Kącik synodalny

Intencje mszalne 10 - 16.01.2022

Poniedziałek 10.01
ź 6.30 + mąż Zbigniew Wyrobek
+ Gertruda Klass (15)
ź 7.30 + mąż Czesław i rodzice z obojga
stron + rodzice: Hildegarda i Alfons
+ mąż Norbert Szulc (7 rocz. śmierci)
ź 18.30 + Jerzy (10 rocz. śmierci),
rodzice z obojga stron

Wtorek 11.01
6.30 + rodzice, teściowie, brat
Eugeniusz i Zdzisław
+ Roman Worzała (miesiąc po
pogrzebie)
ź 7.30 Dziękczynno błagalna z prośbą o
łaskę zdrowia dla Brygidy Kre w 80
rocz. urodzin
+ rodzice Jadwiga i Alfons, siostra
Krystyna, teściowie Anna i Brunon oraz w
pewnej intencjin + Gertruda Klass (16)
ź 18.30 + Bernard i Jan
ź

Środa 12.01
ź 6.30 Dziękczynno błagalna z okazji 47
rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa przez Elżbietę i Henryka Konkol
z prośbą o dalsze Boże Błog. i zdrowie
dla całej rodziny
+ Piotr Korzeniowski (miesiąc po
pogrzebie)
ź 7.30 + rodzice: Julia i Leonard oraz brat
Witold
+ rodzice: Zygmunt, Inga i Barbara
+ Gertruda Klass (17)
ź 18.30 + mąż Eugeniusz (1 rocz.
śmierci)

7.30 rez.
+ rodzice: Antonina, Franciszek, Cecylia i
Antoni
+ rodzice: Klara i Juliusz Buja
ź 18.30 W obronie życia
+ A n i e l a , S t a n i s ł a w, F r a n c i s ze k ,
dziadkowie z obojga stron oraz dusze w
czyśćcu cierpiące

Piątek 14.01
6.30 + Wanda Wohs (intencja od
zakładu pogrzebowego ,,Ozyrys")
ź 7.30 + Stanisław Łynka
+ teściowie Paweł i Józeﬁna
+ Gertruda Klass (19)
ź 18.30 + z rodzin Rogowskich, Formela i
Witolda
+ bratanek Jarosław Browarczyk (rocz.
urodzin)
ź

Sobota 15.01
6.30 + Krystyna Sarbak (intencja od
Grażyny i Marioli z rodziną)
ź 7.30 + Gertruda Klass (20)
+ mąż Stanisław, Jerzy, Józef, Elżbieta
+ Krystyna Brzoskowska (miesiąc po
pogrzebie)
ź 18.30 + rodzice: Zoﬁa i Władysław
Labuda oraz rodzeństwo Danuta,
Janina i Andrzej
ź

Niedziela 16.01
ź
ź
ź
ź

Czwartek 13.01
6.30 + Władysław Angel (miesiąc po
pogrzebie)
+ Gertruda Klass (18)
ź

ź
ź

6.30 + Anna, Brunon, Alfons i Krystyna
8.00 + Klaudiusz Warmuz (8 rocz.
śmierci)
9.30 Za Paraﬁan
11.00 + mąż Jan
+ Gertruda Klass (21)
12.30 + Edmund i Agnieszka
+ Gertruda Miotk (4 rocz. śmierci)
18.30 mąż Jan Pionk w 20 rocz. śmierci

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

DIALOG W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE
Dialog wymaga wytrwałości i cierpliwości, ale umożliwia także wzajemne
zrozumienie. Od rozmowy różni się tym, że dialog zawsze kończy się pokojowo,
bezkonﬂiktowo i w całej swojej istocie nastawiony jest na szacunek i słuchanie
drugiej strony bez narzucania swojego toku myślenia, jako lepszego.
W encykliki „Fratelli tu ” papież Franciszek deﬁniuje dialog w prostych słowach:
„Zbliżyć się do siebie, wyrażać swoje zdanie, słuchać jeden drugiego, patrzeć na
siebie, poznawać się wzajemnie, starać się zrozumieć siebie nawzajem i szukać
punktów styczności”, podkreślając przy tym, że „drugi człowiek, poczynając
od swej tożsamości, ma coś do oﬁarowania i jest pożądane, aby pogłębił
i wyraził swoje stanowisko, tak aby debata publiczna była jeszcze pełniejsza”.
Ojciec Święty wprowadza także pojęcie kultury spotkania porównując ją do
wielościanu: „Wielościan przedstawia społeczeństwo, w którym różnice
współistnieją ze sobą uzupełniając się, ubogacając i oświetlając nawzajem,
nawet jeśli wiąże się to z dyskusjami i nieufnością. Od wszystkich bowiem można
się czegoś nauczyć, nikt nie jest bezużyteczny, nikt nie jest zbędny” podkreślając
przy tym, że „jest to taki styl życia, który (…) ma wiele aspektów, wiele stron,
ale wszystkie tworzą jedność bogatą w różne odcienie, ponieważ całość
przewyższa część”.
Kolejne pytanie synodu
W jakim stopniu różne osoby w naszej wspólnocie spotykają się, aby prowadzić
dialog? Jakie są miejsca i środki dialogu w naszym Kościele lokalnym?
W jaki sposób krzewimy współpracę z diecezjami sąsiednimi, wspólnotami
zakonnymi na danym terenie, stowarzyszeniami świeckich i ruchami itd.?
W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konﬂikty i trudności?
Na jakie szczegółowe kwes e w Kościele i społeczeństwie powinniśmy zwrócić
większą uwagę? Jakie doświadczenia dialogu i wspólnego zaangażowania mamy
z wyznawcami innych religii i z osobami bez aﬁliacji religijnej?
W jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji
społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego
i ludzi żyjących w ubóstwie?
Jeżeli chcesz się podzielić swoimi przemyśleniami, prześlij je na adres:
synodnmpwejherowo@gmail.com
Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej paraﬁi pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie przygotowywany przez
członków Duszpasterstwa Młodzieży Concordia, do użytku wewnętrznego Kościoła. Niniejszy numer zredagował zespół w
składzie: Natalia Wasilka, Katarzyna Matusiak, ks. Marcin Skoczek, ks. Wojciech Konkol, Monika Reinke, Daria Pranga, Agata
Ambroży. 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
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Słowa Ewangelii według młodych

Boży plan
Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam
upodobanie
Zastanawia mnie czasem, jak ważna jestem dla Boga
i jak może mieć dla mnie czas, skoro ma tyle ludzi,
którymi musi się zająć... Czy jest możliwe,
że wysłuchuje wszystkich jednocześnie i dla każdego
ma plan? Mówi się, że Ojciec jest Wszechmogący.
Wiele razy prosiłam Go o dobre potoczenie się
różnych spraw, o zdanie ważnych egzaminów,
łask dla rodziny i przyjaciół. Choć nie zawsze od razu
dostaję to czego pragnę, to wiem, że jestem
wysłuchiwana przez Boga. On najlepiej wie czego
potrzebuję w danym momencie mojego życia. Zostałam powołana przez Ojca by tak Jego
Syn, zaświadczyć, że Bóg jest Panem i Zbawicielem świata. Piękny jest fakt, że jestem
umiłowaną córką Stwórcy, że Bóg mnie kocha i zawsze przy mnie jest.
Monika Reinke
Z życia duszpasterstwa młodzieży

Na ostatnim spotkaniu obie części naszego
Duszpasterstwa zgromadziły się w kościele,
aby przeżyć nabożeństwo pokutne, mające ostatecznie przygotować nas na czas Bożego Narodzenia.
Wiemy, że grzech jednostki niszczy całą wspólnotę
i że jesteśmy w grzechu braćmi i siostrami, dlatego
chcemy wspólnie stawać przed Bogiem i wyznawać
nasze grzechy, by mogły one zostać odpuszczone
i by móc w pełni doświadczać Miłość Boga do nas.
Agata Ambroży

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Ksi ęgi Proroka Izajasza
Iz 40, 1-5. 9-11
«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» –
mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca
Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas
jego służby się skończył, że nieprawość
jego odpokutowana, bo odebrało z ręki
Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe
grzechy». Głos się rozlega: «Drogę Panu
przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na
pustkowiu gościniec dla naszego Boga!
Niech się podniosą wszystkie doliny, a
wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną
niechaj się staną urwiska, a strome
zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska
objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy,
bo usta Pańskie to powiedziały». Wstąp
na wysoką górę, zwiastunko dobrej
nowiny na Syjonie! Podnieś mocno twój
głos, zwiastunko dobrej nowiny w
Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judzkim: «Oto wasz
Bóg! oto Pan Bóg przychodzi z mocą i
ramię Jego dzierży władzę. oto Jego
nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego
zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on
swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce
karmiące prowadzi łagodnie».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 104 (103), 1-2a. 3b-4. 24-25. 2728. 29b-30 (R.: por. 1a)
Chwal i błogosław, duszo moja, Pana
Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
odziany w majestat i piękno, *
światłem okryty jak płaszczem.
Chwal i błogosław, duszo moja, Pana
Chmury są Twoim rydwanem, *
przechadzasz się na skrzydłach wiatru.

Słownik liturgiczny
Wichry używasz za swych posłów, *
sługami Twoimi ogień i płomienie.
Chwal i błogosław, duszo moja, Pana
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! †
Ty wszystko mądrze uczyniłeś, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.
Oto jest morze, ogromne i szerokie, †
a w nim żyjątek bez liku, *
zwierząt wielkich i małych.
Chwal i błogosław, duszo moja, Pana
Wszystko to czeka na Ciebie, *
byś dał im pokarm we właściwym
czasie.
Gdy im dajesz, zbierają, *
gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym
dobrem.
Chwal i błogosław, duszo moja, Pana
Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym Duchem,
i odnawiasz oblicze ziemi.
Chwal i błogosław, duszo moja, Pana

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła
do Tytusa
Tt 2, 11-14; 3, 4-7
Ukazała się łaska Boga, która niesie
zbawienie wszystkim ludziom i poucza
nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności
i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie,
oczekując błogosławionej nadziei i
objawienia się chwały wielkiego Boga i
Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa,
który wydał samego siebie za nas, aby
odkupić nas od wszelkiej nieprawości

i oczyścić lud wybrany sobie na własność,
gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.
G d y u ka za ł a s i ę d o b ro ć i m i ł o ś ć
Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze
względu na sprawiedliwe uczynki, jakie
spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego
zbawił nas przez obmycie odradzające i
odnawiające w Duchu Świętym, którego
wylał na nas obﬁcie przez Jezusa
Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy
usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w
nadziei dziedzicami życia wiecznego.

LEKCJONARZ
(łac. lec o - czytanie) - jedna
z ks ią g lit u rgic z nyc h zaw iera j ą ca
teksty czytań (w tym Ewangelii),
i psalmów responsoryjnych.

Ogłoszenia paraﬁalne
ź

ź

ź

ź

AKLAMACJA
Por. Łk 3, 16
Alleluja, alleluja, alleluja

ź

Jan powiedział: «Idzie mocniejszy
ode mnie; On będzie was chrzcił
Duchem Świętym i ogniem».

ź

Alleluja, alleluja, alleluja

Dzisiejsza taca przeznaczona zostanie na potrzeby funkcjonowania naszego
kościoła, a także na powstanie nowych kaplic Miłosierdzia Bożego oraz św. Jana
Pawła II i bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Za złożone oﬁary składamy serdeczne
„Bóg zapłać”.
Bardzo serdecznie dziękujemy młodzieży, dzieciom, rodzicom i wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie czwartkowego przedstawienia pt.
"Zacznijmy od początku", które przybliżyło nam istotę Bożego Narodzenia.
Z racji kolęd na cały miesiąc styczeń zawieszamy:Piątkowe katechezy dla
dorosłych, Katechezy sakramentalne dla dzieci przygotowujących się do
I Komunii Św., Dom Łaski
Nastąpiła zmiana terminu rekolekcji dla rodziców dzieci
pierwszokomunijnych. Odbędą się one 9 kwietnia br. Prosimy o odbieranie
opłaconych przez rodziców książeczek do nabożeństwa w zakrys i.
Po przerwie świątecznej wznawiamy spotkania wspólnoty maryjnej Totus
tuus. Wszystkich chcących pogłębiać swoją duchowość maryjną zapraszamy
jutro na godz. 19:30 do salki w domu katechetycznym. Wejście od strony
krzyża.
Przy wyjściu z kościoła młodzież zbiera oﬁary na pokrycie kosztów druku
naszego cotygodniowego biuletynu oraz rozprowadza w cenie 12 zł
„Ewangelię na każdy dzień”.

EWANGELIA

ź Plan kolędy na najbliższy tydzień:

Słowa Ewangelii według Świętego
Łukasza
Łk 3, 15-16.21-22

Niedziela 09.01 Osiedle Kaszubskie 25, 26
Poniedziałek 10.01 ul. Prusa, Kropidłowskiej, Obrońców Wybrzeża,
Kochanowskiego, Stefczyka 4/8 (1-40)
Wtorek 11.01 ul. Iwaszkiewicza 29 A i B, Iwaszkiewicza 1-15,
Iwaszkiewicza 27,31,33, Rybacka
Środa 12.01 ul. Kaszubska, Kaszubska 26, Borowiacka
Czwartek 13.01 ul. Staromłyńska, Ludowa
Piątek 14.01 ul. Stefczyka 28 (Osiedle Gryfa) A,B,C,D; Wyspiańskiego,
Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Weteranów
Sobota 15.01 ul. Stefczyka 1-73, Pokoju, Reja
Niedziela 16.01 ul. Necla 2, 8, 10, 12, 14, Necla - domki jednorodzinne
Kolędy zaczynamy od godz. 16:00 od poniedziałku do piątku, w soboty i niedziele
od godz. 15:00. Oﬁary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone na Kaplicę
Miłosierdzia Bożego oraz św. Jana Pawła II i bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Gdy 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». Kiedy
cały lud przystępował do chrztu, Jezus
także przyjął chrzest. A gdy się modlił,
otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił
nad Niego, w postaci cielesnej niby
gołębica, a z nieba odezwał się głos:
«Ty jesteś moim Synem umiłowanym,
w Tobie mam upodobanie».

ź Paraﬁalna msza Duszpasterstwa młodzieży Concordia odbędzie się w

niedzielę 23.01 o godzinie 18.30.

