Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Reptowie Nr 35 (393)/18 dnia 17.06.2018

Pieśń na wejście:
Kto się w opiekę odda Panu swemu
1. Kto się w opiekę odda Panu swemu,
2. Ciebie On z łowczych obieży wyzuje,
A całym sercem szczerze ufa Jemu,
I w zaraźliwym powietrzu ratuje.
Śmiele rzec może, mam obrońcę Boga,
W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga. Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.
1. czytanie (Ez 17, 22-24) Bóg wywyższa drzewo niskie
Tak mówi Pan Bóg: «Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, z najwyższych jego
pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją
zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo
pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wszystkie
drzewa na polu poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie
wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja,
Pan, rzekłem i to uczynię».
Psalm (Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2))
REFREN: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże
Dobrze jest dziękować Panu, *
Zasadzeni w domu Pańskim *
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.
rano głosić Twoją łaskawość, *
a wierność Twoją nocami.
Nawet i w starości wydadzą owoc, *
zawsze pełni życiodajnych soków,
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, *
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.
2. czytanie (2 Kor 5, 6-10) Staramy się podobać Bogu
Bracia: Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka
od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję
i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu
podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć
przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub
dobre.
Aklamacja
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.
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Ewangelia (Mk 4, 26-34) Rozwój królestwa Bożego
Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w
ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia
sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś
plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym porównamy
królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się
je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje
się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w
jego cieniu». W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez
przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.
Pieśń na ofiarowanie:

Składamy Ci, Ojcze, to coś Ty nam dał:
owoc pracy, byś w ofierze przyjąć go chciał.
1. Chleb i wino przynosimy na ołtarz Twój,
2. Jezus za nas ofiaruje Ciało i Krew,
Nasze myśli, słowa, czyny, nasz trud i znój.
Byśmy mogli je spożywać ku chwale Twej.
Pieśń na komunię:

Pan Wieczernik przygotował, swój zaprasza lud.
Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.
1. Przyjdźcie z ulic i opłotków bowiem mija
3. Przystępujmy z dziękczynieniem pożywajmy
czas. Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi
chleb, pijmy napój nieśmiertelnych, aby życie
was.
mieć.
2. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje
4. Zakosztujcie i poznajcie tej Wieczerzy smak,
miejsce ma. Niech nikogo w nim nie braknie
z obfitości boskich darów bierzcie pełnię łask.
uczta Pańska trwa.
Pieśń na uwielbienie: Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój
1. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój,
2. Być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień,
Z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój.
za Tobą życiem swym iść jako cień.
Ty w sercu moim trwasz,
Daj tylko, Boże dusz,
Z miłością Stwórcy ziem
obecność Twoją czuć,
Tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w
myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć..
nim.

Pieśń na zakończenie:

Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci
Naszą Ojczyznę, miasta i wioski,
Nasze rodziny i nas samych;
Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje.
Modlitwa do św. Michała Archanioła (Leona XIII)

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen
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ogłoszenia duszpasterskie
1. Przygotowujemy się do 6 rocznicy powstania naszej parafii. Uroczysta Msza Święta pod
przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi odbędzie się 1 lipca 2018
roku (niedziela) o godzinie 18:00 (wieczorna Msza przesunięta wyjątkowo na tę godzinę).
Następnie zostanie poświęcony budujący się DOM PARAFIALNY. Zapraszam już dziś do licznego
udziału w tym wydarzeniu parafialnym. Jestem otwarty na propozycję obchodu tego dnia.
Szczegółowy plan zostanie podany w przyszłą niedzielę po uzgodnieniach z poszczególnymi
grupami duszpasterskimi i osobami chętnymi do pomocy.
2. W związku z poświęceniem domu parafialnego, po dosyć długich konsultacjach (od 1 lipca 2016),
pragniemy również złożyć wniosek o nadanie ulicy przy budującej się plebanii. Po wielu, licznych
propozycjach, ostatecznie na pierwszy plan wysunęła się nazwa ORLĄT LWOWSKICH. Treść
wniosku wraz z uzasadnianiem – wydrukowana na ostatniej stronie. Przy wyjściu z kościoła
można złożyć swój indywidualny podpis popierający inicjatywę nadania nazwy, do czego gorąco
zachęcam.
3. Msza święta kończąca rok szkolny 2017/2018 dla dzieci uczęszczających do szkoły w Reptowie
odbędzie się w piątek 22 czerwca o godzinie 8:15. Zapraszam dzieci, młodzież oraz nauczycieli
i rodziców.
4. Tradycyjnie jak w poprzednich latach we wrześniu udamy się z pielgrzymką do Sanktuarium
Jasnogórskiego. W tym roku pielgrzymka będzie wiodła przez Budapeszt. Termin pielgrzymki
od 23 do 29 września br., koszt 1400 zł, zapisy u ks. Proboszcza. Szczegółowy program zostanie
przekazany zainteresowanym.
5. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy w Niedźwiedziu mieszkańcom:
Data
Reptowo
Niedźwiedź
16 VI 18

Jach Jerzy i Elżbieta,
Podkowscy Michał i Ewelina

Tarnawscy Zbigniew i Teresa

23 VI 18

Szymełyniec Zofia, Szymełyniec Mirosław Tarnawscy Józef i Bogusława
i Dorota, Pawłowscy Jerzy i Wioletta

terminarz parafialny
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
17/06/2018

niedziela
09:00
12:00
19:00

20/06/2018

środa
18:00

22/06/2018

+Feliks (60 r. śm), Wiesław (mąż - 10 r. śm.), Anna (2 r. śm.) RAKOWSCY

piątek
18:00

24/06/2018

+Zofia Pilarska (3 r. śm.), Jan Pilarski
+Jadwiga Wojciechowska (3 r. śm.)
+Bronisława Lewandowska

pro populo / intencja wolna

niedziela
09:00
12:00
19:00

+Krystyna, Jan Błachowicz, Elżbieta, Bronisław Drumińscy
+Aniela, Kazimierz, Stanisław, Jan Kierod, Józef Szymański
+Leon Łęgowski, Franciszek Łęgowski, Depczyńska Maria
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Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej
17/06/2018

niedziela
10:30

19/06/2018

wtorek
18:00

23/06/2018

pro populo / intencja wolna

sobota
18:00

24/06/2018

pro populo / intencja wolna

ślubna

niedziela
10:30

+Jan Wiktoria, Franciszek Cieślewicz, Agnieszka, Jan, Władysław, Katarzyna

Jubilatom i solenizantom rozpoczętego dziś tygodnia życzymy obfitości łask Bożych!
Reptowo, 17.06.2018 r
RADA Gminy Kobylanka
ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie, w porozumieniu ze
społecznością lokalną reprezentowaną przez organizacje działające na terenie tutejszej parafii oraz po
zasięgnięciu opinii mieszkańców (w okresie od 1 lipca 2016 do chwili obecnej), wnioskuje o nadanie nazwy ulicy
„ORLĄT LWOWSKICH” drodze oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 139 i 259/1 – obręb Reptowo 0010.
Uzasadnienie.
W roku 100-lecia odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę, mieszkańcy tutejszej parafii pragną
w hołdzie bohaterom walczącym o wolną Polskę, wpisać w historię obecnej naszej „małej Ojczyzny” pamięć
o swoich przodkach, którzy stanęli przed laty w obronie Lwowa. Wielu spośród dzisiejszych obywateli Gminy
Kobylanka, przybyło z kresów wschodnich spod Lwowa – z Zubrzy i Sąsiadowic. Pozostała pamięć o bohaterskich
czynach przodków, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, chcemy aby została upamiętniona
nadaniem nazwy ulicy.
To właśnie w Reptowie, przy nowo powstałej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny organizuje się tradycja i zastępy Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego – Skautów Europy.
Harcerzy, którzy kiedyś działali, nie gdzie indziej, jak właśnie we Lwowie. Ci właśnie harcerze – w 1918 roku –
wśród innych młodych ludzi zginęli w obronie Lwowa.
Łączy się zatem, to co dawne, z tym co współczesne. Jako mieszkańcy tej gminy chcemy, aby pamięć
o bohaterstwie młodego ówczesnego pokolenia, była trwała, aby była zapisana złotymi zgłoskami, również na
tej ziemi, gdzie wychowują się, mieszkają kolejne pokolenia, ufamy bohaterskich potomków ORLĄT
LWOWSKICH.
Pragniemy, aby nadanie nazwy ulicy wpisało się w obchody 100 – lecia Niepodległości Polski, jak również
kolejnej rocznicy istnienia Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, a w sposób szczególny przypadającej na 1 lipca
2018r., 6 rocznicy powstania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Reptowie.
W związku z powyższym zwracamy się do Szanownych Państwa Radnych o pozytywne rozpatrzenie
naszego wniosku i nadanie nazwy ulicy ORLĄT LWOWSKICH w Reptowie na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 - tekst jednolity z późn. zm).

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 Raiffeisen Polbank 48 1750 0012 0000 0000 3431 3571
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