywego Różańca
imieniny:
Geralda,
Elżbiety
i
Zachariasza
10:30 (Niedźwiedź) W intencjach Żywego Różańca
urodziny: Gulczyński Bogdan, Macha
12:00 (Reptowo)
+Leonarda Książek (z racji imienin)
Jadwiga, Popielarska Zuzanna
14:00 (Motaniec) Wypominki za zmarłych LAPIDARIUM
19:00 (Reptowo)

+Emilia, Adam Nycz

Poniedziałek, 6 listopada 2017, dzień 310/55 tydzień 45
imieniny: Józefy, Kalinika, Krystyny
rocznica ślubu: Wojciechowscy Czesław i Wioletta
Wtorek, 7 listopada 2017, dzień 311/54 tydzień 45
imieniny: Willibrorda, Łucji, Heleny
Środa, 8 listopada 2017, dzień 312/53 tydzień 45
18:00(Reptowo)
Pro populo
imieniny: Elżbiety, Jana, Godfryda
urodziny: Łaska Bożena, Skoczylas
Dominika, Wojciechowska Wioletta
Czwartek, 9 listopada 2017, dzień 313/52 tydzień 45
18:00 (Niedźwiedź) Pro populo
imieniny: Joanny urodziny: Berent
Łukasz, Gonerko Wanda, Jankowska
Agnieszka,
Piątek, 10 listopada 2017, dzień 314/51 tydzień 45
18:00(Reptowo)
+Henryka Musiałowska, Jan Jarosławski
imieniny:
Leona,
Andrzeja
urodziny:
Łaszczewska
Joanna,
Wiśniewski Patryk rocznica ślubu:
Sykuła Piotr i Izabella
Sobota, 11 listopada 2017, dzień 315/50 tydzień 45 09:00 (Reptowo)
W intencji wszystkich naszych rodaków
imieniny: Marcina , Jana
walczących o wolną i Niepodległa Polskę
urodziny:
Bednarek
Andrzej,
Chmara Natalia, Gębka Kazimierz,
Kokosiński
Bartosz,
Kryszkiewicz
Joanna, Majewski Mateusz, Sibilska
Halina
XXXII Niedziela Zwykła, 12 listopada 2017, dzień 316/49 tydzień 46
09:00 (Reptowo)
+Maria, Grzegorz Mucha
imieniny: Jozafata, Teodora
urodziny: Banaszak Patryk, Berent
10:30 (Niedźwiedź) +Wiktoria, Franciszek Cieślewicz, Anastazja i
Bogdan,
Szamszur Kinga, Wlazło
Władysław Skoczylas
Wojciech
12:00 (Reptowo)
+Franciszek Matuszewski (20 r. śm.),
Agnieszka, Michał Ziemba
19:00 (Reptowo)

+Zenon
Wojciukiewicz
Wojciukiewicz (syn)

(mąż),
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