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Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie

PIEŚŃ NA WEJŚCIE
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
za bezmiar niezliczonych łask?
W każdy dzień sławić będę Cię,
wielbić Cię. Alleluja!
1. Ty jak Ojciec wiedziesz mnie
i chronisz mnie od łez.
Ty znasz wszystkie kroki moje,
próżny więc mój lęk.

1. CZYTANIE (JR 23, 1-6)
BÓG SAM USTANOWI PASTERZY
Pan
mówi:
«Biada
pasterzom,
którzy
prowadzą do zguby i rozpraszają owce
z mojego pastwiska. Dlatego tak mówi Pan,
Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść
mój naród: Wy rozproszyliście moje owce,
rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto Ja
się zajmę nieprawością waszych uczynków.
Ja sam zbiorę Resztę mych owiec ze
wszystkich krajów, do których je wypędziłem.
Sprowadzę je na ich pastwisko, aby były
płodne i liczne. Ustanowię zaś nad nimi
pasterzy, by je paśli; i nie będą się już więcej
lękać ani trwożyć, ani nie trzeba będzie
szukać którejkolwiek.
Oto nadchodzą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi
Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako
król,
postępując
roztropnie,
i
będzie
wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi.
W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a
Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś
będzie imię, którym go będą nazywać: „Pan
naszą sprawiedliwością”».

PSALM

(PS 23 (22), 1B-3A. 3B-4. 5. 6 (R.: POR. 1B))

PAN MYM PASTERZEM, NIE BRAK MI NICZEGO
Pan jest moim pasterzem, †
niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę
odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną
dolinę, †
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.
Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

2. CZYTANIE (EF 2, 13-18)
CHRYSTUS JEDNOCZY LUDZKOŚĆ

Bracia:
W Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś
byliście daleko, staliście się bliscy przez
krew Chrystusa.
On bowiem jest naszym pokojem. On, który
obie części ludzkości uczynił jednością, bo
zburzył rozdzielający je mur – wrogość.
W swym ciele pozbawił On mocy Prawo
przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby
z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie
jednego nowego człowieka, wprowadzając
pokój, i w ten sposób jednych, jak i drugich
znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele
przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć
wrogości.
A przyszedłszy, zwiastował pokój wam,
którzy jesteście daleko, i pokój tym, którzy
są blisko, bo przez Niego jedni i drudzy
w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.
AKLAMACJA (POR. J 10, 27)

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.
EWANGELIA (MK 6, 30-34)
JEZUS LITUJE SIĘ NAD TŁUMEM
Apostołowie
zebrali
się
u
Jezusa
i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali
i czego nauczali. A On rzekł do nich:
«Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie
i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem
przychodziło i odchodziło, że nawet na
posiłek nie mieli czasu.
Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno.
Lecz widziano ich odpływających. Wielu
zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze
wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili.
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum.
Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce
nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o
wielu sprawach.

PIEŚŃ NA OFIAROWANIE

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

KOMUNIKATY KURII

1.
Zapraszamy
wszystkie
parafie,
mieszkańców miast i miasteczek, sołectwa,
koła
gospodyń
wiejskich,
rolników,
sadowników,
ogrodników,
pszczelarzy,
gospodarzy wraz z kapłanami do udziału
w modlitwie dziękczynnej za chleb
codzienny i plony na polskiej ziemi podczas
Dożynek Archidiecezjalnych, które odbędą
się we współorganizacji z Gminą Stare
Czarnowo i Zakładem Doświadczalnym
Instytutu Zootechniki PIB, w parafii pw. NSPJ
w Kołbaczu, w niedzielę, 29 sierpnia br.
2. Uprzejmie informujemy, że w tym roku po
PIEŚŃ NA KOMUNIĘ
raz 37. wyruszy z naszej Archidiecezji
Panie, pragnienia ludzkich serc
Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną
Ty zaspokoisz sam.
Górę. Uroczysta inauguracja Pielgrzymki
Przyjdź Chlebie żywy Zbawco nasz,
odbędzie się 29 lipca, podczas Mszy
Pszeniczny Darze, przyjdź!
Świętej sprawowanej o godz. 7.00 w
1. Jak pasterz woła owce swe i znają jego
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na os.
Słonecznym w Szczecinie. Pełna informacja
głos
o pielgrzymce znajduje się na plakacie,
Tak wzywasz nas, rodzinę swą;
stronie internetowej:
Za Tobą chcemy iść!
www.szczecinska.pl
oraz
profilu:
2. Z radością więc śpiewamy Ci ten
facebook.com/szczecinskapielgrzymka.
dziękczynienia hymn.
3. W Roku Świętym Jakubowym parafia
Godnymi czynisz dzisiaj nas niebieski
katedralna pw. św. Jakuba Apostoła
w Szczecinie zaprasza na Uroczystości
dzielić Chleb.
Msza
Święta
wigilijna
3. Ty, Panie, dajesz siebie nam, by naszym Odpustowe.
uroczystości
św.
Jakuba
Apostoła
życiem być.
z Nieszporami będzie celebrowana w
Jak braciom służyć, naucz, jak miłością,
sobotę, 24 lipca br.,o godz. 18.00. W dzień
prawdą żyć.
odpustu
PIEŚŃ NA UWIELBIENIE
w niedzielę, 25 lipca, zapraszamy na Msze
Cały świat niech śpiewa tę pieśń:
Święte o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
i 21.00. Uroczysta suma odpustowa o godz.
Panem naszym Bóg.
2. Pan Bóg jest naszym najlepszym Ojcem, 12.00 odbędzie się pod przewodnictwem
Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja
Z radością każdy niech spieszy doń.
Dzięgi. W te uroczystości wprowadzą nas
Pan Bóg jest także naszym Pasterzem,
Rekolekcje Jakubowe, które w dniach
Za Nim jak owce dążymy wciąż.
od 22 do 24 lipca br., podczas Mszy Świętych
PIEŚŃ NA WYJŚCIE
o godz. 12.00 i 18.00, będzie głosił Ksiądz
O Krwi i Wodo,
dr hab. Cezary Korzec, prof. US. Wraz
z rekolekcjami rozpocznie się także Jarmark
któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego,
Jakubowy. Szczegółowy program wydarzeń
jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy
odpustowych można znaleźć na stronach
Tobie.

INTENCJE - REPTOWO
sobota 17 lipca 2021
13:00 chrzcielna: Cyprian Dąbkowski
niedziela 18 lipca 2021
09:00 o Boże błogosławieństwo dla
Katarzyny i Józefa Pietruszków z okazji 54
rocznicy ślubu, z prośbą o dalsze łaski dla
całej rodziny
12:00 ++Weronika, Witold Mongiało
(rodzice), Tadeusz (brat), Wanda (siostra),
Tomasz, Maciej, Mariusz (bratankowie);
Krystian (siostrzeniec) zm. krewni i
przyjaciele ofiarodawcy
20:00 o potrzebne łaski i Boże
błogosławieństwo dla Pauliny i Mariusza
z okazji 10 rocznicy ślubu
poniedziałek 19 lipca 2021
07:00 w intencji znanej Bogu i
ofiarodawcy
środa 21 lipca 2021
18:00 w intencji znanej Bogu i
ofiarodawcy
piątek 23 lipca 2021
18:00 pro populo
sobota 24 lipca 2021
09:00 ++Czerniawskich, Więckowskich,
Balcerzaków, Aneta Troczyńska i dusze
czyścowe
niedziela 25 lipca 2021
09:00 ++Stanisław (m), Maria
Szyndlarewicz, Jan, Zygmunt Mikuła
12:00 +Henryk Piątkowski i zm. z rodziny
20:00 ++Antonina, Piotr, Elżbieta i zm.
z rodziny ofiarodawcy
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
www.reptowo.pl, kontakt: parafia@reptowo.pl
tel. 91 885 33 70, kom. 507 025 850
Konto bankowe:
BNP 48 1750 0012 0000 0000 3431 3571

INTENCJE - NIEDŹWIEDŹ
sobota 17 lipca 2021
18:00 pro populo
niedziela 18 lipca 2021
10:30 o potrzebne łaski i Boże
błogosławieństwo dla Teresy i Stanisława
Kołodziejskich - z racji 44 rocznicy ślubu
wtorek 20 lipca 2021
07:00 w intencji znanej Bogu i
ofiarodawcy
czwartek 22 lipca 2021
17:00 (Kobylanka) - Ślubna: Helena Kuriata
& Mateusz Butkiewicz
sobota 24 lipca 2021
12:00 chrzcielna: Wojciech Kruczek
18:00 pro populo
niedziela 25 lipca 2021
10:30 ++Wacław Popławski i Antoni
Romanowski

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Tradycyjnie w okresie wakacyjnym Msza
Święta
wieczorna
niedzielna
odprawiana jest o godzinie 20:00, zamiast
19:00 (lipiec, sierpień).
2.
W
przyszłą
niedzielę
z
racji
przypadającego dnia świetego Krzysztofa
będzie możliwość dokonania poświęcenia
naszych pojazdów po Mszach Świętych.

3. Dziękuję za troskę o nasze świątynie:
17-07-2021:
Reptowo:
Malarczyk Ryszard Beata
Kozłowscy Marcin Sylwia
Niedźwiedź:
Łężny Jacek i Iwona (z)
24-07-2021:
Reptowo:
Jurkiewicz Henryk Elżbieta
Niedźwiedź:
Kruczek Emil i Agata

