Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP Nr 04 (565) /21 dnia 10.01.2021

Pieśń na wejście: Anioł pasterzom mówił
Anioł pasterzom mówił:
narodził się w ubóstwie
Chrystus się wam narodził
Pan wszego stworzenia.
w Betlejem nie bardzo podłym mieście,
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».
Psalm (Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3))
Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia
Oto Bóg jest moim zbawieniem! *
Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę*
Jemu zaufam i bać się nie będę.
ze zdrojów zbawienia.
Pan jest moją pieśnią i mocą, *
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia! †
i On stał się moim zbawieniem.
Ukażcie narodom Jego dzieła, *
przypominajcie, że Jego imię jest
chwalebne.
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Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych
dokonał! *
I cała ziemia niech o tym się dowie.

Wznoś okrzyki i wołaj radośnie,
mieszkanko Syjonu, *
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: Com przyrzekł Bogu
1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,
2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią,
Dotrzymać pragnę szczerze.
Bóg pod postacią chleba
Kościoła słuchać w każdy czas,
Swym Ciałem Karmi duszę mą,
I w świętej wytrwać wierze.
By żyła w nim dla nieba.
O Panie Boże, dzięki Ci,
W to wierzyć zawsze mocno chcę,
Żeś mi Kościoła otwarł drzwi.
bo tego Kościół uczy mnie,
W nim żyć, umierać pragnę.
W nim żyć, umierać pragnę..
Pieśń na komunię: Wśród nocnej ciszy
1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
3. Ach, witaj Zbawco z dawna żądany
wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi.
Cztery tysiące lat wyglądany
Czem 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.
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Pieśń na uwielbienie: 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.
Pieśń na zakończenie: Tryumfy Króla niebieskiego
1. Tryumfy Króla niebieskiego
2. Chwała bądź Bogu w wysokości,
Tryumfy Króla niebieskiego,
a ludziom pokój na niskości.
zstąpiły z nieba wysokiego.
Narodził się Zbawiciel,
Pobudziły pasterzów,
dusz ludzkich Odkupiciel,
dobytku swego stróżów,
na ziemi, na ziemi, na ziemi..
śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem.

1.

2.

3.

4.
Data

Ogłoszenia duszpasterskie
Dziś Święto Chrztu Pańskiego, kończymy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.
Od poniedziałku rozpoczyna się okres zwykły, który potrwa do wtorku 16 lutego
przed Środą Popielcową.
Kończymy w naszej sprawowanie Mszy Świętych „kolędowych”. Dziękuję za udział
w nich jak również za troskę o materialne potrzeby naszej wspólnoty parafialnej,
za złożone także z tej racji ofiary. Do 2 lutego, odwiedzam z wizytą kolędową tych
parafian, którzy zapraszają na kolędę indywidualną w formie tradycyjnej. Po
święcie Ofiarowania Pańskiego, również można zaprosić kapłana, jest to wówczas
wizyta duszpasterska, którą kapłani mogą odbywać z wiernymi cały rok.
Dziękuję za wszelkie ofiary składane na rzecz naszej wspólnoty poprzez rachunek
bankowy, przy użyciu kart w zakrystii, biurze parafialnym, system e-Tacy przy
pomocy telefonu komórkowego. Istnieje również zamawiania Mszy Świętych
poprzez stronę parafii.
Dziękuję za troskę o nasze świątynie:
Niedźwiedź

Reptowo

09 I 2021 Pietruszka Wojciech i Beata Strama Tadeusz i Maria, Bieńko Paweł i JolantaSkrobek Krzysztof i Anita
16 I 2021 Wasielewiczowie
Krzysztof i Arleta

Biernacik Stanisława, Szamszur Janina, Sukniewicz
Tadeusz

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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terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
09/01/2021 sobota
18:00 pro populo - Msza Święta "kolędowa" za mieszkańców Niedźwiedzia (numery
6-17)
10/01/2021 niedziela
10:30 pro populo - Msza Święta "kolędowa" za mieszkańców Niedźwiedzia (numery
1-5 oraz ulica Sportowa)
17/01/2021 niedziela
10:30

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO
10/01/2021 niedziela
09:00 O zdrowie dla Adama z racji urodzin
12:00 ++Jadwiga Malarczyk (18 r.śm.), Jan, Henryk , Stefan
19:00 +Alfred Kotrych (miesiąc po pogrzebie)
11/01/2021 poniedziałek
11:00
pogrzebowa +Józef Zieliński (Kościół w Kobylance)
17/01/2021 niedziela
09:00
12:00 +Mirosław Matyga (m-c po pogrzebie)
19:00 +Stanisław Dąbkowski (m-c po pogrzebie)

Rok Świętego Józefa - propozycje modlitw
Modlitwa do świętego Józefa, orędownika we wszelkich potrzebach i uciskach
Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami,
najmilszy nasz Stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, Mężu sprawiedliwy.
Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy Karmicielu Przenajświętszego
Dzieciątka Jezus. Wierny Opiekunie, któremu został powierzony najdroższy Skarb nasz,
Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie polecam… Niech jej
skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz. Amen.
Akt poświęcenia się świętemu Józefowi
Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie
się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka.
Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna,
Obrońcę i Przewodnika mej duszy.
O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi.
Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich.
Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki
mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej.
O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa.
Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość
i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie
patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską
opiekę. Amen.
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