Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 50 (542)/20 dnia 04.10.2020

Pieśń na wejście:

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.

3. Głoś Imię Pana, razem ze wszystkim co żyje.
On twoim światłem, Jemu niech serce twe bije.
On życiem twym, wdzięczności śpiewaj Mu
hymn,
teraz i na wieki. Amen.

1. czytanie (Iz 5, 1-7) Pieśń o winnicy
Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel mój miał
winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetną
winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda
winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. «Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie
z Judy, rozsądźcie, proszę, między Mną a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy
mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała
jagody? Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją
rozgrabiono, rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie
przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz».
Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym.
Oczekiwał On tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy.

Psalm (Ps 80 (79), 9 i 12. 13-14. 15-16. 19-20 (R.: por. Iz 5, 7a))
REFREN: Winnicą Pana jest dom Izraela.
Przeniosłeś winorośl z Egiptu *
i zasadziłeś ją, wygnawszy pogan.
Rozpostarła swe pędy aż do Morza, *
aż do Rzeki swoje latorośle.
Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie *
i każdy przechodzień zrywa jej grona?
Niszczy ją dzik leśny *
i obgryzają polne zwierzęta.

Powróć, Boże Zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę
winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
daj nam nowe życie, a będziemy Cię
chwalili.
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
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2. czytanie (Flp 4, 6-9)
Czyńcie to, czego się nauczyliście, a Bóg pokoju będzie z wami
O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie
i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł
waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe,
co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to bierzcie pod rozwagę.
Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie,
a Bóg pokoju będzie z wami.

Aklamacja (Por. J 15, 16)
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.

Ewangelia (Mt 21, 33-43) Przypowieść o dzierżawcach winnicy
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści. Był
pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował
wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale
rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy
posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał
do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna.
Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a
posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc
przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?»
Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim,
którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».
Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili
budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego
powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego
owoce».
Pieśń na Ofiarowanie: Ludu Kapłański.
Ref. Ludu Kapłański, Ludu Królewski,
7. Tobie śpiewamy, o Winny Szczepie przez
Zgromadzenie Święte, Ludu Boży,
Ojca dany!
Śpiewaj twemu Panu.
Uwielbiamy Cię, o Krzewie Ożywczy,
My Twe latorośle

Pieśń na Komunię:

Panie, pragnienia ludzkich serc.

Ref. Panie, pragnienia ludzkich serc Ty
zaspokoisz sam. Przyjdź Chlebie żywy
Zbawco nasz, Pszeniczny Darze, przyjdź!

2. Z radością więc śpiewamy Ci ten
dziękczynienia hymn.
Godnymi czynisz dzisiaj nas niebieski dzielić
Chleb.
1. Jak pasterz woła owce swe i znają jego głos 3. Ty, Panie, dajesz siebie nam, by naszym
Tak wzywasz nas, rodzinę swą; Za Tobą
życiem być. Jak braciom służyć, naucz, jak
chcemy iść!
miłością, prawdą żyć.

Pieśń na uwielbienie:

Cały świat niech śpiewa tę pieśń:
Panem naszym Bóg.

1. Niech cały świat weseli się w Bogu,
Z radością niechaj służy i czcią.
Albowiem Pan Bóg jest naszym Stwórcą,
On w dłoniach swoich dzierży nasz los.

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

Zawitaj, Królowo Różańca świętego.

1. Zawitaj, Królowo Różańca świętego,
jedyna nadziejo człowieka grzesznego!
Zawitaj, bez zmazy lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!

2. Panno nad pannami, Święta nad
Świętymi,
Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi,
najśliczniejszy kwiecie, lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Przypominam, że nadal obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust w kościołach i kaplicach, na

zewnątrz świątyń - dystans 1,5 metra. Przy wejściu do kościoła przygotowany jest płyn do
dezynfekcji rąk.
2. Dzieci w sposób szczególny zapraszam na niedzielne Msze Święte na godzinę
12:00. Uczniowie klas 1, 2, 3 Szkoły Podstawowej otrzymali książeczki pt. „Najważniejszy
jest Niewidzialny”. Jest to pomoc zachęcająca do udziału w Mszach Świętych w formie
dzienniczka zbieranych naklejek i opatrzona fragmentami z czytań oraz cytatu myśli ks. Jana
Twardowskiego.
3. 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. W przyszłą niedzielę poświęcenie
różańców. Szczegółowe informacje otrzymają rodzice drogą elektroniczną po formalnym
zgłoszeniu poprzez stronę parafii. Na dzień dzisiejszy wolę przygotowań dziecka do komunii
wyraziło 7 rodziców (zakładka sakramenty). Uwaga! W przypadku trudności wejścia
na stronę parafii proszę wyczyścić historię przeglądania i ręcznie wpisać adres
strony www.reptowo.pl nie korzystać z podpowiedzi Państwa urządzeń.
4. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszam na spotkania formacyjne. Dzisiaj
na Mszę Święta wieczorną zapraszam uczniów klasy 1 i 2 szkoły średniej. Po Mszy świętej
spotkanie z kandydatami i rodzicami. Sakrament dojrzałości dla tej grupy będzie miał
miejsce w najbliższą sobotę (10.10.2020) o godzinie 15:00. Spowiedź święta w piątek
od godziny 17:00. Próba przed bierzmowaniem z świadkami w piątek po Mszy św.
o godzinie 18:00.
5. W środę 7 października 2020r. o godzinie 15:00 odbędzie się w naszej diecezji inicjatywa
„Różaniec do granic”. Chętnych, którzy dysponują czasem i możliwościami transportowymi
zachęcam do udziału w tej formie modlitwy. Między innymi taka modlitwa odbędzie się w
parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Buku.
6. 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.
Od wczoraj w kaplicy wznowione jest odprawianie Mszy Świętych niedzielnych (w soboty
o 18:00 i niedziele 10:30). Uroczyste poświęcenie kaplicy będzie miało miejsce w przyszłą
sobotę w czasie nabożeństwa różańcowego o godzinie 17:30. W imieniu księdza
arcybiskupa poświęcenia dokona biskup odesko-symferopolski Bronisław
Biernacki (diecezja odesko-symferopolska należy do metropolii lwowskiej).
7. 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.
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8. 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.
9. Dziękuję za troskę o nasze świątynie:
Data

Reptowo

03 X 2020

Skoczylas Stanisław i Wanda, Rakowska Jolanta,
Szyndlarewicz Jan Lucyna

09 X 2020

Młodzież i rodzice przed sakramentem bierzmowania

terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
04/10/2020 niedziela
10:30 w intencjach oraz za członków wspólnoty Żywego Różańca
10/10/2020 sobota
17:30
różaniec, poświęcenie kaplicy
18:00 w intencji ofiarodawców, dobroczyńców, wykonawców remontu kaplicy
11/10/2020 niedziela
10:30 ++Wanda, Stanisław, Czesław Romanowscy, Henryk, Maria Wojtalewicz

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO (ON-LINE)
04/10/2020 niedziela
09:00 ++Janina, Henryk, Edward Karaszewscy, za dusze z rodzin Paradów, Więch
12:00 w intecji mieszkańców Motańca, Nowej Kobylanki, Kałęgi (intencja od Rady
Sołeckiej)
18:30
nabożeństwo różańcowe
19:00 o potrzebne łaski dla Niny z okazji 25 urodzin
05/10/2020 poniedziałek
07:00 w intencji Szczepana - z okazji urodzin
07/10/2020 środa
18:00 ++Joanna, Teresa, Jan, Stanisław (z okazji przypadających rocznic śmierci)
09/10/2020 piątek
18:00 Z okazji urodzin Adama o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo
10/10/2020 sobota
15:00
w intencji młodzieży przystępujących do sakramentu bierzmowania
11/10/2020 niedziela
09:00
12:00 +Ewa Sosnowska (m-c po pogrzebie)
18:15
różaniec papieski
19:00 +Lucyna Grabowicz (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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