Zaproszenie od Concordii

Intencje mszalne - 20 - 26.12.2021

Poniedziałek 20.12
ź

6:00 W podziękowaniu za otrzymane
łaski z prośbą o dalszą opiekę dla oﬁarodawcy
+ Janina Potrzuska
+ zmarli z rodziny: Emilia, Jan, Hubert,
Jerzy, Urszula, Mieczysław, Wiesław
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

ź

ź

ź

ź
ź

Środa 22.12
ź
ź

6.00 rez. +Jan
18.30 +Alicja Kuhr (29)
+Krzysztof Giłka oraz córka Wiesława,
+Zoﬁa, Wojciech i Jan Nastały

Czwartek 23.12
6:00 +Jadwiga i Antoni Kukowscy
+ Kazimiera Tandek
ź 18:30 + Maria i Henryk Makowscy
+Maria Gosz w miesiąc po pogrzebie
+Alicja Kuhr (30)

ź

ź

ź

Piątek 24.12
6:00 + Anna i Józef Bieszke, brat Jan,
Waldemar, Danuta, Pelagia, Stefania,
Józef i Marta Kre , Józef i Maria Kre ,
Bożena, Irena, Leon, Zygmunt, Kazimiera, Gertruda, Józef, Jadwiga i Jan
ź 9:00 +Wanda i Kazimierz Michalak
oraz Weronika i Franciszek
ź 22:00 O Boże bł. dla Krystyny i Stefana
oraz córki z rodziną oraz za śp. syna

24:00 Za paraﬁan,
+mąż Brunon oraz rodzice z obojga
stron, Staś i rodzeństwo
+Stanisław Baranowski, 10 rocz. śmierci
+Stefania, Antoni, Danuta, Kazimierz
i Roman
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Słowa Ewangelii według młodych

Sobota 25.12

Wtorek 21.12
6:00 +córka Ewa, syn Bogdan, mąż
Zdzisław i zmarli z rodzin: Tessa, Kielas
i Kwidzińskich
+Henryk Stolz (8 rocz. śmierci); rodzice
z obojga stron i rodzeństwo
+Józef (1 rocz. śmierci)
ź 18:30 +mąż Gerard (32 rocz. śmierci)
oraz rodzice z obojga stron
+Alicja Kuhr (28)

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

Wyczekane spotkanie

8:00 +Helena, Stefan, Augustyn, ks.
Zygmunt, ks. Andrzej oraz dusze w
czyśćcu cierpiące
+ Jerzy Gleske (7 rocz. śmierci) oraz
rodzice z obojga stron
9:30 rez. +mąż Grzegorz i syn Robert
oraz rodzice z obojga stron
11:00 W podziękowaniu za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę
Maryi dla Natalii i Jacka oraz ich dzieci
z okazji 5 rocznicy ślubu
+ Piotr Korzeniowski - intencja od
wspólnoty św. Jakuba
12:30 W podziękowaniu za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. dla
Genowefy i Zbigniewa z okazji 50 rocz.
ślubu
18:30 W podziękowaniu za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. dla
mamy Stefani z okazji 100 urodzin

Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia
zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości
dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest,
która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane
Jej od Pana
Moment spotkania Elżbiety z Maryją zawsze pokazuje
mi, jak ważny jest dla nas drugi człowiek w wielkich
chwilach; dwie kobiety, oczekujące swoich Synów
spotykają się, aby dzielić się ze sobą radością oraz aby
wspierać się wzajemnie w tej niesamowitej, a zarazem
trudnej do pojęcia ludzkim rozumem sytuacji. Po
Zwiastowaniu Maryja od razu postanawia podzielić się
Nowiną ze swoją najbliższą krewną, nie zostawia tej radości dla siebie, chce się nią dzielić.
Elżbieta natomiast okazuje jej czystą, autentyczną radość, natychmiast po pozdrowieniu
Maryi intuicyjnie odkrywa, iż jej krewna nie przyszła do niej sama i nie ukrywa swojego
zachwytu. Czas adwentu dla mnie też powinien być właśnie takim radosnym
wyczekiwaniem. W codziennym biegu tak skupiam się na przyziemnych sprawach,
obowiązkach, że czasem ciężko o taki czas spędzony tylko z Bogiem. Moment oczekiwania
na Jego narodziny to idealna okazja, aby wzbudzić w sobie głód Boga, tęsknotę za Nim.
Chcę się też dzielić tym wyczekiwaniem z innymi - tak, jak Maryja i Elżbieta.

Niedziela 26.12
ź
ź
ź

ź

ź

ź

ź

6:30 +mąż Piotr Weichbrodt oraz
ojciec Edmund Maćkowiak
8:00 Żywy Różaniec
9:30 Za Paraﬁan,
+ Dorota Gosz w 1 rocznicę śmierci i
Leon Gosz
11:00 +Tadeusz Schmidt (18 rocz.
śmierci) oraz zmarli z rodzeństwa
z obojga stron
12:30 W podziękowaniu za otrzymane
łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze dla
Bogumiły z okazji urodzin oraz o wszelkie łaski dla całej rodziny
18:30 +mąż Marian

Małgorzata Talarczyk
Z życia duszpasterstwa młodzieży

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, Małgorzata Talarczyk, Daria
Tomaszewska. 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

Ostatnie spotkanie było dla nas najważniejszym
spotkaniem w miesiącu. Uczestniczyliśmy we Mszy
Świętej wraz z nowo utworzoną wspólnotą w naszej
paraﬁi - Totus Tuus. Po mszy udaliśmy się do salki
porozmawiać, zintegrować się, grając w różne gry.
Nie obyło się bez śmiechu. Na początku spotkania
każdy z nas miał chwilę, aby się przedstawić
i opowiedzieć o sobie nowym członkom. Następna
Msza z udziałem naszego duszpasterstwa odbędzie
się już dziś o godzinie 18:30, zapraszamy!
Daria Tomaszewska

Kącik synodalny

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Micheasza
Mi 5, 1-4a
Tak mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich!
Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego
od początku, od dni wieczności. Przeto
Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi
mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego
powróci do synów Izraela. Powstanie on
i paść będzie mocą Pańską, w majestacie
imienia Pana, Boga swego. Osiądą wtedy,
bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po
krańce ziemi. A on będzie pokojem.

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
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 Listu do Hebrajczyków
Hbr 10, 5-10
Bracia: Chrystus, przychodząc na świat,
mówi: «oﬁary ani daru nie chciałeś,

ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia
i oﬁary za grzech nie podobały się Tobie.
Wtedy rzekłem: oto idę – w zwoju księgi
napisano o Mnie – aby spełnić wolę
Twoją, Boże». Wyżej powiedział: «oﬁar,
darów, całopaleń i oﬁar za grzech nie
chciałeś i nie podobały się Tobie», choć
składane są zgodnie z Prawem. Następnie
powiedział: «oto idę, aby spełnić wolę
Twoją». Usuwa jedną oﬁarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni
jesteśmy przez oﬁarę ciała Jezusa
Chrystusa raz na zawsze.

AKLAMACJA
(Łk 1, 38)
Alleluja, alleluja, alleluja
Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa twego.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego
Łukasza
Łk 1, 39-45
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła
z pośpiechem w góry do pewnego miasta
w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta
usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło
się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty
napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny
okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona
jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże
mi to, że Matka mojego Pana przychodzi
do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego
pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach,
poruszyło się z radości dzieciątko w moim
łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej
od Pana».

Co celebruję w swoim życiu, w codzienności?
„Podążanie razem” jest możliwe tylko
wtedy, gdy opiera się na wspólnotowym
słuchaniu Słowa i sprawowaniu Eucharys i. Może jednak być tak, że na
Eucharys i Słowo Boże słyszy tylko moje
ucho, serce natomiast jest zupełnie gdzie
indziej. Jezus uczył: „Gdzie bowiem jest
twój skarb, tam będzie i serce twoje”
(Mt 6,21). Ważne jest to, aby w Kościele
(wspólnocie) i w kościele (instytucji)
Słowo Boże kształtowało każdy jego
wymiar. W przeciwnym wypadku Kościół
i kościół zacznie celebrować siebie a nie
Boga. Stąd papież Franciszek na rozpoczęcie Synodu modlił się: „Przyjdź,
Duchu Święty. Ty, który wzbudzasz nowe
języki i wkładasz na nasze usta słowa
życia, zachowaj nas, abyśmy nie stawali
się Kościołem-muzeum, pięknym, lecz
niemym, z tak wielką przeszłością i tak
małą przyszłością. Przyjdź między nas,
abyśmy w doświadczeniu synodalnym
Sprawozdanie Caritas

Ogłoszenia paraﬁalne
nie dali się ogarnąć rozczarowaniu, nie
osłabili proroctwa, nie sprowadzili wszystkiego do jałowych dyskusji. Przyjdź,
Święty Duchu miłości, otwórz nasze serca
na słuchanie. Przyjdź, Duchu świętości,
odnów święty wierny lud Boży. Przyjdź,
Duchu Stworzycielu, i odnów oblicze
ziemi. Amen.”
Czwarte pytanie synodu
W jaki sposób modlitwa i celebracje
liturgiczne inspirują i ukierunkowują
nasze wspólne życie i misję w naszej
wspólnocie? W jaki sposób inspirują
najważniejsze decyzje? W jaki sposób
krzewimy czynne uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii? Jaka przestrzeń
jest dana na uczestniczenie w posłudze
lektora i akolity?

ź Spowiedź przedświąteczna w naszej paraﬁi odbędzie się we wtorek: rano od
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Jeżeli chcesz się podzielić swoimi
przemyśleniami, prześlij je na adres:
synodnmpwejherowo@gmail.com
ź

ź
ź

ź

godz. 8:00-10:00, popołudniu od godz. 16:00-18:30. Bardzo prosimy, by nie
odkładać Spowiedzi św. na ostatnią chwilę. W Wigilię i pierwszy dzień świąt
Spowiedzi nie słuchamy.
Księża chorych ze spowiedzią przedświąteczną i z Komunią św. odwiedzą
w czwartek, 23 grudnia. Chorych można zgłaszać do wtorku w biurze
paraﬁalnym lub telefonicznie.
W Wigilię Msze święte sprawować będziemy o 6.00, 7:30, 9:00.
Świętowanie Uroczystości Narodzenia Pańskiego rozpoczniemy Mszą Pasterską
sprawowaną o godz. 22:00 (szczególnie zapraszamy dzieci i osoby starsze)
i o północy.
W pierwszy dzień świąt Msze św, będą o godz. 8.00; 9.30, 11.00; 12.30 i 18:30.
W drugi dzień świąt Msze św. według porządku niedzielnego. W tym dniu
comiesięczna Msza św. w intencji członków Żywego Różańca o godz. 8.00 oraz
modlitwa różańcowa.
Decyzją naszego Arcybiskupa Tadeusza Wojdy, wizyta duszpasterska zwana
kolędą, odbędzie się w sposób tradycyjny. Ze zrozumieniem przyjmiemy, w tym
czasie pandemii, jeżeli ktoś będzie miał obawy i nie będzie chciał przyjąć kapłana
z błogosławieństwem kolędowym. Zachęcamy jednak, by kapłan przynajmniej
na chwilę wszedł i pobłogosławił rodzinę i dom lub mieszkanie na 2022 rok.
Oﬁary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone na Kaplicę Miłosierdzia
Bożego oraz św. Jana Pawła II i bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Początek
kolędy 27 grudnia. Plan podamy w następną niedzielę.
W ubiegła niedzielę nasz chór Laudate Dominum wziął udział w XVI Fes walu
Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowych. W ramach tego fes walu nasi
chórzyści wzięli udział w koncercie towarzyszącym w Puckiej farze i konkursie
w Kosakowie, podczas którego zdobyli: I miejsce Fes walu, Złote pasmo 95 pkt,
wyróżnienie za najlepsze wykonanie kaszubskiej pieśni adwentowej Czej
nadińdze Pón i wyróżnienie dla najlepszego dyrygenta fes walu. Wszystkich
chcących wstąpić w szeregi chóru prosimy o kontakt z Panem Organistą. I już
teraz zapraszamy na Paraﬁalny Wieczór Kolęd, który odbędzie się 2 stycznia po
wieczornej Mszy Świętej.
Nasza paraﬁalna Caritas przy wyjściu z kościoła rozprowadza ostatnie już świece
wigilijne: małe w cenie 6zł, duże 16zł.
Przy wyjściu z kościoła można nabyć sianko na stół wigilijny oraz nasz paraﬁalny
kalendarz na 2022 rok w cenie 8 zł. Środki ze sprzedaży kalendarza zostaną
przeznaczone na pomoc w leczeniu naszego lektora Karola.
W zakrys i można nabyć bilety na koncert „Kolędowanie z Janem Pawłem II” w
wykonaniu Golec uOkriestra w cenie 99zł, który odbędzie się w naszym kościele
18 stycznia o godzinie 17.30.

