Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 46 (538)/20 dnia 06.09.2020

Pieśń na wejście:

Ludu Kapłański, Ludu Królewski

Ludu Kapłański, Ludu Królewski,
Zgromadzenie Święte, Ludu Boży,
Śpiewaj twemu Panu.

8. Tobie śpiewamy, prawdziwa Manno, dająca
życie!
Uwielbiamy Cię, o Chlebie żyjący,
Któryś zstąpił z nieba.

1. czytanie (Ez 33, 7-9) Obowiązek upominania
Tak mówi Pan: «Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś
słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego
powiem: Występny musi umrzeć – a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi
– to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie.
Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie
odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę».

Psalm (Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a))
REFREN: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, *
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».

2. czytanie (Rz 13, 8-10) Miłość jest wypełnieniem Prawa
Bracia: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego,
wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj» i
wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: «Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!»
Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.
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Aklamacja (Por. 2 Kor 5, 19)
W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

Ewangelia (Mt 18, 15-20) Braterskie upomnienie
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w
cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze
jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli
i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak
poganin i celnik.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie,
a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to
wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w
imię moje, tam jestem pośród nich».

Pieśń na Ofiarowanie:

Jeden chleb

1.Jeden chleb co zmienia się w Chrystusa Ciało Jak ten kielich łączy kropel wiele,
Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi,
Tak nas Chryste w swoim złącz Kościele
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało
2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej
Z soku wielu winnych gron pochodzi.
owczarni
Zabłąkane owce, które giną.
Ref. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij
Tak niech miłość złączy nas ofiarna,
Byśmy jedną stali się rodziną.

Pieśń na Komunię:

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:

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 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 Oczekiwanie

3. Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo
zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował;
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznymi.

O Panno Święta, o Wniebowzięta!

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

4. Chcemy pokoju, chcemy radości!
Wypraszaj, niech nam w sercach zagości.
Modlitwą, pieśnią dziś dziękujemy!
Żyć blisko Ciebie obiecujemy.
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Ogłoszenia duszpasterskie
1. Rozpoczął się wrzesień i kolejny rok szkolny i formacyjny. Powracamy do stałego

porządku odprawiania Mszy Świętych (od dziś Msza wieczorna w niedzielę
odprawiana jest o godzinie 19:00). Zachowujemy wytyczne dotyczące
bezpieczeństwa. Dla przypomnienia- nadal obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust
w kościołach i kaplicach, na zewnątrz świątyń - dystans. Przy wejściu do kościoła
przygotowany jest płyn do dezynfekcji rąk.
2. Dzieci w sposób szczególny zapraszam na niedzielne Msze Święte na
godzinę 12:00, a w przyszłą niedzielę uczniowie z klasy 3 Szkoły Podstawowej wraz
z rodzicami rozpoczną cykl przygotowań do I komunii Świętej.
3. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszam na spotkania od 3 tygodnia
września. Szczegółowy terminarz zostanie podany dla poszczególnych grup w przyszłą
niedzielę.
4. Dziś zapraszam - tradycją lat ubiegłych na Parafialną Mszę Świętą dożynkową
z poświęceniem ziarna na zasiew. Msza Święta - godzina 12:00.
5. Powoli dobiega końca czas przerwy technologicznej i będziemy przystępować do
ostatecznych prac związanych z odnowieniem kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej,
jako naszego wspólnego wotum i modlitwy błagalnej o ustanie epidemii.
W tę formę wdzięczności może włączyć się każdy..
6. 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). Istnieje również zamawiania Mszy Świętych poprzez stronę
parafii. Wyrażam wdzięczność za troskę i każdy gest życzliwości względem potrzeb
naszej wspólnoty.
7. Dziękuję za troskę o nasze świątynie:
Data

Reptowo

05 IX 2020

Suchta Andrzej, Hoff Małgorzata

12 IX 2020

Jankowscy Krzysztof i Agnieszka, Krawczyk Paweł i Natalia

komunikaty kurii
Uprzejmie informujemy, że w sobotę, 5 września br.,odbyła się Uroczystość Koronacji
Obrazu Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w parafii pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Gryfinie.
W niedzielę, 6 września br.,podczas każdej Mszy Świętej odbywa 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
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terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ

06/09/2020
13/09/2020

niedziela
10:30 w intencjach oraz za członków wspólnoty Żywego Różańca
niedziela
10:30 ++ Eugeniusza (19 r.śm.) , za zmarłych Wiesława i Bogusława z
rodziny Strońskich

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO (ON-LINE)

06/09/2020

09/09/2020
11/09/2020
13/09/2020

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)
środa
18:00
piątek
18:00 +Eugeniusz i za zmarłych z jego rodziny
niedziela
09:00 ++Helena Dąbkowska, Władysław i zm. z rodziny Dąbkowskich
12:00 ++Jadwiga, Paweł, Justyna, Janusz i zm. z rodziny Olszewskich i
Pietruszków
19:00 o potrzebne łaski i zdrowie dla Teofila

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

XXIII Niedziela Zwykła - Rok A - 2020 - strona 4

