Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Reptowie Nr 62 (351)/17 dnia 03.12.2017

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: Oto Pan Bóg przyjdzie
Oto Pan Bóg przyjdzie,
Wielka światłość w dzień ów będzie
z rzeszą świętych k'nam przybędzie.
Alleluja, alleluja.
1. czytanie (Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7) Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił
Ty, Panie, jesteś naszym ojcem, odkupiciel nasz – to Twoje imię odwieczne. Czemu,
o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się
nieczułe na bojaźń przed Tobą? odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia
Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił – przed Tobą zatrzęsłyby się góry.
Zstąpiłeś: przed Tobą zatrzęsły się góry. ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało,
żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. Obyś wychodził
naprzeciw tym, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach.
Oto Ty zawrzałeś gniewem, bo grzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy
zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak
skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas
jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie.
Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. a jednak, Panie,
Ty jesteś naszym ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy
dziełem rąk Twoich.
Psalm (Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4))
REFREN: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie
Usłysz, Pasterzu Izraela, *
Ty, który zasiadasz nad cherubami!

Wzbudź swą potęgę *
i przyjdź nam z pomocą.
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Powróć, Boże zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę
winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, †
nad synem człowieczym, *
którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
daj nam nowe życie, a będziemy Cię
chwalili.

2. czytanie (1 Kor 1, 3-9) Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa
Bracia: Łaska wam i pokój od Boga ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu
mojemu Dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to
bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo
świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski,
oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was
aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny
jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem
Chrystusem, Panem naszym.
Aklamacja (Ps 85 (84), 8) Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie.
Ewangelia (Mk 13, 33-37)
Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas
ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż.
zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył
zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy
pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By
niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich
mówię: Czuwajcie!»
Ofiarowanie: Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry
1. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry;
3. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry;
Sprawiedliwego wylejcie, chmury.
Sprawiedliwego wylejcie, chmury.
O wstrzymaj, wstrzymaj Twoje zagniewanie O, spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany
I grzechów naszych zapomnij już, Panie! I ześlij Tego, co ma być zesłany
Pieśń na Komunię: Oto Pan przybywa, prostujcie drogi swego życia!
1. Pospiesz nam Boże z pomocą,
3. Oto nadchodzi nasz Zbawca,
wyzwól nas z pęt grzechów naszych.
aby panować nad nami.
Pospiesz, a dłużej nie zwlekaj,
Mocą swej wielkiej ofiary
wzbudź w nas potęgę swą na nowo!
On zgładzi grzechy całej ziemi.
2. O Boże, tchnij nowe życie
4. Ukaż nam blask Twojej drogi,
i okaż swe miłosierdzie!
którą do ciebie idziemy.
Ciebie czekamy z tęsknotą obiecanego
Prawdy światłością nas oświeć,
Zbawiciela.
byśmy zdążali do Królestwa
Pieśń na uwielbienie: Pan blisko jest, oczekuj Go
Pan blisko jest,w Nim serca moc.
Pieśń na wyjście:
Archanioł Boży Gabryjel
Archanioł Boży Gabryjel,
tak sprawował poselstwo k'niej:
Posłan do Panny Maryi.
Zdrowaś Panno, łaskiś pełna,
Z majestatu Trójcy Świętej,
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.
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Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj ADWENTEM rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, czas przygotowania
do świąt Bożego Narodzenia. W 1 i 2 tygodniu adwentu RORATY – będą
sprawowane tylko w poniedziałek (Reptowo: 4 i 11.12.2017) i wtorek
(Niedźwiedź: 5 i 12.12.2017). W kolejnym - cały tydzień (18-23.12.2017).
Rekolekcje adwentowe w naszej parafii będą miały miejsce w dniach
od 15 do 17 grudnia (w piątek i sobotę: Reptowo 9.00 i 18.00,
Niedźwiedź 17.00, niedziela według stałego porządku), już dziś zaplanujmy sobie
czas na moment refleksji i duchowe przygotowanie do świąt.
W parafii pw. Św. Antoniego w Kobylance – rekolekcje adwentowe w 2 turach:
od 10-12 grudnia Bielkowo (Nd -11.30, Pn, Wt -19:00), Kunowo (Nd -10.00,
Pn, Wt -17:00), Skalin (Nd -09.00, Pn, Wt -18:00), od 17-19 grudnia
Kobylanka (Nd – 8.30, 11.30, 18.00, Pn, Wt -18:00), Morzyczyn (Nd -10.00 i
19.30, Pn, Wt -19:00).
2. W dniu dzisiejszym poświęcenie opłatków na stół wigilijny. Zgodnie
z tradycją przedstawiciele naszej wspólnoty parafialnej dotrą z opłatkami do
naszych domów. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone w całości na
cele inwestycyjne – budowę domu parafialnego. Za hojność serc składam
serdeczne podziękowanie „Bóg zapłać”.
3. W przyszłą niedzielę spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do
I komunii świętej. Zgodnie z zapowiedzią zostaną również poświęcone medaliki.
4. Zapraszam w przyszłą niedzielę wszystkie dzieci na Mszę Św. o godzinie
12:00 do których przybędzie specjalny gość. Po Mszy Św. zabawa
mikołajkowa dla dzieci w auli Szkoły Podstawowej w Reptowie. Akcji
Katolickiej oraz wszystkim ludziom dobrej woli – wyrażam wdzięczność za
wsparcie tej wyjątkowej inicjatywy dla dzieci.
5. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy w Niedźwiedziu
mieszkańcom:
data

Reptowo

Niedźwiedź

2 XII 17 narzeczeni

Kruczek Robert i Monika

9 XII 17 Malarczyk Ryszard i Beata, Kozłowscy Marcin i
Sylwia

Kruczek Ryszard i Alicja

Intencja ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez
wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość
i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.
Modlitwa do św. Michała Archanioła (Leona XIII)
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg,
pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy
złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen
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terminarz parafialny
I Niedziela Adwentu, 3 grudnia 2017, dzień 337/28 tydzień 49
09:00 (Reptowo)
W int. Żywego Różańca
imieniny: Franciszka
urodziny: Rottermund Jacek, Siedlecki Henryk,
10:30 (Niedźwiedź) +Maria Kruczek (3 r. śm.)
Siwiec Paula, Stańczyk Mariusz
12:00 (Reptowo)
+Beata Ostrowska (16 m-cy od
śmierci)
19:00 (Reptowo)

+Franciszek, Magdalena
Cieśliccy i zmarli z rodziny

Poniedziałek, 4 grudnia 2017, dzień 338/27 tydzień 49
07:00(Reptowo)
Pro populo
imieniny: Barbary urodziny: Dubaniewicz Miłosz,
RORATY
Jaromirska Katarzyna, Olkiewicz Błażej, Parada
Szymon, Stachowiak Mateusz, Wasilewicz Zofia
Wtorek, 5 grudnia 2017, dzień 339/26 tydzień 49
07:00 (Niedźwiedź) W int. Żywego Różańca
imieniny: Saby, Filipa urodziny: Badziąg
RORATY
Reinchard, Jarząbkowski Michał
rocznica śmierci: +Kruczek Maria (¤ 1943 - †
2014), + Wojciukiewicz Zenon (¤ 1971 - † 2015)
Środa, 6 grudnia 2017, dzień 340/25 tydzień 49
18:00(Reptowo)
++Czerniawskich,
imieniny: Mikołaja
Więckowskich, Szczepańskich, urodziny: Kowalczyk Waldemar, Matlak Eugeniusz,
Aneta Troczyńska, Marta
Słodyczak Tadeusz
Gawlik
Czwartek, 7 grudnia 2017, dzień 341/24 tydzień 49
18:00 (Niedźwiedź) Pro populo
imieniny: Ambrożego, Marii
urodziny: Sosnowski Mateusz, Tomczyk Daria
Piątek, 8 grudnia 2017, dzień 342/23 tydzień 49
18:00(Reptowo)
+Henryka Musiałowska, Jan
imieniny: Romaryka urodziny: Berent Olivier,
Jarosławski
Biernacik Maja, Chmara Kazimierz, Kościelecki
Marian, Pawlisz Agata, Piątkowska Maria, Piątkowski
Krzysztof
Sobota, 9 grudnia 2017, dzień 343/22 tydzień 49
09:00 (Reptowo)
+Filomena szerszeń
imieniny: Leokadii, Juana, Piotra
(m-c od pogrzebu)
urodziny: Cioch Małgorzata, Maculewicz Janina,
Piotrowski Roman , Przepłata Wiesława
II Niedziela Adwentu, 10 grudnia 2017, dzień 344/21 tydzień 50
+Maria, Grzegorz Mucha
imieniny: Grzegorza
(dziadkowie)
urodziny: Dzierżak Agnieszka, Młynarczyk Łukasz,
Woźniak Maja, Wróblewski Krzysztof
10:30 (Niedźwiedź) +Wiktoria, Franciszek
Cieślewicz, Anastazja i
Władysław Skoczylas
09:00 (Reptowo)

12:00 (Reptowo)

+Franciszek Matuszewski (20 r.
śm.), Agnieszka, Michał Ziemba

19:00 (Reptowo)

+Zenon Wojciukiewicz (ojciec)
+Zenon Wojciukiewicz (syn)

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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