Ogłoszenie

Intencje mszalne

Poniedziałek 02.05
6:30 + Irena Szynczecka (4 rocz. śmierci)
+ Elżbieta Krzyżanowska (1 rocz. śmierci)
ź 7:30+ks. proboszcz Zygmunt Maliński (w
dniu urodzin i imienin)
+ Tadeusz Czoska (14)
ź 18:30 + Stefan Labuda (12 rocz. śmierci)
oraz rodzice z obojga stron +Adam
+ Hubert (11 rocz. śmierci)
ź

Wtorek 03.05
ź
ź

ź

ź

ź
ź

ź

6.30 + Krzysztof Siewert (1 rocz. śmierci)
8.00 O Boże błog. i opiekę MB dla chrześniaków i ich rodzin oraz o łaskę nieba
dla Tadeusza
Z prośbą o Boże błog. i opiekę NMP na czas
matur dla Moniki, o dobry wynik dla niej
oraz w pewnej intencji
9.30 + Jadwiga Turlej (rocz. śmierci)
+ Tadeusz Czoska (15)
+ mąż Roman, ojciec Paweł, zmarli z rodz.
Flisikowskich, Pogletke oraz Pulczyńskich
11.00 + Józef Okrój + Jan
12.30 SUMA ODPUSTOWA
O światło Ducha Świętego i pomyślne
zdanie matury dla podchodzących
do egzaminu dojrzałości
18.30 Róża NMP Królowej Polski

Środa 04.05
6:30+ Helena, Agnieszka i Emil
7:30+teściowie: Ewa, Jan oraz rodzeństwo
Wasylke oraz dusze w czyśćcu cierpiące
+ Alina Labuda (1 rocz. śmierci)
ź 18:30O Boże błog. i zdrowie dla całej
rodziny + Tadeusz Czoska(16) +mąż
Gerard i brat Andrzej, rodzice Barbara
i Paweł oraz brat Kazik i Henryk
ź
ź

Czwartek 05.05
ź

6:30W podziękowaniu za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i
zdrowie dla Dariusza z okazji 55 urodzin

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

7:30 + Marta, Józef, Maria i Jóżef Kre ,
Gertruda, Jóżef, Jadwiga, Jan, Irena,
Zygmunt, Leon, Kazimierz i Bożena
+ teściowie Celina i Jan, Tadeusz, Lucyna,
dziadkowie Rodak
ź 18:30 O łaskę zdrowia, Boże błog. i opiekę
MB, rez., + Tadeusz Czoska (17)
ź

Słowa Ewangelii według młodych

Piątek 06.05
6:30+ Mieczysław i rodzice z obojga stron
7.30 + rodzice: Elżbieta i Józef, Maria
i Ginter Szmidt oraz Kazimierz i dziadkowie z obojga stron + Elżbieta Wicenty
ź 17.00 + Jan, Jóżef oraz rodzice + Bogumiła
i Henryk Kowalewscy
ź 18.30 + Maria Jeżyk + Tadeusz Czoska (18)
ź 20.00+ Hildegarda Stankowska (1 rocz.
śmierci), Halina i Kazimierz Rompczyk
ź
ź

Przejrzyj na oczy
A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu.
Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus
Czasem tak jest... Stoję smutna i zagubiona patrząc
na sytuacje, które mają miejsce. Na pierwszy rzut oka
nie widzę logiki. Proszę Cię o pomoc i wkurzam się,
że nie odpowiadasz, że Cię nie ma. Nie wiem,
że czasami to Ty stoisz za tym, co się dzieję w moim
życiu lub nad tym czuwasz. Czekasz tylko na mój ruch,
aby uczeń po wielu latach słuchania Twoich słów,
wiedział że w tej sytuacji powinien podejść
do egzaminu. Chcę znaku... Nie wierzę Ci, myślę że
jestem sama, że mnie zostawiłeś... A niekiedy
wystarczy spróbować zobaczyć Twoje oblicze w różnych wydarzeniach i ludziach.
Kasia Bielińska

Sobota 07.05
6.30 + dziadek Paweł, brat Waldemar
i zmarli z rodzin Ellwart, Piotrowskich
i Grubba
ź 7.30 Wynagradzająca za obelgi, przez
które usiłuje się wpoić w serca dzieci
obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść
wobec nieskalanej Matki+ Tadeusz Czoska
(19)
ź 18.30 + Adam Labuda (w dniu urodzin)
+ rodzice z obojga stron oraz siostry
i bracia; + mąż Zbigniew Kleina (1 rocz.
śmierci)
ź

Z życia duszpasterstwa młodzieży

Niedziela 08.05
ź
ź

ź
ź
ź
ź

6.30 + mąż Mieczysław oraz szwagrowie: Leon, Andrzej i Mieczysław
8.00 + Stanisław Linda w dniu imienin
oraz rodzice i teściowie + Stanisław
Łynka oraz Stanisław Sobolewski
9.30 Za Paraﬁan + Tadeusz Czoska (20)
11.00 + Rodzice: Stefania i Jan
+ teściowie, Helena i Antoni
12.30 + Stanisława (ona) Ortmann
18.30 Dziękczynna w 50 rocz. urodzin
Mirosława z prośbą o Boże błog.
i potrzebne łaski
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Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej paraﬁi pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie przygotowywany przez
członków Wspólnoty Młodzieżowej Concordia, do użytku wewnętrznego Kościoła. Niniejszy numer zredagował zespół w
składzie: Natalia Wasilka, Katarzyna Matusiak, ks. Marcin Skoczek, ks. Wojciech Konkol, Katarzyna Matusiak, Aleksandra
Schulz, Klaudia Gron, Zuzanna Muńska. 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 19 kwietnia odbyło się pierwsze
w historii duszpasterstwa uwielbienie! Ta inicjatywa
powstała w celu przedłużenia okresu świętowania
Zmartwychwstania Pańskiego i wyrażania radości
płynącej z Dobrej Nowiny. Podczas tego uwielbienia
każdy mógł pomodlić się w dowolny sposób:
z pomocą ﬂag, śpiewem, grą na instrumencie,
była również modlitwa wstawiennicza. Panowała
dobrowolność modlenia się. Dziś już wiemy,
że ten rodzaj modlitwy pozwala na doświadczenie
ogromu miłości od samego Chrystusa. Wielu z nas
zapamięta ten wieczór na długo!
Aleksandra Schulz

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Dziejów Apostolskich
Dz 5, 27b-32. 40b-41
Arcykapłan zapytał apostołów: «Surowo
wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto
napełniliście Jeruzalem waszą nauką
i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego Człowieka? «Trzeba
bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także apostołowie.
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa,
którego wy straciliście, zawiesiwszy na
drzewie. Bóg wywyższył Go na miejscu po
prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela,
aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i
odpuszczenie grzechów. Dajemy temu
świadectwo my właśnie oraz Duch Święty,
którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są
posłuszni». I zabronili apostołom
przemawiać w imię Jezusa, a potem
zwolnili. A oni odchodzili sprzed
Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni
cierpieć dla Imienia Jezusa.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b
(R.: 2a)
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś *
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
Panie mój, Boże, †
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących
do grobu.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

Ogłoszenia paraﬁalne
Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący
Pana, *
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez
chwilę, †
a Jego łaska przez całe życie. *
Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem
wesele.

AKLAMACJA
Alleluja, alleluja, alleluja
Zmartwychwstał Chrystus, który
wszystko stworzył
i zlitował się nad ludźmi.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

EWANGELIA
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade
mną, *
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament,
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na
wieki.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

DRUGIE CZYTANIE
Z Apokalipsy Świętego Jana
Apostoła
Ap 5, 11-14

Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu
aniołów dokoła tronu i Istot żyjących,
i Starców, a liczba ich była miriady miriad
i tysiące tysięcy, mówiących głosem
donośnym: «Baranek zabity jest godzien
otrzymać potęgę i bogactwo, i mądrość,
i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo». A wszelkie stworzenie, które jest w
niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i
wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: «Zasiadającemu na
tronie i Barankowi błogosławieństwo i
cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!»
A cztery Istoty żyjące mówiły: «Amen».
Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

Słowa Ewangelii według Świętego
Jana
J 21, 1-14
Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem
Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób:
Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany
Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej,
synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego
uczniów. Szymon Piotr powiedział do
nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu:
«Idziemy i my z tobą». Wyszli więc
i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie
ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął
na brzegu. Jednakże uczniowie nie
wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do
nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?»
Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do
nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie
łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc
i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej
wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów
uczeń, którego Jezus miłował: «To jest
Pan!» Szymon Piotr, usłyszawszy, że to
jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią
szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił
się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie
przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć
z rybami. Od brzegu bowiem nie było
daleko – tylko około dwustu łokci. A kiedy
zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko,
a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do
nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które
teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr

i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich
ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech.
A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie
rozerwała się. Rzekł do nich Jezus:
«Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów
nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty
jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan.
A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im –
podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus
ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

ź Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Biblijny pod hasłem „Posłani z darem

ź

Słownik liturgiczny

kielich - podstawowe naczynie
liturgiczne używane w czasie mszy, obok
pateny, służące do spożywania konsekrowanego wina - krwi Pańskiej. Powinien
być wykonany z metalu szlachetnego.
Powinien mieć złocone wnętrze czary.
Taka zasada stosowana jest od czasów
średniowiecza i ma obecnie potwierdzenie w Ogólnym wprowadzeniu do
Mszału Rzymskiego. W trakcie Mszy
Świętej kielich zakrywa się palką, która
ma chronić Krew Pańską.
#ludzieCONCORDII

ź

ź
ź

ź
ź

Zuzia
Co daje mi wspólnota?
Przede wszystkim miłość i poczucie bezpieczeństwa. Wiem, że
będąc w ich towarzystwie nie muszę się
niczym stresować
i mogę mówić co myślę na każdy temat.
Ci ludzie są dla mnie drugą rodziną. Dzięki
temu, że jestem we wspólnocie bardzo
mocno zbliżyłam się do Boga. Bardziej Mu
ufam i częściej z Nim rozmawiam.
Dziękuję Bogu, że postawił ich na mojej
drodze akurat wtedy, kiedy było naprawdę źle. Chwała Panu!

ź

ź

ź

pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. Zapraszamy wszystkich chcących pogłębić
znajomość Pisma świętego dzisiaj na godz. 17.45 do kościoła na konferencję
biblijną pt. „Sensy biblijne, czyli jak znaleźć Ducha w tekście?”, którą poprowadzi
ks. Krys an Wilczyński, patrolog i wykładowca w GSD. Przy wyjściu z kościoła
można nabyć różne materiały, które pomogą w lepszym rozumieniu Biblii
przygotowane przez Diecezjalną Szkołę Biblijną.
Nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny będą odprawiane
codziennie o godz. 18.00 a w każdą środę maja, dodatkowo o godz. 20.30 przy
ﬁgurze Matki Bożej w Śmiechowie, które kończyć się będą Apelem
Jasnogórskim. W tym roku szczególnie modlimy się o pokój na świecie i na
Ukrainie. Wraz z nabożeństwem majowym będziemy śpiewać suplikacje o
oddalenie wojny i głodu. Dzisiaj 1 maja nabożeństwo tylko przy Figurze Matki
Bożej w Śmiechowie o godz. 20.30. Serdecznie zapraszamy.
3 maja będzie można nabyć autobiograﬁę ks. Okrusza zatytułowaną
„O Opatrzności Bożej w moim życiu – jak pokonywać kryzysy”, która będzie
rozprowadzana jako cegiełka w cenie 40 zł na rzecz budowy przedszkola
integracyjnego przy paraﬁi w Gdańsku Letnicy.
Więcej informacji o 3 maja znajduje się na graﬁce, na tyle biuletynu.
W Środę 4 maja członków Żywego Różańca i sympatyków misji zapraszamy na
modlitwę różańcową w intencji misji a szczególnie ks. Wiesława Mielewczyka na
godz. 17.30. Po różańcu bezpośrednio nabożeństwo majowe i do Matki Bożej
nieustającej Pomocy.
W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
Pierwszy Czwartek miesiąca. Po Mszy św. o godz. 7.30 i 18:30 modlimy się
o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Między 19.00 a 20.00 w kościele
trwa adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi młodzież
w ramach przygotowania do ŚDM Lizbona 2023.
Pierwszy Piątek z litanią i aktem wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa 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.
Natomiast 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,
ks. Marcin i ks. Wojciech, a w sobotę ks. Piotr

