Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 42 (534)/20 dnia 16.08.2020

Pieśń na wejście:

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.

2. Znasz nasze serca i nas prowadzisz,
Choć upadamy, nami nie gardzisz,
Bo my synowie, i Twoje córy,
Chcemy podnosić się wciąż do góry.

1. czytanie (Iz 56, 1. 6-7) Powszechność zbawienia
Tak mówi Pan: «Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już
wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić.
Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby miłować imię Pana
i zostać Jego sługami – wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się
mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu
modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie
nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów».

Psalm (Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 4))
REFREN: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam
błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce
ziemi.

2. czytanie (Rz 11, 13-15. 29-32) Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu,
aby wszystkim okazać miłosierdzie Bracia: Do was, pogan, mówię: «Będąc apostołem
pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w nadziei, że może pobudzę do
współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia.
Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie
powstaniem ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie
bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa
dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam
miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał
wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie».
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Aklamacja (Por. Mt 4, 23)
Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Ewangelia (Mt 15, 21-28) Wiara niewiasty kananejskiej
Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron,
wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego
ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.
Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami».
Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela».
A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi».
On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom».
A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów».
Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak
pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.

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.

Panie dobry jak chleb.

Ref. 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.

Pieśń na uwielbienie:

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.

Pieśń na wyjście:

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.

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.

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!
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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. Przy wejściu do kościoła
znajduje się również płyn do dezynfekcji rąk. Kościół oprócz tradycyjnego sprzątania
jest systematycznie dezynfekowany. Zachowujemy wskazówki GIS, jesteśmy w stałym
kontakcie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Stargardzie. Również w ramach zaleceń duszpasterskich są przestrzegane wszystkie
wskazówki.
2. Od piątku trwamy w obchodach naszych parafialnych uroczystościach odpustowych.
W tym czasie tradycyjnie już towarzyszą dodatkowe wydarzenia. Jeszcze w dniu
dzisiejszym w ramach „VI Biesiady Reptowskiej” odbędą się: o godzinie 15:00
Promocja - kiermasz produktów KGW w świetlicy w Reptowie, następnie o godzinie
16:00 Kabaret Cudaki „Wakacje w Meksyku” + poczęstunek na wynos w świetlicy
w Reptowie.
3. Kolejne wakacyjne święto, zapowiada odpust związany z miejscem poświęconym
Matce Bożej Częstochowskiej w Niedźwiedziu.
Sołtys i Rada Sołecka Niedźwiedzia, OSP Niedźwiedź i Znicz Niedźwiedź
zapraszają na Rodzinny Piknik - 22.08.2020 w sobotę na godzinę 11:00.
W programie animacje i zabawy dla dzieci, warsztaty z robotyki i programowania,
florystyczne, pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, pokazy strażackie oraz
„niedźwiedziowa zupa grochowa” i jeszcze wiele innych atrakcji dla każdego.
4. 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 „VI Biesiady Reptowskiej” dziękuję za inicjatywę przekazania
otrzymanych środków w czasie trwającego kiermaszu na cel odnowy kaplicy w
Niedźwiedziu.
5. 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

21 VIII 2020

narzeczeni
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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

16/08/2020
23/08/2020

Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
niedziela
10:30 ++Leonard, Jan, Eugenia Ćwik, Władysław Czyżowicz i zm. z rodziny Łężnych
niedziela
10:30 rez.

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO (ON-LINE)
16/08/2020

17/08/2020
19/08/2020
21/08/2020
22/08/2020
23/08/2020

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 +Witold Markiewicz (33 r. śm)
poniedziałek
18:00 +Zbigniew Kowalewski (10 r. śm.)
środa
18:00
piątek
18:00
sobota
16:00 ślubna: Katarzyna i Łukasz
niedziela
09:00 ++Janina Baranowska (2 r. śm.), Wiktor, Tadeusz, Krzysztof Krupski (1 r.
śm.)
12:00 o potrzebne łaski i zdrowie dla Płauszewskiego Jana z racji urodzin
20:00 +Bronisława Lewandowska (5 r. śm.) i zm. z rodziny Kałyniak

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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