Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 35 (527)/20 dnia 12.07.2020

Pieśń na wejście:

Przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga radości i wesela mego.

3. Światło Twe i prawdę Twoją,
by mnie wiodły, ślij.

Niech na Syjon mnie zawiodą,
do przybytków Twych.

1. czytanie (Iz 55, 10-11) Skuteczność słowa Bożego
Tak mówi Pan Bóg: «Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki
nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy
i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne,
zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa».

Psalm (Ps 65 (64), 10abcd. 10e-11. 12-13. 14 (R.: por. Łk 8, 8))
REFREN: Na żyznej ziemi ziarno wyda plony.
Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię, *
wzbogaciłeś ją obficie.
Strumień Boży wezbrał wodami, *
przygotowałeś im zboże.

Rok uwieńczyłeś swoimi dobrami, *
tam gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaje.
Stepowe pastwiska są pełne rosy, *
a wzgórza przepasane weselem.

I tak uprawiłeś ziemię: *
Nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby,
spulchniłeś ją deszczami *
i pobłogosławiłeś plonom.

Łąki się stroją trzodami, *
doliny okrywają się zbożem,
razem śpiewają *
i wznoszą okrzyki radości.

2. czytanie (Rz 8, 18-23) Oczekujemy chwały
Bracia: Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się
w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych.
Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego,
który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by
uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych.
Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko
ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją
wzdychamy, oczekując przybrania za synów – odkupienia naszego ciała.

Aklamacja
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.
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Ewangelia (Mt 13, 1-23) Przypowieść o siewcy
Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak
wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach
tymi słowami: «Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały
ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet
powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie
miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne
wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a
inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!»
Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: «Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?»
On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano.
Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet
to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie
słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:
„Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce
tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli,
ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił”.
Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam:
Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć
to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.
Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie
rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza
ziarno posiane na drodze.
Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje;
ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu
słowa, zaraz się załamuje.
Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa
zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.
Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje
plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny».

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..

Jeden chleb.

1. Jeden chleb co zmienia się w Chrystusa
Ciało
Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi,
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało
Z soku wielu winnych gron pochodzi.
Ref. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna
Tak niech miłość złączy nas ofiarna,
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
Tak nas Chryste w swoim złącz Kościele

2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej
owczarni
Zabłąkane owce, które giną.
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij
Byśmy jedną stali się rodziną.
3. Na ramiona swoje weź, o Panie,
tych, co sami wrócić już nie mogą!
Niechaj zjednoczenia cud się stanie,
prowadź nas ku niebu wspólną drogą..
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Pieśń na uwielbienie:

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego,
jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie.

Pieśń na wyjście:

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.

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

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 trwaniem 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.
Dziękuję serdecznie za pierwsze prace przed kaplicą - za usunięcie konarów drzew
pozostałych po drzewach.
Bóg zapłać za składane ofiary. 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 poprzez
rachunek bankowy, można również dokonać wpłat - darowizn poprzez system PAYPAL (dostępny poprzez stronę parafii, a także przy użyciu kart w zakrystii czy biurze
parafialnym). Wyrażam wdzięczność za troskę i każdy gest życzliwości względem
potrzeb naszej wspólnoty.
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5. Dziękuję za troskę o nasze świątynie:

Data

Reptowo

Niedźwiedź

11 VII 2020

Najbliżsi dziecka komunijnego

Zioło Grzegorz i Lidia (z)

18 VII 2020

Dąbkowscy Jan i Maria, Dąbkowska
Zofia

--------------------------------------

terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
12/07/2020 niedziela
10:30 ++Wiktoria, Franciszek Cieślewicz, Anastazja i Władysław Skoczylas
19/07/2020 niedziela
10:30 w 40 rocznicę ślubu Haliny i Wacława Popławskich
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO (ON-LINE)
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
13/07/2020 poniedziałek - biały tydzień
18:00 pro populo / intencja wolna
14/07/2020 wtorek - biały tydzień
18:00 pro populo / intencja wolna
15/07/2020 środa - biały tydzień
18:00 pro populo / intencja wolna
16/07/2020 czwartek - biały tydzień
18:00 pro populo / intencja wolna
17/07/2020 piątek - biały tydzień
18:00 pro populo / intencja wolna
18/07/2020 sobota
13:00 chrzcielna
19/07/2020 niedziela
09:00 z racji rocznicy ślubu Katarzyny i Józefa o potrzebne łaski, zdrowie i Boże
błogosławieństwo w rodzinie Pietruszka
12:00 +Maria Poper (5 r. śm.)
20:00 pro populo / intencja wolna

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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