Ogłoszenia duszpasterskie
Biuletyn liturgiczny para i NMP Królowej Polski w Wejherowie

1. Spotkanie z rodzicami dzieci klas trzecich mających przyjąć I Komunię świętą w maju
przyszłego roku odbędzie się w najbliższy wtorek, o godz. 19.15 w kościele.
2. W czwartek rozpoczynamy październik – miesiąc dedykowany Maryi. Różaniec z
wystawieniem Najświętszego Sakramentu w naszej paraﬁi odmawiać będziemy
codziennie o godz. 18.00.
3. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne – modlitwa w intencji powołań
kapłańskich i adoracja w ciszy w czwartek od zakończenia Mszy św. o 18.30 do 20.00. W
piątek okazja do spowiedzi od 17.00. O 20.00 zapraszamy na Mszę Nikodemową –
poprzedzona będzie adoracją Najświętszego Sakramentu w ciszy (w tym czasie również
będzie okazja do spowiedzi).
W sobotę o 7.30 Msza św. w
intencji fa mskiej, po niej
nabożeństwo maryjne.
4. Ksiądz proboszcz swoich
chorych odwiedzi w piątek, ks.
Marcin wyjątkowo w czwartek
(!), ks. Krzysztof w sobotę.
5. Są jeszcze wolne miejsca na
grudniową edycję przygotowywanego przez naszą paraﬁę
weekendowego kursu przedmałżeńskiego. Szczegóły można
znaleźć na stronie internetowej
naszej paraﬁi.
6. Zachęcamy do odwiedzania
strony internetowej naszej
paraﬁi, gdzie można znaleźć
ogłoszenia duszpasterskie,
intencje mszalne czy aktualności
wraz z bogatymi galeriami zdjęć.

Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej paraﬁi pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie
przygotowywany przez członków Wspólnoty Młodzieżowej Concordia. Niniejszy numer zredagował zespół
w składzie: Karolina Stankiewicz, Natalia Gron, Agata Ambroży, Monika Reinke, Michał Sikora, Łukasz
Syposz, ks. Krzysztof Borysewicz. 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
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Słowa Ewangelii według młodych

Nawrócenie
Pan Bóg wyraźnie pokazuje nam w swoich słowach, że
nie jest ważne to, co mówimy, ponieważ głównie
nasze czyny kształtują w nas ludzi, którymi się
stajemy. Każdy z nas jest odpowiedzialny za cząstkę
„swojego” świata. Gdy czujemy, że zaczynamy
oddalać się od Stwórcy lub też nie czujemy Jego
działania, musimy zacząć na nowo pokładać w Nim
nadzieję oraz swoje losy. ON przyjmie nas zawsze –
niezależnie od tego jak bardzo zgrzeszyliśmy. Nasz
Ojciec zawsze jest otwarty na rozmowę, ponieważ
jako rodzic tęskni za swoimi oddalonymi dziećmi.
Kocha nas z całego swojego serca. My, ludzie, posiadając wolną wolę jesteśmy w stanie
zdziałać wiele zła – to prawda. Mamy jednak możliwość powrotu do Boga, a wystarczą do
tego jedynie szczere chęci poprawy swojego życia. Nie wolno nam zapomnieć, że naszym
najważniejszym celem jest zbawienie. Osiągniemy je dzięki zawierzeniu się Chrystusowi,
czego wynikiem będzie trwanie w modlitwie oraz pragnienie wypełniania przykazań
Bożych. Chwała Panu za życie, które Nam dał!
Karolina Stankiewicz
Z życia duszpasterstwa młodzieży

W zeszły poniedziałek (14.09) odbyło się nasze
kolejne spotkanie. Na początku każdy z nas miał
okazję podzielenia się tym, jak przebiegły mu
wakacje pod względem kontaktu z Bogiem.
Następnie podzieliliśmy się na kilka grup,
w których zastanawialiśmy się nad pojęciem
„starego” i „nowego” człowieka pracując przy tym
z Listem do Kolosan 3, 5-10. Dowiedzieliśmy się, jak
dawniej wyglądał chrzest święty, dzięki któremu
właśnie możemy określać się mianem nowego
człowieka. Na końcu ksiądz przedstawił nam
tematy katechez na ten rok. Każde ze spotkań
będzie kolejnym drogowskazem do lepszego
poznania Boga tworząc przy tym spójną całość.
Zapowiada się bardzo ciekawie!
Natalia Gron

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Ezechiela
Ez 18, 25-28
Tak mówi Pan Bóg:
«Wy mówicie: „Sposób postępowania
Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże,
domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze
postępowanie jest przewrotne? Jeśli
sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł,
to umarł z powodu grzechów, które
popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od
bezbożności, której się oddawał,
i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy
życiu. Zastanowił się i odstąpił od
wszystkich swoich grzechów, które
popełniał, i dlatego na pewno żyć
będzie, a nie umrze».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 25 (24), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 6a)
Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według
swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
*
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej
młodości, †
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu *

EWANGELIA
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Mt 21, 28-32

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.
Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.

Słowa Ewangelii według Świętego
Mateusza

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła
do Filipian
Flp 2, 1-5
Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusię, jeśli jakaś moc przekonująca Miłości,
jeśli jakieś uczestnictwo w Duchu, jeśli
jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie mojej radości przez to, że
będziecie mieli te same dążenia: tę samą
miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko
jednego, a niczego nie pragnąc dla
niewłaściwego współzawodnictwa ani
dla próżnej chwały, lecz w pokorze
oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku
nie tylko swoje własne sprawy, ale też
i drugich. To dążenie niech was ożywia;
ono też było w Chrystusie Jezusie.

AKLAMACJA
(J 10, 27)
Alleluja, alleluja, alleluja
Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.
Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus powiedział do arcykapłanów
i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien
człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się
do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź
i PRACUJ dzisiaj W WINNICY”. Ten
odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie
poszedł. Zwrócił się do drugiego i to
samo powiedział. Ten odparł: „Nie
chcę”. Później jednak opamiętał się
i poszedł. Który z tych dwóch spełnił
wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».
Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę,
powiadam wam: Celnicy i nierządnice
wchodzą przed wami do królestwa
niebieskiego. Przyszedł bowiem do was
Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu
nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś
celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na
to, ale nawet później nie opamiętaliście
się, żeby mu uwierzyć».
Trudne słowa

Pracować w winnicy - winorośl
była uprawiana w oddzielonych sadach.
Przygotowanie terenu pod założenie
winnicy przedstawione jest zarówno
w Starym jak i Nowym Testamencie (Iz
5,1 – 2, por. też Mt 21,33). Oczyszczanie
gleby z kamieni, stwarzało warunki
pozwalające na posadzenie roślin,
a wydobyte kamienie służyły do umocowywania tarasów i budowania murów.
W środku winnicy budowano wieżę,
w której w czasie spiętrzenia prac
mieszkał rolnik wraz z rodziną. Wieża
służyła też do obserwacji terenu w celu
zapobiegania kradzieżom i zniszczeniom
przez zwierzęta. Strażnikami były też
kobiety lub najemnicy.

#ludzieCONCORDII

Monika
Wspólnota wniosła
do mojego życia
wiele dobrego,
w niej poznaję
lepiej samą siebie
i otworzyłam się na
drugiego człowieka. Spotkałam tam
prawdziwych przyjaciół, przy których
nigdy nie czuję się samotna, a których
w trudnych chwilach zawsze mogę poprosić o pomoc i modlitwę. Pogłębiłam
tam relację z Bogiem i nauczyłam się
rozmawiać z Nim na co dzień. Każde
wspólnotowe spotkanie, adoracja, Msza
Święta wnosi do mojego życia coś
wartościowego, dzięki czemu łatwiej mi
wgłębić się w słowo Boże i dzielić się nim
z innymi. W Concordii każdy ma swoje
miejsce, gdyż wszystkich łączy miłość do
Chrystusa, który jest naszą drogą do
zbawienia.
Paraﬁanie pytają

Kim jest administrator
apostolski?
Od 13.08.2020r. abp Sławoj Leszek
Głódź, zgodnie z przepisami przeszedł
na emeryturę, naszą archidiecezją,
z polecenia papieża Franciszka, kieruje
bp Jacek Jezierski (pełniący jednocześnie posługę biskupa elbląskiego).
Wyznaczoną funkcję tak zwanego
administratora apostolskiego sprawować będzie on do czasu wyznaczenia
nowego ordynariusza. W tym czasie ma
on te same prawa co biskup diecezjalny.
Na chwilę obecną nie jest znana data
ogłoszenia następcy abp. Głódzia. xkb

