Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 45 (537)/20 dnia 30.08.2020

Pieśń na wejście:

Kto się w opiekę odda Panu swemu

1. Kto się w opiekę odda Panu swemu,
A całym sercem szczerze ufa Jemu,
Śmiele rzec może, mam obrońcę Boga,
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga.

2. Ciebie On z łowczych obieży wyzuje,
I w zaraźliwym powietrzu ratuje.
W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,
Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.

1. czytanie (Jr 20, 7-9) Prorok poddany próbie
Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się
codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę
obwieszczać: «Gwałt i ruina!» Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą
i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię! Ale
wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go
stłumić, lecz nie potrafiłem.

Psalm (Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab))
REFREN: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.
Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera.
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2. czytanie (Rz 12, 1-2) Rozumna służba Boża
Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu
miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz
przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co
jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe.

Aklamacja (Por. Ef 1, 17-18)
Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Ewangelia (Mt 16, 21-27)
Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć
od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia
zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg
broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi
z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego
siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci
je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek,
choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją
duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi
i wtedy odda każdemu według jego postępowania».

Pieśń na Ofiarowanie:

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.

Pieśń na Komunię:

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..

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.

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.

3. Choć jak wędrowiec sam idę przez noc,
w Tobie niech siłę mam i w Tobie moc,
gdy czuwam i wśród snu,
czy słońce jest, czy mrok
niechaj mnie strzeże Twój, o Panie, wzrok.
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Pieśń na wyjście:

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. W dniu dzisiejszym o godzinie 10:30 zapraszam na Mszę Świętą z racji odpustu

Matki Bożej Częstochowskiej do Niedźwiedzia. Tą uroczystością kończymy nasze
wakacyjne święta. Dziękuję wszystkim którzy zaangażowali się w przygotowanie
odpustów i imprez im towarzyszących.
2. W najbliższy wtorek 1 września - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.
Tradycyjnie w tym dniu odprawiona zostanie Msza Święta w intencji uczniów,
nauczycieli, pracowników szkół i przedszkoli, rodziców, czasie której będzie miał
miejsce obrzęd poświęcenia tornistrów. Zapraszam wszystkich, którym czas na to
pozwoli na godzinę 8:00 do kościoła parafialnego.
3. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy piątek i sobotę miesiąca. Możliwość
spowiedzi przed Mszami Świętymi. Nabożeństwo pierwszosobotnie 8:30 różaniec,
9:00 Msza wynagradzająca. Od godziny 10:00 odwiedziny chorych.
4. W następną niedzielę tradycją lat ubiegłych zapraszam w imieniu swoim własnym jak
i sołtysów Cisewa, Motańca, Niedźwiedzia i Reptowa na Parafialną Mszę Świętą
dożynkową z poświęceniem ziarna na zasiew. Msza Święta - godzina
12:00.
5. Dziękuję za troskę o nasze świątynie:
Data

Reptowo

29 VIII 2020

Wojtkiewicz Józef i Mirosława, Wojtkiewicz Tomasz i Martyna

05 IX 2020

Suchta Andrzej, Hoff Małgorzata

komunikaty kurii
Uprzejmie informujemy, że w sobotę, 5 września br.,odbędzie się Uroczystość Koronacji
Obrazu Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w parafii pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Gryfinie. Będzie ona poprzedzona dziewięciodniową Nowenną przed
Koronacją Obrazu Matki Bożej.
Uroczystość Koronacji Obrazu Matki Bożej w sobotę, 5 września br.,będzie przebiegać
według następującego programu:
Godz. 10.30 –modlitwa różańcowa
Godz. 11.00 –przedstawienie historii i interpretacji teologicznej Obrazu Matki Bożej
Godz. 11.45 –przygotowanie do Eucharystii
Godz.12.00 –Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja
Dzięgi po Mszy Świętej–indywidualna modlitwa wiernych–poczęstunek dla uczestników
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uroczystości. W niedzielę, 6 września br.,podczas każdej Mszy Świętej odbędzie się parafialne
dziękczynienie za Koronację.
W poniedziałek, 7 września br., ogodz.18.00 zostanie odprawiona Msza Święta odpustowa pod
przewodnictwem Księdza Biskupa Henryka Wejmana. A we wtorek, 8 września br.,
w Święto Narodzenia NMP, Msze Święte odpustowe odbędą się o godz.6.30, 9.00 i 18.00

terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
niedziela (odpust MB Częstochowskiej)
10:30 O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Wandy w 90 urodziny
06/09/2020 niedziela
10:30 w intencjach oraz za członków wspólnoty Żywego Różańca
30/08/2020

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO (ON-LINE)
niedziela
09:00 +Grzegorz Chlipała (5 r. śm.)
12:00 ++Krystyna, Jan Błachowicz, Grzegorz Karpiński
20:00 ++Celina i Tadeusz Bąk (51 r.śm.), zm. z rodziny Bąk i Romanowskich
31/08/2020 poniedziałek
12:00 pogrzebowa + Józefa Płauszewska
01/09/2020 wtorek
08:00 w intencji dzieci i młodzieży, kadry - rozpoczynającej nowy rok szkolny
02/09/2020 środa
18:00 +Beata Ostrowska
04/09/2020 piątek
18:00
05/09/2020 sobota
09:00 w intencjach oraz za członków Żywego Różańca
06/09/2020 niedziela
09:00 ++Więckowskich: Daniela (f), Władysław, Marek, Krzysztof, Józef, Krystyna
12:00 dziękczynienie za plony ziemi, błogosławieństwo ziarna pod zasiew - dożynki
parafialne
12:00 ++Huberów, Malarczyków, Piątkowskich
19:00 +Henryk Grzybowski (m-c po pogrzebie)
30/08/2020

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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