Intencje mszalne - 27.12.21 - 2.01.22

Poniedziałek 27.12

7:30 W podziękowaniu za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. dla
Danuty i Zbigniewa Bigus oraz dla całej
rodziny,
+brat Henryk, ojciec Bolesław,
+Gertruda Klass (5)
ź 18:30 Msza Święta dziękczynna za
miniony 2021 rok
ź

6:30 +Krystyna Sarbak w 30 dni po
pogrzebie, +żona Urszula, siostra
Teresa, brat Kazimierz oraz rodzice
i babcie z obojga stron
ź 7:30 +Marian Kopicki (1 rocz. śmierci)
+Gertruda Klass (1)
ź 18:30 +Magdalena De laﬀ oraz zmarli
z rodziny Bladowskich

Sobota 1.01

Wtorek 28.12

ź

6:30 +Alojzy, Regina, Maria
7:30 o udany przebieg operacji i szybki
powrót do zdrowia dla Doroty
+ bratanek Jarosław Browarczyk (6 rocz.
śmierci), +Gertruda Klass (2)
ź 18:30 Dziękczynna z okazji 50 rocz.
ślubu Haliny i Franciszka z prośbą o
Boże błog., opiekę MB i potrzebne
łaski dla całej rodziny

ź

ź

ź
ź

Środa 29.12
6.30 rez.
7:30 + Waldemar Soitz (1 rocz. śm.),
+Gertruda Klass (3), +Jerzy w 30 dni po
pogrzebie oraz za +Rufolfa i Joanne
ź 18.30 + Saturnin (22 rocz. śmierci),
dziadkowie z obojga stron
ź
ź

Czwartek 30.12
6:30 o zdorwie dla Wiesława
7:30 + Ewa Kosiedrowska (6 rocz. śm.)
+Gertruda Klass (4)
ź 18:30 + syn Ireneusz, mąż Józef oraz
zmarli pokrewni i znajomi
ź
ź

Piątek 31.12
ź

6:30 W podziękowaniu za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. dla
Anny, Franka i Szymona

ź
ź
ź

ź

6:30 +Elżbieta i Antoni Bizewscy oraz
Leokadia i Władysław Bojke
8:00 Wynagradzająca za bluźnierstwa
tych, którzy znieważają Maryję w Jej
świętych wizerunkach
9:30 za paraﬁan
+Agnieszka Orłowska w 8 rocz. śmierci
11:00 +mama Jadwiga Kukowska w
rocz. śmierci; +Gertruda Klass (6)
12:30 +Stanisław i Krystyna Strenk
oraz rodzice z obojga stron
+Maria Groenke w 9 rocz. śmierci
18:30 O O błog. Boże i opiekę NMP dla
Doroty i Gerarda w 60 rocz. ślubu

Plan rewizyt duszpasterskich
27.12 (pon) Os. Kaszubskie 1, 2
28.12 (wt) Os. Kaszubskie 3, 4, 5, 6, 7
29.12 (śr) Os. Kaszubskie 8, 9, 10
30.12 (czw) Os. Kaszubskie 11, 12
2.01 (nd, od 15:00) Os. Kaszubskie 13,14,15
3.01 (pon) Os. Kaszubskie16, 17, 18
4.01 (wt) Os. Kaszubskie 18 CD, 19
5.01 (śr) Os. Kaszubskie 20, 22
7.01 (pt) Os. Kaszubskie 21
8.01 (sob, od 15:00) Os. Kaszubskie 23, 24
9.01 (nd) Os. Kaszubskie 25, 26
10.01 (pon) Prusa, Kropidłowskiej,
Obrońców Wybrzeża, Stefczyka 4/8,
Kochanowskiego
11.01 (wt) Rybacka, Iwaszkiewicza: 1 – 15;
27,31,33; 29 A (1-32), 29 B (33-64)
12.01 (śr) Kaszubska, Kaszubska 26 (nowy
blok), Borowiacka
13.01 (cz) Staromłyńska 2-40,Ludowa 1-43
14.01 (pt) Stefczyka 28 (Osiedle Gryfa) A,
B, C, D, Wyspiańskiego, Wyczółkowskiego
Chełmońskiego, Kossaka, Weteranów
15.01 (sob, od 15:00) Stefczyka 1 – 43

Stefczyka 45 – 73, Pokoju, Reja
16.01 (nd, od 15:00) Necla 8, 10, 12, 14;
Necla- domki jednorodzinne
17.01 (pon) Mokwy, Gro gera,
Chmielewskiego, Necla 4
19.01 (śr) Ks. Piotra Skargi 2, 4, 12;
Ks. Piotra Skargi – domki jednorodzinne
20.01 (czw) Brzechwy, Asnyka 1-27, Świętopełka 1A – 6, Leśmiana, Baczyńskiego
21.01 (pt) Świętopełka: 7 - 12A; 13 - 28
22.01 (sob, od 15:00) Gdańska: 115-149;
116 – 154; 83, 72 – 114 , Bolduana
23.01 (nd, od 15:00) Ceynowy 1 – 28,
I Brygady Pancernej WP
24.01 (pon) Konopnickiej: 1 - 23; 31 - 50,
Szczukowskiej
25.01 (wt) Maszopów, Morska, Szyprów
26.02 (śr) Staﬀa, Mestwina 1 -15 i 17-28
Norwida, Tuwima
27.01 (czw) KOLĘDA DODATKOWA
Uprzejmie prosimy, aby w razie braku Państwa
adresu w planie, udać się do zakrys i i poinformować o tym księży lub Pana kościelnego.

Niedziela 2.01
ź

ź
ź
ź
ź
ź

6:30 Dziękczynno błagalna z prośbą
o Boże błog., opiekę NMP dla Janiny
i Romana, dzieci, wnuków, zięciów
i chrześniaków
8:00 O zdrowie i Boże błog. dla rodziny
w Nowym Roku; rez
9:30 Za Paraﬁan
11:00 O Boże błog i łaskę zdrowia dla
syna Wojciecha; +Gertruda Klass (7)
12:30 rez.
18:30 +Roman Gut w 2 rocz. śmierci
oraz rodziców z obojga stron
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Słowa Ewangelii według młodych

Wiadomość od Boga
Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Jezusa, Boga - Człowieka, który nota bene był wtedy
nastolatkiem, nie rozumieją Jego rodzice. Niby
zrozumiałe, że młodemu chłopakowi nie po drodze
było z rodzicami, ale przecież byli nimi święty Józef
i sama Maryja, Matka Boża! Takie osobistości,
niebiańska „śmietanka”, nie zrozumiały, co Jezus miał
im do przekazania. Czuję się usprawiedliwiony, że ja,
skromny uczeń, członek Concordii i młody człowiek
nie zawsze rozumiem Pana Boga. On mówi mi dużo
ważnych słów – w Piśmie Świętym, przez mądrych
ludzi dookoła i różne sytuacje, ale nie zawsze jestem
w stanie je odczytać. Czasem z lenistwa albo rozkojarzenia, a czasami, mimo że duch jest
ochoczy, słabość ciała zwycięża i ogranicza moją zdolność zrozumienia wiadomości od
Boga. Ale wciąż mogę, wzorem Maryi, zachowywać to Słowo w swoim sercu. Ono wpadnie
tam jak ziarno w ziemię. Takie ziarno nie kiełkuje od razu – nadchodzi zima, a ono czeka,
żeby we właściwym czasie wzrosnąć i zaowocować. Kiedy nadejdzie odpowiedni moment,
zrozumiem, co chciał powiedzieć mi Bóg.
Michał Sikora

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: Agata Ambroży, Katarzyna Matusiak, ks. Marcin Skoczek, ks. Wojciech Konkol, Michał Sikora, 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 ostatnich spotkaniach rozważaliśmy fragment
dotyczący odwiedzin Elżbiety przez Maryję.
Zastanawialiśmy się nad naszymi postawami w
czasie rorat oraz jak się przygotowujemy do przyjścia
Dzieciątka. Niektórzy z nas podzielili się przemyśleniami dotyczącymi przeżywania czasu adwentu u
boku Maryi. Usłyszeliśmy pytanie – „O co zapytalibyśmy Maryję, jeśli moglibyśmy z nią pójść do
Elżbiety?”. Kolejne pytania skłoniły nas do wielu
przemyśleń.
Alicja Kierznikowicz

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Pierwszej Księgi Samuela
1 Sm 1, 20-22. 24-28
Anna poczęła i po upływie dni urodziła
syna, i nazwała go imieniem Samuel, ponieważ mówiła: «Uprosiłam go u Pana».
Elkana udał się z całą rodziną, by złożyć
Panu doroczną oﬁarę i wypełnić swój
ślub. Anna zaś nie poszła, lecz oświadczyła swemu mężowi: «Gdy chłopiec
będzie odstawiony od piersi, zaprowadzę
go, żeby się pokazał przed obliczem Pana
i aby tam pozostał na zawsze». Gdy go odstawiła, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również trzyletniego cielca, jedną efę
mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do
domu Pana, do Szilo. Chłopiec był jeszcze
mały. Zabili cielca i poprowadzili chłopca
przed Helego. Powiedziała ona wówczas:
«Pozwól, panie mój! Na twoje życie! To ja
jestem ową kobietą, która stała tu przed
tobą i modliła się do Pana o tego chłopca
się modliłam, i spełnił Pan prośbę, którą
do Niego zanosiłam. Oto ja oddaję go
Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie
żył, zostaje oddany Panu». I oddali tam
pokłon Panu.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 84 (83), 2-3. 5-6. 9-10 (R.: por. 5a)
Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym
domu
Jak miłe są Twoje przybytki, *
Panie zastępów!
Dusza moja stęskniona pragnie
przedsionków Pańskich, *
serce moje i ciało radośnie wołają do
Boga żywego.
Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym
domu
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu
Twoim, Panie, *
nieustannie wielbiąc Ciebie.

Ogłoszenia paraﬁalne
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, *
którzy zachowują ufność w swym sercu.
Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym
domu
Panie zastępów, usłysz modlitwę moją, *
nakłoń ucha, Boże Jakuba.
Spójrz, Boże, Tarczo nasza, *
wejrzyj na twarz Twojego pomazańca.
Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym
domu

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego Jana
Apostoła
1 J 3, 1-2. 21-24
Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy.
Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy
dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się
objawi, będziemy do Niego podobni, bo
ujrzymy Go takim, jakim jest. Umiłowani,
jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się
Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest
takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna,
Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia
Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w
nim; a to, że trwa on w nas, poznajemy po
duchu, którego nam dał.

AKLAMACJA
(Por. Dz 16, 14b)
Alleluja, alleluja, alleluja
Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna
Twojego.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego
Łukasza
Łk 2, 41-52
Rodzice Jezusa chodzili co roku do
Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat
dwanaście, udali się tam zwyczajem
świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody
Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli
Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest
wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali
Go między krewnymi i znajomymi. Gdy
Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem,
szukając Go. Dopiero po trzech dniach
odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział
między nauczycielami, przysłuchiwał się

im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy
Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego
umysłu i odpowiedziami. Na ten widok
zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła
do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca
szukaliśmy Ciebie». Lecz on im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy
nie wiedzieliście, że powinienem być
w tym, co należy do mego Ojca?». Oni
jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do
Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego
chowała wiernie wszystkie te sprawy
w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy
w mądrości, w latach i w łasce u Boga
i u ludzi.

ź W piątek kończymy Rok Pański 2021. O godzinie 18.00 zapraszamy

na nabożeństwo dziękczynne za odchodzący Rok Pański 2021 a następnie Mszę
świętą dziękczynną, która będzie już sprawowana z formularza o Najświętszej
Bożej Rodzicielce, czyli będzie pierwszą Mszą świętą noworoczną.
ź W sobotę 1 stycznia przypada Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze

święte sprawować będziemy według porządku niedzielnego. Tego dnia mamy
obowiązek uczestniczenia w Eucharys i. Po Mszy św. o godz. 8:00, z racji
pierwszej soboty miesiąca, Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy
fa mskie.
ź Zapraszamy na Paraﬁalny Wieczór Kolęd, który odbędzie się w przyszłą niedziel,

2 stycznia po wieczornej Mszy św.
ź Członkowie Wspólnoty Młodzieżowej Concordia zapraszają na przygotowane

przez nich w całości, przedstawienie pt. "Zacznijmy od początku". Rozpocznie
się ono 6 stycznia, w czwartek, o godz. 16:30 w naszym kościele.
ź Decyzją naszego Arcybiskupa Tadeusza Wojdy, wizyta duszpasterska zwana

kolędą, odbędzie się na wyraźne zaproszenie wiernych tzn. Ministranci pukający
do naszych drzwi zapytają, czy wierni chcą zaprosić kapłana do swego domu, do
swego mieszkania. Z kolędą wyruszymy 27 grudnia począwszy od Osiedla
Kaszubskiego. Ze zrozumieniem przyjmiemy, w tym czasie pandemii, jeżeli ktoś
będzie miał obawy i nie będzie chciał przyjąć Kapłana z błogosławieństwem
kolędowym. Zachęcamy jednak, by kapłan przynajmniej na chwilę wszedł lub
uczynił to w drzwiach domu, i pobłogosławił Rodzinę, dom lub mieszkanie, na
Rok Pański 2022, co jest istotą Kolędy. Oﬁary składane przy okazji kolędy będą
przeznaczone na Kaplicę Miłosierdzia Bożego oraz św. Jana Pawła II i bł.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Plan kolędy podajemy na ostatniej stronie
biuletynu.

Kącik synodalny
WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W NASZEJ
WSPÓLNEJ MISJI
Synodalność służy misji Kościoła, do
udziału w której powołani są wszyscy jego
członkowie. Tą najważniejszą misją jest
odpowiedź na zaproszenie Pana Jezusa
skierowane do swoich Apostołów: „Idźcie
więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem.” (Mt 28,
19-20a) Pozytywna odpowiedź budzi we
mnie chęć stania się uczniem, aby potem
stać się misjonarzem.
„Uczcie je zachowywać wszystko (…)” –
mówi Jezus. Świat potrzebuje dzisiaj
świadków, którzy zachowują w sobie
naukę Pana i wprowadzając ją w życie
ukazują przedsmak nieba, tu na ziemi. Na
XVI Przystanku Jezus, bp Grzegorz Ryś
podczas Mszy św. podkreślił: „konieczne
jest siedzieć u stóp Jezusa, konieczna jest
postawa ucznia”. Tylko uczniowie czynią
innych uczniów.

Piąte pytanie synodu
Skoro wszyscy jesteśmy uczniamimisjonarzami, to w jaki sposób każda
osoba ochrzczona jest powołana do
uczestniczenia w misji Kościoła? Co
przeszkadza ochrzczonym w byciu
aktywnymi w misji? Jakie obszary misji
są przez nas zaniedbywane? W jaki
sposób wspólnota wspiera swoich
członków zaangażowanych w służbę na
rzecz społeczeństwa w różny sposób
(zaangażowanie społeczne i polityczne,
badania naukowe, nauczanie, krzewienie
sprawiedliwości społecznej, ochrona
praw człowieka, troska o środowisko itp.).
W jaki sposób Kościół pomaga tym
członkom przeżywać ich służbę społeczeństwu w sposób misyjny? W jaki sposób
dokonuje się rozeznania wyborów
związanych z misją i przez kogo?
Jeżeli chcesz się podzielić swoimi
przemyśleniami, prześlij je na adres:
synodnmpwejherowo@gmail.com

ź

Przy wyjściu z kościoła można nasz paraﬁalny kalendarz na 2022 rok w cenie 8 zł.
Kalendarz może być miłym upominkiem noworocznym może również dla osób,
które kiedyś mieszkały w naszej paraﬁi. Środki ze sprzedaży kalendarza zostaną
przeznaczone na pomoc w leczeniu naszego lektora Karola.

ź W zakrys i można nabyć bilety na koncert "Kolędowanie z Janem Pawłem II"

w wykonaniu Golec uOrkiestra w cenie 99zł, który odbędzie się w naszej paraﬁi
18 stycznia o godz. 17.30.

