Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Reptowie
Nr 69 (358) /17 dn. 31.12.2017 r.

Pieśń na wejście: Anioł pasterzom mówił
1. Anioł pasterzom mówił: Chrystus się
2. Chcąc się dowiedzieć tego poselstwa
wam narodził
wesołego
w Betlejem nie bardzo podłym mieście,
Bieżeli do Betlejem skwapliwie, znaleźli
narodził się w ubóstwie
Dziecię w żłobie,
Pan wszego stworzenia.
Maryję z Józefem
1. czytanie (Rdz 15, 1-6; 21, 1-3) Obietnica potomstwa
Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: «Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem
twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita». Abram rzekł: «o Panie, mój Boże, na cóż mi
ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą
mojej majętności jest Damasceńczyk Eliezer». I mówił: «Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten
właśnie, zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą». Ale oto usłyszał słowa:
«Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie
będzie pochodził». I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz
gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo». Abram
uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił
jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w
tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu synowi, który mu się urodził,
a którego mu zrodziła Sara, imię Izaak.

Psalm (Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 8a))
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu
Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, *
głoście Jego dzieła wśród narodów.
Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, *
rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda.

Pamiętajcie o cudach, które on uczynił, *
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.
Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.

Szczyćcie się Jego świętym imieniem, *
niech się weseli serce szukających Pana.
Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, *
zawsze szukajcie Jego oblicza.

Na wieki pamięta o swoim przymierzu, *
obietnicy danej tysiącu pokoleń,
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, *
przysiędze danej Izaakowi.

2. czytanie (Hbr 11, 8. 11-12. 17-19) Wiara Abrahama, Sary i Izaaka
Bracia: Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do
ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze także i
sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego
wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego,
powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na
wybrzeżu morza. Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to
jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: «z
Izaaka będzie dla ciebie potomstwo». Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także
umarłych, i dlatego odzyskał go, na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
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Aklamacja (Por. Hbr 1, 1-2a)
Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Ewangelia (Łk 2, 22-40) Dziecię rosło, napełniając się mądrością
Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do
Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde
pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze
parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w
Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący
pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy
śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni.
A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął
Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w
pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś
wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich
i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w
Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na
jaw wyszły zamysły serc wielu». Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia
Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała
wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc
Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga
i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko
według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło
i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Pieśń na ofiarowanie: Dzisiaj w Betlejem
1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
wesoła nowina,
cuda, cuda ogłaszają.
że Panna czysta, że Panna czysta
2. Maryja Panna, Maryja Panna
porodziła Syna.
Dzieciątko piastuje,
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
i Józef Święty, i Józef Święty
Anieli grają, króle witają,
Ono pielęgnuje
Pieśń na komunię:
Pójdźmy wszyscy do stajenki
1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa wieków wiekiem, a teraz z matki
i Panienki; Powitajmy Maleńkiego i
człowiekiem.
Maryję Matkę Jego.
5. Któż to słyszał takie dziwy,
2. Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
czekany; Od Proroków ogłoszony, od
Ty łączysz w boskiej osobie,
narodów upragniony.
Dwie natury różne sobie.
3. Witaj, Dzieciąteczko w żłobie,
6. Tyś świat stworzył, a świat Ciebie nie
wyznajemy Boga w Tobie; Coś się narodził poznał, mając wśród siebie:
tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy.
Idziesz dla jego zbawienia, on ci odmawia
4. Witaj Jezu nam zjawiony, witaj
schronienia.
dwakroć narodzony; Raz z Ojca przed
Pieśń na komunię:
Cicha noc, święta noc
1. Cicha noc, święta noc
nad Dzieciątka snem.
pokój niesie ludziom wszem
2. Cicha noc, święta noc
a u żłóbka Matka Święta
pastuszkowie od swych trzód
czuwa sama uśmiechnięta
biegną wielce zadziwieni
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za anielskim głosem pieni
gdzie się spełnił cud.
3. Cicha noc, święta noc
narodzony Boży syn

Pan wielkiego majestatu
niesie dziś całemu światu
odkupienie win.

Pieśń na uwielbienie: Gdy śliczna Panna Syna kołysała
1. Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
2. Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu
Z wielkiem weselem tak jemu śpiewała:
swemu,
Li li li li laj, moje dzieciąteczko,
Pomóż radości wielkiej sercu memu:
Li li li li laj, śliczne paniąteczko.
Li li li li laj, wielki królewicu,
Li li li li laj, niebieski dziedzicu.
Pieśń na zakończenie: Bóg się rodzi, moc truchleje
1. Bóg się rodzi, moc truchleje,
5. Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Pan niebiosów obnażony!
Błogosław Ojczyznę miłą!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Ma granice Nieskończony.
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Wzgardzony, okryty chwałą,
Dom nasz i majętność całą,
Śmiertelny Król nad wiekami!
I wszystkie wioski z miastami.
A Słowo Ciałem się stało
A Słowo...
I mieszkało między nami.
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Trwamy w okresie Bożego Narodzenia, zapraszam na nabożeństwa według porządku
podanego w terminarzu. W Uroczystość Objawienia Pańskiego zapraszam na
wspólne kolędowanie po Mszy Św. o godzinie 12:00.
2. W tym tygodniu pierwsze dni miesiąca. Odwiedziny chorych w I piątek od g. 8:00.
3. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy mieszkańcom:
data

Reptowo

Niedźwiedź

30 XII 17 Jurkiewicz Henryk i Elżbieta, Grusiecka Marzena
5 I 18 Szyndlarewicz Wiesław i Maria, Wolscy Jarosław i
Małgorzata

Kustra Jerzy i Anna
Łężny Jacek i Iwona (z)

terminarz parafialny
Św. Rodziny, II Niedziela po Narodzeniu Pańskim, 31 grudnia 2017, dzień 365/0 tydzień 53
09:00 (Reptowo)
+Bolesław, Jan, Genowefa, Józef Jędruchniewicz
imieniny: Katarzyny,
Sylwestra
10:30 (Niedźwiedź) Pro populo
urodziny: Borkowski
12:00 (Reptowo)
+Sokołowscy Sabina(1 r. śm.) i Jan
Artur
+Roman Antol (40 r. sm.), Władysław Antol (13 r.śm.)
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 1 stycznia 2018, dzień 1/364 tydzień 1
10:30 (Niedźwiedź) +Genowefa i Eugeniusz Kwiecińscy; Wiktoria i Franciszek
imieniny: Mieczysława
Szyndlarewicz
urodziny:
12:00 (Reptowo)

+Michał Poliwka, Helena, Aleksander Poliwka (dziadkowie)

19:00 (Reptowo)

+Walenty Sadowski (m-c od pogrzebu)

Wtorek,2 stycznia 2018, dzień 2/363 tydzień 1
07:00 (Niedźwiedź) Pro populo imieniny: Bazylego, Grzegorza urodziny: Daca Michał, Gónera
Eugeniusz, Sokołowska Martyna

Niedziela Świętej Rodziny (Rok B) – 31.12.2017 – strona 3

Środa, 3 stycznia 2018, dzień 3/362 tydzień 1
07:00 (Reptowo)
Pro populo imieniny: Genowefy, Józefa
urodziny: Batkiewicz Ewelina, Cieplucha Danuta, Król Marta
Czwartek,4 stycznia 2018, dzień 4/361 tydzień 1
07:00 (Niedźwiedź) Pro populo imieniny: Anieli, Elżbiety urodziny: Kozłowska Sylwia, Kruczek Tomasz,
Sell Marek, Szyndlarewicz Maria
Piątek, 5 stycznia 2018, dzień 5/360 tydzień 1
07:00 (Reptowo)
Pro populo imieniny: Edwarda, Szymona urodziny: Jaszczerska Teresa, Płauszewska
Józefa, Wasielewski Michał rocznica ślubu:Jaskólscy Piotr i Ewa
Uroczystość Objawienie Pańskie - Trzech Króli - Sobota, 6 stycznia 2018, dzień 6/359 tydzień 1
09:00 (Reptowo)
+Jadwiga, Jan, Stefan Malczyk
imieniny: Kacpra, Melchiora, Baltazara
urodziny: Borkowska Marzena, Synówka
10:30 (Niedźwiedź) +Wojciech Łuczak i zm. z rodziny Łuczaków
Mieczysław rocznica ślubu: Chmara
12:00 (Reptowo)
+Halina Wojciechowska (20 r.śm.)
Stanisław i Wiesława, Malarczyk Ryszard i
Beata
Niedziela Chrztu Pańskiego, 7 stycznia 2018, dzień 7/358 tydzień 2
09:00 (Reptowo)
w int. różańcowych
imieniny:Rajmunda, Lucjana
urodziny: Szamszur Jan
10:30 (Niedźwiedź) w int. różańcowych
12:00 (Reptowo)

O potrzebne łaski dla Jagody w 1 urodziny

19:00 (Reptowo)

+Michał, Stanisława, Eugeniusz

Plan kolędy
kolęda będzie się rozpoczynać w soboty i niedziele / dni wolne od godziny 13:30
– wyjątek 13.01.2018 od godziny 11:00, w dni powszednie od godziny 16:00

w zakresie numerów – znajdują się również wszystkie numery z literami
(np. numer 42 oznacza numery włącznie do 42 z)
miejscowość
Reptowo
Reptowo + ul. Piaskowa
Reptowo
Reptowo
Reptowo
Reptowo
Reptowo
Cisewo, Wielichówko

numery
1-18
19-38
39-49
50-66
67-78
79-91
92-110
wszystkie numery

wszystkie w
podanym zakresie
wszystkie w
podanym zakresie
Motaniec 5-23, Kałęga
1-5 + ul. SporNiedźwiedź
towa
Niedźwiedź
6-17
Niedźwiedź
18-25
Niedźwiedź
26-49
Niedźwiedź +Gajęcki Ług 50-76
Motaniec 1-4 + ul. Podleśna, Nowa Kobylanka

data
sobota 6 stycznia 2018
niedziela 7 stycznia 2018
poniedziałek 8 stycznia 2018
wtorek 9 stycznia 2018
środa 10 stycznia 2018
czwartek 11 stycznia 2018
piątek 12 stycznia 2018
sobota 13 stycznia 2018

niedziela 14 stycznia 2018
poniedziałek 15 stycznia 2018
wtorek 16 stycznia 2018
środa 17 stycznia 2018
czwartek 18 stycznia 2018
piątek 19 stycznia 2018
sobota 20 stycznia 2018

uwagi
od godziny 13:30
od godziny 13:30
od godziny 16:00
od godziny 16:00
od godziny 16:00
od godziny 16:00
od godziny 16:00
odwiedziny od godziny
11:00
od godziny 13:30, od numeru 1-4, następnie Nowa
Kobylanka od 1 wzwyż i
ul. Podleśna
od godziny 16:00; wpierw
Motaniec od nr 5 następnie Kałęga
od godziny 16:00, wpierw
ul. Sportowa
od godziny 16:00
od godziny 16:00
od godziny 16:00
od godziny 13:30
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