Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Reptowie
Nr 03 (361) /18 dn. 07.01.2018 r.

Pieśń na wejście: O gwiazdo Betlejemska
1. O gwiazdo Betlejemska,
2. O nie masz Go już w szopce,
zaświeć na niebie mym.
nie masz Go w żłóbku tam?
Tak szukam Cię wśród nocy,
Więc gdzie pójdziemy Chryste?
tęsknię za światłem Twym.
gdzie się ukryłeś nam?
Zaprowadź do stajenki,
Pójdziemy przed ołtarze,
Leży tam Boży Syn,
Wzniecić miłości żar,
Bóg - Człowiek z Panny Świętej,
I hołd Ci niski oddać:
dany na okup win.
to jest nasz wszystek dar.
Pokropienie:
Przez chrztu świętego wielki dar
1. Przez chrztu świętego wielki dar,
strzec wiary ślubujemy,
o Chryste, z Twej hojności.
w niej żyć, umierać chcemy.
Twym dzieciom wiary dałeś skarb
2. Z wyznawców Twoich wiernych rzesz
nadziei i miłości.
Swój Kościół tworzysz w świecie,
Ref. Najświętszej Trójcy wieczną cześć
W Ojczyźnie naszej władasz też
pragniemy z serc gorących nieść:
przez długie tysiąclecie.
1. czytanie (Iz 55, 1-11) Nowe i wieczne przymierze
Tak mówi Pan: «Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie
pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za
wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę –
na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza
zakosztuje tłustych potraw.
Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie.
Zawrę z wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem
go świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród,
którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana,
twojego Boga, przez wzgląd na Świętego Izraela, bo On ci dodał chwały. Szukajcie Pana,
gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci
swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się
nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie
są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa
górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami
waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają,
dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje
nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie
wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni
pomyślnie swego posłannictwa».
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Psalm (Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3))
Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia
Oto Bóg jest moim zbawieniem! *
Jemu zaufam i bać się nie będę.
Pan jest moją pieśnią i mocą, *
i On stał się moim zbawieniem.

przypominajcie, że Jego imię jest
chwalebne.

Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych
dokonał! *
Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę * I cała ziemia niech o tym się dowie.
ze zdrojów zbawienia.
Wznoś okrzyki i wołaj radośnie,
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia! † mieszkanko Syjonu, *
Ukażcie narodom Jego dzieła, *
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.
2. czytanie (1 J 5, 1-9) Jezus przyszedł przez wodę, krew i Ducha
Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy
miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po
tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego
przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a
przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat;
tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża
świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym,
który przyszedł przez wodę i krew, i ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi.
duch daje świadectwo, bo duch jest prawdą.Trzej bowiem dają świadectwo: duch, woda
i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo
Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu.
Aklamacja (Por. J 1, 29)
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł do Niego:
«Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata».
Ewangelia (Mk 1, 7-11) Chrzest Jezusa
Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien,
aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś
chrzcić was będzie duchem Świętym».
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w
Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak
gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem
umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».
Pieśń na ofiarowanie:
Wśród nocnej ciszy
1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
Czekali, a Tyś tej nocy
wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi.
nam się objawił.
Czem prędzej się wybierajcie
4. I my czekamy na Ciebie Pana
do Betlejem pospieszajcie
A skoro przyjdziesz na głos kapłana
przywitać Pana
Padniemy na twarz przed Tobą
3. Ach, witaj Zbawco z dawna żądany
wierząc, żeś jest pod osłoną
Cztery tysiące lat wyglądany
chleba i wina.
Na Ciebie króle, prorocy
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Pieśń na komunię:
Gloria, gloria, gloria,In excelsis Deo!
1. Gdy się Chrystus rodzi
co nam czynić trzeba.
I na świat przychodzi,
Bo my nic nie pojmujemy,
Ciemna noc w jasności
ledwo od strachu żyjemy.
Promienistej brodzi.
4. Idźcież do Betlejem,
Aniołowie się radują,
gdzie Dziecię zrodzone.
Pod niebiosy wyśpiewują:
W pieluszki powite,
2. Mówią do pasterzy,
w żłobie położone.
Którzy trzód swych strzegli,
Oddajcie Mu pokłon boski,
Aby do Betlejem
On osłodzi wasze troski.
Czym prędzej pobiegli,
5. A gdy pastuszkowie
Bo się narodził Zbawiciel,
wszystko zrozumieli
Wszego świata Odkupiciel.
zaraz do Betlejem
3. O niebieskie duchy
spiesznie pobieżeli.
i posłowie nieba,
I zupełnie tak zastali,
powiedzcież wyraźniej,
jak im anieli zeznali.
Pieśń na uwielbienie: Mizerna, cicha
1. Mizerna, cicha
3. Wielkie zdziwienie,
stajenka licha
wszelkie stworzenie,
pełna niebieskiej chwały.
cały świat orzeźwiony,
Oto leżący
Mądrość mądrości,
przed nami śpiący
światłość światłości,
w promieniach Jezus mały.
Bóg człowiek tu wcielony.
2. Nad Nim anieli
11. Radość na ziemi,
w locie stanęli
bo nad wszystkiemi
i pochyleni klęczą;
roztacza blask rumiany;
Z włosy złotymi,
Przepaść rozwarta,
skrzydły białymi,
upadek czarta,
pod malowaną tęczą.
zstępuje Pan nad pany.
Pieśń na zakończenie: Tryumfy Króla niebieskiego
1. Tryumfy Króla niebieskiego,
2. Chwała bądź Bogu w wysokości,
zstąpiły z nieba wysokiego.
a ludziom pokój na niskości.
Pobudziły pasterzów,
Narodził się Zbawiciel,
dobytku swego stróżów,
dusz ludzkich Odkupiciel,
śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem.
na ziemi, na ziemi, na ziemi.
komunikat kurii i ogłoszenia parafialne
1. Duszpasterstwo Ludzi Morza zapraszana Mszę Świętą w 25. rocznicę katastrofy
promu MF Jan Heweliusz, w której zginęło 55 osób. Liturgia pod przewodnictwem
Ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi odbędzie się w niedzielę, 14 stycznia
o godz. 18.00, w kościele „Morskim” pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie
2. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy mieszkańcom:
data

Reptowo

5 I 18 Szyndlarewicz Wiesław i Maria, Wolscy Jarosław i
Małgorzata
13 I 18 Kryszkiewicz Kazimierz i Teresa, Koch Stanisława,
Kryszkiewicz Paweł i Joanna

Niedźwiedź
Łężny Jacek i Iwona (z)
Grzankowscy Emmanuel i Arleta
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terminarz parafialny
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

Poniedziałek, 8 stycznia 2018, dzień 8/357 tydzień 2
07:00 (Reptowo)
Pro populo imieniny: Seweryna, Daniela urodziny: Komar Maria
Wtorek, 9 stycznia 2018, dzień 9/356 tydzień 2
07:00 (Niedźwiedź) Pro populo imieniny: Adriana, Juliusza urodziny: Strzeżek Anna
Środa, 10 stycznia 2018, dzień 10/355 tydzień 2
07:00 (Reptowo)
Pro populo imieniny: Grzegorza urodziny: Berent Jacek, Citar Julia, Karbowiak
Tomasz, Olech Adam, Przepłata Jan, Sarna Robert , Siwiec Dominik
Czwartek, 11 stycznia 2018, dzień 11/354 tydzień 2
07:00 (Niedźwiedź) Pro populo imieniny: Honoraty urodziny: Banaszak Błażej, Bogdanowicz Anna,
Ciwiński Edmund, Kruczek Alicja, Płauszewski Zbigniew, Tkaczyk Konrad,
Piątek, 12 stycznia 2018, dzień 12/353 tydzień 2
07:00 (Reptowo)
Pro populo imieniny: Bernarda rocznica ślubu: Skibińscy Tadeusz i Irena
Sobota, 13 stycznia 2018, dzień 13/352 tydzień 2
09:00 (Reptowo)
Urodzinowa - Małgorzata imieniny: Weroniki urodziny: Kamisińska Bogumiła,
Słowińska
Kowalewska Karolina, Tulew Marzena rocznica śmierci:
Szymański Józef (¤ 1944 - † 2017)
(Reptowo)
chrzest
II Niedziela Zwykła, 14 stycznia 2018, dzień 14/351 tydzień 3
09:00 (Reptowo)
+Genowefa, Czesław, Tomasz, Stanisław
imieniny:Feliksa
urodziny: Kiełbania Daniel, Kołdun
10:30 (Niedźwiedź) +Konstanty,Anna,Stanisław, Ryszard,Czesław
Maciej, Kozioł Beata, Spychaj Rozalia,
12:00 (Reptowo)
+Jakub Książek (brat), Stefan Leonarda
Świderski Tomasz
(rodzice), Władysława i Zygmunt
rocznica ślubu: Płauszewscy Jan i
(dziadkowie) zm. z rodziny Ksiązek
Jadwiga, Tomczyk Henryk i Helena
19:00 (Reptowo)

Pro populo

Plan kolędy
miejscowość
Reptowo
Reptowo + ul. Piaskowa
Reptowo
Reptowo
Reptowo
Reptowo
Reptowo
Cisewo, Wielichówko
Motaniec 1-4 + ul. Podleśna, Nowa Kobylanka
Motaniec 5-23, Kałęga
Niedźwiedź
Niedźwiedź
Niedźwiedź
Niedźwiedź
Niedźwiedź +Gajęcki Ług

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
1-5 + ul. Sportowa
6-17
18-25
26-49
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
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