Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 37 (529)/20 dnia 26.07.2020

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 (1 Krl 3, 5. 7-12) Modlitwa Salomona o mądrość
W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: «Proś o to, co mam
ci dać». A Salomon odrzekł: «O Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce
Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest
pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać
z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu
i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?»
Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: «Ponieważ
poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś
o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw
sądowych, oto spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego
tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie».

Psalm (Ps 119 (118), 57 i 72. 76-77. 127-128. 129-130 (R.: 97a))
REFREN: Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie.
Pan jest moim działem, *
przyrzekłem zachować słowa Twoje.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze *
niż tysiące sztuk złota i srebra.
Niech Twoja łaska będzie mi pociechą *
zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze.
Niech Twa litość mnie ogarnie, a żyć będę, *
bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.
Przeto więcej miłuję Twoje przykazania *
niż złoto, niż złoto najczystsze.
Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia *
i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.
Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.
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2. czytanie (Rz 8, 28-30) Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli podobni do Jego
Syna Bracia: Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra,
z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych
też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był Pierworodnym między
wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też
usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą..

Aklamacja (Por. Mt 11, 25)
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Ewangelia (Mt 13, 44-52) Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci
Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i
ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł
jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».
«Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby
wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali
w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych
spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak».
A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa
niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe
i stare».

Pieśń na Ofiarowanie:

Wysłuchaj, Boże, mojej modlitwy
i nie odwracaj się od mojej prośby.
Wejrzyj na mnie, wejrzyj na mnie i wysłuchaj mnie.

Pieśń na Komunię:

O mój Jezu w Hostii skryty.

1. O mój Jezu w Hostii skryty,
Na kolanach wielbię Cię,
W postać chleba Tyś spowity,
Bóstwo Twoje kryje się;
Ty, co rządzisz całym światem,
Me zbawienie w ręku masz;
Tu przed Twoim Majestatem
Aniołowie kryją twarz.
2. O światłości przysłoniona,
Rzuć mi swój promienny blask,
O dobroci nieskończona,
Otwórz dla nas skarby łask;

Pieśń na uwielbienie:

Chlebie życia przeobfity,
Nasyć duszy mojej głód;
Boski ogniu tu zakryty,
Rozgrzej serca mego chłód.
3. Jezu, Tyś jest Zbawicielem,
Ustrzeż mnie od zgubnych dróg,
Bądź mi siłą i weselem,
Boś w tej Hostii żywy Bóg;
Dla miłości Matki swojej
Racz wysłuchać prośbę mą:
Bądź miłością duszy mojej,
Nie gardź moją cichą łzą.

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.

2. Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to
wszystko Twoje, Cokolwiek na tym świecie
człowiek mieni swoje:
Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie,
wyznawamy, Bo nad nie przystojniejszej
ofiary nie mamy.
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4. Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny
Panie; Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie
ustanie.

Pieśń na wyjście:

Chowaj nas póki raczysz, na tej niskiej
ziemi, Jeno zawżdy niech będziem pod
skrzydłami Twymi.

Niechaj z nami będzie Pan.

1. Niechaj z nami będzie Pan, alleluja!
Niech obroną będzie nam, alleluja!

2. Jego Słowo zawsze trwa, alleluja!
Wieczną prawdę w sobie ma, alleluja!
5. Źródło życia, Panie nasz, alleluja!
Ty nam wieczne życie dasz, alleluja!.

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 angażują się w remont kaplicy. Za
wykonane prace demontażowe oraz pierwsze remontowe. Dziś w niedzielę zostanie
odprawiona Msza Święta za ofiarodawców, wykonawców, wspierających dzieło
remontu - o siły i dalsze zaangażowanie, aby nie zabrakło entuzjazmu i możliwości
dopełnienia tego dzieła.
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 ubiegłego tego tygodnia istnieje również zamawiania Mszy
Świętych poprzez stronę parafii. Wyrażam wdzięczność za troskę i każdy gest
życzliwości względem potrzeb naszej wspólnoty.
5. 1 sierpnia 2020 nabożeństwo pierwszosobotnie. Różaniec o 8:30, Msza Św.

wynagradzająca, zmiana tajemnic różańcowych. Od 10:00 odwiedziny chorych.
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6. Dziękuję za troskę o nasze świątynie:

Data

Reptowo

Niedźwiedź

25 VII 2020

Dąbkowscy Antoni i Marianna, Dąbkowscy Dariusz i Natalia --------------

01 VIII 2020

Stasiak Marek i Iwona, Pieniążek Krzysztof i Joanna, Stasiak -------------Robert i Anna

Podziękowanie Zarządu Gminnego OSP Kobylanka
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kobylanka.
W imieniu Zarządu Gminnego OSP Kobylanka wyrażamy wdzięczność za liczną frekwencje w wyborach (I i II
turze) dzięki czemu do jednej z jednostek OSP trafi średni wóz pożarniczy w ramach konkursu „bitwy o wozy”.
Prezes ZOG ZOSP RP w Kobylance Dh Piotr Dolata
(pełen tekst podziękowania na stronie parafii)

terminarz parafialny

Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
26/07/2020 niedziela
10:30 za darczyńców, w intencji wszystkich zaangażowanych w remont kaplicy
02/08/2020 niedziela
10:30 w intencjach oraz za członków wspólnoty Żywego Różańca
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO (ON-LINE)
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.)
29/07/2020 środa
18:00 ++Wiesław (m), Eugeniusz (m), Janina (f) Nawroccy, Mieczysław Wróblewski
31/07/2020 piątek
18:00 za zmarłych z rodziny Jach i Ochal
01/08/2020 sobota
09:00 w intencjach oraz za członków Żywego Różańca
02/08/2020 niedziela
09:00 +Leokadia Wojciechowska
12:00 +Monika i zm. z rodz. Bierzyńskich
20:00 +Beata Ostrowska (w 4 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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