Biuletyn Parafii pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Reptowie
Nr 41 (533)/20 dn. 15.08.2020r.

odpust parafialny

-----------------------------------------------------------------------------------------Pieśń na wejście: Prześliczna Panno
Prześliczna Panno, nad Panny Dziewico, 4. Lud Ciebie swoją Królową mianuje;
Ducha Świętego cna Oblubienico!
Na Twoje prośby łaska nam zstępuje
Wyżej nad chóry anielskie wzniesiona,
Tam, z górnych niebios od Twojego Syna,
Bądź pozdrowiona, bądź pozdrowiona!
Matko jedyna, Matko jedyna!.
PIERWSZE CZYTANIE (Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab) Niewiasta obleczona w słońce
Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała sięw Jego świątyni.
Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej
stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie:
Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem
diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok
stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko.
I porodziła Syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko
jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma
miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz
nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca».
PSALM RESPONSORYJNY:
(Ps 45 (44), 7 i 10. 11-12. 14-15 (R.: por. 10b))
Stoi Królowa po Twojej prawicy.
Tron Twój, Boże, trwa na wieki, * berłem ojca. Król pragnie twego piękna, * on
sprawiedliwym berło Twego królestwa. twoim panem, oddaj mu pokłon.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie
z tobą, * królowa w złocie z Ofiru stoi po Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
twojej prawicy.
odziana w złotogłów. W szacie wzorzystej
Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,* prowadzą ją do króla, * za nią prowadzą do
zapomnij o swym ludzie, o domu twego ciebie dziewice, jej druhny.
DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 15, 20-26) W Chrystusie wszyscy będą ożywieni
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem
przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie.
I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy
według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w
czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i
gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż
położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana
śmierć.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Maryja została wzięta do nieba, radują się zastępy aniołów.
EWANGELIA (Łk 1, 39-56) Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta
w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta
usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty
napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyki powiedziała: «Błogosławiona jesteś między
niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego
Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich
uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».
Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na
uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie
pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego
miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego
ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął
się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Pieśń na ofiarowanie: Tobie wznawiamy Panno nad wymowę
1. Tobie wznawiamy Panno nad wymowę Tyś napełniona łaską porządaną
Uprzejmym słowem cześć Gabrielowę
Od Boga daną.
Któraś w te słowa była uraczona
3. Pan z Tobą Ciebie przed czasy
Bądź pozdrowiona
wiecznemi
Przeznaczył sobie przybytkiem na ziemi
2. U Ciebie jednej niebieskie są dary
Stąd Cię do nieba przeniósł nad obłoki:
Którymi Cię Bóg obdarzył bez miary
Na tron wysoki.
Pieśń na komunię: Chrystus Pan karmi nas
Chrystus Pan karmi nas
4. On, który przez pokolenia
Swoim świętym Ciałem,
Pozostaje miłosierny
Chwalmy Go na wieki!
Wobec tego, kto Mu służy
I chce zostać Jemu wierny.
1. Duchem całym wielbię Pana,
5. On, który Swą moc objawia,
Boga, Zbawcę jedynego,
Gdy wyniosłość serc uniża,
Bo w Nim samym odnajduję
Każdy zamiar może zburzyć,
Wszelką radość życia mego.
Który pychą Mu ubliża.
2. Sprawił we mnie wielkie dzieła
6. W mocy Jego odjąć władzę
W Swej dobroci niepojętej.
a wydźwignąć pokornego
On Wszechmocny, On Najwyższy,
Wszystkich głodnych zaspokoić
On sam jeden zawsze Święty.
głodem wstrząsnąć bogatego
3. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
7. On się ujął za swym ludem
Na swą sługę uniżoną,
dziećmi wiary Abrahama
By mnie odtąd wszyscy ludzie
Pomny na swe miłosierdzie
Mogli zwać błogosławioną.
obietnicy swej nie złamał.
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Pieśń na poświęcenie ziół:
Królowej Anielskiej śpiewajmy
1. Królowej Anielskiej śpiewajmy,
2. Przez Ciebie o Matko miłości,
różami uwieńczmy Jej skroń,
łask wszelkich udziela nam Bóg,
Jej serca w ofierze składajmy,
a my Ci hołd dajem wdzięczności,
ze łzami wołajmy doń
upadłszy do Twoich stóp.
Ref.: O Maryjo bądź nam pozdrowiona, Ref.: O Lilijo, jak żeś Ty wspaniała,
bądź Ty zawsze Matką nam.
wszelkich cnót rozlewasz woń.
O Maryjo bądź nam pozdrowiona,
O Lilijo, jak żeś Ty wspaniała,
bądź Ty zawsze Matką nam.
wszelkich cnót rozlewasz woń.
Pieśń na uwielbienie:
O mój Jezu w Hostii skryty
1. O mój Jezu w Hostii skryty,
3. Jezu, Tyś jest Zbawicielem,
Na kolanach wielbię Cię,
Ustrzeż mnie od zgubnych dróg,
W postać chleba Tyś spowity,
Bądź mi siłą i weselem,
Bóstwo Twoje kryje się;
Boś w tej Hostii żywy Bóg;
Ty, co rządzisz całym światem,
Dla miłości Matki swojej
Me zbawienie w ręku masz;
Racz wysłuchać prośbę mą:
Tu przed Twoim Majestatem
Bądź miłością duszy mojej,
Aniołowie kryją twarz.
Nie gardź moją cichą łzą.
Pieśń na wyjście:

O Panno Święta, o Wniebowzięta!

(sł. Jolanta Rakowska, mel. Paulina Dubojska)

Ref. O Panno Święta, o Wniebowzięta!
z duszą i ciałem do nieba wzięta.
Prosimy Ciebie, o Matko nasza,
u Syna Swego łaski wypraszaj.
1. Tyś jest parafii naszej Patronką.
Czuwasz, by zawsze świeciło słonko.
Choć nieraz trudno, deszczowo bywa,
Z Tobą Maryjo, każdy przetrzyma.
2. Znasz nasze serca i nas prowadzisz,
Choć upadamy, nami nie gardzisz,
Bo my synowie, i Twoje córy,
Chcemy podnosić się wciąż do góry.

3. W każdym, Jezusa, nam widzieć trzeba.
Bądź Przewodniczką w drodze do nieba.
Prowadź nas, prowadź przez całe wieki,
Chroń nas pod Swoje skrzydła opieki.
4. Chcemy pokoju, chcemy radości!
Wypraszaj, niech nam w sercach zagości.
Modlitwą, pieśnią dziś dziękujemy!
Żyć blisko Ciebie obiecujemy.
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

Przeżywamy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
1. Dziękuję za przygotowanie do odpustu wszystkim zaangażowanym począwszy od dekoracji, przygotowania darów, obsługi liturgicznej. Słowa wdzięczności kieruję ku tym, którzy angażują się w ożywianie naszej wspólnoty w okolicach naszego odpustu wzbogacając go imprezami towarzyszącymi.
Wczoraj w wigilię Uroczystości Wniebowzięcia NMP uczestniczyliśmy w sumie odpustowej,
która zazwyczaj uświetniana jest obecnością księży z dekanatu. W tym roku ze względów
epidemiologicznych pamiętaliśmy w czasie sprawowanej Eucharystii o wszystkich wiernych i księżach dekanatu Kołbacz w naszym parafialnym gronie. Po wigilijnej Mszy Świętej
mieliśmy okazję wysłuchać koncertu organowego w wykonaniu naszego parafianina
Damiana Grabowskiego w towarzystwie skrzypiec na których zagrał Piotr Cholewa. Składam serdeczne podziękowanie za tę inicjatywę.
Uroczystość Wniebowzięcia NMP

strona 3

W ramach obchodów odpustowych Reptowa - Sołtys, Rada Sołecka, KGW Reptowo zaprasza do uczestnictwa w dalszych imprezach towarzyszących pod nazwą VI Biesiady Reptowskiej:
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.
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
2. Postępują prace remontowe w naszej kaplicy w Niedźwiedziu. Zakończyło się malowanie,
w poniedziałek rozpoczną się dalsze prace przy posadzce, kolejno postępują prace na zewnątrz . 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. Organizatorom Biesiady Reptowskiej dziękuję za inicjatywę przekazania otrzymanych środków w czasie
trwającego kiermaszu na cel odnowy kaplicy w Niedźwiedziu.

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
15/08/2020
16/08/2020

sobota
10:30
+Marianna Romanowska, Antoni Romanowski, Wacław Popławski
niedziela
10:30
++Leonard, Jan, Eugenia Ćwik, Władysław Czyżowicz i zm. z rodziny Łężnych

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO (ON-LINE)
15/08/2020

16/08/2020

sobota
09:00 intencja wolna
12:00 suma odpustowa w intencji mieszkańców
niedziela
09:00 o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Katarzyny Pietruszka z okazji
75 urodzin
12:00 ++Włodzimierz, Anna, Aleksander (m), Mikołaj, zm. z rodziny Bosak
20:00 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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