Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Reptowie
Nr 04 (362) /18 dn. 14.01.2018 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.
1. czytanie (1 Sm 3, 3b-10. 19) Powołanie Samuela
Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan
zawołał Samuela, a ten odpowiedział: «Oto jestem». Potem pobiegł do Helego, mówiąc
mu: «Oto jestem, przecież mnie wołałeś». Heli odrzekł: «Nie wołałem cię, wróć i połóż
się spać». Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: «Samuelu!» Wstał
Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: «Oto jestem, przecież mnie wołałeś». Odrzekł
mu: «Nie wołałem cię, synu mój. Wróć i połóż się spać». Samuel bowiem jeszcze nie
znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz
trzeci swe wołanie: «Samuelu!» Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: «Oto jestem,
przecież mnie wołałeś». Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do
Samuela: «Idź spać! Gdyby jednak ktoś cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa
Twój słucha». Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan
i stanąwszy, zawołał jak poprzednim razem: «Samuelu, Samuelu!» Samuel
odpowiedział: «Mów, bo sługa Twój słucha».Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie
pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.
Psalm (Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a))
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę
Z nadzieją czekałem na Pana, *
a On pochylił się nade mną.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.

W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę,
mój Boże, *
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu».
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim
ziemi, *
zgromadzeniu †
lecz otwarłeś mi uszy;
i nie powściągałem warg moich, *
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. * o czym Ty wiesz, Panie.
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.
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2. czytanie (1 Kor 6, 13c-15a. 17-20) Wasze ciała są członkami Chrystusa
Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana
wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są
członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.
Strzeżcie się rozpusty! Bo czyż jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza
ciałem? Lecz ja wam mówię, kto grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy.
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest,
a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem
cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!
Aklamacja (Por. J 1, 41b. 17b)
Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Łaska i prawda przyszły przez Niego.
Ewangelia (J 1, 35-42) Znaleźliśmy Mesjasza
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł:
«oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego
szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie
mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie
mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym
z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra.
Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy:
Chrystusa. i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty
jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.
Pieśń na ofiarowanie:
Mój Panie, jestem Twój
Mój Panie, jestem Twój.
Niech Twa wola spełni się,
Ty wiesz, co dobre dla mnie jest.
Spełni się.
Oddaję siebie w Twoje ręce.
Pieśń na komunię:
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
3. Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Cztery tysiące lat wyglądany
Czym prędzej się wybierajcie,
Na Ciebie króle, prorocy
Do Betlejem pospieszajcie
Czekali, a Tyś tej nocy
Przywitać Pana.
Nam się objawił.
2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
4. I my czekamy na Ciebie, Pana,
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Jako Bogu cześć Mu dali,
Padniemy na twarz przed Tobą,
A witając zawołali
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Z wielkiej radości:
Chleba i wina.
Pieśń na uwielbienie:
Gdy śliczna Panna Syna kołysała
1. Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
2. Wszystko stworzenie śpiewaj Panu
Z wielkim 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 królewiczu,
Li li li li laj, niebieski dziedzicu.
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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 Ciałem się stało
i mieszkało między nami
i mieszkało między nami.
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Rozpoczęły się ferie szkolne, życzymy dzieciom i młodzieży bezpiecznego
i dobrego wypoczynku zimowego.
2. W tym tygodniu dalsza część odwiedzin duszpasterskich – według podanego
planu. Można oczywiście zgłosić wolę przyjęcia księdza w innym terminie.
Dziękuję za okazywaną życzliwość i troskę o naszą parafię poprzez składane
ofiary. Na inwestycje wpłynęło w czasie kolędy 2850 zł.
Według dotychczasowych danych – ogólnie do dnia wczorajszego średnio
przyjęło kapłana 85,17 % (dla porównania w ubiegłym roku 82,58 %).
Szczególny wzrost otwartości nastąpił wśród mieszkańców Cisewa i Wielichówka,
gdzie odsetek przyjmujących podniósł się z 67,92% (rok 2017) do 77,36 % (rok
2018) i jest to najwyższy wynik od początku powstania naszej parafii.
3. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy mieszkańcom:
data

Reptowo

Niedźwiedź

13 I 18 Kryszkiewicz Kazimierz i Teresa, Koch Stanisława,
Kryszkiewicz Paweł i Joanna

Grzankowscy Emmanuel i Arleta

20 I 18 Woźniak Stanisław i Grażyna, Woźniak Mariusz i Marta Szyndlarewicz Stanisław (z)

Plan kolędy
miejscowość

uwagi
od godziny 13:30, od
numeru 1-4, następnie Nowa Kobylanka
wszystkie w
od 1 wzwyż i ul. PodMotaniec 1-4 + ul. Podle- podanym zaleśna
śna, Nowa Kobylanka
kresie
niedziela 14 stycznia 2018
od godziny 16:00;
wpierw Motaniec od
wszystkie w
nr 5 następnie Kałępodanym zaga
Motaniec 5-23, Kałęga
kresie
poniedziałek 15 stycznia 2018
1-5 + ul. Sporod godziny 16:00,
Niedźwiedź
towa
wtorek 16 stycznia 2018
wpierw ul. Sportowa
Niedźwiedź
6-17
środa 17 stycznia 2018
od godziny 16:00
Niedźwiedź
18-25
czwartek 18 stycznia 2018
od godziny 16:00
Niedźwiedź
26-49
piątek 19 stycznia 2018
od godziny 16:00
Niedźwiedź +Gajęcki Ług 50-76
sobota 20 stycznia 2018
od godziny 13:30

uzupełnienia

numery

data

niedziela 21 stycznia 2018
na zgłoszenie niedziela 28 stycznia 2018 od godziny 13:30
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terminarz parafialny
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 Książek
Jadwiga, Tomczyk Henryk i Helena
19:00 (Reptowo)

Pro populo
Poniedziałek, 15 stycznia 2018, dzień 15/350 tydzień 3
07:00 (Reptowo)
Pro populo
imieniny: Arnolda urodziny:
Cholawski Dawid, Dąbkowska Anna,
Łężna Genowefa, Nowotczyńska
Małgorzata, Stasiak Anna rocznica
ślubu: Kochelak Leszek i Anna, Kruczek
Zygmunt i Anna, Wojciechowscy Witold i
Natalia
Wtorek, 16 stycznia 2018, dzień 16/349 tydzień 3
07:00 (Niedźwiedź) Pro populo
imieniny: Marcelego, Joanny, Berarda
urodziny: Ryziński Bartosz
Środa, 17 stycznia 2018, dzień 17/348 tydzień 3
07:00 (Reptowo)
Pro populo
imieniny: Antoniego urodziny:
Dąbkowski Antoni, Dąbkowski Marcel, Kic
Mateusz rocznica ślubu: Sokołowscy
Jan i Anna
Czwartek, 18 stycznia 2018, dzień 18/347 tydzień 3
07:00 (Niedźwiedź) Pro populo
imieniny: Małgorzaty, Reginy
urodziny: Barwina Sławomir, Głodała
Bogusław, Kotrych Alfred, Młodziejewski
Jerzy, Pietruszka Beata, Słowińska
Małgorzata, Szymełyniec Zofia,
Więckowska Agata, Wojciukiewicz Blanka
rocznica ślubu: Chmara Mirosław i
Beata
Piątek, 19 stycznia 2018, dzień 19/346 tydzień 3
07:00 (Reptowo)
Pro populo
imieniny: Józefa Sebastiana, Henryka
urodziny: Szamszur Janina, Zioło
Grzegorz rocznica ślubu: Woźniak
Wiesław i Monika rocznica śmierci:
+Kozdra Maria (¤ 1923 - † 2014)
Sobota, 20 stycznia 2018, dzień 20/345 tydzień 3
12:00 (Reptowo)
W intencji znanej Bogu i ofiarodawcy
imieniny: Fabiana, Sebastiana,
urodziny: Kossuth-Szumotalski Wiktor,
Nowik Dominika, Pawłowski Jerzy,
Tecław Kinga, Zacharz Marek
III Niedziela Zwykła, 21 stycznia 2018, dzień 21/344 tydzień 4
09:00 (Reptowo)
+Henryk Piątkowski (19 r. sm.) i zm. z
imieniny:Agnieszki
rodziny
urodziny: Chmara Teresa, Dąbkowska
Marianna, Drohomirecki Zbigniew, Kustra
10:30 (Niedźwiedź) +Marianna Romanowska (2 r. śm.)
Anna, Parusel Krystyna, Sasiak Ewa,
12:00 (Reptowo)
Chrzcielna: Krzysztof Wojciechowski
Urbankowski Dariusz
rocznica śmierci: +Sokołowski Jan (¤
19:00 (Reptowo)
+Bronisława Lewandowska
1925 - † 2014)
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