Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Reptowie, Nr 489 (64)/19 dn. 24.12.2019 r.

Pieśń na wejście:

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi

1.Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
przywitać Pana. x2

2.Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie,
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali
A witając zawołali
Z wielkiej radości: x2

PIERWSZE CZYTANIE [Iz 9, 1-3. 5-6 Syn został nam dany]
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków
zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się
radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na
jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem Dziecię nam się
narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego
panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi
i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego
dokona.
PSALM RESPONSORYJNY: [Ps 96 (95), 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13 (R.: por. Iz 11)]

Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewajcie Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko,co na nich rośnie*
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z
radości.

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *
który już się zbliża, by sądzić ziemię.
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
On będzie sądził świat sprawiedliwie, *
a ludy według prawdy.

DRUGIE CZYTANIE [Tt 2, 11-14 Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie
wszystkim ludziom] Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom
i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie, i
pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały
wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby
odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy
w spełnianiu dobrych uczynków.
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AKLAMACJA [Łk 2, 10-11] Oto zwiastuję wam radość wielką, dziś narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus.
EWANGELIA [Łk 2, 1-14 Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel]
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności
w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz.
Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z
Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ
pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była
brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca
w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją
trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo
się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w
pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich,
które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w
których ma upodobanie».

Pieśń na ofiarowanie: Gdy się Chrystus rodzi
1. Gdy się Chrystus rodzi,
I na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności
Promienistej brodzi.
Aniołowie się radują,

Pieśń na komunię:

Pod niebiosy wyśpiewują;
Gloria, gloria, gloria,
In excelsis Deo!
2.Mówią do pasterzy,
Którzy trzód swych strzegli,

Przybieżeli do Betlejem

1. Przybieżeli do Betlejem
pasterze, Grając skocznie
Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała
na wysokości,
A pokój na ziemi.
2. Oddawali swe ukłony w
pokorze /Tobie z serca
ochotnego, o Boże!

Pieśń na komunię:

Aby do Betlejem
Czym prędzej pobiegli.
Bo się narodził Zbawiciel
Wszego świata Odkupiciel,

3. Anioł Pański sam ogłosił te 6. I anieli gromadami pilnują
dziwy, / Których oni nie
Panna czysta wraz z Józefem
słyszeli, jak żywi.
piastują
4.Dziwili się napowietrznej 7. Poznali Go Mesyjaszem być
muzyce / i myśleli, co to będzie prawym / Narodzonym dzisiaj
za Dziecię?
Panem łaskawym
5.Oto mu się wół i osioł
8. My go także Bogiem,
kłaniają, /Trzej królowie
Zbawcą już znamy / I z całego
podarunki oddają.
serca wszyscy kochamy

Pójdźmy wszyscy do stajenki

1. Pójdźmy wszyscy do
stajenki, Do Jezusa i Panienki:
Powitajmy Maleńkiego,
I Maryję, Matkę Jego.
2. Witaj Jezu ukochany,
Od Patryarchów czekany,
Od Proroków ogłoszony,
Od narodów upragniony.

3.Witaj Dzieciąteczko w żłobie; A teraz z matki człowiekiem:
Wyznajemy Boga w Tobie,
Coś się narodził tej nocy,
5. Któż to słyszał takie dziwy,
Byś nas wyrwał z czarta mocy. Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
4. Witaj Jezu nam zjawiony, Ty łączysz w boskiej osobie,
Witaj dwakroć narodzony,
Dwie natury różne sobie.
Raz z Ojca przed wieków
wiekiem,

Pieśń na uwielbienie: Mizerna, cicha, stajenka licha
1. Mizerna, cicha, stajenka
licha,
Pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący, przed nami śpiący
W promieniach Jezus mały.

2. Nad nim anieli w locie
stanęli
I pochyleni klęczą
Z włosy złotymi, z skrzydły
białymi
Pod malowaną tęczą.

3. Wielkie zdziwienie, wszelkie
stworzenie,
Cały świat orzeźwiony:
Mądrość mądrości, Światłość
światłości,
Bóg-człowiek tu wcielony.
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Pieśń na zakończenie: Bóg się rodzi
1. Bóg się rodzi, moc truchleje, szczęście twoje, Wszedł między 5. Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Pan niebiosów obnażony!
lud ukochany, Dzieląc z nim Błogosław Ojczyznę miłą!
Ogień krzepnie, blask
trudy i znoje. Niemało cierpiał, W dobrych radach, w dobrym
ciemnieje, Ma granice
niemało, Żeśmy byli winni
bycie
Nieskończony. Wzgardzony, sami,
Wspieraj jej siłę swą siłą.
okryty chwałą, Śmiertelny Król 3. W nędznej szopie urodzony, Dom nasz i majętność całą,
nad wiekami! A Słowo Ciałem Żłób Mu za kolebkę dano!
I wszystkie wioski z miastami.
się stało; I mieszkało między Cóż jest czym był otoczony?
nami.
Bydło, pasterze i siano.
2. Cóż masz niebo nad
Ubodzy, was to spotkało
ziemiany? Bóg porzucił
Witać Go przed bogaczami!

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Rozpoczynamy czas Bożego Narodzenia. Niech nikomu z nas mieszkańców, jak i
przybywających gości nie zabraknie wiary, nadziei i miłości płynących od Jezusa
nowonarodzonego.
2. Porządek odprawiania nabożeństw w okresie bożonarodzeniowym – zgodny z
podanym terminarzem.
3. Dziękuję za wsparcie osób potrzebujących. Za pośrednictwem parafii przekazano
15 rodzinom paczki. Ponadto niektórzy wsparli bezpośrednio osoby potrzebujące
za co wyrażam wdzięczność.
4. W pierwszy dzień świąt po Mszy Świętej o godzinie 12:00 zapraszamy na koncert

kolęd przygotowany przez Damiana Grabowskiego. W programie utwory: Gdy się
Chrystus rodzi, Nie było miejsca, Mizerna Cicha, oraz utwór Georga Haendla Concerto a quatrro oraz Branske de la torche Pretoriusa.
5. Zbliżają się ferie szkolne. W pierwszym tygodniu t.j. od 10 do 15 lutego 2020
odbędą się rekolekcje na nartach w Zieleńcu. Zapraszam zaiteresowanych. Panel
zapisowy dostępny na stronie internetowej organizatora Fundacji Szczecińska
(www.szczecinska.eu).
6. Dziękuję za troskę o nasze świątynie:
Data

Reptowo

Niedźwiedź

22 XII 18 Gargol Marek i Elżbieta, Szustak Tomasz i Monika; Berent Patryk i Kamila,
+ (przed Kałwa Grzegorz i Halina, Szyndlarewicz Łukasz i
Berent Anna
świętami) Karolina
29 XII 18 Sokołowscy Jan i Anna, Koniecki Tomasz i Iwona

Daca Barbara

terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
24/12/2019 wtorek
22:00 +Adam, Antonina, Janina, Zofia, Józef i zm. z rodziny Kruczek
25/12/2019 środa
10:30 pro populo / intencja wolna
26/12/2019 czwartek
10:30 w intencji Szczepana z racji imienin
29/12/2019 niedziela
10:30 pro populo / intencja wolna
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terminarz parafialny
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO
24/12/2019 wtorek
24:00 W intencji mieszkańców i całej tej małej i dużej ojczyzny
25/12/2019 środa
12:00 chrzcielna: Stanisław oraz w intencji żyjących pradziadków Urszuli, Marianny
i Wiesława
19:00 +Maria, Eugeniusz Sokołowscy
26/12/2019 czwartek
09:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i Bożą opiekę dla rodziny Piętka
12:00 w intencji dobroczyńców i ofiarodawców wspierających dzieła parafialne
27/12/2019 piątek
09:00 w intencji Jana z okazji urodzin i imienin
28/12/2019 sobota
09:00 pro populo / intencja wolna
29/12/2019 niedziela
09:00 +Bolesław Jędruchniewicz (15 r. śm.), Jan Genowefa, Józef
12:00 w intencji Katarzyny i Remigiusza Płauszewskich w 5 rocznicę ślubu
19:00 pro populo / intencja wolna

kolęda – wizyta duszpasterska
DATA

ZAKRES ADRESOWY - WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ KOLĘDY w zakresie numerycznym np. 1-5 mieszczą się wszystkie
numery z literami
28/12/2019 (sobota)
Cisewo i Wielichówko, od godziny 10.00
29/12/2019 (niedziela)
Motaniec (1-4) + ul. Podleśna + Nowa Kobylanka, od godziny
14.00
30/12/2019 (poniedziałek) Motaniec (5-23) + Kałęga, od godziny 15.00
04/01/2020 (sobota)
Reptowo (92-110), od godziny 14.00
05/01/2020 (niedziela)
Reptowo (79-91), od godziny 14.00
06/01/2020 (poniedziałek) Reptowo (67-78), od godziny 14.00
10/01/2020 (piątek)
Reptowo (50-66), od godziny 16.00
11/01/2020 (sobota)
Reptowo (39-49), od godziny 10.00
12/01/2020 (niedziela)
Reptowo (19-38) oraz ul. Piaskowa od godziny 14.00
17/01/2020 (piątek)
Reptowo (1-18), od godziny 16.00
18/01/2020 (sobota)
Gajęcki Ług oraz Niedźwiedź (50-80), od godziny 09.00
18/01/2020 (sobota)
Niedźwiedź (26-49), od godziny 14.00
19/01/2020 (niedziela)
Niedźwiedź (18-25), od godziny 14.00
25/01/2020 (sobota)
Niedźwiedź (6-17), od godziny 09.00
25/01/2020 (sobota)
Niedźwiedź ul. Sportowa oraz Niedźwiedź (1-5), od godziny 14.00

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 BNP Paribas 48 1750 0012 0000 0000 3431 3571
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