Ogłoszenia paraﬁalne
Biuletyn liturgiczny para i NMP Królowej Polski w Wejherowie

W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek
po wieczornej Mszy św. modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne, w piątek
dodatkowa okazja do spowiedzi od godz. 17.00 i nabożeństwo do Serca Pana Jezusa po
Mszy św. wieczornej, potem adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy do 20.00 i spowiedź.
W sobotę o 7.30 Msza św. w intencji fa mskiej i nabożeństwo maryjne.
ź W związku z pandemią, ani w piątek, ani w sobotę, księża nie odwiedzą swoich
chorych. Gdyby zaistniała pilna potrzeba, należy zgłosić to telefonicznie – ksiądz
przyjdzie z posługą.
ź Do nabycia są świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Małe są za 6 zł, duże za 16 zł.
Można też nabyć świeczniki do tychże świec wykonane przez młodzież ze Wspólnoty
Concordia.
ź Planowany na grudzień nasz paraﬁalny kurs przedmałżeński odbędzie się. Zapisani
uczestnicy szczegółowe informacje na ten temat otrzymają pocztą elektroniczną.
ź

Ogłoszenia są aktualne na dzień 25 listopada, kiedy to zamykamy ten numer biuletynu.
W związku z sytuacją epidemiczną niektóre z powyższych informacji mogą ulec zmianie.
Prosimy sugerować się wówczas treścią ogłoszeń podawanych w kościele i na stronie
internetowej.
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Słowa Ewangelii według młodych

Czuwajcie!
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu
przyjdzie.
Dzisiejsza Ewangelia dotyka sprawy najważniejszej
w życiu – tego, by zawsze być w gotowości na przyjście Pana Jezusa. Gdy czasami zadaję sobie pytanie:
co by było, gdyby właśnie w tym momencie ukazał
mi się Pan Jezus, zastanawiam się, czy byłabym
gotowa na to spotkanie. Oczywiście bardzo tego
pragnę, ale niestety czasami wydaje mi się, że nie
byłabym przygotowana, potrzebuję jeszcze trochę
czasu. Pan Bóg dzisiaj mi przypomina, że mam nie
przestawać czuwać i czekać na Niego, by zawsze móc
Go przyjąć. Nie chcę trwać w grzechu, myśląc, że jeszcze będę miała czas na poprawę.
Powinnam się wystrzegać duchowego snu, lenistwa, marazmu, a gdy uświadomię sobie
swój grzech, chcę od razu przeprosić Pana Boga w myślach i sercu, a później na spowiedzi,
by jak najszybciej zakończyć tę chwilę oddalenia od Niego. Chcę by moja dusza codziennie
była gotowa, bo przecież Pan Jezus może przyjść właśnie w tej codzienności. Teraz też nie
chcę przespać czasu Adwentu, tylko jak najmocniej wyostrzyć moje zmysły na Pana Boga.
Julia Sikora
Z życia duszpasterstwa młodzieży

Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej paraﬁi pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie
przygotowywany przez członków Wspólnoty Młodzieżowej Concordia. Niniejszy numer zredagował zespół
w składzie: Julia Sikora, Zuzanna Klasa, Aleksandra Matusiak, Natalia Wasilka, Michał Sikora, ks. Krzysztof
Borysewicz. Przed kościołem młodzi zbierają dobrowolne drobne oﬁary, z których pokryte zostają koszty
druku. Ewentualna nadwyżka pomaga w sﬁnansowaniu akcji podejmowanych przez Duszpasterstwo
Młodzieży. Masz pytania, uwagi? Napisz do nas: biuletynczuwam@gmail.com

W poniedziałek spotkaliśmy się na comiesięcznej
Eucharys i, czyli najważniejszym elemencie naszej
formacji. Dużo radości dała nam ta chwila, kiedy
nasze serca zjednoczyły się w najpiękniejszej i najtrwalszej wspólnocie – czyli wspólnocie eucharystycznej. Stanowimy jedność z Jezusem i ze sobą
nawzajem. W homilii ksiądz opisał ewangeliczny
plan działania dla człowieka będącego w trudnej
sytuacji. Streszcza się on w jednej, krótkiej modlitwie - tzw. modlitwie Jezusowej: „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem”.
Zuzanna Klasa

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi Proroka Izajasza
Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7
Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, Odkupiciel nasz – to Twoje imię odwieczne.
Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić
z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze
stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą?
Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi
i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś
rozdarł niebiosa i zstąpił – przed Tobą zatrzęsłyby się góry. Zstąpiłeś: przed Tobą
zatrzęsły się góry. Ani ucho nie słyszało,
ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza
Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. Obyś wychodził naprzeciw
tym, co radośnie pełnią sprawiedliwość
i pamiętają o Twych drogach. Oto Ty zawrzałeś gniewem, bo grzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona
szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli
jak liście, a nasze winy poniosły nas jak
wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia,
nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie.
Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak,
Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My
jesteś-my gliną, a Ty naszym Twórcą.
Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.:
por. 4)
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie
Usłysz, Pasterzu Izraela, *
Ty, który zasiadasz nad cherubami!
Wzbudź swą potęgę *
i przyjdź nam z pomocą.
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie
Powróć, Boże zastępów, *

EWANGELIA
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę
winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie
Wyciągnij rękę nad mężem Twej
prawicy, †
nad synem człowieczym, *
którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
daj nam nowe życie, a będziemy Cię
chwalili.
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego
Pawła Apostoła do Koryntian
1 Kor 1, 3-9
Bracia: Łaska wam i pokój od Boga Ojca
naszego i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu
mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę
daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim
to bowiem zostaliście wzbogaceni we
wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie
poznanie, bo świadectwo Chrystusowe
utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy
braku żadnej łaski, oczekując objawienia
się Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On
też będzie umacniał was aż do końca,
abyście byli bez zarzutu w dzień Pana
naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest
Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

AKLAMACJA
(Ps 85 (84), 8)
Alleluja, alleluja, alleluja
Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.

Mk 13, 33-37
Słowa Ewangelii według Świętego
Marka
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie,
kiedy CZAS ten nadejdzie. Bo rzecz ma się
podobnie jak z człowiekiem, który udał
się w podróż. zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan
domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By
niespodzianie przyszedłszy, nie zastał
was śpiących. Lecz co wam mówię, do
wszystkich mówię: Czuwajcie!
#ludzieCONCORDII

Natalia
Wspólnota jest ważną częścią mojego
życia. Uświadomiłam to sobie podczas
rocznej przerwy od
niej. Wszytko mogło być dobrze, jednak
odczuwałam pewną pustkę. Jak się
później okazało, Concordia była „brakującym puzzlem” w moim życiu. Jestem
wdzięczna Panu Bogu za to, że „przyciągnął” mnie z powrotem. On doskonale
wie, co jest dla mnie dobre. Przynależność do wspólnoty daje mi siły do pokonywania wszelkich trudności życiowych. Mogę mieć ciężki dzień, ale kiedy
przekraczam próg salki wspólnotowej
i spotykam się z moimi przyjaciółmi, to
nie mogę powstrzymać uśmiechu. Ta
świadomość, że nie jestem sama, bardzo
podnosi na duchu i daje wiele radości.

Trudne słowo

czas – Biblia rozróżnia co najmniej dwa
znaczenia tego słowa. Użyte dziś przez
Jezusa kairos znaczy tyle, co czas właściwy, odpowiednią porę, przewidziany
(w tym wypadku przez Boga) moment,
czas krytyczny, ostateczny – jest on czasem przełomowego spotkania z Bogiem.
Innym słowem używanym na określenie
„czasu” był termin chronos – to czas,
który można zmierzyć, i przy pomocy
którego opisuje się następujące po sobie
zjawiska (stąd słowo chronologia).
Komunia duchowa
Benedykt XVI naucza, że nawet wtedy,
kiedy nie jest możliwe przystąpienie do
sakramentalnej Komunii, uczestnictwo
we Mszy Świętej pozostaje konieczne,
ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji
dobrze jest żywić pragnienie pełnego
zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą,
na przykład, praktyki komunii duchowej.
W przyjmowaniu Komunii w formie duchowej trzeba uwzględnić trzy elementy:
ź wzbudzić wiarę w realną obecność
Chrystusa w Eucharys i;
ź wzbudzić miłość ku Niemu;
ź wzbudzić pragnienie, aby Jezus
zechciał duchowo wejść w nasze
życie.
Przykładowa modlitwa towarzysząca
komunii duchowej:

Wierzę o słodki Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod postaciami chleba
i wina. Kocham Cię z całego serca!
Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem(am). Przyjdź do serca mojego,
o Ty jedyne pragnienie moje! Rzucam
się w Twoje objęcia, oddaję Ci się
cały(a), o jedyny przedmiocie mej
miłości. Nie dopuść, abym się kiedy
miał(a) oderwać od Ciebie!

