Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 33 (525)/20 dnia 28.06.2020

Pieśń na wejście:

Pod Twą obronę, Ojcze na niebie.

1. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie,
Grono Twych dzieci swój powierza los.
Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie
I broń od zguby, gdy zagraża cios.

2. Czy toń spokojna, czy huczą fale,
Gdy Ty Twe dzieci w swej opiece masz,
Wznosimy modły dziś ku Twej chwale,
Boś Ty nam tarczą, Boże, Ojcze nasz..

1. czytanie (2 Krl 4, 8-12a. 14-16a) Szunemitka przyjmuje proroka
Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze
nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek.
Powiedziała ona do swego męża: «Oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten,
który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze, obmurowany, i wstawmy tam
dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda».
Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się na górę i tam ułożył się do snu. I
powiedział do Gechaziego, swojego sługi: «Co można uczynić dla tej kobiety?» Odpowiedział
Gechazi: «Niestety, ona nie ma syna, a mąż jej jest stary». Rzekł więc: «Zawołaj ją!» Zawołał ją
i stanęła przed wejściem. I powiedział: «O tej porze za rok będziesz pieściła syna».

Psalm (Ps 89 (88), 2-3. 16-17. 18-19 (R.: por. 2a))
REFREN: Na wieki będę sławił łaski Pana.
O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, †
Twą wierność będę głosił moimi ustami *
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: †
«Na wieki ugruntowana jest łaska», *
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć *
i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
Cieszą się zawsze Twym imieniem, *
Twoja sprawiedliwość ich wywyższa.
Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, *
a przychylność Twoja dodaje nam mocy.
Bo do Pana należy nasza tarcza, *
a król nasz do Świętego Izraela.

2. czytanie (Rz 6, 3-4. 8-11) Nowe życie ochrzczonych
Bracia: My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy
zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z
Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z
martwych dzięki chwale Ojca.
Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc,
że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy.
Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że
umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.
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Aklamacja (Por. 1 P 2, 9)
Jesteście królewskim kapłaństwem, świętym narodem.
Ogłaszajcie dzieła potęgi Tego, który was wezwał do swojego przedziwnego światła.

Ewangelia (Mt 10, 37-42) Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje
Jezus powiedział do swoich apostołów: «Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest
Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze
swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto
straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie
przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę
proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego
otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest
uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».

Pieśń na Ofiarowanie:

Com przyrzekł Bogu

1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,
Dotrzymać pragnę szczerze.
Kościoła słuchać w każdy czas,
I w świętej wytrwać wierze.
O Panie Boże, dzięki Ci,
Żeś mi Kościoła otwarł drzwi.
W nim żyć, umierać pragnę.

Pieśń na Komunię:

2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią,
Bóg pod postacią chleba
Swym Ciałem Karmi duszę mą,
By żyła w nim dla nieba.
W to wierzyć zawsze mocno chcę,
bo tego Kościół uczy mnie,
W nim żyć, umierać pragnę.

Pan Wieczernik przygotował, swój zaprasza lud.
Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.

1. Przyjdźcie z ulic i opłotków bowiem mija
czas. Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi
was.
2. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje
miejsce ma. Niech nikogo w nim nie braknie,
uczta Pańska trwa.

Pieśń na uwielbienie:

3. Przystępujmy z dziękczynieniem pożywajmy
chleb, pijmy napój nieśmiertelnych, aby życie
mieć.
4. Zakosztujcie i poznajcie tej Wieczerzy smak,
z obfitości boskich darów bierzcie pełnię łask.
5. Kto się z Panem tu spotyka tworzy jedno z
Nim, Bóg z miłością go nazywa przyjacielem
swym.

Być bliżej Ciebie chcę.

1. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój,
Z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój.
Ty w sercu moim trwasz,
Z miłością Stwórcy ziem
Tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w
nim.

3. Choć jak wędrowiec sam idę przez noc,
w Tobie niech siłę mam i w Tobie moc,
gdy czuwam i wśród snu,
czy słońce jest, czy mrok
niechaj mnie strzeże Twój, o Panie, wzrok.

1. Kochajmy Pana, bo Serce Jego
Żąda i pragnie serca naszego.
Dla nas Mu włócznią boleść zadana;
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

2. O pójdź do Niego wszystko stworzenie,
Sercu Jezusa złóż dziękczynienie,
I twoje przed Nim zegnij kolana;
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

Pieśń na wyjście:

Kochajmy Pana.

zapowiedzi przedmałżeńskie
Polecamy modlitewnej i bratniej życzliwości kandydatów do małżeństwa
Księga zapowiedzi nr 2/2020
Andrzej Stateczny
ur. 16/05/1958, zam. Reptowo, wyzn. rzymskokatolickie, zw. cywilnie
Aleksandra Stateczna zd. ur. 20/07/1964, zam. Reptowo, wyzn. rzymskokatolickie, zw. cywilnie
Skrzypek
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Ogłoszenia duszpasterskie
1. Przypominam, iż istnieje możliwość uczestnictwa w nabożeństwach bez
ograniczeń liczbowych. Wewnątrz budynków kościelnych obowiązuje
nadal zakrywanie ust i nosa, zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości lecz
nie jest to już obligatoryjne. Uczestnicząc na zewnątrz świątyń nie trzeba zakrywać ust
i nosa natomiast obowiązuje odległość 2 metrów odstępu.
2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
Nabożeństwa według tradycyjnego porządku z możliwością skorzystania z sakramentu
pokuty i pojednania. W I sobotę zapraszam na nabożeństwo wynagradzające Sercu
Matki Bożej. O godzinie 8:30 różaniec, o 9:00 msza wynagradzająca, a po niej zmiana
tajemnic Żywego Różańca. Następnie odwiedziny chorych (od godziny 10:00)
3. W związku z rozpoczęciem wakacji ulega zmianie porządek odprawiania nabożeństw,
który obowiązuje w lipcu i sierpniu, w niedziele Msza Święta z godziny 19:00
przesunięta jest na godzinę 20:00.
4. Wyrażam również wdzięczność mieszkańcom Niedźwiedzia za inicjatywę
odnowienia kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, jako naszego wspólnego
wotum i modlitwy błagalnej o ustanie epidemii. W tę formę wdzięczności może
włączyć się każdy. Planowany remont kaplicy ma zostać ukończony na odpust
przypadający 26 sierpnia 2020r.
Bóg zapłać za składane ofiary na ten cel. Wsparcia można udzielić dokonując przelewu
bankowego na konto parafii tytułem „darowizna na cele kultu religijnego - remont
kaplicy w Niedźwiedziu” lub poprzez osobiste złożenie ofiary.
5. Dziękuję również za wszelkie ofiary składane na rzecz naszej wspólnoty teraz
zasadniczo poprzez rachunek bankowy, oraz za troskę o naszą wspólnotę.
6. Dziękuję za troskę o nasze świątynie:
Data

Reptowo

Niedźwiedź

27 VI 2020

Wróbel Danuta, Złoty Paweł i Jowita, Łężny Jacek i Iwona (z)
Zamałojko Andrzej i Maria

04 VII 2020

Kimon Bożena, Płauszewscy Adam i
Urszula

Szyndlarewicz Stanisław (z)

komunikaty kurii szczecińsko-kamieńskiej
1. Uprzejmie informujemy, że XXXVI Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiczną będzie miała wymiar
symboliczny poprzez udział przedstawicieli poszczególnych służb pielgrzymkowych.
Zachęcamy do duchowego oraz wirtualnego pielgrzymowania poprzez facebooka
pielgrzymki, gdzie będą prowadzone na żywo relacje z trasy w dniach od 25 lipca do 13
sierpnia br. Szczegółowe informacje dotyczące pielgrzymki znajdują się na stronie
www.szczecinska.pl
oraz
na
portalu
społecznościowym
facebook.pl/szczecinskapielgrzymka.
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2. Uprzejmie informujemy, że Piesza Pielgrzymka ze Szczecina do Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiczną
będzie miała wymiar symboliczny poprzez udział przedstawicieli poszczególnych
służb pielgrzymkowych. Zachęcamy do duchowego oraz wirtualnego pielgrzymowania
poprzez facebooka pielgrzymki, gdzie będą prowadzone na żywo relacje z trasy w dniach
od 23do 25sierpniabr. Szczegółowe informacje dotyczące pielgrzymki znajdują się na
stronie
www.mysliborska.com.pl
oraz
na
portalu
społecznościowym
www.facebook.com/mysliborska.
terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
28/06/2020 niedziela
10:30 ++Julia , Eugeniusz Cegielscy
30/06/2020 wtorek
18:00 z okazji 25 urodzin - o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla syna
ofiarodawcy
02/07/2020 czwartek
18:00 pro populo
05/07/2020 niedziela
10:30 w intencjach oraz za członków wspólnoty Żywego Różańca
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO (ON-LINE)
28/06/2020 niedziela
09:00 ++Bernard Sadowski, Walenty Sadowski
12:00 ++Piotr Ellas, Bronisław Słowiński
19:00 pro populo
29/06/2020 poniedziałek
18:00 w intencji Piotra o potrzebne łaski i zdrowie
01/07/2020 środa
18:00 pro populo
03/07/2020 piątek
18:00 +ks. prałat Tadeusz Kamiński (w miesiąc po pogrzebie, w 60 roku kapłaństwa
z dziękczynieniem za wieloletnią posługę proboszcza parafii pw. Św. Floriana
w Sosnowcu)
04/07/2020 sobota
09:00 w intencjach oraz za członków Żywego Różańca
05/07/2020 niedziela
09:00 ++Janickich, Tarnawskich, Szynalów, Kapuścińskich
12:00 w intencji Aleksandry Kozdra z racji 90 urodzin
20:00 pro populo

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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