Plan rekolekcji wielkopostnych

Intencje mszalne

Poniedziałek 4.04

Piątek 8.04

6:30 +rodzice: Agnieszka i Jan Formela
i zmarli z rodziny
ź 7:30 +mąż Jan, syn Adam
+Stanisław (1 rocz. śmierci)
ź 18:30 rez.; +bracia Zygmunt, Roman,
Kazimierz; +mąż Gerard i brat Andrzej

6:30 +Mieczysław Borkowski
7:30 W podziękowaniu za opiekę MB
dla Zosi i Grzegorza z prośbą o dalsze
łaski; +Łucja Barzowska w 30 dni po
pogrzebie
ź 18:30 +rodzice Anna i Józef, krewni
z obojga stron; +Tadeusz Czoska (3 r. ś.)
+rodzice Rozalia i Franciszek, rodzeństwo Stanisław, Eryka, Franciszek,
Edmund i Alfons

ź

Wtorek 5.04
6:30 +Zbigniew Bigus
7:30 +mąż Józef oraz szwagier, brat
i bratowe; +rodzice Helena i Wacław
oraz teściowie Irena i Tadeusz, siostra
Bożena oraz Jan i Henryk oraz o łaskę
zdrowia dla Barbary
ź 18:30 +Zygmunt;
+rodzice, rodzeństwo, Stanisław, Jerzy,
Ryszard, Krystyna; +Brygida Zalewska
(intencja od rodziny Urbanów)
ź
ź

Środa 6.04
6:30 W podziękowaniu za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę
Matki Bożej dla Moniki i Jarosława
z okazji 20 rocznicy ślubu
ź 7:30 +Józefa i Edmund Plińscy
+Elżbieta Witzon w 30 dni po pogrzebie
ź 18:30 +tata Mieczysław Lis
+mąż Edward i teściowie: Klara i Alojzy
+mąż Gerard oraz rodzice i rodzeństwo
z o obojga stron
ź

ź
ź
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Po upadku
I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz.
Powstanie po upadku jest niezmiernie trudne,
szczególnie kiedy dzieje się to kolejny raz, mimo
mocnych postanowień poprawy. Bezsilność, która
towarzyszy mi przy upadaniu potraﬁ pozbawić
wszelkiej nadziei na odcięcie się od grzechu. Ten mrok
ogarnia całą moją duszę – zaczynam się obwiniać,
zadręczać, nawet siebie nienawidzić. Odsuwam się od
innych, nie potraﬁę służyć, mam wrażenie, że wszyscy
mnie potępiają. Jak strasznie byłoby trwać w takim
stanie całe życie, bez żadnej nadziei na ponowną
radość… Na szczęście nie jestem na to skazana! Co
prawda ta bezsilność po upadku w grzech powoduje te beznadziejne myśli, ale wtedy
staram się od razu uciec z tym do Jezusa, nawet jeśli to bardzo trudne w danym momencie.
On jest przy mnie cały czas, patrzy na mnie z miłością, nieważne co znowu narobiłam. Nie
potępia mnie, daje mi drugą szansę, a potem wspiera mnie w dążeniu do dobra. Cały czas
przebacza, nawet wtedy, gdy znów upadam w ten sam sposób. Z Nim jednak jest siła do
powstania i walczenia dalej!
Małgorzata Talarczyk

6:30 O siłę dla Wojsk Obrony Terytorialnej i Straży Granicznej oraz o siłę
i przetrwanie dla Ukrainy oraz lekarza
wojskowego;
+Jadwiga, Brunon, Maria i Jan
ź 7:30 +Feliks Rocławski
ź 18:30 rez.; O zdrowie i Boże błog. dla
synów Wojciecha i Karola
+Anna, Jadwiga i Szczepan
ź

Niedziela 10.04
ź
ź
ź
ź

ź

ź

ź

6:30 Dziękczynno-błagalna w 39
rocznicę ślubu Renaty i Ryszarda
8:00 w pewnej intencji; +Halina, Mieczysław, Waldemar Michalak
9:30 Za Paraﬁan
+Ludwik Banaszkiewicz (1 rocz. śm.)
11:00 O zdrowie i Boże błog. i opiekę
MB dla Danuty w dniu urodzin
+rodzice Marianna i Piotr, siostra
Krystyna, brat Jerzy, szwagier i bratowe
12:30 O Boże błog. i wszelkie łaski dla
Ryszarda z okazji urodzin oraz w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla Bogumiły i Ryszarda w
rocznicę ślubu i o wszelkie łaski dla
rodziny; +Agnieszka, Sylwester, Piotr
(o dar nieba) oraz w pewnej intencji
18:30 +ks.Zygmunt, ks.Bronisław,
ojciec Augustyn (o łaskę nieba)
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Słowa Ewangelii według młodych

Sobota 9.04

Czwartek 7.04
6:30 W podziękowaniu za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. dla
Honoraty w 89 urodziny
ź 7:30 W dniu urodzin Moniki z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Św.
dla całej rodziny; +Antoni Makowski
ź 18:30 Dziękczynna w intencji Karola
z okazji 18 urodzin;+Maria Zakrzewska
(o łaskę nieba); +Elżbieta i Józef oraz
zmarli z rodziny Bulczak

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

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, 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

Na ostatnim poniedziałkowym spotkaniu mieliśmy
okazję uczestniczyć w cudownej Adoracji. Każdy
obecny mógł powiedzieć coś do Boga. Podczas
Adoracji mieliśmy również możliwość przystąpienia
do sakramentu pokuty i pojednania. Cały klimat
podczas Adoracji budowały w nas rozważane
fragmenty z Księgi Lamentacji, odczytywane jedynie
przy małym blasku świec. Spotkanie na pewno
zostanie na długo w naszych pamięciach i sercach.
Daria Tomaszewska

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Izajasza
Iz 43, 16-21
Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez
morze i ścieżkę przez potężne wody; który
wyprowadził wozy i konie, także i potężne
wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli,
jak knotek zostali zdmuchnięci. «Nie
wspominajcie wydarzeń minionych, nie
roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto
Ja dokonuję rzeczy nowej; pojawia się
właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę
też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta
polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni
dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby
napoić mój lud wybrany. Lud ten, który
sobie utworzyłem, opowiadać będzie
moją chwałę».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6
(R.: por. 3a)
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
Mówiono wtedy między narodami: *
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
Idą i płaczą, *
niosąc ziarno na zasiew,

lecz powrócą z radością, *
niosąc swoje snopy.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła
do Filipian
Flp 3, 8-14
Bracia: Wszystko uznaję za stratę ze
względu na najwyższą wartość poznania
Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego
wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to
za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa
i znalazł się w Nim – nie mając mojej
sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa,
lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną
dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na
wierze – przez poznanie Go: zarówno
mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach – w nadziei, że
upodabniając się do Jego śmierci, dojdę
jakoś do pełnego powstania z martwych.
Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się
stałem doskonały, lecz pędzę, abym też
to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty
przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale
to jedno czynię: zapominając o tym, co za
mną, a wytężając siły ku temu, co przede
mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku
nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę,
w Chrystusie Jezusie.

AKLAMACJA
( Jl 2, 13bc)
Chwała Tobie, Słowo Boże
Nawróćcie się do Boga waszego,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny.
Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA

Kącik synodalny

Ogłoszenia paraﬁalne

Słowa Ewangelii według Świętego
Jana
J 8, 1-11

FORMOWANIE SIĘ W SYNODALNOŚCI
Synodalność pociąga za sobą otwartość
na zmiany, formację i ciągłe uczenie się.
Ten czas naszych katechez w paraﬁi z racji
synodu, trwania przed Panem na Adoracji
oraz wspólnych rozmów w domu katechetycznym pokazał nam, że nie da się być
prawdziwym uczniem Pana, jeżeli pominie się drogę formacji. Sam Jezus przez
trzy lata, będąc z Apostołami, chciał ich
formować – uczył, tłumaczył trudne zagadnienia, wskazywał co jest najważniejsze
i prowadził do relacji z Bogiem opartej na
miłości a nie na prawie.
Dlatego też w naszym biuletynie przez
ostatnie tygodnie pojawiały się opisy
wspólnot działających w naszej paraﬁi.
Pragnęliśmy, aby jednym z owoców trwającego jeszcze synodu, było konkretne
zaproszenie skierowane do każdego z nas,
polegające na wstąpieniu na drogę uczniostwa poprzez konkretną formację we
wspólnocie.
Cieszy fakt, że tak wielu ludzi miało odwagę podzielić się swoimi troskami o Kościół. Rodziło się w tym czasie wiele ciekawych i twórczych propozycji. Za to
wszystko niech Bóg będzie uwielbiony.

ź

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud
schodził się do Niego, a On, usiadłszy,
nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie
i faryzeusze przyprowadzili do Niego
kobietę, którą dopiero co pochwycono
na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono
na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co
powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na
próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz
Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po
ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali,
podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest
bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią
kamieniem». I powtórnie schyliwszy się,
pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po
drugim zaczęli odchodzić, poczynając od
starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko
Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej:
«Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie
potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!»
Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».

Słownik liturgiczny

stuła - szata liturgiczna w formie pasa
w odpowiednim kolorze liturgicznym,
stanowiąca oznakę urzędu nauczycielskiego Kościoła. Kapłan nosi stułę przewieszoną przez szyję, i opadającą do przodu przez oba ramiona, natomiast diakon
przewiesza ją przez jedno ramię i spina.

Ostatnie pytania synodu:
ź W jaki sposób nasza wspólnota kościelna formuje ludzi, aby byli bardziej
zdolni do „podążania razem”, słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia
w misji i angażowania się w dialog?
ź Jaka formacja jest oferowana, aby
wspierać rozeznawanie i sprawowanie
władzy w sposób synodalny?

ź
ź
ź

ź

ź
ź

ź

ź
ź

ź

Jeżeli chcesz się podzielić swoimi przemyśleniami, prześlij je na adres:
synodnmpwejherowo@gmail.com

ź

W Piątą Niedzielę Wielkiego Postu zachowuje się zwyczaj zasłaniania Krzyży i obrazów
w kościołach i w naszych domach. Krzyże pozostaną zasłonięte aż do Wielkiego Piątku,
obrazy- do Wigilii Paschalnej. Chrystus swoją śmiercią odkrywa przed nami i uświadamia nam prawdę o zbawieniu, które dokonało się na Krzyżu.
DZISIAJ: zapraszamy na wieczór modlitewno-muzyczny Wokół krzyża,o 19.30. Przed
kościołem odbywa się kwesta na rzecz pomorskich hospicjów, tzw. Pola Nadziei.
Za tydzień wspólnota Totus tuus rozprowadzać będzie świece na stół wielkanocyny,
tzw. paschaliki -w cenie 8 zł.
Nabożeństwa pasyjne w naszej paraﬁi: Droga Krzyżowa w piątki: 8:00, 17:00 (dla dzieci),
18:00 i 20:00. Gorzkie Żale: w niedziele po sumie paraﬁalnej oraz o 17:45 z kazaniem
pasyjnym. Różaniec w intencji pokoju na świecie, w Europie i w Ukrainie, codziennie od
poniedziałku do soboty o 18:00.
Chorych i osoby starsze, które księża nawiedzą w sobotę 8 kwietnia w godzinach
porannych ze Spowiedzią i Komunią św. wielkanocną prosimy zgłaszać w biurze
paraﬁalnym lub zakrys i do czwartku włącznie. (Chodzi o osoby, których księża nie
odwiedzają w Pierwszy Piątek czy Sobotę miesiąca).
Zapraszamy członków Żywego Różańca i miłośników misji w środę na 18:00, na
Różaniec w intencji misji, szczególnie ks. Wiesława, misjonarza w Boliwii.
W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek miesiąca. Po Mszy św. o 7:30 i 18:30
modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Między 19:00 a 20:00
w kościele trwać będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi
młodzież w ramach przygotowania do ŚDM Lizbona 2023.
Za tydzień- 10 kwietnia, Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Pamiątka
triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Święcenie palm na każdej Mszy świętej.
Dzieci, młodzież i dorosłych zapraszamy na godzinę 10:40 przed ﬁgurkę Matki Bożej na
Śmiechowie. Uroczystą procesją z palmami, upamiętniającą wjazd Pana Jezusa do
Jerozolimy, udamy się do naszego kościoła na Mszę św. o 11:00. W tym dniu młodzież
będzie rozprowadzać palemki. O 20:00 odbędzie się przygotowana przez Concordię
inscenizacja Drogi Krzyżowej w naszym kościele.
Do skarbony przy obrazie Matki Bożej można składać oﬁary na kwiaty do Grobu
Pańskiego. Za wszystkie oﬁary na ten cel składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Za tydzień w niedzielę kolekta będzie naszą specjalną oﬁarą na potrzeby naszego
kościoła. Zakończyło się malowanie zakrys i. Wkrótce lakierowanie podłogi w zakrys i
głównej. Zakończyły się prace w kuchni dawnego Klubu Seniora w domu katechetycznym. Zostały tam doprowadzone woda i kanaliza oraz wymalowano całe pomieszczenie. W czwartek oszacowano prace przy naprawie mechanizmów dzwonów paraﬁalnych, których od pewnego czasu nie słyszymy. Ponadto trwają prace przy ołtarzach Jana
Pawła II i bł. kard. Wyszyńskiego, i Miłosierdzia Bożego. Za oﬁary złożone na te cele
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w projekt Spiżarnia Caritas, dzieląc się
swoimi zakupami. Zebraliśmy 574 kg żywności. Szczególne podziękowania kierujemy
w stronę uczniów z SP11 oraz naszych wolontariuszy.
W środę 6 kwietnia Duszpasterstwo Młodzieży Concordia obchodzi swoje święto patronalne - wspomnienie bł. Piotra Jerzego Frassa . Już dzisiaj składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie i prosimy o modlitwę za naszych młodych.

