Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Reptowie
Nr 494 (02)/20 dn. 05.01.2020
Pieśń na wejście: Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi.
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
1. czytanie (Syr 24, 1-2. 8-12) Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie
Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera usta na
zgromadzeniu Najwyższego i chlubi się przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca
wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: «W Jakubie rozbij
namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo!» Przed wiekami, na samym początku mnie
stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym przybytku, w Jego obecności,
zaczęłam pełnić służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście
umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie
w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.
Psalm (Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. J 1, 14))
Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.
Chwal, Jeruzalem, Pana, *
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
a szybko mknie Jego słowo.
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Zapewnia pokój twoim granicom *
Nie uczynił tego dla innych narodów,
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
nie oznajmił im swoich wyroków.
2. czytanie (Ef 1, 3-6. 15-18) Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci
Niech będzie błogosławiony Bóg i O jciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił
nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani
przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów
poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej
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łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana
Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia,
wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu
Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do
której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.
Aklamacja (Por. 1 Tm 3, 16)
Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.
Ewangelia (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku
u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na
imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli
przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do
swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało
moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła
w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę
po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda
przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg,
który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.
Pieśń na ofiarowanie:

Bóg się rodzi, moc truchleje

1. Bóg się rodzi, moc truchleje
Pan niebiosów obnażony
Ogień krzepnie, blask ciemnieje
Ma granice – nieskończony
Wzgardzony – okryty chwałą
śmiertelny – król nad wiekami
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami!

2. Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście swoje.
Wszedł między lud ukochany,
dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało,
żeśmy byli winni sami.
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami..

Pieśń na komunię:
Przybieżeli do Betlejem
1. Przybieżeli do Betlejem pasterze
2. Oddawali swe ukłony w pokorze
Grają skocznie Dzieciąteczku na lirze
Tobie z serca ochotnego o Boże
Chwała na wysokości
3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy
Chwała na wysokości
Których oni nie słyszeli jak żywi
a pokój na ziemi
4. Dziwili się napowietrznej muzyce
I myśleli, co to będzie za Dziecię.
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Pieśń na uwielbienie:
Tryumfy Króla Niebieskiego
1. Tryumfy Króla niebieskiego,
dusz ludzkich Odkupiciel,
zstąpiły z nieba wysokiego.
na ziemi, na ziemi, na ziemi.
Pobudziły pasterzów,
3. Zrodziła Maryja Dziewica,
dobytku swego stróżów,
wiecznego Boga bez rodzica.
śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem.
By nas z piekła wybawił,
2. Chwała bądź Bogu w wysokości,
a w niebieskich postawił,
a ludziom pokój na niskości.
pałacach, pałacach, pałacach..!
Narodził się Zbawiciel,
Pieśń na zakończenie:
1. Gdy się Chrystus rodzi
I na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności
Promienistej brodzi.
Aniołowie się radują,
Pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria
In excelsis Deo!

1.

2.

3.

4.

5.
Data

Gdy się Chrystus rodzi
2. Mówią do pasterzy,
Którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem
Czym prędzej pobiegli,
Bo się narodził Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel.
Gloria…..

Ogłoszenia duszpasterskie
Uroczystością Matki Bożej Rodzicielki rozpoczęliśmy Nowy Rok. Życzę wszystkim
parafianom oraz przybywającym gościom obfitości łask bożych, dobrego zdrowia i
radości z realizacji swojego życiowego powołania jakim każdego i każdą z nas Pan
obdarza.
Jutro Uroczystość Objawienia Pańskiego. Tradycyjnie po Mszy Świętej o godzinie
12:00 dzięki zaangażowaniu naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
odbędzie się wspólne kolędowanie. Zapraszamy wszystkich od najmłodszych do
tych „wcześniej urodzonych” wpierw na Mszę świętą a potem na świetlicę wiejską.
Trwamy w okresie Bożego Narodzenia. W naszej parafii odbywa się wizyta
duszpasterska. Harmonogram odwiedzin zamieszczony jest na stronie
internetowej oraz w dalszej części biuletynu. Dziękuję za życzliwość, otwartość,
również za sugestie dotyczące funkcjonowania naszej wspólnoty. Wyrażam
również z serca płynące podziękowanie za hojność ofiar składanych przy okazji
kolędy. Z racji kolędy Msze Święte w tygodniu będą sprawowane w godzinach
porannych według podawanego harmonogramu w biuletynie.
Zbliżają się ferie szkolne. W pierwszym tygodniu t.j. od 10 do 15 lutego 2020
odbędą się rekolekcje na nartach w Zieleńcu. Zapraszam zainteresowanych. Panel
zapisowy dostępny na stronie internetowej organizatora Fundacji Szczecińska
(www.szczecinska.eu).
Dziękuję za troskę o nasze świątynie:
Reptowo
Niedźwiedź

04 I 20

Wojciukiewicz Adam, Namirowska Teresa, Merks Ewa

Wojcieszonek Witold i Anna

11 I 20

Stateczny Andrzej i Aleksandra, Erlich Wiesław i Anna

Popławscy Wacław i Halina
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terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
05/01/2020 niedziela
10:30 w intencjach różańcowych
06/01/2020 poniedziałek
10:30 pro populo / intencja wolna
12/01/2020 niedziela
10:30 pro populo / intencja wolna

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO
05/01/2020 niedziela
09:00 w intencjach różańcowych
12:00 chrzcielna
19:00 +Leon Lewandowski (1 r. śm.)
06/01/2020 poniedziałek
09:00 +Jadwiga, Jan, Stefan Malarczyk, Jadwiga, Jan Styczewski, Henryk
Piątkowski
12:00 +Bolesław Marek (2 r. śm.)
08/01/2020 środa
07:00 pro populo / intencja wolna
10/01/2020 piątek
07:00 pro populo / intencja wolna
12/01/2020 niedziela
09:00 ++Krystyna Nikolaus, Henryk Janicki, zm. z rodzin Janickich, Szynalów,
Tarnawskich, Bartosiów; Władysław (m), Mirosław Kapuścińscy
12:00 Jan i Jadwiga Płauszewscy z okazji 25 r. 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 (kolejność dostosowana do potrzeb i warunków)
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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