Wspólnoty naszej paraﬁi

Intencje mszalne

Poniedziałek 07.03.
9.00 + Rodzice: Czesława (ona) i
Brunon, siostra Ewa, teściowie:
Stefania i Antoni + Bolesław Niewiński
(34 rocz. śmierci), Wacława (ona),
Eugeniusz i Robert Niewińscy (o
radość wieczną dla ich dusz)
+ Krystyna Brzoskowska (8)
ź 18.30 + Zygmunt + Józef, zmarli
z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
+Helena i Józef Myślisz oraz Terasa
i Henryk Lampkowscy
ź 20.00 O zdrowie i Boże błog., Dary
Ducha Świętego i zdrowie w dniu
urodzin dla Ireny
ź

Wtorek 08.03.

+Krystyna Brzoskowska (11)
7:30 +Roman Base (4 rocz. śmierci)
+ Zdzisław Dempc
ź 18:30 + Rodzice Dorota i Leon Gosz
+ mąż Zdzisław (w dniu urodzin)
+ Ludwika (ona) Sławińska
ź

6:30 +Władysław Baranowski (miesiąc
po pogrzebie)
ź 7:30 + Rodzice: Małgorzata i Wiktor
+ syn Waldemar w rocz. urodzin
ź 18:30 +Rodzice: Malwina i Józef
+ Edmund Chudzik (30 rocz. śmierci)
oraz Krystyna Chudzik
+ Krystyna Brzoskowska (12)

Niedziela 13.03.

9.00 +Jan, + Roman, Ryszard oraz
s i o s t ra G ra ż y n a + d z i a d ko w i e
Kazimierz i Zoﬁa Ostrowscy
ź 18.30 +Rodzice: Jan i Helena i zmarli z
rodziny Meyer + Helena, Zdzisław,
zmarli z rodz. Góreckich, Plichta
+ Krystyna Brzoskowska (10)
ź 20.00 Dziękczynna za łaskę zdrowia
oraz o dalsze Boże błogosławieństwo

ź

Czwartek 10.03.
ź

6:30+mąż Roman, ojciec Paweł i zmarli
z rodziny Filisikowskich, Pogletke,
Pulczyńkich

Pokusy w codzienności
Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem
Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się
chlebem». Odpowiedział mu Jezus: «Napisane
jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”».
Zmagamy się z pokusami codziennie, ale czy choć raz
zastanowiłeś się, co w tej sytuacji zrobiłby Jezus?
Często ulegamy pokusom ze względu na własne
korzyści. Może jednak powinniśmy w tym wszystkim
pomyśleć o Jezusie? Zły mówi o nas, że jesteśmy
bezwartościowi i nie zasługujemy na nic dobrego.
Wmawia nam, że nasze życie jest bezcelowe,
ale czy nie ważniejsze jest zdanie Jezusa?
Jezus jest prawdą. Wie, co czujemy, choć sam nie doświadczył walki z pokusami.
Wie, że jest trudna, i że nie grzeszymy umyślnie. Z miłości do nas dał nam Sakrament
Pokuty i Pojednania, byśmy zrozumieli swój błąd i wyznali przed Nim skruchę. Kocha nas
i chce naszego szczęścia, a grzech szczęścia nie daje.

Sobota 12.03.

Środa 09.03.

ź
ź

ź

ź
ź
ź

ź

6:30 +Elżbieta Bizewska, Helena,
Agnieszka i Karol + Grzegorz Treder
8:00 +Tomasz i Janina + Rodzice:
H e l e n a , L e o n , b ra c i a H e n r y k ,
Zygmunt, Ludwik i Dorota
9:30 Za Paraﬁan, + rodzice Danuta
i Edward Reszka oraz brat Wojciech
11:00 +Krystyna Brzoskowska (14)
12:30 +mąż Marian (20 rocz. śmierci),
brat Leszek, bratanek Damian oraz
rodzice z obojga stron
18:30 W obronie życia
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Słowa Ewangelii według młodych

ź

6:30+Eugeniusz, Gertruda, Jan i Janina
7:30 +Krystyna Brzoskowska (13)
+ mąż Zygmunt w 25 rocz. śmierci,
siostra Małgorzata, szwagier Erwin
oraz rodzice z obojga stron
ź 18:30 +Stanisław + Rodzice z obojga
stron oraz rodzeństwo
+ Maria (3 rocz. śmierci) oraz zmarli
z rodziny

ź
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Piątek 11.03.

9.00 +mąż Mieczysław (2 rocz.
śmierci) + Krystyna Brzoskowska (9)
+ Maria Dzięcielska (miesiąc po
pogrzebie)
ź 18.30 O zdrowie i potrzebne łaski dla
Urszuli oraz o nawrócenie jej męża
Jana, + Franciszek Engelbrecht,
rodzice z obojga stron + Helena, Alfons
oraz ich córka Irena Osiewscy
ź 20.00 rez.
ź

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

Zuzanna Muńska

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 Muńska, Daria
Tomaszewska, 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

Na nasze ostatnie spotkanie zawitał gość – Wincenty,
czyli nasz kolega z akademickiej części Naszej
Wspólnoty. Wincenty opowiadał o „KSM”, czyli
o Katolickim Stowarzyszeniu Młodych, co to jest,
o co chodzi i na czym polega. Spotkanie miło pomóc
nam lepiej poznać stowarzyszenie, do którego jako
duszpasterstwo chcemy dołączyć w najbliższym
czasie. Po oﬁcjalnej części spotkania usiedliśmy
w kółku, aby przedstawić się i opowiedzieć o sobie
nowym członkom wspólnoty.
Daria Tomaszewska

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi Powtórzonego Prawa
Pwt 26, 4-10
Mojżesz powiedział do ludu: «Kapłan
weźmie koszyk z twoich rąk i położy go
przed ołtarzem Pana, Boga twego.
A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec
Pana, Boga swego: „Ojciec mój, tułacz
Aramejczyk, zstąpił do Egiptu, przybył
tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się
rozrósł w naród ogromny, silny i liczny.
Egipcjanie źle się z nami obchodzili,
gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty
przymusowe. Wtedy wołaliśmy do Pana,
Boga ojców naszych. Pan usłyszał nasze
wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz
trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził
nas Pan z Egiptu mocną ręką
i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej
grozy, znaków i cudów. Przyprowadził nas
na to miejsce i dał nam ten kraj
opływający w mleko i miód. Teraz oto
przyniosłem pierwociny płodów ziemi,
którą dałeś mi, Panie”. Rozłożysz je przed
Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon
Panu, Bogu swemu».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15
(R.: por. 15b)
Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: «Ty jesteś moją ucieczką
i twierdzą, *
Boże mój, któremu ufam».
Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu

AKLAMACJA
Nie przystąpi do ciebie niedola, *
a cios nie dosięgnie twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, *
aby cię strzegli na wszystkich twych
drogach.
Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu

Mt 4, 4b
Chwała Tobie, Słowo Boże
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi
z ust Bożych.

Będą cię nosili na rękach, *
abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *
a lwa i smoka podepczesz.

Chwała Tobie, Słowo Boże

Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu

EWANGELIA

«Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
i będę z nim w utrapieniu, *
wyzwolę go i sławą obdarzę».
Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła
do Rzymian
Rz 10, 8-13
Bracia: Cóż mówi Pismo? «Słowo to jest
blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu
twoim». A jest to słowo wiary, którą
głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi
wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu
swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił
z martwych – osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do
sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami
– do zbawienia. Wszak mówi Pismo:
«Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie
zawstydzony». Nie ma już różnicy między
Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan
wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa
wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem
«każdy, kto wezwie imienia Pańskiego,
będzie zbawiony».

Słowa Ewangelii według Świętego
Łukasza
Łk 4, 1-13
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad
Jordanu, a wiedziony był przez Ducha
na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony
przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł,
a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu
wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym,
powiedz temu kamieniowi, żeby stał się
chlebem». Odpowiedział mu Jezus:
«Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje
człowiek”». Wówczas powiódł Go diabeł
w górę, pokazał Mu w jednej chwili
wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego:
«Tobie dam potęgę i wspaniałość tego
wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je
dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz
i oddasz mi pokłon, wszystko będzie
Twoje». Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane
jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć
będziesz”». Zawiódł Go też do Jerozolimy,
postawił na szczycie narożnika świątyni
i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym,
rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane:
„Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie,
żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą,
byś przypadkiem nie uraził swej nogi
o kamień”». Lecz Jezus mu odparł:

«Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał
na próbę Pana, Boga swego”».
Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia,
odstąpił od Niego do czasu.

Modlitwa Jana Pawła II o pokój na świecie

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny!
Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi.
Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie.
Potęp wojny i obal pychę gwałtowników.
Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa,
aby głosił pokój bliskim i dalekim
i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi
wszystkich ras i pokoleń.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci,
udręczone błaganie całej ludzkości.
Niech już nie będzie więcej wojny – złej
przygody, z której nie ma odwrotu,
niech już nie będzie więcej wojny –
kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech
ustanie wojna (…), która zagraża Twoim
stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.
Z M a r y j ą , M a t k ą J ezu s a i n a sz ą ,
błagamy Cię, przemów do serc ludzi
odpowiedzialnych za losy narodów.
Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj
przez Ducha Świętego nowe rozwiązania
wielkoduszne i szlachetne, w dialogu
i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej
owocne niż gwałtowne działania wojenne.
Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju!
Niech już nie będzie więcej wojny!
Amen.

Ogłoszenia paraﬁalne
ź

Dzisiaj rozpoczynamy rekolekcje paraﬁalne. Msze św. z naukami rekolekcyjnymi dla
dorosłych od poniedziałku do środy o godz. 9:00, 18:30 i 20:00. Nie będzie Mszy św.
o godz. 6:30 i 7:30. Spowiedź św. rekolekcyjna pół godziny przed każdą Mszą św.

ź

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci również od poniedziałku do środy w tym roku
poprowadzi ks. Tomasz Dunst - wikariusz paraﬁi św. Jana Chrzciciela w Gdyni Chyloni.
Nauki odbędą się w godz.: klasy 0-3 godz. 13:30; klasy 4-6 godz. 14:30; klasy 7-8 godz.
15:30. Spowiedź św. rekolekcyjna w ostatni dzień rekolekcji.

ź

Zapraszamy do Domu Łaski w najbliższy czwartek między godziną 18-20. Osoby
potrzebujące wsparcia mają możliwość uzyskania tu bezpłatnej pomocy od psychologa
i terapeuty. Jest też okazja do spowiedzi i rozmowy z księdzem.

ź

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych: droga krzyżowa w piątki
o godz. 8:00, 17:00 (dla dzieci), 18:00 i 20:00 (w ramach duszpasterstwa
Nikodemowego prowadzona przez Concordię). Gorzkie Żale w niedziele po sumie
paraﬁalnej i o godz. 17:45 z kazaniem pasyjnym.

ź

Każdy wierzący, który uczestniczy w Drodze Krzyżowej lub Gorzkich Żalach może zyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Serdecznie zapraszamy starszych, młodzież i
dzieci do udziału w tych nabożeństwach.

ź

Po przerwie związanej z kolędami i pandemią wznawiamy nasze piątkowe katechezy dla
dorosłych w ramach duszpasterstwa Nikodemowego. Katechezy odbywają się w piątki
o godz. 19:30 w salce domu katechetycznego. Szczegółowy plan na miesiąc marzec
podany jest na stronie naszej paraﬁi.

ź

W biuletynie zamieściliśmy informacje dotyczące kolejnej wspólnoty funkcjonującej w
naszej paraﬁi. Jest to okazja, aby odkryć coś dla siebie i podjąć się głębszej formacji
chrześcijańskiej. Dzisiaj możemy przeczytać o naszym chórze Laudate Dominum.

ź

Nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych rozpoczynają się w sobotę, 12 marca,
w Konwikcie przy paraﬁi św. Leona przy ul. 3-Maja. Przypominamy, że w naszym
dekanacie kolejne takie nauki odbędą się dopiero w czasie Adwentu.

ź

Za tydzień w kościele powszechnym przypada niedziela Ad Gentes. Po każdej mszy św.
będzie można wesprzeć materialnie dzieło pomocy misjonarzom.

