Od LSO słów kilka:

Intencje mszalne
+mąż Leon Grot (22 rocz. śmierci),
rodzice z obojga stron, Eugenia,
Kazimierz, Jan i Renata

Poniedziałek 7.02
6:30 +Jan (1 rocz. śmierci)
7:30 +Franciszka Grążewska w 1 rocz.
śmierci oraz Czesłąw i Feliks Rudowscy
+Radosław Olejniczak (mies. po pogrz.)
ź 18:30 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog.
dla rodziny; +Edmund Maćkowiak
(rocz. śmierci) oraz Piotr Weichbrodt
+Bronisława Mor (15)
ź
ź

Wtorek 8.02
6:30 +Krzysztof w int. od siostry i braci
z rodzinami
ź 7:30 +synowie Jarosław (3 rocz. śm.),
Roman, rodzice Michał i Katarzyna,
mąż Wacław;
+Jan Bisewski w miesiąc po pogrzebie
ź 18:30 +rodzice: Kozłowscy i Żbikowscy
+mąż Stanisław Łaszewski w 1 r. śm.
+Bronisława Mor(16)
ź

Środa 9.02
6:30 +rodzice: Janina i Mieczysław
oraz mąż Hubert
ź 7:30 +mąż Jan, Krzysztof oraz zmarli
z rodziny Klein i Neubauer;
+Bronisława Mor (17)
ź 18:30 +Jan Frankowski (15 rocz. śm.),
teściowie i rodzice chrzestni;
+syn Waldemar (22 rocz. śm.), ojciec
Wiktor i zmarli z rodzin Ellwart i Piotrowskich; +rodzice: Elżbieta i Józeﬁ bracia
ź

Czwartek 10.02
6:30 Dziękczynno-błagalna w 61 rocz.
ślubu Eugenii i Gerarda Słowy
ź 7:30 O łaskę zdrowia dla Mieczysława
i Leona; +Bronisława Mor (18)
ź 18:30 O zdrowie i Boże błog. dla rodziny Jaskulka i o Boże błog. w pracy
+mąż Zenon (20 rocz. śmierci), zięć
Jerzy, rodzice i teściowie
ź

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

6:30 W podziękowaniu za otrzymane
łaski i opiekę MB, z prośbą o dalsze
łaski dla Bernadety
ź 7:30 +rodzice, rodzeństwo, szwagrowie i bratowe
ź 9:00 Chorzy i cierpiący w szczególności
z naszej paraﬁi
ź 18:30 +Anna i Józef, zmarli krewni
z obojga stron;
+Małgorzata, Irena i Urszula (25 rocz.
śmierci); +Bronisława Mor (19)
ź

Słowa Ewangelii według młodych

Powołanie
Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do
Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu.
Żebym nieco odbiła od brzegu... Od tego wszystko się
zaczęło. Jezus, powołując mnie, zaczął powoli. Pragnął tylko i wyłącznie mojej zgody na powołanie.
Przemawiał łagodnie w cichości serca. To ode mnie
zależało, co stanie się z moim życiem i naszą relacją.
Kiedy Mu zaufałam i porzuciłam bezpieczny brzeg,
mając Go przy sobie, znów za moją zgodą, popłynęliśmy dalej „na głębię”. Tam, będąc razem i współdziałając, „złowiliśmy” wielu ludzi. Tak wielu, że aby
ich poprowadzić potrzebowałam ludzi, których On
również powołał- mojej wspólnoty, mojego Kościoła, mojej rodziny... Od tej pory zostaliśmy rybakami ludzi, Jego apostołami. Ode mnie zależy, co będzie dalej, czy pozwolę Mu
siebie poprowadzić i dalej zadziwić, czy znowu usłyszę Jego głos: „odbij nieco od brzegu...”

Sobota 12.02
6:30 +Monika Galusińska w miesiąc
po pogrzebie
ź 7:30 +mąż Henryk, zmarli z rodz. Cierockich i Pryczkowskich, dusze w czyśćcu cierpiące; +Bronisława Mor (20)
ź 18:30 +rodzice: Urszula i Stefan oraz
brat Zenon; +siostra Gertruda (3 rocz.
śmierci) oraz rodzice Agnieszka i Franciszek, teściowie Helena i Stanisław
+Teresa i Józef Królikowscy
ź

Katarzyna Bielińska

Niedziela 13.02
ź
ź
ź
ź

ź

ź

6:30 +Ryszard Gojtowski i Agnieszka
Naczke; +Grzegorz Treder
8:00 Dusze w czyśćcu cierpiące
+Andrzej oraz rodzice Agnieszka i Jan
9:30 Za Paraﬁan
11:00 +rodzice Gertruda, Brunon,
Monika Klawikowscy; +siostra Maria
(1 rocz. śmierci) i Józef
12:30 +Stanisław Ozga (26 rocz. śm.)
oraz rodzice z obojga stron, siostry:
Maria i Helena; +Bronisława Mor (21)
18:30 W obronie życia
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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: Agata Ambroży, Katarzyna Matusiak, ks. Marcin Skoczek, ks. Wojciech Konkol, Katarzyna Bielińska. 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

Ubiegła niedziela była dla naszej grupy teatralnej,
jak i całej wspólnoty, bardzo intensywnym dniem.
Na godzinę 14:00 zostaliśmy zaproszeni do wejherowskiego DPS-u, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia. Mieliśmy możliwość
zaprezentowania pensjonariuszom naszego przedstawienia Zacznijmy od Początku. Po nim wspólnie
zaśpiewaliśmy kolędy i odmówiliśmy koronkę do
Miłosierdzia Bożego. Będą to zarówno dla nas, jak
i dla wszystkich mieszkańców DPS-u niezapomniane
chwile.
Katarzyna Matusiak

AKLAMACJA

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Izajasza
Iz 6, 1-2a. 3-8
W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym
tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Seraﬁny stały ponad Nim; każdy
z nich miał po sześć skrzydeł. I wołał jeden
do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest
Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego
chwały». Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła
się dymem. I powiedziałem: «Biada mi!
Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem
o nieczystych wargach i mieszkam pośród
ludu o nieczystych wargach, a oczy moje
oglądały Króla, Pana Zastępów!» Wówczas przyleciał do mnie jeden z seraﬁnów,
trzymając w ręce węgiel, który szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich
i rzekł: «Oto dotknęło to twoich warg,
twoja wina jest zmazana, zgładzony twój
grzech». I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij
mnie!»

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 4-5. 7e-8
(R.: por. 1c)
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym
przybytku.
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu

I będę sławił Twe imię za łaskę
i wierność Twoją, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe
imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem*
pomnożyłeś moc mojej duszy.

(Mt 4, 19)
Alleluja, alleluja, alleluja
Pójdźcie za Mną,
a uczynię was rybakami ludzi.
Alleluja, alleluja, alleluja

Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu
Wszyscy królowie ziemi będą dziękować
Tobie, Panie, *
gdy usłyszą słowa ust Twoich.
I będą opiewać drogi Pana: *
«Zaprawdę, chwała Pana jest wielka!»
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu
Wybawia mnie Twoja prawica. *
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk swoich.
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego
Pawła Apostoła do Koryntian
1 Kor 15, 3-8. 11
Bracia: Przekazałem wam na początku to,
co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie
z Pismem – za nasze grzechy, że został
pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego
dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się
Kefasowi, a potem Dwunastu, później
zjawił się więcej niż pięciuset braciom
równocześnie; większość z nich żyje
dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem
ukazał się Jakubowi, później wszystkim
apostołom. W końcu, już po wszystkich,
ukazał się także i mnie jako poronionemu
płodowi. Tak więc czy to ja, czy inni, tak
nauczamy i tak uwierzyliście.

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego
Łukasza
Łk 5, 1-11
Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do
Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On
stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył
dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy
zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy
do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od
brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał
tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do
Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie
sieci na połów!» A Szymon odpowiedział:
«Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie
ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę
sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak
wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli
z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie
łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc
to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do
kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, bo
jestem człowiekiem grzesznym». I jego
bowiem, i wszystkich jego towarzyszy
w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego
dokonali; jak również Jakuba i Jana,
synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona:
«Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił».
I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili
wszystko i poszli za Nim.

Słownik liturgiczny

alba – długa, biała szata liturgiczna, zakładana przez kapłana oraz diakona, gdy
nosi on stułę oraz ornat, lub dalmatykę,
albo gdy zamiast tego zakłada tylko stułę.
Albę mają prawo nosić także posługujący
wszystkich stopni- od pełniących funkcje
liturgiczne ministrantów, do posiadających tzw. posługi lektorów i akolitów.

Ogłoszenia paraﬁalne
ź

W czwartek 10 lutego, zapraszamy do Domu Łaski między godziną 18:00 a 20:00. Osoby
potrzebujące wsparcia mają możliwość uzyskania tu bezpłatnej pomocy psychologa
i terapeuty. Jest też okazja do spowiedzi i rozmowy z księdzem. W tym czasie w kościele
trwa adoracja Najświętszego Sakramentu.

ź

W piątek 11 lutego przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes oraz XXX
Międzynarodowy Dzień Chorych, ustanowiony przez św. Jana Pawła II. Zapraszamy
wiernych na Mszę świętą z udzieleniem Sakramentu namaszczenia chorych, o godzinie
6:30, 7:30, 9:00 i 18:30. Na zakończenie zostanie udzielone błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem na sposób lourdzki. W tym dniu módlmy się szczególnie
gorąco za chorych, polecając ich Matce Bożej Niepokalanej - opiekunce chorych
i postarajmy się umożliwić naszym chorym i starszym uczestnictwo we Mszy świętej,
zwłaszcza o godzinie 9:00. Zaproponujmy podwiezienie do kościoła, podprowadźmy,
zainteresujmy się.

ź

Poświęcenie modlitewników dzieci pierwszokomunijnych, z uwagi na pandemię,
będzie miało miejsce po feriach. Szczegóły zostaną podane wcześniej.

ź

Dzisiaj comiesięczna zbiórka do puszek na misje. Chcemy naszymi oﬁarami wspierać
misyjne dzieło naszego paraﬁanina ks. Wiesława Mielewczyka. Za wszystkie oﬁary
składamy serdeczne Bóg zapłać.

ź

Za tydzień taca będzie przeznaczona na kaplice Miłosierdzia Bożego oraz świętego Jana
Pawła II i błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, oraz na funkcjonowanie
naszej paraﬁi. Makiety i zdjęcia kaplic, przygotowane przez p. profesora Adama
Brinkena oraz rzeźbiarza Pawła Jacha można zobaczyć na stronie internetowej naszej
paraﬁi, oraz w miejscu, gdzie stała szopka bożonarodzeniowa. Zachęcamy wiernych do
zapoznania się z tymi projektami. W ostatnim tygodniu odmalowano również biuro
paraﬁalne. Teraz rozpocznie się malowanie zakrys i. Już dzisiaj składamy serdeczne
Bóg zapłać za oﬁary, które złożymy na te cele.

Wizualizacje kaplic

kaplica św. Jana Pawła II
i bł. kard. Stefana Wyszyńskiego

kaplica Miłosierdzia Bożego

