Biuletyn Parafii po Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie Nr 40 (398)/18 dnia 22.07.2018

Pieśń na wejście: O Panie, Tyś moim pasterzem
1. O Panie, Tyś moim pasterzem,
I nie brak mi niczego. (2x)
Tak dobrym, że nic mi nie braknie.
2. Choć idę przez ciemną dolinę,
Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz,
Niczego nie muszę się trwożyć,
Prostymi ścieżkami prowadzisz.
Bo pasterz mój zawsze jest przy mnie,
Ref. Pasterzem moim jest Pan
W obronie mej stanąć gotowy...
1. czytanie (Jr 23, 1-6) Bóg sam ustanowi pasterzy
Pan mówi: «Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska.
Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: Wy rozproszyliście
moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto Ja się zajmę nieprawością waszych
uczynków. Ja sam zbiorę Resztę mych owiec ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem.
Sprowadzę je na ich pastwisko, aby były płodne i liczne. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je
paśli; i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani nie trzeba będzie szukać którejkolwiek. Oto
nadchodzą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król,
postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda
dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą
nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”».
Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b))
REFREN: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
Pan jest moim pasterzem, †
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
niczego mi nie braknie, *
przez wzgląd na swoją chwałę.
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, †
Prowadzi mnie nad wody,gdzie mogę odpocząć* zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
orzeźwia moją duszę.
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.
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Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy..

2. czytanie (Ef 2, 13-18) Chrystus jednoczy ludzkość
Bracia: W Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew
Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością,
bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań,
wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego
człowieka, wprowadzając pokój, i w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem,
w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy, zwiastował pokój
wam, którzy jesteście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w
jednym Duchu mamy przystęp do Ojca..
Aklamacja (Por. J 10, 27)
Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.
Ewangelia (Mk 6, 30-34) Jezus lituje się nad tłumem
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On
rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem
przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na
pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo
ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się
nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.
Pieśń na ofiarowanie: Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało.
1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
Ciało,
tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.
z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej
z soku wielu winnych gron pochodzi.
owczarni,
zabłąkane owce, które giną.
Ref. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,
tak niech miłość złączy nas ofiarna.
byśmy jedną stali się rodziną.
Pieśń na komunię:
U drzwi Twoich stoję, Panie
1. U drzwi Twoich stoję, Panie, (2x)
gdy chleb w Ciało swe przemienił.
czekam na Twe zmiłowanie, (2x)
6. A nam pożywać zostawił,
2. Który pod postacią chleba,
ażeby nas przez to zbawił.
prawdziwy Bóg jesteś z nieba.
7. Święty, Mocny, Nieśmiertelny,
3. W tej Hostyi jest Bóg żywy,
w Majestacie Swym niezmierny.
choć zakryty, lecz prawdziwy.
15. Kłaniam się Tobie samemu,
4. W tym Najświętszym Sakramencie,
bądź miłościw mnie, grzesznemu.
obecny w każdym momencie.
16. Niechaj żyję z Tobą, Panem,
5. Jak wielki cud Bóg uczynił,
aż na wieki wieków. Amen.!
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Pieśń na uwielbienie: O Krwi najdroższa, o Krwi odkupienia
1. O Krwi najdroższa, o Krwi odkupienia;
2. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta,
Napoju życia, z nieba dla nas dany!
Abyś nas wszystkich życiem napawała,
O zdroju łaski, o ceno zbawienia,
Abyś dla świata, Krwi Boska Prześwięta,
Ty grzechowe leczysz rany!
Miłosierdzie wybłagała!
Pieśń na zakończenie: Bóg nad swym ludem zmiłował się.
1. Bóg nad swym ludem zmiłował się
Jednoczy z ludźmi i z Bogiem.
I Zbawiciela nam zesłał.
3. W miłości swojej zachowaj nas,
Miłość nam daje, usuwa grzech,
Chryste, Zwycięzco i Panie.
Prowadzi w bramy Królestwa.
Niech upragniony nadejdzie czas
Ref. Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj,
Odnowy i pojednania.
Swoją miłość odnów w nas. /2x
4. Na straży Bogu oddanych serc
2. Miłość Chrystusa przemienia świat,
Matka Kościoła trwa wiernie.
Wyznacza szlaki wciąż nowe.
W Jej dłonie złóżmy nadzieje swe,
Kruszy nienawiść, wprowadza ład,
A Ona wspierać nas będzie..

ogłoszenia duszpasterskie
1. Trwamy w czasie wakacyjnym. Przez cały lipiec i sierpień Msza Święta wieczorna w niedzielę już
tradycyjnie jest odprawiana o godzinie 20:00. Od dziś dodatkowo o godzinie 18:00 będzie
sprawowana Msza Święta w obrządku grekokatolickim (w języku ukraińskim).
2. 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.
3. Wyjazd nad morze dla dzieci i młodzieży – tradycyjnie do Wisełki będzie miał miejsce w ostatnim
tygodniu wakacji t.j. od 27 do 31 sierpnia, zapisy u ks. Proboszcza.
4. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy w Niedźwiedziu mieszkańcom:
Data

Reptowo

Niedźwiedź

21 VII 18

Kokosińscy Łukasz i Judyta, Czerniawscy
Kazimierz i Zofia

Cegielscy Tadeusz i Renata

28 VII 18

Jędruchniewicz Elzbieta, Płauszewska
Rutkiewicz Marek i Maria
Waleria i Zbigniew; Płauszewska Jadwiga i
Jan, Jarosławscy Zbigniew i Jadwiga

Komunikaty Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej
1. W tym roku z naszej Archidiecezji wyruszy XXXIV Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
z kilku miejscowości: Pustkowa, Świnoujścia, Kamienia Pomorskiego, Wolina, Stepnicy, Polic
oraz ze Szczecina, gdzie pielgrzymka przejdzie przez centrum miasta (Warszewo, Niebuszewo,
Jasne Błonia, Śródmieście). Uroczysta inauguracja pielgrzymki odbędzie się 29 lipca, podczas
Mszy Świętej sprawowanej o godz. 7.00 w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na os.
Słonecznym w Szczecinie. Informujemy także, że istnieje możliwość dołączenia na pielgrzymi
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szlak w dowolnie wybranym czasie pielgrzymując w wybrane dni. Pełna informacja
o pielgrzymce znajduje się na plakacie i stronie internetowej www.szczecinska.pl. Serdecznie
zapraszamy wszystkich do udziału w pieszym pielgrzymowaniu.
2. Zapraszamy na uroczystości odpustowe ku czci Świętego Jakuba Apostoła, patrona Bazyliki
Archikatedralnej w Szczecinie, w środę,25lipca br. W tym dniu Nieszpory z udziałem Kapituły
Katedralnej zostaną odprawione o godz. 17.15. Punktem centralnym uroczystości będzie Msza
Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja
Dzięgi, która rozpocznie się o godz. 18.00. Uroczystość tą poprzedzą Rekolekcje Jakubowe w
dniach od 22 do 24 lipca (niedziela -poniedziałek -wtorek), które wygłosi ks. dr Piotr Donarski,
dyrektor Katolickiego Radia Plus. Szczegółowe informacje znajdują się na plakatach oraz
stronach internetowych: www.katedra.szczecin.pl oraz www.jarmarkjakubowy.pl

terminarz parafialny
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
22/07/2018

niedziela
09:00
12:00
18:00
20:00

25/07/2018

środa
18:00

27/07/2018

pro populo

sobota
09:00

29/07/2018

pro populo

piątek
18:00

28/07/2018

+Wiktor, Weronika (rodzice) oraz za krewnych i zm. z rodzin Mongiało i Śmigiero
o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo w rodzinie Pietruszków
Msza Święta w obrządku grekokatolickim (w języku ukraińskim)
СЛУЖБА БОЖА В ОБРЯДІ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКІМ
+Bronisława Lewandowska

pro populo

niedziela
09:00
12:00
18:00
20:00

+Leokadia Wojciechowska
W intencji Iwony i Tomasza Konieckich z okazji 5 rocznicy ślubu
Msza Święta w obrządku grekokatolickim (w języku ukraińskim)
СЛУЖБА БОЖА В ОБРЯДІ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКІМ
O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Artura

Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej
22/07/2018

niedziela
10:30

26/07/2018

czwartek
18:00

29/07/2018

w intencji Tamary z okazji 2 urodzin o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo
pro populo

niedziela
10:30

+Antoni Romanowski, +Wacław Popławski

Jubilatom i solenizantom rozpoczętego dziś tygodnia życzymy obfitości łask Bożych!
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