Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 34 (526)/20 dnia 05.07.2020

Pieśń na wejście:

Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz,
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas.

Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat
Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.

Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej
i w opiece czułej duszę moją miej.

1. czytanie (Za 9, 9-10) Król pokoju
Tak mówi Pan: «Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój
idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu
oślicy. On usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem; łuk wojenny zostanie złamany. Pokój
ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po
krańce ziemi».

Psalm (Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14 (R.: 1b))
REFREN: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co
stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje
dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich
wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.

2. czytanie (Rz 8, 9. 11-13) Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli
Bracia: Wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.
Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was
Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z
martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli
będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie
śmierć popędom ciała – będziecie żyli..

Aklamacja (Por. Mt 11, 25)
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.
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Ewangelia (Mt 11, 25-30) Jezus cichy i pokornego serca
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że
zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż
takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna,
tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie
na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie
ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

Pieśń na Ofiarowanie:

Czego chcesz od nas Panie

1. Czego chcesz od nas Panie, za Twe hojne
dary,/Czego za dobrodziejstwa, którym nie
masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno
Ciebie,/I w otchłaniach i w morzu, na ziemi
i w niebie.

Pieśń na Komunię:

O Krwi najdroższa.

1. O Krwi najdroższa, o Krwi odkupienia;
Napoju życia, z nieba dla nas dany!
O zdroju łaski, o ceno zbawienia,
Ty grzechowe leczysz rany!
2. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta,
Abyś nas wszystkich życiem napawała,

Pieśń na uwielbienie:

Abyś dla świata, Krwi Boska Prześwięta,
Miłosierdzie wybłagała!
3. O Krwi najdroższa, przez Serce przeczyste,
Gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi.
Cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste,
Z Aniołami, ze świętymi.

Cały świat niech śpiewa tę pieśń:
Panem naszym Bóg.

1. Niech cały świat weseli się w Bogu,
Z radością niechaj służy i czcią.
Albowiem Pan Bóg jest naszym Stwórcą,
On w dłoniach swoich dzierży nasz los.

Pieśń na wyjście:

4. Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny
Panie;/ Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie
ustanie.
Chowaj nas póki raczysz, na tej niskiej
ziemi,/ Jeno zawżdy niech będziem pod
skrzydłami Twymi.

3. Bóg okazuje nam miłosierdzie,
Niech wdzięczność nigdy nie gaśnie w nas.
Chwała bądź Bogu po wszystkie wieki
Za dobrodziejstwa dawane nam.

Głoś Imię Pana.

1. Głoś Imię Pana, Króla Wszechmocy i
chwały.
Złącz się z chórami niebios, zastępów
wspaniałych.
Harfa i róg niech zagra: "Któż jest jak Bóg"!
By krańce ziemi słyszały.

2. Głoś Imię Pana, On twoim losem kieruje.
Na skrzydłach niesie, jak orzeł się opiekuje.
Daj Mu swą dłoń, w przygodzie zawołaj
doń,
On cię od zła zachowuje.

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 związku z rozpoczęciem wakacji uległ zmianie porządek odprawiania nabożeństw,
który obowiązuje w lipcu i sierpniu, w niedziele Msza Święta z godziny 19:00
przesunięta jest na godzinę 20:00.
3. 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. W związku z powyższym w wakacje nie będzie
odprawiana Msza święta w tygodniu.
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.
4. Dziękuję również za wszelkie ofiary składane na rzecz naszej wspólnoty teraz
zasadniczo poprzez rachunek bankowy, oraz za troskę o naszą wspólnotę.
5. Dziękuję za troskę o nasze świątynie:
Data

Reptowo

Niedźwiedź

04 VII 2020

Kimon Bożena, Płauszewscy Adam i
Urszula

Szyndlarewicz Stanisław (z)

11 VII 2020

Dąbkowscy Jan i Maria, Dąbkowska
Zofia

Zioło Grzegorz i Lidia (z)

Komunikat Wydziału Teologicznego US
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Szczecińskiego.
W roku akademickim 2020/2021 zapraszamy na tradycyjne kierunki:
- Teologia (jednolite studia magisterskie), specjalność nauczycielska – specjalność
skierowana do osób, które chcą pracować jako katecheci i nauczyciele religii w szkołach,
- Familiologia (studia pierwszego stopnia), specjalności: asystent rodziny i profilaktyka
społeczna,
- Familiologia (studia drugiego stopnia), specjalności: poradnictwo psychospołeczne,
rodzinne i mediacja,
W roku akademickim 2020/2021 pojawiają się również w naszej ofercie
interesujące nowości:
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- Nowa specjalność w ramach kierunku teologia: komunikacja interpersonalna
i społeczna – specjalność skierowana dla osób, które chciałby poznać teologię
i jednocześnie zdobyć wiedzę i umiejętności do liderowania oraz prowadzenia grup,
wspólnot i stowarzyszeń w Kościele,
- Studia podyplomowe Kierownictwo duchowe (2 semestry) – skierowane do osób,
które zajmują się lub są zainteresowane duchowością oraz prowadzeniem osób w
procesie rozwoju duchowego,
- Studia podyplomowe Ochrona małoletnich w Kościele katolickim (2 semestry)
– studia pozwalające na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji pomocnych w
pracy z młodzieżą oraz w różnych formach działania na rzecz ochrony osób małoletnich
w Kościele i społeczeństwie.
terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
05/07/2020 niedziela
10:30 w intencjach oraz za członków wspólnoty Żywego Różańca
12/07/2020 niedziela
10:30 ++Wiktoria, Franciszek Cieślewicz, Anastazja i Władysław Skoczylas
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO (ON-LINE)
05/07/2020 niedziela
09:00 ++Janickich, Tarnawskich, Szynalów, Kapuścińskich
12:00 w intencji Aleksandry Kozdra z racji 90 urodzin
20:00 +Marian Kukliński (w miesiąc po pogrzebie)
06/07/2020 poniedziałek
18:00 w 5 rocznicę święceń ks. Pawła o opiekę i potrzebne łaski w służbie Bogu i
ludziom
08/07/2020 środa
18:00 z okazji 1 urodzin Dominika
10/07/2020 piątek
18:00 pro populo
11/07/2020 sobota
09:00 pro populo
12/07/2020 niedziela
09:00 ++Janusz, Justyna i zm. z rodziny Olszewskich, Pietruszków
12:00 komunia - Zofia Kołodziej
20:00 o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Doroty i Mirosława z okazji
kolejnej rocznicy ślubu oraz dla ich dzieci Hani, Mateusza i Małgosi

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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