Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 48 (540)/20 dnia 20.09.2020

Pieśń na wejście:

Nasze plany i nadzieje.

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat
Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz, Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej
i w opiece czułej duszę moją miej.

1. czytanie (Iz 55, 6-9) Myśli moje nie są myślami waszymi
Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny
porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się
nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.
Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak
niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami
waszymi.

Psalm (Ps 145 (144), 2-3. 8-9. 17-18 (R.: 18a))
REFREN: Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają.
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
a wielkość Jego niezgłębiona.
Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.

2. czytanie (Por. Dz 16, 14b) Dla mnie żyć – to Chrystus
Bracia: Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie
bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele – to dla mnie owocna praca,
cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.
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Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze;
pozostawać zaś w ciele – to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób
godny Ewangelii Chrystusowej.

Aklamacja (J 13, 34)
Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Ewangelia (Mt 20, 1-16a) Przypowieść o robotnikach w winnicy
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne
jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy.
Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.
Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do
nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy
ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie
cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do
winnicy”.
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać
im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej
godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni
otrzymali po denarze.
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali,
a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich:
„Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje,
i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim,
co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi,
a pierwsi ostatnimi».

Pieśń na Ofiarowanie:

Panie mój, cóż Ci oddać mogę.

Ref. Panie mój, cóż Ci oddać mogę
za bezmiar niezliczonych łask?
W każdy dzień sławić będę Cię,
wielbić Cię. Alleluja!

Pieśń na Komunię:

1. Ty jak Ojciec wiedziesz mnie i chronisz mnie
od łez. Ty znasz wszystkie kroki moje, próżny
więc mój lęk.
2. Byłem słabym dzieckiem Twym, Tyś mnie w
ramiona wziął, Gdy ubogim byłem, Panie, Tyś
wzbogacił mnie.

Pan Wieczernik przygotował.

Ref. Pan Wieczernik przygotował, swój
zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom
otworzył i zastawił stół.
1. Przyjdźcie z ulic i opłotków bowiem mija
czas. Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi
was.
2. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje
miejsce ma. Niech nikogo w nim nie braknie,
uczta Pańska trwa.

Pieśń na uwielbienie:

3. Przystępujmy z dziękczynieniem pożywajmy
chleb, pijmy napój nieśmiertelnych, aby życie
mieć.
4. Zakosztujcie i poznajcie tej Wieczerzy smak,
z obfitości boskich darów bierzcie pełnię łask.
5. Kto się z Panem tu spotyka tworzy jedno z
Nim, Bóg z miłością go nazywa przyjacielem
swym.

Pan blisko jest, oczekuj Go,
Pan blisko jest, w Nim serca moc.
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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. Trwa kolejny rok szkolny i formacyjny. Powróciliśmy do stałego porządku

odprawiania Mszy Świętych (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, w ubiegłą niedzielę uczniowie z klasy 3 Szkoły Podstawowej wraz
z rodzicami rozpoczęli cykl przygotowań do I komunii Świętej. Spotkania dla tej grupy
będą mieć miejsce w II niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 12:00. I komunia
planowana jest na 9 maja 2021 r. Szczegółowe informacje otrzymają rodzice drogą
elektroniczną.
3. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszam na spotkania od 3 tygodnia
września. Dzisiaj na Mszę Święta wieczorną zapraszam uczniów klasy 7 i 8 Szkoły
Podstawowej, za tydzień absolwentów, czyli uczniów klasy 1 i 2 szkoły średniej.
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. Przystąpiliśmy 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.
Zaangażowanym w prace wyrażam serdeczne „Bóg Zapłać!”.
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.
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6. Dziękuję za troskę o nasze świątynie:

Data

Reptowo

19 IX 2020

Jankowscy Krzysztof i Agnieszka, Krawczyk Paweł i Natalia

25 IX 2020

narzeczeni i ich bliscy

terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
20/09/2020
27/09/2020

niedziela
10:30 pro populo / dantis
niedziela
10:30 +Jan Szablewski (10 r. śm.)

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO (ON-LINE)
20/09/2020

21/09/2020

23/09/2020
25/09/2020
26/09/2020

27/09/2020

niedziela
09:00 Druga Msza Święta odprawiana w tutejszej parafii za ś.p. Marzenę
Tołwińską zd. Grabowicz (z racji 1 r. śm. przypadającej 13 września)
intencja zamówiona przez mamę zmarłej.
12:00 ++ Malarczyk
19:00 +Józef (m), +Teresa
poniedziałek
18:00 W intencji Henryka Wojciechowskiego o potrzebne łaski, Boże
błogosławieństwo i zdrowie z okazji 60 urodzin
środa
18:00 dantis / intencja wolna
piątek
18:00 dantis / intencja wolna
sobota
16:00 ślubna: Julia Kowalska i Łukasz Skorupa
17:00
ślubna: Aleksandra i Andrzej Stateczni
niedziela
09:00 W trzecią rocznicę śmierci Ireny Wolskiej i za rodzinę Wolskich i
Szyndlarewicz.
12:00 z racji 75 urodzin Marii Borysewicz, dziękczynno-błagalna z prośba o
opiekę MB Nieustającej Pomocy nad całą rodziną
13:00 chrzest: Artur Gomuła
19:00 +Leon Jankiewicz (m-c po pogrzebie)

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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