Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP Nr 02 (360)/18 dnia 06.01.2018
Obraz Pokłon trzech króli - obraz Giovanni di Paolo

M O D L I T W A O P O W O Ł A N I A (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.(papież Paweł VI)
Pieśń na wejście: Mędrcy świata, monarchowie
1. Mędrcy świata, monarchowie,
2. Mędrcy świata, złość okrutna,
Gdzie śpiesznie dążycie?
Dziecię prześladuje.
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
Wieść okropna, wieść to smutna,
Chcecie widzieć Dziecię?
Herod spisek knuje:
Ono w żłobie, nie ma tronu,
Nic monarchów nie odstrasza,
I berła nie dzierży,
Do Betlejem śpieszą,
A proroctwo Jego zgonu
Gwiazda Zbawcę im ogłasza,
Już się w świecie szerzy.
Nadzieją się cieszą.
PIERWSZE CZYTANIE [Iz 60, 1-6 Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą]
Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pana rozbłyska nad tobą.
Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan
i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku
twojego wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie.
Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione twe córki. Wtedy zobaczysz i
promienieć będziesz, zadrży i rozszerzy się twoje serce, bo do ciebie napłyną bogactwa
zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów,
dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarują złoto i kadzidło,
nucąc radośnie hymny na cześć Pana.
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PSALM RESPONSORYJNY: [Ps 72 (71), 1-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 11))]
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.
Boże, przekaż Twój sąd Królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi
królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.
Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość, *
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza, *
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Królowi Tarszisz i wysp przyniosą dary, *
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie, *
wszystkie narody będą Mu służyły.
Wyzwoli bowiem biedaka, który Go
wzywa, *
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.

DRUGIE CZYTANIE [Ef 3, 2-3a. 5-6 Poganie są uczestnikami zbawienia]
Bracia: Przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że
mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona
oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została
objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy że poganie już
są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy
w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.
AKLAMACJA [Mt 2, 3]
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy złożyć pokłon Panu.
EWANGELIA [Mt 2, 1-12 Pokłon mędrców ze wschodu]
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze
Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?
Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon».
Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc
wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić
Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: A ty,
Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy
Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się
gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o
Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon».
Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na
Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było
Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię
z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby,
ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie
wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.
Pieśń na ofiarowanie: Dzisiaj w Betlejem
1. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina
pasterze śpiewają, bydlęta klękają
że Panna czysta porodziła Syna.
cuda, cuda ogłaszają.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
4. I trzej królowie od wschodu przybyli
Anieli grają, króle witają,
i dary Panu kosztowne złożyli.
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Pieśń na komunię: Jezusa narodzonego
1. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy,
3. Oddajmy też na kadzidło Panu nadzieję,
Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy.
Że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc
Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe
to śmiele.
czoło, Skłaniajmy swe czoło Panu
4. Oddajmy za mirrę miłość na dowód
naszemu.
tego, Że Go nad wszystko kochamy z serca
2. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc
całego.
wyznanie, Że to Bóg i człowiek prawy leży
na sianie.
Pieśń na uwielbienie: Chrystus, Chrystus nam się narodził,
1. Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje,
3. Dlaczego gwiazda nad podziw świeci,
I jako słońce niebo jaśnieje?
I przed Królami tak szybko leci?
Chrystus, Chrystus nam się narodził, Aby 4. Czemuż królowie do szopy śpieszą?
nas od piekła oswobodził.
I podarunki ze sobą niosą?
Pieśń na zakończenie: Bóg się rodzi
4. Potem i króle widziani,
5. Podnieś rękę, Boże dziecię,
cisną się między prostotą,
błogosław Ojczyznę miłą.
niosąc dary Panu w dani:
W dobrych radach, w dobrym bycie
mirrę, kadzidło i złoto.
wspieraj jej siłę swą siłą.
Bóstwo to razem zmieszało
Dom nasz i majętność całą
z wieśniaczymi ofiarami.
i wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało
A Słowo ciałem się stało
i mieszkało między nami.
i mieszkało między nami.
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Msze Święte według
porządku niedzielnego bez Mszy Św. o godzinie 19:00. Zapraszam w sposób
szczególny wszystkich na Msze Świętą o godzinie 12:00 podczas której dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Reptowie przedstawią Jasełka, następnie „orszak królów”,
zaprowadzi nas na wspólne kolędowanie pod przewodnictwem zespołu Kalina.
Na zakończenie dzisiejszych Mszy Świętych błogosławimy kredę i kadzidło dla
oznaczenia naszych mieszkań i na znak, że przyjęliśmy wcielonego Boga do
naszego życia i chcemy, by On nam towarzyszył i prowadził po życiowych
ścieżkach.
2. Od dziś w naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Plan kolędy
został w całości podany w niedzielę 31.12.2017, jest również dostępny na stronie
internetowej parafii. Kolędowanie rozpoczynam w dni powszednie od godziny
16:00 w soboty, niedziele, święta od godziny 13:00. Msze Święte w czasie
kolędowym według kolędowego porządku – zgodnie z terminarzem (rano
o godzinie 7:00).
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)
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terminarz parafialny
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

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
Motaniec 1-4 + ul. Podle- podanym zaśna, Nowa Kobylanka
kresie
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

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

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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