Plan spowiedzi przedświątecznej w Dekanacie Wejherowskim

Intencje mszalne - 13.12. - 19.12. 2021

Poniedziałek 13.12

Piątek 17.12

ź 6.00
+ Rodzice: Małgorzata i Wiktor
+ Regina i Stefan Świerczewscy (4 rocznica śmierci)
oraz zmarli z rodziny
+Urszula Treder w 30 dni po pogrzebie

6.00
+Krystyna
+Alicja Kuhr (24)
O zdrowie, szczęśliwy przebieg operacji i szybki
powrót do zdrowia dla męża Zygmunta

18.30
W obronie życia
+mąż Józef Woj ński (1 rocznica śmierci)
+Alicja Kuhr (20)

18.30
+ Rodzice: Agnieszka i Józef
+Krystyna i Stanisław Streng, mąż Brunon oraz
rodzice z obojga stron
+Edyta Litwin int. od pielgrzymów

ź

Biuletyn liturgiczny para i NMP Królowej Polski w Wejherowie
Biuletyn liturgiczny para i NMP Królowej Polski w Wejherowie

ź

DATA

PARAFIA

GODZINA

15 grudnia (środa)

Bolszewo

8:00 - 10:00
16:00 - 18:30

17 grudnia (piątek)

Święty Leon

8:00 - 10:00
16:30 - 18:30

Nowy Dwór Wejherowski

17:00 - 18:00

Orle

15:30 - 17:30

Karol Boromeusz

16:30 - 18:30

Chrystus Król

8:00 - 10:00
16:00 - 18:30

Kąpino

17:00- 18:00

21 grudnia (wtorek)

NMP Królowej Polski

8:00 - 10:00
16:00 - 18:30

22 grudnia (środa)

Trójca Święta

8:00 - 10:00
16:30 - 18:30

23 grudnia (czwartek)

Święta Anna

8:00 - 10:00
15:00 - 18:30

ź

Wtorek 14.12
6.00
+teściowie Agnieszka i Jan, brat Hubert, siostra
Elżbieta
+mąż Józef, rodzice Ksawery i Apolonia, teściowie
Jan i Apolonia
ź

18.30
+Rodzice: Anna i Józef oraz zmarli krewni z obojga
stron
+Alicja Kuhr (21)
+rodzice Wanda i Brunon Pierniccy oraz siostra
Urszula
ź

Środa 15.12
6.00
+Urszula Dzienisz (20 rocznica śmierci)
+Zdzisław (5 rocznica śmierci), Józef, rodzice
z obojga stron
ź

ź 18.30
+ ojciec Stanisław Browarczyk (rocznica śmierci)
+Józef Panikowski (50 rocznica śmierci) oraz Halina
Panikowska i Joachim Badura (1 rocznica śmierci)
+Alicja Kuhr (22)

Czwartek 16.12
ź 6.00
zmarli z powodu Covid i o zdrowie dla chorych
na Covid
+Rodzice: Antonina i Franciszek oraz Cecylia
i Antoni
+Alicja Kuhr (23)

18.30
O Błogosław. Boże i opiekę NMP dla Barłomieja
+ rodzice chrzestni: Cecylia i Augustyn
+Edmund Hildebrandt w 3 rocznica śmierci
ź

Sobota 18.12
6.00
+Jan, Małgorzata, Kazimierz oraz dziadkowie
z obojga stron
+Eugeniusz, Elżbieta, Władysław oraz Janina
+Stefania Nowotyńska w miesiąc po pogrzebie
ź

ź 18.30
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze Boże Błogosławieństwo dla Małgosi
+Alicja Kuhr (25)

18 grudnia (sobota)

20 grudnia (poniedziałek)

Niedziela 19.12
6.00
+ Helena i Bogumiła
ź

8.00
O Błogosław. Boże i opiekę NMP dla Dominika
w 25 urodziny
O Boże W podziękowaniu za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo dla
Aleksandry z okazji urodzin oraz po potrzebne
łaski w rodzinie
ź

11.00
Dziękczynno- błagalna w 70 urodziny Wojciecha
+ Alicja Kuhr (26)
ź

ź

18.30
+ mama Zoﬁa, ojciec Paweł, mąż Konrad, i krewni
z obojga stron
ź

Słowa Ewangelii według młodych

Nawrócenie
Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode
mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać
rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił
Duchem Świętym i ogniem.
Wszyscy należący do wspólnoty kościoła przyjęli
chrzest. Pewnie nikt tego nie pamięta, ale musiało być
to bardzo piękne wydarzenie. A czym właściwie jest
dla mnie chrzest? Mogłoby się wydawać, że to tylko
polanie kilkoma kroplami wody, jednak tak naprawdę
jest to oczyszczenie z grzechu pierworodnego.
Pierwszy sakrament od Boga i krok ku zbawieniu.
Chrzest może też oznaczać chęć nawrócenia się.
Święty Jan Chrzciciel dokładnie mówi mi jak mam w tym przypadku postępować i wcale nie
są to rzeczy niemożliwe, tylko bardzo proste. "Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu,
który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni" Warto zastanowić się, czy w moim
otoczeniu są osoby, które potrzebują pomocy. Drobnymi uczynkami mogę uczynić wiele
dla drugiego człowieka i dzięki temu dobrze przygotować się na przyjście Jezusa,
które jest coraz bliżej.
Monika Reinke
Z życia duszpasterstwa młodzieży

9.30
Za Paraﬁan
ź

12.30
+ mama Ludwika
+ mama Marianna , brat Paweł oraz zmarli z rodziny
Brzezińskich, Wijaszków, Chinz i Kołodowskich

12 grudnia 2021 r. | III Niedziela Adwentu
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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, Katarzyna Matusiak, ks. Marcin Skoczek, ks. Wojciech Konkol, Katarzyna Bielińska, Klaudia Gron,
Natalia Gron. 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

Słowa klucze naszego ostatniego spotkania to:
Adwent, Zwiastowanie, Maryja i przygotowanie.
Podczas rozważania fragmentu z Pisma Świętego o
Zwiastowaniu Maryi, rozmawialiśmy o postawie
całkowitego zaufania i otwarcia się na wolę Boga w
życiu. Odnaleźliśmy Adwent jako radosny czas
przygotowania się na narodziny Jezusa, który na wzór
Maryi- powinien być wypełniony duchem służby
i wsłuchiwaniem się w głos Boga.
Agata Ambroży

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Sofoniasza
So 3, 14-17
Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel
z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił
Pan wyroki na ciebie, usunął twego
nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest
pośród ciebie, nie będziesz już bała się
złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie:
«Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną
twe ręce!» Pan, twój Bóg, jest pośród
ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się
weselem nad tobą, odnowi cię swoją
miłością, wzniesie okrzyk radości.

PSALM RESPONSORYJNY
Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 6)
Głośmy z weselem: Bóg jest między
nami
Oto Bóg jest moim zbawieniem! *
Jemu zaufam i bać się nie będę.
Pan jest moją pieśnią i mocą, *
i on stał się moim zbawieniem.
Głośmy z weselem: Bóg jest między
nami
Wy zaś z weselem czerpać będziecie
wodę *
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia!†
Ukażcie narodom Jego dzieła, *
przypominajcie, że Jego imię jest
chwalebne.
Głośmy z weselem: Bóg jest między
nami
Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych
dokonał! *
i cała ziemia niech o tym się dowie.
Wznoś okrzyki i wołaj radośnie,

Kącik synodalny
mieszkanko Syjonu, *
bo wielki jest wśród ciebie Święty
Izraela.
Głośmy z weselem: Bóg jest między
nami

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła
do Filipian
Flp 4, 4-7
Bracia: Radujcie się zawsze w Panu;
jeszcze raz powtarzam: radujcie się!
Niech będzie znana wszystkim ludziom
wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest
blisko! O nic się już nie martwcie, ale
w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu
z dziękczynieniem. a pokój Boży, który
przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł
waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

AKLAMACJA
(Iz 61, 1)
Alleluja, alleluja, alleluja
Duch Pański nade mną,
posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę
ubogim.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego
Łukasza
Łk 3, 10-18
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go
tłumy: «Cóż mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się
podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni». Przyszli także
celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do

niego: «Nauczycielu, co mamy czynić?»
On im powiedział: «Nie pobierajcie nic
więcej ponad to, co wam wyznaczono».
Pytali go też i żołnierze: «a my co mamy
czynić?» On im odpowiedział: «Na nikim
pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie
uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie». Gdy więc lud oczekiwał
z napięciem i wszyscy snuli domysły
w swych sercach co do Jana, czy nie jest
Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie
mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem
godzien rozwiązać rzemyka u sandałów.
On będzie was chrzcił Duchem Świętym
i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla
oczyszczenia swego omłotu: pszenicę
zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». Wiele też innych
napomnień dawał ludowi i głosił dobrą
nowinę.

Słownik liturgiczny

Księgi liturgiczne- sporządzając
w pierwszy tysiącleciu zbiory tekstów
stosowanych w liturgii czyniono to początkowo pod kątem widzenia ich poszczególnych użytkowników. Tak więc była
ks i ę ga p r zez n a c zo n a d l a b i s ku p a
(pontyﬁkał), dla kapłana (sakramentarz),
dla lektora (lekcjonarz), dla diakona
(ewangeliarz), dla śpiewaka (graduał).
W średniowieczu zestawienie takie odbywało się już nie z perspektywy różnych
funkcji, lecz różnych obchodów liturgicznych. Powstały więc: mszał, rytuał,
księga liturgii godzin. Według dzisiejszego
prawa kościelnego dla każdej księgi
wydawane jest w Rzymie oﬁcjalne wydanie łacińskie.

Czy jestem człowiekiem, który mówi
czy raczej plotkuje i narzeka ?
Wszyscy są zaproszeni do mówienia
z odwagą i parezją, to znaczy łącząc wolność, prawdę i miłość. Nierzadko jest
jednak tak, że łatwiej przychodzi nam
wypowiadać się „na boku”, na przykład
w pracy, w czasie niedzielnego obiadu,
czy spotkań rodzinnych, niż prosto w oczy
wodniesieniu do osoby, instytucji, czy
wspólnoty, której dotyczy to, co jest
przedmiotem mojej mowy.
Synod jest takim momentem, kiedy mogę
wypowiedzieć się na temat Kościoła
(kościoła). Nie muszę być tylko człowiekiem narzekania i plotkowania. Mogę być
człowiekiem zmiany i zaangażowania.
Pytanie tylko, czy bardziej słucham siebie
samego, mediów, znajomych itd. czy
Ducha Świętego na modlitwie, który, jak
powiedział papież Franciszek w czasie
otwarcia Synodu „jest tym, który prowadzi nas tam, gdzie Bóg chce, abyśmy
poszli, a nie tam, gdzie zaprowadziłyby
nas nasze osobiste idee i upodobania.”
Papież, przypominając postać śp. ojca
Congara, wspomniał jego słowa: „Nie
trzeba zmieniać Kościoła, natomiast
trzeba zmienić coś w Kościele”.
Trzecie pytanie synodu
Co umożliwia lub utrudnia odważne,
szczere i odpowiedzialne wypowiadanie
się w naszym Kościele lokalnym i w społeczeństwie? Kiedy i jak udaje nam się
powiedzieć to, co jest dla nas ważne? Jak
funkcjonują relacje z systemem medialnym (nie tylko z mediami katolickimi)? Kto
przemawia w imieniu wspólnoty chrześcijańskiej i jak jest on wybierany?
Jeżeli chcesz się podzielić swoimi
przemyśleniami, prześlij je na adres:
synodnmpwejherowo@gmail.com.

Ogłoszenia paraﬁalne
ź

Witamy w naszej paraﬁi przedstawiciela Gdańskiego Seminarium Duchownego
diakona Karola Helda. Oﬁary złożone na tacę zostaną przekazane na utrzymanie
naszego seminarium.

ź

Nasza paraﬁalna CARITAS przy wyjściu z kościoła rozprowadza świece wigilijne:
małe w cenie 6zł, duże 16zł. Ewentualna nadwyżka zostanie przeznaczona na jej
charytatywną działalność.

ź

Przypominamy, że termin przynoszenia „Tutek miłosierdzia” to środa tego tygodnia.

ź

W związku z trwającym Adwentem, w kościele odbywają się następujące celebracje
liturgiczne:
- Lucenarium – w sobotę, godz. 18.30.
- Roraty – od poniedziałku do soboty, godz. 6.00.
- Roraty dla zabieganych i do późna pracujących – w piątek, godz. 20.00. Msza
święta poprzedzona jest adoracją Najświętszego Sakramentu w ciszy (od 19.00).

ź

W Kościele katolickim trwa Synod, którego temat brzmi: „Dla Kościoła synodalnego:
komunia, uczestnictwo i misja”. W związku z tym zapraszamy wszystkich tworzących
naszą paraﬁę, w czwartek po wieczornej Mszy św. do kościoła na konferencję, Adorację
Pana Jezusa, a potem na mały poczęstunek do domu paraﬁalnego. Więcej o Synodzie
co tydzień w „kąciku synodalnym” w naszym biuletynie.

ź

Od środy w naszym dekanacie odbywają się spowiedzi przedświąteczne. Plan
spowiedzi podajemy na stronie naszej paraﬁi i w biuletynie.

ź

Pan organista do 15 grudnia będzie roznosił opłatki na wigilijne stoły. Przyjęcie opłatka
od przedstawiciela paraﬁi jest wyrazem łączności między członkami wspólnoty, do
której należymy.

ź

Wspólnota CONCORDIA zaprasza młodzież i studentów na Mszę św. w następną
niedzielę na godz. 18.30 do kościoła.

