Paraﬁanie o Słowie Bożym:

Intencje mszalne 31.01.- 06.02.2022

Poniedziałek 31.01
6.30 + córka Bożena i rodzice z obojga
stron
ź 7.30 + Bronisława Mor (ona) (8)
+Franciszek Stromski w miesiąc po
pogrzebie
ź 18.30+rodzice: Anna i Jan (o łaskę
nieba dla nich)
+Jan Kukliński w 48 r. śmierci
+dziadek Joachim w int. od wnuków

ź

ź

Wtorek 01.02
6.30 +Paweł Kanczkowski w miesiąc
po pogrzebie
ź 7.30 + Bronisława Mor (ona) (9)
+Jan Bieńkowski w 1 rocz. śmierci
ź 18.30 +O łaskę zdrowia i Boże błog. dla
Anny Browarczyk (intencja od wnuczki
Natalii)
+ Marian Kre
+mąż Alfons i syn Mirosław
ź

Środa 02.02

Słowa Ewangelii według młodych

6.30 + Wojciech Wysocki w miesiąc po
pogrzebie
ź 7.30 + Bronisława Mor (ona) (12)
+Edmund Cyman w miesiąc po
pogrzebie
ź 17.00 + rodzice z obojga stron
ź 18.30 +Kazimierz i Brygida Czajkowscy
oraz Andrzej Miszke, Konrad i Hilaria
(ona) Ga a
+ mąż Gerard i brat Andrzej

Bóg zmian
wyprowadzili [Jezusa] aż na urwisko góry, aby Go
strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich,
oddalił się
Czy ja przypadkiem też tak nie mam, gdy Jezus
zaprasza mnie do jakieś zmiany w moim życiu?
On zawsze pragnie mojego dobra i pokazuje mi
najpiękniejszą ze wszystkich ścieżek. Strach jednak
potraﬁ paraliżować. Wtedy mam ochotę wyrzuć
Jezusa z mojej codzienności, a On grzecznie odchodzi
na bok. Szybko przestaję zauważać Go nawet wtedy,
gdy jest tuż obok. Właśnie - On zawsze jest blisko!
Najłatwiej jest przestać doceniać tych, którzy są
najbliżej. Czy to rodziców, czy to przyjaciół czy w końcu
samego Boga. Brak wdzięczności jest oznaką pychy i egoizmu, czyli tak naprawdę przyczyn
pozostałych grzechów. Przecież jeśli uważam siebie za ważniejszą od innych i Boga,
bo według mnie wiem lepiej, to zamykam się na Jego Miłość do mnie. W drugim czytaniu
św. Paweł przypomina, że mimo tych wszystkich ludzkich nieuporządkowań miłość nigdy
nie ustaje. Pozostaje jedynie oddać się Jezusowi, by to On był lekarzem mojego serca
i prowadził mnie przez życie. Jezu, ufam Tobie!
Zuzanna Klasa

Sobota 05.02
6:30 + Bronisława Mor (ona) (13)
7.30 Wynagradzająca za obelgi
przeciw Niepokalanemu Poczęciu
+ Alfons i Stefania Pawłowscy
ź 18.30 Dziękczynno błagalna w 55 rocz.
ślubu Ireny i Zygmunta Koss
+ Henryk Stolz, rodzice z obojga stron
i rodzeństwo
+ Józef Okroj, Danuta Mielewczyk oraz
Zdzisław Okroj
ź
ź

Czwartek 03.02

ź

6.30 rez.
7.30 +rodzice: Marta i Paweł
+ Bronisława Mor (ona) (11)
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18.30 W pewnej intencji
+ żona Maria Ptasznyk (1 rocz. śmierci)
+ Ojciec Ryszard Baranowski i matka
Wanda Kędra

Piątek 04.02

6.30 +rodzice: Janina i Władysław
Baruk
ź 8.00 + rodzice: Leokadia i Klemens
oraz rodzice chrzestni z obojga stron
+ Bronisława Mor (ona) (10)
ź 9.00 + Marianna Łynka
ź 17.00 + Tadeusz Poznański (10 rocz.
śmierci) i rodzice z obojga stron
+Teresa Puczydłowska (1 rocz. śmierci),
ojciec Stefan oraz rodzice z obojga stron
ź 18.30 Róża NMP
+ teściowie Jan i Stefania, rodzice
Jadwiga i Bolesław, rodzeństwo z obojga
stron
ź

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

Niedziela 06.02
ź
ź

ź

6:30 +z rodziny Szynszeckich
8.00 Dziękczynna w intencji Iwony
z okazji 50 urodzin (intencja od rodziców) + rodzice: Irena i Gerard oraz
teściowie Wiktoria i Izydor
9.30 Za Paraﬁan
11.00 +Zygmunt
+mąż Konrad, Piotr, rodzice z obojga
stron i krewni
12.30 + syn Łukasz Labuda (rocz.
urodzin)+ Bronisława Mor (ona) (14)
18.30 +syn Jarosław (20 rocz. śmierci),
Andrzej, córka Teresa, mąż Klemens

Z życia duszpasterstwa młodzieży

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, Zuzanna Klasa, Paweł Głowacki,
Aleksandra Matusiak. 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

We wtorek spotkaliśmy się całym duszpasterstwem,
aby wspólnie kolędować. Każdy z nas mógł przynieść
swój instrument, aby swoim talentem ubogacić
to spotkanie. Od początku panował świąteczny,
rodzinny klimat. Dedykowaliśmy i wybieraliśmy
sobie nawzajem kolędy, które później razem śpiewaliśmy To spotkanie nie byłoby tak magiczne, gdyby
nie niespodzianka księdza Wojtka. Po paraﬁalnym
kolędowaniu ksiądz zaprosił do nas braci Golec.
Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie i zaśpiewaliśmy
wspólnie kolędę. Po ich wizycie wypiliśmy świąteczną herbatkę, rozmawialiśmy i ubogaceni radością
Bożego Narodzenia powróciliśmy do naszych
domów.
Aleksandra Matusiak

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Jeremiasza
Jr 1, 4-5. 17-19
Za panowania Jozjasza Pan skierował do
mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię,
nim przyszedłeś na świat, poświęciłem
cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem
cię. Ty zaś przepasz biodra, wstań i mów
wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich,
bym cię czasem nie napełnił lękiem przed
nimi. A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą
warowną, kolumną żelazną i murem ze
spiżu przeciw całej ziemi, przeciw królom
judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom
i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw
tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż
Ja jestem z tobą – mówi Pan – by cię
ochraniać».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab i 17
(R.: por. 15)
Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie
W Tobie, Panie, ucieczka moja, *
Niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości,
Nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij
ocalenie.
Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie
Bądź dla mnie skałą schronienia *
I zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
Bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. *
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.
Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, *
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin,
Od łona matki moim opiekunem.
Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie
Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość
I przez cały dzień Twoją pomoc.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości
I do tej chwili głoszę Twoje cuda.

to, co jest doskonałe, zniknie to,co jest
tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się
mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle,
niejasno; wtedy zaś ujrzymy twarzą
w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy
zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem
poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja,
miłość – te trzy: największa z nich jednak
jest miłość.

w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie
został posłany, tylko do owej wdowy
w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza,
a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko
Syryjczyk Naaman». Na te słowa wszyscy
w synagodze unieśli się gniewem.
Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go
z miasta i wyprowadzili aż na urwisko
góry, na której zbudowane było ich
miasto, aby Go strącić. On jednak,
przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

AKLAMACJA

Słownik liturgiczny

Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie

Por. Łk 4, 18

DRUGIE CZYTANIE

Alleluja, alleluja, alleluja

Z Pierwszego Listu Świętego
Pawła Apostoła do Koryntian
1 Kor 12, 31 – 13, 13
Bracia:Starajcie się o większe dary,
a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi
i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym
się jak miedź brzęcząca albo cymbał
brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice,
i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak
wielką, iżbym góry przenosił, a miłości
bym nie miał – byłbym niczym. I gdybym
rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości
bym nie miał, nic mi nie pomoże.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna,
nie szuka swego, nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z
prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu
wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie
ustaje, nie jest jak proroctwa, które
się skończą, albo jak dar języków, który
zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy
i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł
dobrą nowinę, więźniom głosił
wolność.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego
Łukasza
Łk 4, 21-30
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu,
przemówił do ludu w synagodze:
«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które
słyszeliście».A wszyscy przyświadczali Mu
i dziwili się pełnym łaski słowom, które
płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest
to syn Józefa?» Wtedy rzekł do nich:
«Z pewnością powiecie Mi to przysłowie:
Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże
i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum».
I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam:
Żaden prorok nie jest mile widziany
w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię
wam: Wiele wdów było w Izraelu
za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć
miesięcy, tak że wielki głód panował

Ogłoszenia paraﬁalne
ź

ź
ź

Agenda liturgiczna
zbiór nabożeństw i błogosławieństw dla
całego roku liturgicznego w kościołach
chrześcijańskich. Zawiera przepisy
i wskazania duszpasterskie sprawowania
liturgii, nabożeństw i błogosławieństw.
Wydawana jest osobno w każdej diecezji
i p r zez n a c zo n a j e st za ró w n o d l a
duchowieństwa jak i wiernych.
Pozdrowienia z Boliwii
Ostatnie słoneczne i zielone dni roku
w trwającej oktawie Bożego Narodzenia
minęły w klimacie przygotowania do
odpustu paraﬁalnego. Nasza paraﬁa
w Totorze jest pod wezwaniem Dzieciątka
Jezus, którego wspomnienie obchodzimy
tu pierwszego stycznia. W tym czasie
b ożo n a ro d ze n i o w y m n a tę ﬁ e stę
przybywa wielu „rezydentów”, czyli osób,
które pochodzą z Totory, ale na co dzień
tu nie mieszkają, przyjeżdżają tu
z różnych stron Boliwii i z zagranicy.
Boliwijczycy bardzo lubią się bawić,
więc ważnym elementem świętowania
jest muzyka, przy której można śpiewać
i tańczyć. Wśród przyjezdnych zawsze
znajdą się zamożni chętni, którzy ściągną
na tę okazję wyjątkową orkiestrę lub
zespół.

ź
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Bardzo dziękujemy wszystkim Rodzinom, które przyjęły kapłana z błogosławieństwem
kolędowym, wyrażając w ten sposób swoją wiarę i poczucie przynależności do Kościoła
i naszej wspólnoty paraﬁalnej. Dziękujemy za modlitwę, rozmowy, życzliwość oraz
oﬁary składane na rzecz naszej paraﬁi, które w szczególności zostaną przekazane
na nowe ołtarze Miłosierdzia Bożego oraz św. JPII i bł. kardynała S. Wyszyńskiego.
Ze zrozumieniem przyjęliśmy, w czasie pandemii, obawy niektórych wiernych, którzy
nie odważyli się otworzyć drzwi swoich domów, lecz przyszli na Msze św. kolędowe
i tu przyjęli błogosławieństwo na Nowy Rok Pański. Jeszcze raz wielkie BÓG ZAPŁAĆ.
Ze względu na obecną sytuację pandemiczną zawieszamy spotkania dla dzieci
przygotowujących się do I Komunii św. i katechezy dla dorosłych, do końca lutego.
Zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Wejherowie w poniedziałek 31 stycznia na godz. 16:30
do naszego kościoła .
W środę przypada Święto Oﬁarowania Pańskiego, czyli Matki Boskiej Gromnicznej.
Msze święte z błogosławieństwem gromnic sprawować będziemy o 6.30, 8.00, 9.00,
17.00 i 18.30. Przynieśmy ze sobą świece. W tym dniu będziemy mogli wesprzeć swoimi
oﬁarami klasztory klauzurowe znajdujące się na terenie naszej diecezji.
Również w środę zapraszamy członków Żywego Różańca i miłośników misji
na godz. 18.00 na Różaniec w intencji misji a szczególnie ks. Wiesława, misjonarza
w Boliwii w misji Aiquile.
Osoby zmagające się chorobami gardła zapraszamy w czwartek na modlitwę
za wstawiennictwem św. Błażeja. Po każdej Mszy św. udzielimy specjalnego
błogosławieństwa.
W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
- Pierwszy Czwartek miesiąca. Po Mszy św. o godz. 18:30, między 19.00 a 20.00
w kościele trwa adoracja Najświętszego Sakramentu, którą w tym tygodniu animować
będzie młodzież ze wspólnoty Concordia, w ramach Dekanalnego Oratorium Młodych
oraz przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. W tym dniu szczególnie nasze
modlitwy będziemy kierować w intencji świętych powołań kapłańskich, zakonnych
i misyjnych. Adorację rozpoczniemy od odmówienia litanii do NMP Częstochowskiej
Królowej Polski w intencji naszej paraﬁi z okazji Roku Jubileuszowego.
- Pierwszy Piątek z litanią i aktem wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za
nasze i innych nieprawości po Mszy św. o godz. 7.30 i 18.30. Okazja do Spowiedzi św. od
godz. 17.00. Dodatkowa Msza św. dla dzieci z racji pierwszego piątku miesiąca o godz.
17:00. Msza Nikodemowa o 20.00. Wcześniej (od 19.00 do 20.00) okazja do spowiedzi
i adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy.
- Pierwsza Sobota z Mszą św. w intencjach fa mskich oraz nabożeństwem do i aktem
poświęcenia rodzaju ludzkiego Niepokalanemu Sercu Maryi po Mszy św. o godz. 7.30.
Chorych odwiedzimy z posługą sakramentalną: w piątek: ks. Proboszcz i ks. Marcin.
Za tydzień w niedzielę comiesięczna, zbiórka do puszek na rzecz misji.

