Rewizyta duszpasterska

W trosce o bezpieczeństwo wiernych i księży, w tym roku nie mogą się odbyć tradycyjne
odwiedziny duszpasterskie, potocznie zwane kolędami. By jednak wypraszać Boże
błogosławieństwo dla naszych rodzin, w kościele odbywać się będą Msze św. w intencji
mieszkańców poszczególnych ulic naszej paraﬁi.
Jak przeżyć rewizytę duszpasterską?
ź odnajdźcie swój adres w poniższym wykazie ulic
ź wybierzcie jedną osobę z Waszej rodziny (najlepiej głowę), która w wyznaczonym dla
Was dniu przyjdzie na Mszę św. w Waszej intencji (godz. 18.30) – resztę rodziny
zapraszamy do łączności za pośrednictwem mediów (51 kanał TV Chopin oraz www.nmpkp-wejherowo.pl)
ź zachęcamy do włączenia się w przygotowanie liturgii (przeczytanie czytania, modlitwy
powszechnej – porozmawiajcie z sąsiadami, może mają jakieś szczególne intencje,
które można by włączyć do modlitwy; chęć takiego czynnego zaangażowania w przygotowanie liturgii należy zgłosić w zakrys i przed rozpoczęciem Mszy św.)
ź po zakończeniu Mszy świętej uczestnicy otrzymają wodę święconą wraz z modlitwą
błogosławieństwa do odmówienia wraz z całą rodziną w domu – warto pomyśleć
również o starszych, czy schorowanych sąsiadach
ź jeśli macie ochotę na rozmowę z duszpasterzem za pośrednictwem Internetu,
napiszcie nam maila na adres: nmpwejherowo@wp.pl – podamy szczegóły ewentualnego spotkania online

Plan rewizyt duszpasterskich
28.12 (poniedziałek) Ceynowy, Mestwina,

Chmielewskiego, Szczukowskiej
29.12 (wtorek) Świętopełka, Norwida, Tuwima, Staﬀa, Brzechwy
30.12 (środa) Konopnickiej, Leśmiana, Baczyńskiego, Asnyka
4.01 (poniedziałek) Gdańska, I Brygady
Pancernej WP, Reja, Bolduana, Mokwy,
Gro gera
5.01 (wtorek) Kaszubska (domki i blok 26),
Weteranów, Ludowa, Borowiacka
7.01 (czwartek) Staromłyńska, Obrońców

Wybrzeża, Kochanowskiego, Wyspiańskiego, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka
8.01 (piątek) Stefczyka (domki i Blok 4/8),
Morska, Pokoju

(bloki i domki); Necla (bloki 2,4,8,10,12,14
i domki jednorodzinne), Stefczyka 28 –
Osiedle Gryfa
12.01 (wtorek) Szyprów, Maszopów, Prusa,
Iwaszkiewicza, Kropidłowskiej, Rybacka, Ks.
Zygmunta Malińskiego
13.01 (środa) Osiedle Kaszubskie: 1 i 4
14.01 (czwartek) Os. Kaszubskie: 2 i 3
15.01 (piątek) Os. Kaszubskie 5, 6 i 7
18.01 (poniedziałek) Os. Kaszubskie 8,9,10
19.01 (wtorek) Os. Kaszubskie 11, 14 i 15
20.01 (środa) Os. Kaszubskie 12 i 13
21.01 (czwartek) Os. Kaszubskie 16, 17 i 26
22.01 (piątek) Os. Kaszubskie 18 i 18 cd
25.01 (poniedziałek) Os. Kaszubskie 19 i 23
26.01 (wtorek) Os. Kaszubskie 21
27.01 (środa) Os. Kaszubskie 22
28.01 (czwartek) Os. Kaszubskie 20 i 25
29.01 (piątek) Os. Kaszubskie 24

11.01 (poniedziałek) Ks. Piotra Skargi
Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej paraﬁi pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie. Niniejszy numer
zredagował zespół w składzie: Łukasz Syposz, Agata Kierznikowicz, Daria Pranga, Dominic Cannon, Michał Sikora, ks.
Krzysztof Borysewicz. Masz pytania, uwagi? Napisz do nas: biuletynczuwam@gmail.com
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Słowa Ewangelii według młodych

Cierpliwość
Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela.
Często prosząc Boga o łaski zapominam o byciu
cierpliwym. Zanoszę prośby i błagania do Stwórcy
oczekując, że On spełni je od razu. Symeon był
bardzo wytrwały, ale również bogobojny. Przede
wszystkim zaufał Duchowi Świętemu, który obiecał
mu, że przed śmiercią ujrzy Mesjasza - tak też się
stało. Również ja pozwoliłem działać Duchowi
Świętemu w moim życiu. Zawsze staram się podążać
drogami wskazanymi przez Niego. W modlitwie
powierzam Bogu całe moje życie. Ufam Mu bezgranicznie. Prośby, które składam staram się zawsze dobrze przemyśleć. Pamiętam, że nie
mogę żądać od Boga ich spełnienia. On wie, co jest dla mnie najlepsze. Staram się nie
złościć, jeżeli czegoś nie uczynił. Może tak miało być... albo po prostu jeszcze nie nadszedł
czas na spełnienie tej prośby. W moim życiu otrzymałem od Boga wiele łask, za które
jestem Mu bardzo wdzięczny. Dlatego przyjmuję Jego wolę, ufając, że jest dla mnie
najlepsza. Bardzo często Bóg mnie wysłuchuje. Niestety są też takie momenty, w których
jest mi trudno pogodzić się z Jego wolą, jednak wierzę, że On ma wobec mnie najlepszy
plan, dzięki któremu zaprowadzi mnie do zbawienia.
Łukasz Syposz
Z życia duszpasterstwa młodzieży

Drugie spotkanie grudnia wprowadziło nas
w czwarty drogowskaz – Kościół. Poprzez katechezę gościa, biskupa Zbigniewa Zielińskiego, umocniliśmy swoje postanowienia modlitewne i kolejny
raz uświadomiliśmy sobie, jak ważna jest wzajemna pomoc. W drugiej części spotkania mogliśmy
zadać księdzu biskupowi kilka pytań. Dzięki temu
poznaliśmy wiele ciekawych historii, z których
wyciągnęliśmy dużo wniosków i pogłębiliśmy swoją wiedzę na tematy związane z wiarą oraz z życiem
naszej diecezji. Ponadto biskup pochwalił nasze
zaangażowanie w życie paraﬁi, podkreślając znaczenie wspólnoty.
Agata Kierznikowicz

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi Rodzaju
Rdz 15, 1-6; 21, 1-3
Pan tak powiedział do Abrama podczas
widzenia: «Nie obawiaj się, Abramie, bo
Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja
będzie sowita». Abram rzekł: «O Panie,
mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam
się do kresu mego życia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej
majętności jest Damasceńczyk Eliezer».
I mówił: «Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie, zrodzony u mnie sługa
mój, zostanie moim spadkobiercą». Ale
oto usłyszał słowa: «Nie on będzie twoim
spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie
pochodził». I poleciwszy Abramowi wyjść
z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz
gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem
dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał mu
to za zasługę. Pan okazał Sarze łaskawość,
jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła
sędziwemu Abrahamowi syna w tym
właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu synowi, który mu się urodził, a którego mu zrodziła Sara, imię
Izaak.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.:
por. 8a)
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu
Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, *
głoście Jego dzieła wśród narodów.
Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, *
rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda.
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu
Szczyćcie się Jego świętym imieniem, *

AKLAMACJA
niech się weseli serce szukających Pana.
Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, *
zawsze szukajcie Jego oblicza.
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu
Pamiętajcie o cudach, które on uczynił,*
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.
Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu
Na wieki pamięta o swoim przymierzu,*
obietnicy danej tysiącu pokoleń,
o przymierzu, które zawarł
z Abrahamem, *
przysiędze danej Izaakowi.
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu do Hebrajczyków
Hbr 11, 8. 11-12. 17-19
Bracia: Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania,
by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć
w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze także i sama Sara,
mimo podeszłego wieku, otrzymała moc
poczęcia. Uznała bowiem za godnego
wiary Tego, który udzielił obietnicy.
Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo
tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Dzięki wierze Abraham, wystawiony
na próbę, oﬁarował Izaaka, i to jedynego
syna składał na oﬁarę, on, który otrzymał
obietnicę, któremu powiedziane było:
«Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo».
Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest
wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, na podobieństwo śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa.

(Hbr 1, 1-2a)
Alleluja, alleluja, alleluja
Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg
do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 2, 22-40
Słowa Ewangelii według Świętego
Łukasza
Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć
w oﬁerze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa
Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek
imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na
nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie
ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili
dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim
według zwyczaju Prawa, on wziął Je w
objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze
Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie
pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co
o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił
ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten
przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu
sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę
miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia
Asera, bardzo podeszła w latach. Od
swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie
osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała
się ze świątynią, służąc Bogu w postach
i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy
w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali
wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili
wszystko według Prawa Pańskiego,
wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
#ludzieCONCORDII

Dominic
Słowo "wspólnota"
jest dla mnie równoznaczne ze słowe m " ro d z i n a " .
W Concordii jesteśmy wszyscy rodzeństwem, a naszymi
rodzicami są Bóg i Maryja. Wspieramy się
wzajemnie, dyskutujemy na różne
tematy, pogłębiamy naszą wiarę. Nie
wiem, szczerze mówiąc, gdzie byłbym
teraz, gdyby nie Concordia. Dzięki wspólnocie mogę wraz z przyjaciółmi mierzyć
się ze swoimi problemami i cieszyć się
pełnią życia oraz obecnością Chrystusa.
Jeśli myślisz nad dołączeniem do nas, to
przyjmiemy Cię z otwartymi ramionami.
Tutaj każdy jest mile widziany!

