Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 49 (541)/20 dnia 27.09.2020

Pieśń na wejście:

Przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga radości i wesela mego.

3. Światło Twe i prawdę Twoją,
by mnie wiodły, ślij.

Niech na Syjon mnie zawiodą,
do przybytków Twych.

1. czytanie (Ez 18, 25-28) Bóg nie chce śmierci grzesznika
Tak mówi Pan Bóg: «Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj
jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze
postępowanie jest przewrotne?
Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł
z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się
oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu.
Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno
żyć będzie, a nie umrze».

Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 6a))
REFREN: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, †
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu *
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.

2. czytanie (Flp 2, 1-11) Jezus Chrystus wzorem pokory
Bracia: Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli
jakieś uczestnictwo w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie mojej radości
przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko
jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały,
lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie
tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich.
To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. (koniec wersji krótszej)
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On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz
ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej
postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to
śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na
imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki
język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca.

Aklamacja (Por. J 10, 27)
Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Ewangelia (Mt 21, 28-32) Grzesznicy uwierzyli Janowi
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch
synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten
odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten
odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę
ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».
Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed
wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu
nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet
później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

Pieśń na Ofiarowanie:

Mój Panie, jestem Twój,
Ty wiesz co dobre dla mnie jest.
Oddaję siebie w Twoje ręce,
Niech Twa wola spełni się, spełni się.

Pieśń na Komunię:

Zbliżam się w pokorze.

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej,
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.
2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,
Kto się im poddaje, temu wiary brak,
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci chleba utaiłeś się.
3. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas,
Tu ukryte z Bóstwem człowieczeństwo wraz,
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,

Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios
bram.
4. Jak niewierny Tomasz twych nie szukam
ran, Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą,
Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.
7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się,
Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

Pieśń na uwielbienie:

O mój Jezu, cichy i pokorny
Uczyń serce me według Serca Twego.

Pieśń na wyjście:

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. 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. Cykl przygotowań do I komunii Świętej obejmuje udział w Mszach Świętych
niedzielnych oraz spotkania w II niedzielę miesiąca o godzinie 12:00. Pierwsza komunia
święta w naszej parafii zaplanowana jest na 9 maja 2021 r. Szczegółowe informacje otrzymają
rodzice drogą elektroniczną po formalnym zgłoszeniu poprzez stronę parafii (zakładka
sakramenty).
3. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszam na spotkania formacyjne. Dzisiaj
na Mszę Święta wieczorną zapraszam 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. Dobiega

końca
odnowienie
naszej
kaplicy
Matki
Bożej
Częstochowskiej
w Niedźwiedziu. Jest to nasze wspólne wotum i modlitwa błagalna o ustanie
epidemii. Zaangażowanym w prace wyrażam serdeczne „Bóg Zapłać!”,
podobnie jak wszystkim wspierającym materialnie to dzieło. W tę formę
wdzięczności może włączyć się każdy chętny. Termin uroczystego poświęcenia kaplicy
zostanie niebawem przedstawiony (po zakończeniu wszystkich prac), równocześnie od
przyszłej niedzieli wznawiam odprawianie Mszy Świętych niedzielnych (w soboty o 18:00
i niedziele 10:30).
5. W tym tygodniu przypadają pierwsze dni nowego miesiąca. Nabożeństwo
I piątkowe i różańcowe po Mszy Świętej o godzinie 18:00, I sobotnie: nabożeństwo
różańcowe g. 8:30 i Msza Św. wynagradzająca wraz ze zmianą tajemnic Żywego Różańca.
Odwiedziny chorych od godziny 10:00. Spowiedź święta pół godziny przed nabożeństwami.
6. Zachęcam do udziału w nabożeństwach różańcowych. W dni powszednie kiedy jest
odprawiana Msza Święta - po ich celebracji, w niedziele - w Niedźwiedziu przed Mszą Świętą
(przewodniczy wspólnota Żywego Różańca), - w Reptowie godzina 18:30.
7. Dziękuję również za wszelkie ofiary składane na rzecz naszej wspólnoty poprzez rachunek
bankowy, można również dokonać wpłat - darowizn poprzez system PAY-PAL (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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8. Dziękuję za troskę o nasze świątynie:

Data

Reptowo

25 IX 2020

narzeczeni i ich bliscy

03 X 2020

Skoczylas Stanisław i Wanda, Rakowska Jolanta,
Szyndlarewicz Jan Lucyna

terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
27/09/2020 niedziela
10:30 +Jan Szablewski (10 r. śm.)
03/10/2020 sobota (msza według formularza niedzielnego)
18:00 pro populo
04/10/2020 niedziela
10:30 w intencjach oraz za członków wspólnoty Żywego Różańca

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO (ON-LINE)
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)
28/09/2020 poniedziałek
07:00 dantis / intencja wolna
30/09/2020 środa
18:00 +Józefa Płauszewska (m-c po pogrzebie)
02/10/2020 piątek
18:00 +Leonarda (z racji przypadających 100 urodzin)
03/10/2020 sobota
08:30 nabożeństwo różańcowe
09:00 w intencjach Żywego Różańca
04/10/2020 niedziela
09:00 ++Janina, Henryk, Edward Karaszewscy, za dusze z rodzin Paradów, Więch
12:00 w intencji mieszkańców Motańca, Nowej Kobylanki, Kałęgi (intencja od Rady
Sołeckiej)
18:30
nabożeństwo różańcowe
19:00 pro populo
27/09/2020

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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