Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 39 (531)/20 dnia 09.08.2020

Pieśń na wejście:

Pokładam w Panu ufność mą,
zawsze ufam Jego słowu.

3. Całą ufność mą pokładam w Panu,
dusza moja ufa Jego słowu,

tęskniej czeka dusza moja Pana,
niż jutrzenki nocne straże.

1. czytanie (1 Krl 19, 9a. 11-13a) Bóg objawia się Eliaszowi
Gdy Eliasz przyszedł do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy
Bóg rzekł: «Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!»
A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed
Panem; ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze – trzęsienie ziemi: Pana nie było
w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pana nie było w ogniu. A po tym ogniu –
szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł
i stanął przy wejściu do groty.

Psalm (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 8))
REFREN: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.
Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: *
oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom.
Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie †
dla tych, którzy Mu cześć oddają, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.
Łaska i wierność spotkają się z sobą, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Pan sam szczęściem obdarzy, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *
a śladami Jego kroków zbawienie.
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2. czytanie (Rz 9, 1-5) Izrael jest ludem Bożym
Bracia: Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu
Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból.
Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich,
którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i
chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą
praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, Ten, który jest ponad wszystkim, Bóg
błogosławiony na wieki. Amen.

Aklamacja (Por. Ps 130 (129), 5)
Pokładam nadzieję w Panu,
ufam Jego słowu.

Ewangelia (Mt 14, 22-33) Jezus chodzi po jeziorze
Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili
Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się
modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.
Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny.
Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy
Go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.
Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!»
Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!»
A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na
widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!»
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej
wiary?» Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim,
mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym».

Pieśń na Ofiarowanie:

Panie, umocnij wiarę naszą.

1. Tak Bóg świat umiłował,
że zesłał nam swojego Syna.
2. Każdy, kto w Niego wierzy,
będzie miał życie wieczne.

Pieśń na Komunię:

3. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię,
nauczajcie wszystkie narody.
4. Kto uwierzy i chrzest przyjmie,
otrzyma zbawienie.

Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan.

1. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
2. Uwielbiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.

Pieśń na uwielbienie:

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie
wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi.
3. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się
radością, oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał
i wybawił ze wszystkich ucisków..

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.

2. Być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień,
za Tobą życiem swym iść jako cień.
Daj tylko, Boże dusz,
obecność Twoją czuć,
myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć..
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Pieśń na wyjście:

O Panno Święta, o Wniebowzięta!

Ref. O Panno Święta, o Wniebowzięta!
z duszą i ciałem do nieba wzięta.
Prosimy Ciebie, o Matko nasza,
u Syna Swego łaski wypraszaj.

5. Żyć blisko Ciebie i Twego Syna
Pomóż nam Matko nasza Jedyna.
Ufamy mocno, że w niebie razem
Spotkamy się jak dziś przed ołtarzem.

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 najbliższy piątek rozpoczniemy nasze obchody uroczystości odpustowych. W tym
czasie tradycyjnie już towarzyszą dodatkowe wydarzenia.

Plan Odpustu Parafialnego Uroczystości Wniebowzięcia NMP
oraz VI Biesiady Reptowskiej
14 sierpnia 2020 - piątek
godzina 15:00 Promocja - kiermasz produktów KGW w świetlicy w Reptowie
godzina 18:00 Msza Święta Wigilijna z Uroczystości Wniebowzięcia NMP - kościół
parafialny w Reptowie
około godziny 19:00 (po Mszy Świętej) koncert organowy

15 sierpnia 2020 - sobota
godzina 12:00 Suma Odpustowa - Uroczystość Wniebowzięcia NMP - kościół
parafialny w Reptowie oraz Agapa w formie poczęstunku na wynos
godzina 15:00 Promocja - kiermasz produktów KGW w świetlicy w Reptowie
godzina 16:00 Teatr dla dzieci „Wakacje z Babcią” + mała niespodzianka
w świetlicy w Reptowie

16 sierpnia 2020 - niedziela
Msze święte według porządku niedzielnego - Reptowo 9:00, 12:00, 20:00
godzina 15:00 Promocja - kiermasz produktów KGW w świetlicy w Reptowie
godzina 16:00 Kabaret Cudaki „Wakacje w Meksyku” + poczęstunek na wynos w
świetlicy w Reptowie
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3. Postępują prace remontowe w naszej kaplicy w Niedźwiedziu. Po pracach

przygotowawczych
rozpoczęło
się
malowanie.
Dziękuję
mieszkańcom
zaangażowanym bezpośrednio z prace jak również wszystkim wspierającym naszą
inicjatywę jako wotum Matce Bożej Częstochowskiej oraz modlitwy błagalnej
o ustąpienie obecnej i innych epidemii.
4. Dziękuję za troskę o nasze świątynie:

Data

Reptowo

08 VIII 2020

Cencyk Wojciech i Kamila, Więckowscy Roman i Dorota, Więckowscy Sławomir i Wioletta

13 VIII 2020

Klinkosz Antoni, Sabina Suchta, Sznycer Zbigniew i Elżbieta, Joanna
Pszczólkowska

zapowiedzi przedmałżeńskie
Polecamy modlitewnej i bratniej życzliwości kandydatów do małżeństwa
Księga zapowiedzi nr 3/2020
Suchta Damian
ur. 10/09/1992, zam. Reptowo, wyzn. rzymskokatolickie, kawaler
Jach Anna
ur. 17/02/1995, zam. Reptowo, wyzn. rzymskokatolickie, panna

terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
09/08/2020 niedziela
10:30 w 10 rocznicę ślubu Arlety i Emanuela Grzankowskich
15/08/2020 sobota
10:30 intencja wolna
16/08/2020 niedziela
10:30 ++Leonard, Jan, Eugenia Ćwik, Władysław Czyżowicz i zm. z rodziny Łężnych
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO (ON-LINE)
09/08/2020 niedziela
09:00 +Stanisław, Maria Kucharek
12:00 ++Maria, Adolf Piwowarczyk (rodzice), Helena, Staisław Płauszewscy oraz
rodzeństwo Antoni, Józef
20:00 za zmarłych z rodziny Czerniawskich, Więckowskich, Anetę Troczyńską i za
dusze w czyścu cierpiące
14/08/2020 piątek
18:00 w intencji dobroczyńców i ofiarodawców parafii
15/08/2020 sobota
09:00 intencja wolna
12:00 suma odpustowa w intencji mieszkańców
16/08/2020 niedziela
09:00 o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Katarzyny Pietruszka z okazji
75 urodzin
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12:00
20:00

++Włodzimierz, Anna, Aleksander (m), Mikołaj, zm. z rodziny Bosak
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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