Biuletyn Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie
Nr 54 (546)/20 dnia 25.10.2020

Pieśń na wejście:

Bóg jest Miłością.

Bóg jest Miłością,
miejcie odwagę żyć dla Miłości,

Bóg jest Miłością,
nie lękajcie się!

1. czytanie (Wj 22, 20-26) Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych
Tak mówi Pan: «Nie będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy sami byliście przybyszami
w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził
i poskarżą Mi się, usłyszę ich skargę, rozpali się gniew mój, i wygubię was mieczem; i żony wasze
będą wdowami, a dzieci wasze sierotami.
Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz
postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek.
Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca,
bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się on żalił przede
Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy».

Psalm (Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab (R.: 2))
REFREN: Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja.
Miłuję Cię, Panie, *
Mocy moja,
Panie, Opoko moja i Twierdzo, *
mój Wybawicielu.
Boże, Skało moja, na którą się chronię, *
Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i moja Obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały, *
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.
Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka, *
niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi *
i łaską obdarzyłeś Dawida, Twego pomazańca.

2. czytanie (1 Tes 1, 5c-10) Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna
Bracia: Wiecie, jacy dla was byliśmy, przebywając wśród was. A wy, przyjmując słowo pośród
wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, tak że
okazaliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.
Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara
w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie potrzebujemy o tym mówić. Albowiem oni
sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków
do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios jego Syna, którego
wskrzesił z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.
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Aklamacja (J 14, 23)
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.
Ewangelia (Mt 22, 34-40) Największe przykazanie
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden
z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które
przykazanie w Prawie jest największe?»
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą
swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie
podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych
dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».
Pieśń na Ofiarowanie:

Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
tam znajdziesz Boga żywego.
1. W jedno nas tu zgromadziła miłość
2. Z pokorą szczerą miłujmy Boga,
Chrystusa, weselmy się w Nim i radujmy.
z czystego serca miłujmy się nawzajem.

Pieśń na Komunię: Panie, pragnienia ludzkich serc Ty zaspokoisz sam.
Przyjdź Chlebie żywy Zbawco nasz, Pszeniczny Darze, przyjdź!
1. Jak pasterz woła owce swe i znają jego głos
Tak wzywasz nas, rodzinę swą; Za Tobą
chcemy iść!
3. Ty, Panie, dajesz siebie nam, by naszym
2. Z radością więc śpiewamy Ci ten
życiem być. Jak braciom służyć, naucz, jak
dziękczynienia hymn. Godnymi czynisz dzisiaj miłością, prawdą żyć.
nas niebieski dzielić Chleb.

Pieśń na uwielbienie:

Upadnij na kolana.

1. Upadnij na kolana,
Ludu czcią przejęty
Uwielbiaj swego Pana:
Święty, Święty, Święty.
2. Zabrzmijcie z nami Nieba,
Bóg nasz niepojęty,

Pieśń na wyjście:

W postaci przyszedł chleba:
Święty, Święty, Święty.
3. Powtarzaj, ludzki rodzie,
Wiarą przeniknięty,
Na wschodzie i zachodzie,
Święty, Święty, Święty...

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!

3. Mówisz, że chcesz dla nas być obroną
I ratować dusze, które toną.

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

również na zewnątrz świątyń. Zalecany - dystans 1,5 metra. Przy wejściu do kościoła
przygotowany jest płyn do dezynfekcji rąk. Od 24.10.2020 obowiązują również ograniczenia
liczbowe wewnątrz naszych świątyń 1 osoba na 7 m kwadratowych (strefa czerwona).
W
związku
z
ograniczeniem
liczbowym
pierwszeństwo
udziału
w nabożeństwach mają rodziny, które zamówiły intencję mszalną na daną
godzinę. Oczywiście w tym czasie możemy uczestniczyć na zewnątrz kościołów.
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DYSPENSA KS. ARCYBISKUPA METROPOLITY OD UDZIAŁU W NIEDZIELNEJ
I ŚWIĄTECZNEJ EUCHARYSTII (Szczecin, dn. 23.10.2020)
Udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta dla
wszystkich wiernych Archidiecezji oraz przebywających na jej terenie, którzy zostali objęci
kwarantanną, nadzorem epidemicznym lub w rzeczywistej obawie o własne
bezpieczeństwo odczuwają zagrożenie zdrowia swojego oraz najbliższych, z dodaniem
jednak obowiązku pobożnego przeżycia Liturgii niedzielnej, transmitowanej regularnie
poprzez telewizję, radio lub Internet. Po przeżytej w domu Liturgii, proszę ponadto
o modlitwę w intencjach chorych, personelu medycznego, służb państwowych
i wolontariuszy pomagających w walce z epidemią oraz o ustanie pandemii.
2. Młodzież, która 10 października 2020 r. przystąpiła do sakramentu bierzmowania,
zapraszam dzisiaj po odbiór świadectw bierzmowania (Msza Święta o godz. 19:00).
3. Zachęcam do udziału w nabożeństwach różańcowych. 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.
4. Przy wyjściu z kościoła można zabrać do wypełnienia kartę wypominkową. W tym
roku również można wypełnić WYPOMINKI elektronicznie poprzez stronę internetową
naszej parafii. Układ podziału jest identyczny jak w poprzednich latach. Należy zaznaczyć
tydzień kiedy ma być czytana karta wypominkowa oraz miejsce i godzinę. Przypominam,
żeby wypełniać karty czytelnie oraz imiona i nazwiska wypisywać 1 osobie liczby pojedynczej
(np. +Jan Kowalski, Janina Nowak). Ofiary składane przy okazji wypominek podobnie jak
w latach ubiegłych przeznaczam na cele inwestycyjne naszej parafii.
5. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte będą
odprawiane według porządku niedzielnego. Ze względów epidemiologicznych, aby nie
czynić dużych zgromadzeń, nie będzie Mszy Świętej na cmentarzu w Kobylance.
O poświęcenie nagrobka można poprosić w każdym czasie, zachęcam zwłaszcza w niedziele
listopada, po Mszy Świętej p godzinie 12:00.
6. 2 listopada - Dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny. Msze
Święte: Reptowo godzina 8:00 i 19:00, Niedźwiedź godzina 18:00.
7. Modlitwa za zmarłych na cmentarzach na terenie naszej parafii (w tych miejscach
również będą odczytane karty wypominkowe)
2 listopada (poniedziałek) Reptowo - godzina 17:00,
7 listopada (sobota) Cisewo - godzina 14:00,
8 listopada (niedziela) Motaniec - godzina 14:00.
8. DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ (Rzym, dn. 22.10.2020) W bieżącym roku, w
aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla
wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad (dowolnie wybrane 8 dni
przez wiernego), przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach
pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.
9. 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.
XXX Niedziela Zwykła - Rok A - 2020 - strona 3

Dziękuję za troskę o nasze świątynie:

10.

Data

Niedźwiedź

Reptowo

24 X 20 Kuriata Jolanta i Helena

Sokołowska Dorota, Wlazło Włodzimierz i Wiesława

31 X 20 Berent Anna

Nawroccy Robert i Alicja, Nawroccy Paweł i Marlena

terminarz parafialny
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej – NIEDŹWIEDŹ
24/10/2020 sobota
18:00 pro populo
25/10/2020 niedziela
10:30 pro populo
27/10/2020 wtorek
18:00
29/10/2020 czwartek
18:00
31/10/2020 sobota - wigilia - Uroczystość Wszystkich Świętych
18:00 pro populo
01/11/2020 niedziela - Uroczystość Wszystkich Świętych
10:30 w intencjach oraz za członków wspólnoty Żywego Różańca
02/11/2020 poniedziałek - Wszystkich Zmarłych - Dzień Zaduszny
18:00

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – REPTOWO (ON-LINE)
25/10/2020 niedziela
09:00 +Leonarda Książek
12:00 +Kazimierz Sznycer (32 r. śm.)
19:00
26/10/2020 poniedziałek
07:00
28/10/2020 środa
18:00 za zmarłych z rodziny Żuk i Olszewskich
30/10/2020 piątek
18:00
31/10/2020 sobota
09:00 w intencjach Żywego Różańca i jej członków działających przy kościele
parafialnym w Reptowie (z racji rozpoczynającego się miesiąca listopada)
01/11/2020 niedziela - Uroczystość Wszystkich Świętych
09:00 ++Franciszka (f) Tarnawska i zm. z rodziny Tarnawskich, Janickich i
Szynalów
12:00 ++Czesława (f) Huber i zm. z rodziny Huber
19:00
02/11/2020 poniedziałek - Wszystkich Zmarłych - Dzień Zaduszny
08:00 +Beata Ostrowska
19:00
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