Biuletyn Parafii pw. WNMP w Reptowie Nr 42 (467)/19 dnia 18.08.2019

Pieśń na wejście: Kto się w opiekę odda Panu swemu..
1. Kto się w opiekę odda Panu swemu, * a 2. Ciebie On z łowczych obieży wyzuje * i w
całym sercem szczerze ufa Jemu, * śmiele zaraźliwym powietrzu ratuje; * w cieniu
rzec może: mam obrońcę Boga, * nie
swych skrzydeł zachowa cię wiecznie, * pod
przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga. Jego pióry uleżysz bezpiecznie.
1. czytanie (Jr 38, 4-6. 8-10) Bóg czuwa nad Jeremiaszem
W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu,
powiedzieli do króla: «Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce
żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne
słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia».
Król Sedecjasz odrzekł: «Oto jest w waszych rękach!» Nie mógł bowiem król nic uczynić
przeciw nim. Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, do cysterny
Malkiasza, syna królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysternie
zaś nie było wody, lecz błoto; zanurzył się więc Jeremiasz w błocie.
Ebedmelek wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla: «Panie mój, królu! Źle zrobili
ci ludzie, tak postępując z prorokiem Jeremiaszem i wrzucając go do cysterny. Przecież
umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza że nie ma już chleba w mieście».
Rozkazał król Kuszycie Ebedmelekowi: «Weź sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka
Jeremiasza z cysterny, zanim umrze».
Psalm (Ps 40 (39), 2-3. 4. 18 (R.: por. 14b))
Ref. Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą
Z nadzieją czekałem na Pana, †
a On pochylił się nade mną *
i wysłuchał mego wołania.
Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska, †
stopy moje postawił na skale *
i umocnił moje kroki.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.
Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga, *
i zaufają Panu.
Ja zaś jestem ubogi i nędzny, *
ale Pan troszczy się o mnie.
Ty jesteś moim wspomożycielem i wybawcą, *
Boże mój, nie zwlekaj!
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2. czytanie (Hbr 12, 1-4) Wytrwanie w wierze
Bracia: Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede
wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam
zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala.
On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego
hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie Boga. Zważcie więc na Tego, który ze strony
grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście nie ustawali, załamani
na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi.
Aklamacja (Por. J 10, 27)
Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.
Ewangelia (Łk 12, 49-53) Ewangelia powodem rozłamu
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże
pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd
bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu,
a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce,
a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».
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:
Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan.
1.Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, 3. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się
Jego chwała będzie zawsze na moich
radością,
ustach.
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Dusza moja chlubi się Panem,
Oto zawołał biedak i Pan go wysłuchał
niech słyszą to pokorni i niech się weselą. i uwolnił od wszelkiego ucisku.
2. Wysławiajcie razem ze mną Pana,
4.Anioł Pański otacza szańcem
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
bogobojnych aby ich ocalić.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie
Skosztujcie i zobaczcie jak Pan jest dobry.
wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim
ucieczkę.
Pieśń na uwielbienie: Panie mój, cóż Ci oddać mogę.
1. Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Gdy ubogim byłem, Panie, Tyś wzbogacił
za bezmiar niezliczonych łask?
mnie.
W każdy dzień sławić będę Cię,
3. Ty jak Ojciec wiedziesz mnie i chronisz
wielbić Cię. Alleluja!
mnie od łez.
2. Byłem słabym dzieckiem Twym, Tyś
Ty znasz wszystkie kroki moje, próżny
mnie w ramiona wziął,
więc mój lęk..
Pieśń na zakończenie: O Maryjo, Ty zwyciężaj, od morza po szczyty Tatr,
O Maryjo, Tyś Królową, niech pieśnią Cię sławi świat..
1. Gdy nam wiary brak, Matko zwyciężaj! W beznadziei czas, Matko zwyciężaj!
Kiedy krzyczy świat, Matko zwyciężaj!
Ty pocieszaj nas, Matko zwycięska!
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2. Bój o życie trwa, Matko zwyciężaj!
Opada kłamstwa mgła, Matko zwyciężaj!

Bożej prawdy głód, Matko zwyciężaj!
Błagamy Cię o cud, Matko zwycięska!

zapowiedzi przedmałżeńskie - 18.08.2019
l.dz. 10/2019

narzeczony Szczucki Michał, kawaler zam. Szczecin
narzeczona Bródka Paulina, panna zam. Reptowo

l.dz. 11/2019

narzeczony Woźniak Piotr, kawaler zam. Reptowo
narzeczona Bęben Natalia, panna zam. Szczecin
ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziękuję za przygotowania do odpustu w Reptowie wszystkim zaangażowanym
począwszy od dekoracji, przygotowania darów, obsługi liturgicznej, procesji. Słowa
wdzięczności kieruję ku tym, którzy angażują się w ożywianie naszej wspólnoty w
okolicach naszego odpustu wzbogacając go imprezami towarzyszącymi.
2. W najbliższą sobotę 24 sierpnia będziemy oddawać cześć Matce Bożej
Jasnogórskiej, która jest patronką kaplicy w Niedźwiedziu. W związku z tym
zapraszam do udziału w Mszy Świętej odpustowej o godzinie 15.00.
3. W ramach obchodów odpustowych mieszkańcy Niedźwiedzia zapraszają na do
udziału w następujących imprezach towarzyszących:
24 sierpnia
godzina 10:00 - turniej zespołów dziecięcych w piłkę nożną (boisko)
godzina 12:00 - turniej gry w piłkę siatkową (boisko)
godzina 14:00 - turniej oldbojów w piłkę nożną (boisko)
godzina 15:00 - SUMA ODPUSTOWA (kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej)
godzina 16:00 - rozpoczęcie festynu rodzinnego (przy świetlicy) w programie gry
i zabawy dla dzieci i dorosłych, zamki dmuchane, przejazd bryczką etc.
godzina 19:30 -- zabawa wiejska
4. Pragnę wyrazić wdzięczność za okazane serce i szczodrość ofiar dla poszkodowanych
w pożarze w Niedźwiedziu. Łącznie w przeprowadzonej zbiórce zebraliśmy 3836 zł.
W ostatnia niedzielę i poniedziałek wpłynęły jeszcze środki i ostatecznie jako
Wspólnota Parafialna przekazaliśmy 4500 zł. Wszystkim darczyńcom w imieniu
poszkodowanych składam serdeczne podziękowanie: Bóg Zapłać!
5. Tradycyjnie w ostatnim tygodniu wakacji udajemy się na Rekolekcje dla dzieci i
młodzieży do Parafii Św. Józefa w Wisełce. Zainteresowanych wyjazdem proszę o
zgłoszenia (panel do zapisu jest aktywny na stronie parafii, potwierdzenie i szczegóły
wyjazdu zostaną przesłane na podany adres mailowy w dniu jutrzejszym tj.
19.08.2019).
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6. W dniach od 21 do 28 września br. Udajemy się na Jasną Górę na pielgrzymkę
diecezjalną. Tegoroczny szlak będzie wiódł poprzez Litwę i Łotwę. Orientacyjny koszt
1500 zł, zgłoszenia u ks. Proboszcza. Szczegółowe informacje będą przedstawione w
przyszłą niedzielę.
7. Dziękuję za porządki w kościele parafialnym i kaplicy w Niedźwiedziu mieszkańcom:
Data
Reptowo
Niedźwiedź
14 VIII 19

narzeczeni

Szyndlarewicz Stanisław (z)

23 VIII 19

Jach Jerzy i Elżbieta, Podkowscy
Michał i Ewelina

Zioło Grzegorz i Lidia,
Kołodziejscy Stanisław i Teresa

terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
18/08/2019 niedziela
10:30 +Leonard, Eugenia Ćwik, Władysław Czyżówicz, Antoni Łężny
24/08/2019 Sobota (ODPUST)
15:00 pro populo
25/08/2019 niedziela
10:30 pro populo
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO
18/08/2019 niedziela
09:00 +Grzegorz Chlipała (4 r. śm.)
12:00 +Ryszard Borkowski
18:00 Msza Święta w obrządku grekokatolickim (w języku ukraińskim)
20:00 ++Anna, Włodzimierz, Mikołaj Bosak
19/08/2019 poniedziałek
07:00 pro populo
23/08/2019 piątek
09:00 chrzcielna
25/08/2019 niedziela
09:00 ++Janina Baranowska (1 r.śm), Wiktor, Tadeusz
12:00 ++Krystyna, Jan Błachowicz, Grzegorz Karpiński
18:00 Msza Święta w obrządku grekokatolickim (w języku ukraińskim)
20:00 +Bronisława i Leon Lewandowscy
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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