Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 52 (544)/20 dnia 11.10.2020

Pieśń na wejście:

Różańcowa Pani nieba ziemi.

1. Różańcowa Pani nieba ziemi,
Pozdrawiamy Cię głosy naszymi.

Ref.: Do Ciebie się cały świat ucieka,
Przez różaniec Twej pomocy czeka,
Różańcowa Dziewico Maryjo!

1. czytanie (Iz 25, 6-10a) Uczta mesjańska
Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę
z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze
zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody; raz
na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego
ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł.
I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan,
w którym złożyliśmy naszą ufność; cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana
spocznie na tej górze.

Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 6cd))
REFREN: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.
Pan jest moim pasterzem, †
niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę
odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.

Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną
dolinę, †
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.

2. czytanie (Flp 4, 12-14. 19-20) Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia
Bracia: Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle
warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać
niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście,
biorąc udział w moim ucisku.
A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą
potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.
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Aklamacja (Por. Ef 1, 17-18)
Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.
Ewangelia (Mt 22, 1-14) Przypowieść o zaproszonych na ucztę
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie
podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje
sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.
Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto
przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe.
Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do
swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali.
Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców,
a miasto ich spalić.
Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie
byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których
spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych
i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. (koniec wersji krótszej)
Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego
w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju
weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i
wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu
jest powołanych, lecz mało wybranych».
Pieśń na Ofiarowanie:

O Panie Tyś moim Pasterzem.
1. O Panie Tyś moim Pasterzem
Ref. Pasterzem moim jest Pan
tak dobrym, że nic mi nie braknie
i nie brak mi niczego.
do źródeł wód żywych mnie wiedziesz
3. Do stołu swojego zaprasza,
prostymi ścieżkami prowadzisz.
Na oczach mych wrogów to czyni.
Olejkiem mi głowę namaszcza,
A kielich napełnia obficie.

Pieśń na Komunię:

Pan Wieczernik przygotował, swój zaprasza lud.
Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.

1. Przyjdźcie z ulic i opłotków bowiem mija
4. Zakosztujcie i poznajcie tej Wieczerzy smak,
czas. Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi z obfitości boskich darów bierzcie pełnię łask.
was.
5. Kto się z Panem tu spotyka tworzy jedno z
2. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje
Nim, Bóg z miłością go nazywa przyjacielem
miejsce ma. Niech nikogo w nim nie braknie, swym.
uczta Pańska trwa.
6. Nakarmieni Chlebem Żywym wznieśmy
3. Przystępujmy z dziękczynieniem pożywajmy Panu pieśń. Bóg żyjący i prawdziwy strzeże
chleb, pijmy napój nieśmiertelnych, aby życie naszych serc.
mieć.

Pieśń na uwielbienie:

Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże.

1. Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże,
Którego niebo objąć nie może;
Ja, proch mizerny, przed Twą możnością
Z wojskiem Aniołów klękam z radością.

3. Dziękuję za to, żeś się zostawił
W tym Sakramencie, abyś nas zbawił;
Za Twoje łaski tu wyświadczone
odbieraj od nas serca skruszone.
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Pieśń na wyjście:

Pan kiedyś stanął nad brzegiem.

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca słów Bożych prawdą.
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.

Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
4. Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią i słowem życia.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Przypominam, że o konieczności zasłaniania nosa i ust w kościołach i kaplicach, od wczoraj

również na zewnątrz świątyń. Zalecany - 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. Dzisiaj poświęcenie różańców. Szczegółowe
informacje będą przekazywane drogą elektroniczną po formalnym zgłoszeniu poprzez stronę
parafii. Na dzień dzisiejszy wolę przygotowań dziecka do komunii wyraziło 19 rodziców /
opiekunów (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. W dniu wczorajszym w godzinie miłosierdzia w naszej parafii do sakramentu bierzmowania
przystąpiły 34 osoby. Sakramentu udzielił Biskup Bronisław Bernacki (do niedawna
ordynariusz diecezji odesko-symferopolskiej należąca do metropolii lwowskiej, aktualny
przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy), który później w kaplicy Matki Bożej
Częstochowskiej w Niedźwiedziu poświęcił ikonę znajdującą się w głównym ołtarzu. Bóg
zapłać wszystkim zaangażowanym w przygotowanie kościoła i kaplicy do ważnych wydarzeń
dla naszej wspólnoty parafialnej.
5. W przyszłą niedzielę Msza Święta o godzinie 19:00 i spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania z klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej.
Młodzież, która wczoraj przystąpiła do sakramentu bierzmowania, zapraszam za dwa
tygodnie po odbiór świadectw bierzmowania (również na Mszę Świętą o godzinie 19:00)
6. Zachęcam do udziału w nabożeństwach różańcowych. Dziś z racji Dnia Papieskiego
zapraszam wspólnie z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej do kościoła parafialnego na godzinę
18:15. Różaniec 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

Niedźwiedź

09 X 2020
17 X 2020

----------------------------------------------------

Kołodziejscy Stanisław i Teresa

Reptowo
Młodzież i rodzice przed sakramentem
bierzmowania
Matlak Eugeniusz i Jadwiga, Matusiak Piotr i Katarzyna

terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
11/10/2020 niedziela
10:30 ++Wanda, Stanisław, Czesław Romanowscy, Henryk, Maria Wojtalewicz
13/10/2020 wtorek
18:00
15/10/2020 czwartek
18:00 +Jadwiga Tomczyk (1,5 m-ca po pogrzebie, oraz z racji przypadających
imienin)
17/10/2020 sobota
18:00 w intencji chorych i potrzebujących
18/10/2020 niedziela
10:30 o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Łukasza z racji 40 urodzin i
przypadających imienin

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO (ON-LINE)
11/10/2020 niedziela
09:00 pro populo
12:00 +Ewa Sosnowska (m-c po pogrzebie)
18:15
różaniec papieski
19:00 +Lucyna Grabowicz (m-c po pogrzebie)
12/10/2020 poniedziałek
07:00
14/10/2020 środa
18:00 za zmarłych z rodziny Czerniawskich, Więckowskich, Anetę Troczyńską
czyśćcu cierpiące
17/10/2020 sobota
12:00 chrzcielna: Eliza Anna Biernacik
18/10/2020 niedziela
09:00
12:00 o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla ks. proboszcza z racji
przypadających imienin (intencja od Akcji Katolickiej)
19:00

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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