Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 36 (528)/20 dnia 19.07.2020

Pieśń na wejście:

Boże, lud Twój czcią przejęty

Boże, lud Twój czcią przejęty,
Twoich dzieł wszechmocność głosi;
Oczy na Twój ołtarz święty,
serce swe do Ciebie wznosi.

Liczne na nas ciążą winy,
lecz niech żal nasz litość wznieci;
Przyjmij Ojcze grzeszne syny,
nie odpychaj swoich dzieci..

1. czytanie (Mdr 12, 13. 16-19) Dobroć Boga dla ludzi
Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie
osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest podstawą Twej sprawiedliwości,
wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie
wierzą w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz
łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy zechcesz.
Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. I wlałeś
synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.

Psalm (Ps 86 (85), 5-6. 9-10. 15-16a (R.: por. 5a))
REFREN: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.
Ty, Panie, jesteś dobry i łaskawy, *
pełen łaski dla wszystkich, którzy cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
i zważ na głos mojej prośby.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone†
i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, *
będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, *
tylko Ty jesteś Bogiem.
Ale Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, *
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie *
i zmiłuj się nade mną.

2. czytanie (Rz 8, 26-27) Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości
Bracia: Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić
tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić
słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi
zgodnie z wolą Bożą.
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Aklamacja (Por. Mt 11, 25)
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Ewangelia (Mt 13, 24-43) Przypowieść o chwaście wśród zboża
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka,
który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel,
nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i
zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej
chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc,
żebyśmy poszli i zebrali go?”
A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie
obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast
i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”».
Przedłożył im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które
ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie,
większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą
się na jego gałęziach».
Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna
kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło».
To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak
miało się spełnić słowo Proroka: «Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte
od założenia świata».
Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc:
«Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście».
On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym
nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał
chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.
Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle
aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają
się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy
sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.
Kto ma uszy, niechaj słucha!»

Pieśń na Ofiarowanie:

Panie mój, cóż Ci oddać mogę

Panie mój, cóż Ci oddać mogę
za bezmiar niezliczonych łask?
W każdy dzień sławić będę Cię,
wielbić Cię. Alleluja!

Pieśń na Komunię:

1. Ty jak Ojciec wiedziesz mnie i chronisz
mnie od łez.
Ty znasz wszystkie kroki moje, próżny więc
mój lęk.

Panie dobry jak chleb.

Panie dobry jak chleb,
Bądź uwielbiony od swego Kościoła,
Bo Tyś do końca nas umiłował,
Do końca nas umiłował.
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.

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.
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Pieśń na uwielbienie:

Pan jest mocą swojego ludu.

Pan jest mocą swojego ludu.
Pieśnią moją jest Pan.
Moja tarcza i moja moc,

Pieśń na wyjście:

On jest mym Bogiem, nie jestem sam.
W Nim moja siła, nie jestem sam.

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.

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.
Składam podziękowanie wszystkim, którzy zaangażowali się w remont kaplicy. Za
wykonane prace demontażowe oraz pierwsze remontowe. W przyszłą niedzielę za
ofiarodawców, wykonawców, wspierających dzieło remontu zostanie odprawiona
Msza Święta - o siły i dalsze zaangażowanie, aby nie zabrakło entuzjazmu sił i
możliwości dopełnienia tego natchnienia.
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). Od tego tygodnia istnieje również zamawiania Mszy Świętych poprzez
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stronę parafii. Wyrażam wdzięczność za troskę i każdy gest życzliwości względem
potrzeb naszej wspólnoty.
5. Dziękuję za troskę o nasze świątynie:

Data

Reptowo

Niedźwiedź

18 VII 2020

Dąbkowscy Jan i Maria, Dąbkowska Zofia --------------------------------------

25 VII 2020

Dąbkowscy Antoni i Marianna, Dąbkowscy Dariusz i Natalia

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

terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
19/07/2020 niedziela
10:30 w 40 rocznicę ślubu Haliny i Wacława Popławskich
26/07/2020 niedziela
10:30 za darczyńców, w intencji wszystkich zaangażowanych w remont kaplicy

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO (ON-LINE)
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
20/07/2020 poniedziałek
07:00 pro populo / intencja wolna
22/07/2020 środa
18:00 ++Czerniawskich, Więckowskich, Anetę Troczyńską i dusze w czyścu cierpiące
24/07/2020 piątek
18:00 pro populo / intencja wolna
25/07/2020 sobota
09:00 pro populo / intencja wolna
26/07/2020 niedziela
09:00 ++Weronika, Witold Mongiało (rodzice), Tadeusz (brat), Wanda (siostra),
Tomasz, Maciej, Mariusz (bratankowie); Krystian (siostrzeniec) zm. kraewni i
przyjaciele ofiarodawcy
12:00 ++Wacław Stateczny (22 r. śm.), Jan, Mieczysław zm. z rodz. Statecznych,
Wiktoria, Jóef, Adam, Stanisław (m), Adam, zm. z rodziny Więckowskich i
Statecznych
20:00 +Eugeniusz Nawrocki (40 r. śm.)

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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