Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Reptowie Nr 61 (350)/17 dnia 26.11.2017

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:

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,
Chrystus, Chrystus Władcą nam.
1. Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie. Bo litość Jego nad nami stwierdzona.
Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię.
A prawda Pańska wiecznie uiszczona.
lub:
My chcemy Boga, Panno święta!
1. My chcemy Boga, Panno święta!
My chcemy Boga! My poddani!
O, usłysz naszych wołań głos!
On naszym Królem, On nasz Pan.
Miłości Bożej dźwigać pęta,
2. My chcemy Boga w rodzin kole,
To nasza chluba, to nasz los.
W troskach rodziców, w dziatek snach.
Ref.: Błogosław słodka Pani!
My chcemy Boga w książce, w szkole,
Błogosław wszelki stan!
W godzinach wytchnień, w pracy dniach.
1. czytanie (Ez 34, 11-12. 15-17) Chrystus zna swoje owce
Tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi
pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród
rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze
wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne.
Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisku» – mówi Pan Bóg.
«Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą
umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie».
Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany
i kozły».
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Psalm (Ps 23 (22), 1b-2a. 2b-3. 5. 6 (R.: por. 1b))
REFREN: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć *
na zielonych pastwiskach.

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę
odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.

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

2. czytanie (1 Kor 15, 20-26. 28) Królestwo Boże
Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ
bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się
zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy
będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności: Chrystus jako pierwociny, potem
ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy
przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.
Trzeba bowiem, ażeby królował, «aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy».
Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane,
wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był
wszystkim we wszystkich.
Aklamacja (Por. Mk 11, 9c. 10a)
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.
Ewangelia (Mt 25, 31-46) Chrystus będzie sądził z uczynków miłości
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy
zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie
narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.
Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca
mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy
Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i
przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w
więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”
A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z
tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.
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Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień
wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo
przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”
Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.
I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».
Ofiarowanie: Jesteśmy Twoją własnością, Owcami Twojego pastwiska.
Prowadź nas do źródła Żywa Wodo, Byśmy mogli przy Tobie odpocząć.
Pieśń na Komunię:
Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże
1. Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże, Za Twoje łaski tu wyświadczone
Którego niebo objąć nie może;
odbieraj od nas serca skruszone.
Ja, proch mizerny, przed Twą możnością 4. Przed tronem Twoim serca składamy,
Z wojskiem Aniołów klękam z radością.
O to pokornie wszyscy wołamy:
2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję,
Błogosław, Panie, swemu stworzeniu,
Kocham serdecznie, pokłon oddaję,
Broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.
Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały,
5. Przed oczy Twoje nędze stawiamy,
Niech Ci się kłania z niebem świat cały.
Ratuj, od Ciebie niech pomoc mamy;
3. Dziękuję za to, żeś się zostawił
Tyś Bogiem naszym, piękności wieczna,
W tym Sakramencie, abyś nas zbawił;
Bądź i obrona zawsze skuteczna.
Pieśń na uwielbienie: Cały świat niech śpiewa tę pieśń: Panem naszym Bóg.
1. Niech cały świat weseli się w Bogu,
2. Pan Bóg jest naszym najlepszym Ojcem,
Z radością niechaj służy i czcią.
Z radością każdy niech spieszy doń.
Albowiem Pan Bóg jest naszym Stwórcą, Pan Bóg także naszym Pasterzem,
On w dłoniach swoich dzierży nasz los.
Za Nim jak owce dążymy wciąż.
lub:
Cóż Ci Jezu damy
1. Cóż Ci Jezu damy za Twych łask
Króluj nam! Poprzez wieczny czas króluj
strumienie? Z serca Ci składamy korne
Jezu nam.
dziękczynienie.
2. W Serca Twego ranie, o serc naszych
Ref. Panie nasz, króluj nam! Boże nasz,
Królu, Pokój i wytrwanie ukojenie w bólu.
Pieśń na wyjście:
Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych
1. Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych,
2. Ze wszystkich świątyń, chat i pól
Nie damy pogrześć wiary!
Popłynie hymn wspaniały;
Próżne zakusy duchów złych
Niech żyje Jezus Chrystus Król
i próżne ich zamiary.
w koronie wiecznej chwały!
Bronić będziemy Twoich dróg.
Niech, żyje Maria! Zabrzmi róg.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Reptowie
biuro parafialne – po Mszach Świętych, tel. 507 025 850, e-mail: parafia@reptowo.pl
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Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Chrystusa Króla – ostatnią niedzielę roku liturgicznego.
Dzień dzisiejszy to również święto patronalne Akcji Katolickiej – członkom i sympatykom –
składamy życzenia obfitości łask i Bożego błogosławieństwa.
2. W najbliższą środę – spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu
bierzmowania. Msza Święta o godzinie 18:00.
3. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek miesiąca. Odwiedziny chorych w sobotę od 9:30.
4. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy w Niedźwiedziu mieszkańcom:
data

Reptowo

Niedźwiedź

25 XI 17 Wojciechowscy Henryk i Stanisława, Daniel i Kamila

Kruczek Jakub i Marzena

2 XII 17 narzeczeni

Kruczek Robert i Monika

terminarz parafialny

XXXIV Niedziela Zwykła, 26 listopada 2017, dzień 330/35 tydzień 48
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
09:00 (Reptowo)
+Grzegorz Chlipała – intencja od brata
imieniny: Leonarda, Sylwestera,
Jana
10:30 (Niedźwiedź) +Łężny Genowefa (10 r. śm.) i zm. z rodz.
urodziny: Kic Zbigniew, rocznica
Łężnych i Cieślików
ślubu: Michalscy Grzegorz i Marlena,
12:00 (Reptowo)
W intencji członków Akcji Katolickiej
Pospychała Marek i Jadwiga
19:00 (Reptowo)

+Bronisława Lewandowska

Poniedziałek, 27 listopada 2017, dzień 331/34 tydzień 48
07:00(Reptowo)
Dziękczynna za odbycie imieniny: Wirgiliusza, Małgorzaty, Franciszka urodziny:
pielgrzymki do Ziemi
Grabarek Bartosz, Łaszczewski Waldemar, Nowicka
Świętej, o zdrowie Lidii Katarzyna, Zawieracz Stanisław
Wtorek, 28 listopada 2017, dzień 332/33 tydzień 48
18:00 (Niedźwiedź) Pro populo
imieniny: Stefana, Jakuba urodziny: Kosianowicz Tomasz
Środa, 29 listopada 2017, dzień 333/32 tydzień 48
18:00(Reptowo)
+Helena Dubiel (50 r.
imieniny: Marii Klementyny urodziny: Kosiło Borys,
śm.), zm. z rodziny
Metecka-Draus Bogumiła, Więckowska Daria rocznica
Dubiel
śmierci: +Pazurek Stefan (¤ 1941 - † 2016)
Czwartek, 30 listopada 2017, dzień 334/31 tydzień 48
18:00 (Niedźwiedź) Pro populo
imieniny: Andrzeja
urodziny: Ignor Patrycja, Więckowski Edmund
Piątek, 1 grudnia 2017, dzień 335/30 tydzień 48
18:00(Reptowo)
+Stefan Pazurek (1 r.
imieniny: Edmunda urodziny: Budek Elżbieta, Dziduch
śm.)
Mateusz, Manowski Mikołaj
Sobota, 2 grudnia 2017, dzień 336/29 tydzień 48
09:00 (Reptowo)
O udaną operację dla Ireny Dziadury i zdrowie imieniny: Rafała, Jana
urodziny: Kapela Fabian, Szulist
13:00 (Reptowo)
Chrzcielna: Cezary Pawlak
Nikola, Szyndlarewicz Aleksandra
16:00 (Reptowo)
Ślubna: Kamila Cencyk & Piotr Sułkowski
I Niedziela Adwentu, 3 grudnia 2017, dzień 337/28 tydzień 49
09:00 (Reptowo)
W int. Żywego Różańca
imieniny: Franciszka
urodziny: Rottermund Jacek,
10:30 (Niedźwiedź) +Maria Kruczek (3 r. śm.)
Siedlecki Henryk, Siwiec Paula,
12:00 (Reptowo)
Int. Rez.
Stańczyk Mariusz
19:00 (Reptowo)

+Franciszek, Magdalena Cieśliccy
i zmarli z rodziny
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