Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 47 (539)/20 dnia 13.09.2020

Pieśń na wejście:

Boże, lud Twój czcią przejęty.

Boże, lud Twój czcią przejęty,
Twoich dzieł wszechmocność głosi;
Oczy na Twój ołtarz święty,
serce swe do Ciebie wznosi.

Liczne na nas ciążą winy,
lecz niech żal nasz litość wznieci;
Przyjmij Ojcze grzeszne syny,
nie odpychaj swoich dzieci.

1. czytanie (Syr 27, 30 – 28, 7) Odpuść winę bliźniemu
Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści, spotka
pomsta od Pana, On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu,
a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy.
Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on
miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich
własnych grzechów? Sam, będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż więc zyska dla niego
odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić – o rozkładzie
ciała, o śmierci, i trzymaj się przykazań!
Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego – o przymierzu Najwyższego, i daruj
obrazę!

Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12 (R.: por. 8a))
REFREN: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Nie zapamiętuje się w sporze, *
nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
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2. czytanie (Rz 14, 7-9) I w życiu, i w śmierci należymy do Pana
Bracia: Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy
dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do
Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak
nad żywymi.

Aklamacja (J 13, 34)
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

Ewangelia (Mt 18, 21-35)
Przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem drugiemu człowiekowi
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini
względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz
aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami.
Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy
talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi
i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.
Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan
ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów.
Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił
go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do
więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu
wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem
ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad
swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał
wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu
bratu».

Pieśń na Ofiarowanie:

Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
tam znajdziesz Boga żywego.

1. W jedno nas tu zgromadziła miłość
Chrystusa, weselmy się w Nim i radujmy.
2. Z pokorą szczerą miłujmy Boga,
i czystym sercem miłujmy się nawzajem.

Pieśń na Komunię:

3. Skoro się wszyscy tu gromadzimy,
strzeżmy się tego, co nas rozdziela.
4. Niech ustaną wszystkie gniewy i spory,
a pośrodku nas niech będzie Chrystus.

Witaj pokarmie.

1. Witaj pokarmie w którym niezmierzony
Wszystko na świecie co jedno smakuje
Nieba i ziemie Twórca jest zamkniony
W tym się znajduje.
Witaj napoju zupełnie gaszący
4. Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego
Umysł pragnący.
Drzewo owocu pełne żywiącego
2. Witaj krynico wszystkiego dobrego
Kto cię skosztuje śmierci się nie boi
Gdy bowiem w sobie masz Boga samego
Choć nad nim stoi.
Znasz ludziom wszystkie jego wszechmocności 5. Witaj jedyna serc ludzkich radości
Niesiesz godności.
Witaj strapionych wszelka łaskawości
3. Witaj z niebiosów manno padająca
Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają
Rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca
K’Tobie wołają.
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Pieśń na uwielbienie:

Cały świat niech śpiewa tę pieśń:
Panem naszym Bóg.

2. Pan Bóg jest naszym najlepszym Ojcem,
Z radością każdy niech spieszy doń.
Pan Bóg jest także naszym Pasterzem,
Za Nim jak owce dążymy wciąż.

Pieśń na wyjście:

3. Bóg okazuje nam miłosierdzie,
Niech wdzięczność nigdy nie gaśnie w nas.
Chwała bądź Bogu po wszystkie wieki
Za dobrodziejstwa dawane nam.

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.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Rozpoczął się wrzesień i kolejny rok szkolny i formacyjny. Powracamy do stałego

porządku odprawiania Mszy Świętych (od tygodnia 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 - wystarczy 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, dzisiaj 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. Terminarz na najbliższe miesiące:
Klasy 7 i 8 Szkoła Podstawowa (3 niedziela miesiąca)
- aktualnie uczęszczający do tych klas
Niedziela 20 września 2020 - Msza Święta godzina 19:00
Niedziela 18 października 2020 - Msza Święta godzina 19:00
Niedziela 15 listopada 2020 - Msza Święta godzina 19:00

Absolwenci Szkoły Podstawowej (4 niedziela miesiąca)
- rocznik ukończenia szkoły 2019 i 2020
Niedziela 27 września 2020 - Msza Święta godzina 19:00
Niedziela 25 października 2020 - Msza Święta godzina 19:00
Niedziela 22 listopada 2020 - Msza Święta godzina 19:00

4. 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..
5. 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.
6. Dziękuję za troskę o nasze świątynie:
Data

Reptowo

12 IX 2020

rodzice i najbliżsi dziecka komunijnego

19 IX 2020

Jankowscy Krzysztof i Agnieszka, Krawczyk Paweł i Natalia
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komunikat kurii
Zapraszamy na centralne obchody Święta Podwyższenia Krzyża w poniedziałek,
14 września br., które odbędą się w Katedrze pod przewodnictwem Księdza
Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi. Modlitwa rozpocznie się liturgią Mszy
Świętej o godz. 18.00. Po liturgii nastąpi Diecezjalna Droga Krzyżowa i adoracja
Krzyża z możliwością indywidualnego podejścia do Krzyża. Modlitwa ta będzie
stanowić II Stację przygotowań do Jubileuszu 2000-lecia Zbawienia i Odkupienia,
obchodzonego w 2033 r.
terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
13/09/2020

20/09/2020

niedziela
10:30 ++ Eugeniusza (19 r.śm.) , za zmarłych Wiesława i Bogusława z
rodziny Strońskich
niedziela
10:30

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO (ON-LINE)
13/09/2020

14/09/2020
16/09/2020
20/09/2020

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
poniedziałek
07:00
środa
18:00
niedziela
09:00 +Marzena Tołwińska zd. Grabowicz (1 r. śm.)
12:00 ++ Malarczyk
19:00 +Józef (m), +Teresa

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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