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Poniedziałek 22.11

Czwartek 25.11

6:30 + rodzice: Anna i Brunon oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
+Jan Usdrowski miesiąc po pogrzebie
ź 7:30 + Krzysztof Giłka
+ Jolanta Malińska (greg. 20)
ź 18:30 Róża św. Cecylii
+Józef Czoska

06:30 + rodzice: Czesława i Brunon;
teściowie: Stefania i Antoni oraz Ewa
+ Jolanta Malińska (greg. 23)
ź 7:30 + mąż Jerzy oraz rodzice
+Alicja Kuhr (2)
ź 18:30 Róża św. Katarzyny
W podziękowaniu za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo dla Wandy i Stanisława z okazji 49
rocz. zawarcia związku małżeńskiego
+ mąż Marian (1 rocz. śmierci) oraz
rodzice z obojga stron

ź

Wtorek 23.11
6:30 + Tadeusz Michalski oraz Teresa
+Zdzisław Okrój miesiąc po pogrzebie
ź 8:00 + matka Marta Okoń (24 rocz.
śmierci)
+ Jolanta Malińska (greg. 21)+
ź 18:30 Grażyna Balczarzak, ciocia
Jolanta oraz wszyscy zmarli z rodziny
+ Rodzice: Maria i Franciszek Miotk,
siostra Łucja oraz brat Leonard Miotk
+Paweł Grzenkowicz w miesiąc po
pogrzebie
ź

Środa 24.11
6:30 +rodzice i teściowie Mieczysław
i Grzegorz , Mieczysław i Bronisław,
Halina, Joanna, rodzice i teściowie
Mieczysław Grzegorz, Bronisław oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
ź 7:30 + Bronisława , Franciszek, Klemens, Krystyna, Roman
+ Jolanta Malińska
ź 18:30 Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla
Alicji i Kazimierza w 41 rocz. ślubu oraz
o wszelkie łaski dla całej rodziny
+ mąż Antoni Wiśniewski, rodzice,
teściowie i rodzeństwo z obojga stron
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
+Paweł Grzenkowicz w miesiąc po
pogrzebie
+ Alicja Kuhr (1)
ź

ź

Słowa Ewangelii według młodych

Jeden na jeden
Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci
o Mnie?

Piątek 26.11
6:30 + Zdzisław Włudarski (intencja od
Zakładu Pogrzebowego ,,Ozyrys")
+Janusz i Urszula Treder
ź 7:30 o zdrowie i Boże
Błogosławieństwo w rodzinie
+Alicja Kuhr (3)
ź 18:30 + Brunon Jarzembiński
(12 rocz. śmierci)
+ Joachim Hinz (1 rocznica śmierci)
+ Jolanta Malińska (greg. 24)
ź

Sobota 27.11
06:30 o zdrowie i szczęśliwy przebieg
operacji dla Marzeny
+ Jan, Agnieszka, Hubert
ź 7:30 + Eugeniusz, Elżbieta, Władysław oraz Janina
+ Jolanta Malińska (greg. 25)
+Alicja Kuhr (4)
ź 17:00 Amoris Lae a
ź 18:30 o zdrowie i Boże Błog. i potrzebne łaski dla rodziny Rutkowski
+ Krystyna i Stanisław Streng oraz
rodzice z obojga stron
+ rodzeństwo Jadwiga i Jan
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W tygodniu Msze św. będą odprawiane o godz. 6:00 (roraty) i wieczorem o godz.
18:30. Nie będzie Mszy św. o godz. 7:30.
Roraty dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 6:00. W tym roku pod hasłem:
„Droga do Betlejem”. Przez poszczególne dni tegorocznego Adwentu wraz z Maryją
i Józefem będziemy wędrować z Nazaretu do Betlejem, zatrzymując się w miejscach
związanych z Ewangelią.
Roraty z kazaniem dla dorosłych w każdą sobotę Adwentu o godz. 6:00
Roraty dla zabieganych w ramach duszpasterstwa Nikodem w piątki o godz. 20.00
Lucenaria – nabożeństwa, podczas których zapala się kolejne świece na wieńcu
adwentowym. Obrzęd będzie miał miejsce przez cały Adwent na początku sobotnich
wieczornych Mszy świętych.
5 grudnia (niedziela) na Mszy św. o godz. 11:00 poświęcenie medalików dzieci
przygotowujących się do I Komunii św.
5 grudnia (niedziela) będziemy gościć przedstawiciela Gdańskiego Seminarium
Duchownego w ramach dnia seminaryjnego i modlitw o powołania do kapłaństwa.
Spowiedź św. przedświąteczna w naszej paraﬁi odbędzie się 21 grudnia w
godzinach: rano: 8:00 – 10:00, popołudniu: 16:00 – 18:30
W czasie Adwentu katechezy piątkowe są zawieszone.

Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej paraﬁi pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie przygotowywany przez
członków Wspólnoty Młodzieżowej Concordia, do użytku wewnętrznego Kościoła. Niniejszy numer zredagował zespół w
składzie: Agata Ambroży, Natalia Wasilka, Katarzyna Matusiak, ks. Marcin Skoczek, ks. Wojciech Konkol, Małgorzata
Talarczyk, Daria Pranga, Alicja Kierznikowicz . 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

Jezus, oddając Swoje życie na krzyżu za nas, ludzi, miał
przed oczyma moją twarz. W tym samym momencie
widział też miliardy innych twarzy: każdego człowieka,
który już istniał na ziemi, jak i tych, którzy mieli chodzić
po niej tysiąc, czy dwa tysiące lat później. Bóg nie
kocha ogólnie wszystkich ludzi razem wziętych,
a każdego człowieka z osobna i chce budować z nim
indywidualną więź. Jego miłość jest idealną miłością:
pełną wolności i przebaczenia. Czuwa przy mnie
nawet jeśli zbłądzę i zaniedbam naszą przyjaźń,
wyciąga dłoń, ale nie zmusza mnie do jej uchwycenia. Chce dla mnie jak najlepiej, ale nie
zmusza mnie do swojego planu. To wszystko przypomina mi się, kiedy zastanawiam się nad
zadanym w Ewangelii pytaniem. Czy moja wiara płynie głęboko z mojego serca, czy może
zapanowała w niej „rutyna”, czy przywykłam do niej i nie pogłębiam jej? Rozmawiam
z Jezusem na modlitwie szczerze i z uczuciem jak z Przyjacielem, czy wpadłam w „klepanie
formułek”? Czy potraﬁę z żywą wiarą uwielbiać Go jako mojego Króla, jako Pana
i Zbawiciela? Jestem człowiekiem i często upadam lub błądzę, ale Bóg zawsze na mnie
czeka. Czeka, aż postanowię odbudować naszą przyjaźń, by była prawdziwa i płynęła
z mojego wnętrza i zawsze pragnie na to postanowienie odpowiedzieć.
Małgorzata Talarczyk
Z życia duszpasterstwa młodzieży

Na ostatnim spotkaniu mieliśmy możliwość wysłuchania konferencji księdza Wojciecha na temat
poznawania własnych osobowości i umiejętności
nazywania emocji i uczuć. Po konferencji rozwiązaliśmy test, dzięki któremu mogliśmy sprecyzować typy osobowości. Było przy tym dużo
śmiechu i zabawy. Pod koniec spotkania ksiądz
Wojciech przeczytał, jakie są główne cechy danych
charakterów i pasujące do nich zawody. Spotkanie
pozwoliło nam w pewnym stopniu poznać siebie.
Alicja Kierznikowicz

Słownik liturgiczny

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Daniela
Dn 7, 13-14
Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto
na obłokach nieba przybywa jakby
Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed
Niego. Powierzono Mu panowanie,
chwałę i władzę królewską, a służyły Mu
wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie
Jego jest wiecznym panowaniem,
które nie przeminie, a Jego królestwo nie
ulegnie zagładzie.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a)
Pan Bóg króluje, pełen majestatu
Pan króluje, oblókł się w majestat, *
Pan wdział potęgę i nią się przepasał.
Tak świat utwierdził, *
że się nie zachwieje.
Pan Bóg króluje, pełen majestatu
Twój tron niewzruszony na wieki, *
istniejesz od wieków, Boże.
Świadectwa Twoje bardzo godne są
wiary; †
Twojemu domowi świętość przystoi *
po wszystkie dni, o Panie.
Pan Bóg króluje, pełen majestatu

DRUGIE CZYTANIE
Z Apokalipsy Świętego Jana
Apostoła
Ap 1, 5-8
Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym,
Pierworodnym wśród umarłych i Władcą
królów ziemi. Temu, który nas miłuje
i który przez swą krew uwolnił nas od

naszych grzechów, i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca
swojego, Jemu chwała i moc na wieki
wieków! Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy,
którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać
wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Ja
jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który
jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.

AKLAMACJA
(Por. Mk 11, 9c. 10a)
Alleluja, alleluja, alleluja
Błogosławiony, który przybywa w imię
Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które
nadchodzi.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
J 18, 33b-37
Słowa Ewangelii według Świętego
Jana
Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś
Królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też
inni powiedzieli ci o Mnie?» Piłat odparł:
«Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?»
Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie
jest z tego świata. Gdyby królestwo moje
było z tego świata, słudzy moi biliby się,
abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś
królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem
powiedział do Niego: «A więc jesteś
królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak,
jestem królem. Ja się na to narodziłem
i na to przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest
z prawdy, słucha mojego głosu».

Kapa - długa, opadająca na plecy,
i spinana pod szyją szata liturgiczna dla
kapłana i diakona używana przy spraw o w a n i u - > N a b o że ń s t w E u c h a rystycznych, chrztów, i innych nabożeństw. Może być biała, niebieska,
c ze r wo n a , z i e l o n a l u b ﬁ o l etowa .
Na ogół nie spotyka się kap w innych
kolorach liturgicznych.
Kącik synodalny
.
Znamy już rozumienie słów komunia
i misja w życiu wspólnoty Kościoła. Dzisiaj
zastanowimy się, jak papież Franciszek
rozumie słowo uczestnictwo.
Bardzo często jest tak, że kiedy słyszymy
propozycję większego zaangażowania w
życie Kościoła (wspólnoty ludzi ochrzczonych), pojawiają się w nas mechanizmy obronne: brak czasu; myśl, że
to nie dla mnie, nie nadaję się; nierzadko
przekonanie „aż tak święty to ja nie
jestem” i tak dalej...
Na rozpoczęcie Synodu papież, mówiąc
o uczestnictwie podkreślił, że na mocy
Chrztu Świętego „wszyscy są wezwani do
uczestnictwa w życiu Kościoła i jego misji.
Jeśli brakuje prawdziwego uczestnictwa
całego ludu Bożego, mówienie o komunii
może pozostać tylko pobożnym życzeniem”. Im więcej osób odkryje w sobie
troskę o Kościół, w którym każdy ma
swoje miejsce (czasami jest ono puste,
ponieważ nie daję sobie szansy, albo nie
chcę go zająć), tym wspólnota ludzi
będzie mogła wzrastać i poczuć się
rodziną, a nie grupą ludzi, nastawionych
na „konsumpcjonizm” kościelny (należy
mi się!).

„Z chrztu, który jest źródłem naszego
życia, wypływa równa godność dzieci
Bożych, chociaż w różnicy posług
i charyzmatów”. Dlatego poprzez uczestnictwo w życiu wspólnoty, na
przykład poprzez przynależność do
jakiejś grupy paraﬁalnej) łatwiej mi
jest odkryć tą godność i nią żyć na co
dzień. Potem w miejscu mojej pracy,
rodzinnym…. mogę stać się świadkiem
i ewangelizatorem.
Dlaczego dzisiaj tak mało mówimy o Panu
Bogu? Dlaczego wstydzimy się swojej
wiary? Franciszek mówi o trzech
zagrożeniach. O nich następnym razem.

Ogłoszenia paraﬁalne
ź

Decyzją naszego Arcybiskupa Tadeusza Wojdy, w całej naszej diecezji, odbywa
się zbiórka na rzecz pomocy migrantom. Można tą akcję wspomóc ﬁnansowo
przy skarbonie ustawionej obok obrazu Matki Bożej.

ź

Dzisiaj nasza paraﬁalna CARITAS rozprowadza kalendarze adwentowe w cenie
12 zł. Ewentualna nadwyżka zostanie przeznaczona na jej charytatywną
działalność.

ź Jutro obchodzimy wspomnienie św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej. Przy tej

okazji dziękujemy wszystkim, którzy troszczą się o jakość i piękno śpiewu
liturgicznego w naszej paraﬁi: panu Wiesławowi, naszemu organiście, chórowi
Laudate Dominum i młodzieżowemu zespołowi ze wspólnoty Concordia. . Niech
Bóg wam błogosławi, a św. Cecylia wyprasza to, co potrzebne w waszej
posłudze!
ź Zapraszamy na kolejną katechezę dla dorosłych w najbliższy piątek, o godz.

19.30 do salki na plebanii. Tym razem będzie ona poświęcona tematyce
liturgicznej.
ź Msza św. w intencji członków Żywego Różańca zostanie odprawiona w następną

niedzielę, o godz. 8.00. Po niej modlitwa różańcowa.
ź

Spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się 30 listopada,
we wtorek, w kościele, o godz. 19:15.

ź Każda osoba, która dzisiaj odmówi

„Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego
Chrystusowi Królowi”, może pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny,
a więc darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do
winy. Odpust ten można oﬁarować za siebie, bądź za jedną duszę czyśćcową.

ź W następną niedzielę rozpoczynamy Adwent. Plan Adwentu podajemy w

dzisiejszym biuletynie, który od tej niedzieli ma nową formę. Wychodząc
naprzeciw naszym paraﬁanom dodaliśmy do niego w całości ogłoszenia
paraﬁalne i intencje mszalne. Ponadto w naszym biuletynie zamieściliśmy
sprawozdanie z działalności naszej CARITAS za miesiąc październik. Zachęcamy
do zapoznania się z nim.
ź Przez całą niedzielę gościmy w naszej paraﬁi wspólnotę Rycerzy Kolumba.

Spotkanie organizacyjne i zapraszające mężczyzn do wstąpienia w jej szeregi
odbędzie się jutro, o godz. 19.15 w kościele.
ź

Chór Laudate Dominum, wraz ze swoim opiekunem- ks. Piotrem Żyndą oraz
Proboszczem naszej paraﬁi, serdecznie zapraszają na Nieszpory za zmarłych,
Podczas tego nabożeństwa polecać będziemy zmarłych, którzy odeszli do Pana
od 1 listopada 2020 roku. Nieszpory odbędą się w niedzielę 28 listopada o godz.
19:30 w naszym kościele. Serdecznie zapraszamy.

