Biuletyn Parafii po Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie Nr 41 (399)/18 dnia 29.07.2018

Pieśń na wejście: Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego
1. W jedno nas tu zgromadziła miłość
2. Z pokorą szczerą miłujmy Boga,
Chrystusa, weselmy się w Nim i radujmy.
i czystym sercem miłujmy się nawzajem.
1. czytanie (2 Krl 4, 42-44) Elizeusz rozmnaża chleb
Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, Elizeuszowi, chleb
z pierwocin, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świeże zboże w worku. On zaś rozkazał: «Podaj
ludziom i niech jedzą!» Lecz sługa jego odrzekł: «Jakże to rozdzielę między stu ludzi?»
A on odpowiedział: «Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i pozostawią
resztki». Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki – według słowa Pańskiego.
Psalm (Ps 145 (144), 10-11. 15-16. 17-18 (R.: por. 16))
REFREN: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta
Niech Cię wielbią,Panie,wszystkie Twoje dzieła * Ty otwierasz swą rękę *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
i karmisz do syta wszystko, co żyje.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych
drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, *
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
a Ty ich karmisz we właściwym czasie.
wszystkich wzywających Go szczerze...
2. czytanie (Ef 4, 1-6) Usiłujcie zachować jedność
Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do
jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem
w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden
Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan,
jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad
wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
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Aklamacja (Por. Łk 7, 16)
Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.
Ewangelia (J 6, 1-15) Rozmnożenie chleba
Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum,
bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam
ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy
i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: «Gdzie kupimy chleba, aby oni się
najedli?» A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział
Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę
otrzymać». Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden
chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?»
Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc
mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy
dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy
się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i
ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście
koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest
prorokiem, który ma przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby
Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.
Pieśń na ofiarowanie: Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało.
1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa
Ciało,
Ref. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,
z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
tak niech miłość złączy nas ofiarna.
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
z soku wielu winnych gron pochodzi.
tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.
Pieśń na komunię:
Panie dobry jak chleb
1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
Byśmy do nieba w drodze nie ustali,
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię,
Dla tych co dotąd przy Tobie wytrwali.
Ref. Panie dobry jak chleb,
Bądź uwielbiony od swego Kościoła,
Bo Tyś do końca nas umiłował,
Do końca nas umiłował.

2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem,
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
A chleb komunią dla spragnionych Ciebie.
3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?
Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem.

Pieśń na uwielbienie:

Niechaj Cię, Panie, wielbią wszystkie Twoje dzieła,
i święci Twoi niech Cię błogosławią!
Niech mówią o chwale Twojego Królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę

Pieśń na zakończenie:

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego,
jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie.
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ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj oficjalnie wyruszyła ze Szczecina XXXIV Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
Pielgrzymi wędrując przejdą w godzinach przedpołudniowych przez naszą parafię Niedźwiedź i
Motaniec do Kobylanki, gdzie zatrzymają się na postój obiadowy. Dziękuję wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie posiłków dla pielgrzymów, za powitanie, ugoszczenie
chociażby przysłowiową „szklanką wody”.
Organizatorzy pielgrzymki informują, że istnieje możliwość dołączenia na pielgrzymi szlak
w dowolnie wybranym czasie pielgrzymując w wybrane dni. Pełna informacja o pielgrzymce
znajduje się na plakacie i stronie internetowej www.szczecinska.pl.
2. Zapraszam wszystkich czcicieli Matki Bożej w najbliższą środę (1 sierpnia) na Mszę świętą
wieczorną. Po Mszy świętej będziemy chcieli podzielić się tradycjami związanymi z obchodami
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w duchu przygotowań do naszego odpustu
parafialnego. Chodzi o zwyczaje, obchody jakie pamiętamy, a które warto byłoby przywrócić.
3. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zachęcam do spowiedzi
wynagradzającej i udziału w Mszach Świętych z racji tych pierwszych dni. W czwartek spowiedź
i Msza Święta w kaplicy w Niedźwiedziu, w piątek w kościele parafialnym. Nabożeństwo
pierwszo-sobotnie wraz ze zmianą tajemnic Żywego Różańca w sobotę. Różaniec o godzinie
8:30, następnie Msza Święta.
Odwiedziny chorych w sobotę od godziny 10:00 (po Mszy Św. o godzinie 9:00).
4. 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).
5. 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.
6. 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.
7. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy w Niedźwiedziu mieszkańcom:
Data
Reptowo
Niedźwiedź
28 VII 18

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

04 VIII 18

Terebeccy Waldemar i Joanna, Dzierżak
Krzysztof i Agnieszka, Lis Ewa, Kubiak
Wiesław i Monika

Szablewska Janina

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
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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terminarz parafialny
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
29/07/2018

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

01/08/2018

środa
18:00

03/08/2018

+Maria Poper (3 r. śm.)

sobota
09:00

05/08/2018

+Beata Ostrowska (2 r. śm.)

piątek
18:00

04/08/2018

+Leokadia Wojciechowska
w 5 rocznicę ślubu Iwony i Tomasza Konieckich
Msza Święta w obrządku grekokatolickim (w języku ukraińskim)
СЛУЖБА БОЖА В ОБРЯДІ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКІМ
o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Artura

w intencjach Żywego Różańca

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

w 60 urodziny jubilata - intencja od żony
w intencji Aleksandry Drobny z okazji 1 urodzin
Msza Święta w obrządku grekokatolickim (w języku ukraińskim)
СЛУЖБА БОЖА В ОБРЯДІ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКІМ
+Stanisław, Maria Kucharek

Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej
29/07/2018

niedziela
10:30

02/08/2018

czwartek
18:00

05/08/2018

+Antoni Romanowski, +Wacław Popławski
pro populo

niedziela
10:30

w intencjach Żywego Różańca

Jubilatom i solenizantom rozpoczętego dziś tygodnia życzymy obfitości łask Bożych!

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 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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