Kącik
Paraﬁasynodalny
w pigułce
Biuletyn liturgiczny para i NMP Królowej Polski w Wejherowie

W stronę Kościoła synodalnego – Komunia, uczestnictwo,
misja
Dzisiaj zastanowimy się, jak papież Franciszek rozumie słowo Komunia i misja.
Franciszek w czasie swojego przemówienia na rozpoczęcie Synodu podkreślił, że nie da się
mówić o Komunii bez słowa misja. Przypomniał słowa św. Pawła VI, który wspominając
otwarcie Soboru Watykańskiego II powiedział: „komunia, to znaczy spójność
i wewnętrzna pełnia, w łasce, prawdzie i współpracy [...] oraz misja, to znaczy
zaangażowanie apostolskie we współczesnym świecie”. Odwołując się natomiast
do św. papieża Jana Pawła II przytoczył jego słowa: „naturą Kościoła jest komunia:
z niej wypływa misja bycia znakiem wewnętrznego zjednoczenia rodziny ludzkiej
z Bogiem”.
Papież chce więc uwrażliwić nas, abyśmy tworzyli Kościół (wspólnotę ludzi ochrzczonych),
który nie będzie tylko pięknie mówił i tworzył zachwycające deﬁnicje i akcje
duszpasterskie, przyciągające wiele ludzi, ale aby między nami pojawiła się najpierw chęć
tworzenia relacji, które pozwolą nam poznać się nawzajem i wewnętrznie zjednoczyć.
W tym ma nam pomóc prawda i Boża łaska.
Jak powiedział św. Paweł: „Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby
stanowić] jedno Ciało” (1 Kor 12, 13). To „jedno Ciało” złączone w komunii ma się wyrażać
w ewangelizowaniu, a więc w misji, którą Kościół nazywa ad extra – na zewnątrz. Ale
zanim takimi się staniemy, potrzebujemy misji ad intra – do wewnątrz – czyli do stania się
wspólnotą, a nie grupą anonimowych ludzi. Wspólnotą, która będzie silna więzami, jakie
tworzy rodzina, czyli więzami miłości.
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Słowa Ewangelii według młodych

Przyjście Syna Człowieczego
Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani
aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec
Wiele razy zdarzyło mi się rozmyślać o końcu świata.
Kiedy się to stanie, jak będzie wyglądało, czy ludzie
będą jeszcze na świecie, czy już może wszyscy
wyginą? Mnóstwo pytań, na które nie ma odpowiedzi. Jednak nie to jest w tym wszystkim
istotne. Jezus chce, bym zawsze była przygotowana
na Jego powtórne przyjście. Ale co to właściwie
znaczy? Nie chodzi tu o to, abym teraz szybko
robiła porządki czy poszła do sklepu po potrzebne
zakupy. To przygotowanie nie ma być rzeczą
materialną, a duchową. Ważne jest, abym zadbała o regularną spowiedź i zawsze
miała czyste serce gotowe do przyjęcia Jezusa. Wtedy wizja końca świata czy własnego
życia nie będzie taka straszna. Na pewno nie tylko ja mam pragnienie spotkania
się z Bogiem w Niebie, a będzie to możliwe, gdy dobrze przygotuję moje serce
na Jego przyjście.
Monika Reinke

Z życia duszpasterstwa młodzieży

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, Monika Reinke, Natalia Gron,
Alicja Kierznikowicz. 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 naszym ostatnim spotkaniu, wypadającym
w Święto Zmarłych, odbyła się comiesięczna, wspólna
Msza Święta dla obu części naszego duszpasterstwa.
Modliliśmy się nie tylko za zmarłych, ale też za żyjących,
obchodzących swoje urodziny w listopadzie.
Po Eucharys i wybraliśmy się na cmentarz i modliliśmy
się dziesiątką różańca za wszystkich zmarłych z naszych
rodzin. Mogliśmy też zapalić znicze na ich grobach.
Tego dnia mieliśmy możliwość uzyskania odpustu
zupełnego dla zmarłych.
Alicja Kierznikowicz

Ogłoszenia paraﬁalne

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Daniela
Dn 12, 1-3
W owym czasie wystąpi Michał, wielki
książę, który jest opiekunem dzieci
twojego narodu. Wtedy nastąpi okres
ucisku, jakiego nie było, odkąd narody
powstały, aż do chwili obecnej. W tym
czasie naród twój dostąpi zbawienia:
ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze.
Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi
się: jedni do wiecznego życia, drudzy
ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy
będą świecić jak blask sklepienia, a ci,
którzy nauczyli wielu sprawiedliwości,
jak gwiazdy na wieki i na zawsze.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1b)
Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem
Pan moim dziedzictwem
i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy*
On jest po mojej prawicy, nic mną
nie zachwieje.
Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem
Dlatego cieszy się moje serce i dusza
raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać
bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej
nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem

EWANGELIA
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię radości przy Tobie
i wieczne szczęście *
po Twojej prawicy.
Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu do Hebrajczyków
Hbr 10, 11-14. 18
Każdy kapłan Starego Testamentu staje
codziennie do wykonywania swej służby
i wiele razy składa te same oﬁary, które
żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów.
Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze
jedną oﬁarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, «aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod
Jego stopy». Jedną bowiem oﬁarą
udoskonalił na wieki tych, którzy są
uświęcani. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba oﬁary za grzechy.

AKLAMACJA
(Por. Łk 21, 36)
Alleluja, alleluja, alleluja
Czuwajcie i módlcie się w każdym
czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem
Człowieczym.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mk 13, 24-32
Słowa Ewangelii według Świętego
Marka
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce
się zaćmi i księżyc nie da swego blasku.
Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na
niebie” zostaną wstrząśnięte. Wówczas
ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego
w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy
pośle On aniołów i „zgromadzi swoich
wybranych z czterech stron świata, od
krańca ziemi po kraniec nieba”. A od
ﬁgowca uczcie się przez podobieństwo.
Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami
i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest
lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia,
wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to
pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo
i ziemia przeminą, ale słowa moje nie
przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie
nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani
Syn, tylko Ojciec».
Słownik liturgiczny
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Improperia - śpiewy podczas adoracji krzyża w Wielki Piątek; skargi Ukrzyżowanego na niewdzięczną wspólnotę
wiernych, która ciągle na nowo grzeszy,
i odpowiedzi w postaci tzw. trishagionu
- zgromadzenia wiernych, wyznających
Chrystusa jako nieśmiertelnego Zbawcę.
ź

Wspólnota Caritas zaprasza na
Adorację Najświętszego Sakramentu
wszystkich wspierających jej działalność, podopiecznych i chcących zostać
wolontariuszami w środę na godz.
19:30 do kościoła.
Zapraszamy do Domu Łaski. Osoby
potrzebujące wsparcia mają możliwość uzyskania tu bezpłatnej pomocy
od psychologa i terapeuty. Jest też
okazja do spowiedzi i rozmowy z duszpasterzem. Zapraszamy w najbliższy
czwartek między 18.00 a 20.00 do
domu paraﬁalnego. W tym czasie
w kościele trwać będzie adoracja
Najświętszego Sakramentu.
W przyszłą sobotę 20 listopada
wnaszej paraﬁi będzie miało miejsce
Regionalne spotkanie Wspólnot
Rodzin Nazareńskich. O godz. 10.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu,
następnie o godz. 10.30 Msza św.
z konferencją. Ok. 11.30 spotkanie
w grupach i agapa na zakończenie.
Wspólnota Concordia zaprasza młodzież i studentów na Mszę św. w następną niedzielę na godz. 18.30 do
kościoła.
Caritas Archidiecezji Gdańskiej przygotowała kalendarz adwentowy,
w którym znajdują się czekoladki wraz
z zadaniami do wykonania. Od przyszłej niedzieli nasza paraﬁalna Caritas
będzie rozprowadzać takie kalendarze
w cenie 12 zł. Ewentualna nadwyżka
zostanie przeznaczona na działalność
Caritas.
W Kościele katolickim trwa Synod.
W związku z tym zapraszamy wszystkich tworzących naszą paraﬁę, w piątek na godz. 19:30, do kościoła na
konferencję, Adorację Pana Jezusa
a potem na mały poczęstunek do domu
paraﬁalnego.

