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Poniedziałek 17.01
6.00 + Leon, Stanisław Potrykus
+ Pelagia Nowicka (miesiąc po
pogrzebie)
ź 7.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błog. i zdrowie dla
Joanny
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo
dla Elżbiety i Marka w 46 rocz. ślubu
+ Gertruda Klass (22)
ź 18.30 Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o zdrowie w nowym roku
ź

Wtorek 18.01
ź 6.00 + Gertruda Klass (23)
+ Mirosława (ona) Ptach (miesiąc po
pogrzebie)
ź 7.30 + Wacława (ona) Niewińska
(22 rocz. śmierci) oraz Bolesław,
E u g e n i u s z i Ro b e r t N i e w i ń s c y
(o radość wieczną)
+ rodzice Hildegarda i Alfons Lisius
+ Władysław Kre (36 rocz. śmierci)

Środa 19.01
6.00 + Stefania i Wojciech Lipowscy,
Kazimierz i Bogusława Lipowscy
ź 7.30 rez.
+ Gertruda Klass (24)
+ Ewa Rohde (miesiąc po pogrzebie)
ź 18.30 + Alicja (19 rocz. śmierci)
+ mąż Konrad w 1 rocz. śmierci
ź

Czwartek 20.01
6.00 + Gertruda Klass (25)
7.30 + Agnieszka, Bernard, Bertold,
Kazimierz
+ Zenon Regliński (miesiąc po pogrzebie)
ź 18.30 + Rodzice: Aniela i Stanisław
Barzowscy
ź
ź

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

+ Janina, Józef, Saturnina, dziadkowie z
obojga stron

Piątek 21.01

Słowa Ewangelii według młodych

Służba
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie

Sobota 22.01

Moją uwagę w dzisiejszej Ewangelii przyciąga postawa
Maryi; nie tylko dostrzegła problem pary młodej, a
potraﬁła na niego zareagować. W tej reakcji widzę
potrzebę służby, troskę o innych, taką macierzyńską,
opiekuńczą miłość. Szczególnie jako kobieta mogę się
właśnie takiej miłości od Niej uczyć i troszczyć się o
ludzi wokół mnie, reagować na czyjeś trudności,
wychodzić ze swojej strefy komfortu by szerzyć dobro.
Istotna dla mnie jest jeszcze ufność Maryi; radzi ona
sługom, aby zrobili cokolwiek powie im Jezus. Wie, że
On wie najlepiej co robić. Tę radę pragnę przyjąć
również do siebie – w sprawach dnia codziennego polegać nie na własnych siłach, ale z
ufnością oddawać wszelkie trudności w Boże ręce. W końcu On wie najlepiej, co jest dla
mnie dobre. Również tę prawdę dostrzegam w słowach Ewangelii: Jezus przemienia wodę
nie w byle jakie wino, ale w takie o wybornym smaku! Pragnę otworzyć swoje serce
zarówno dla Boga, jak i dla innych – pozwolić Bogu działać w moim życiu, w mojej
codzienności, jak i być gotową na służbę innym, niesienie pomocy.
Małgorzata Talarczyk

6:30 + Gertruda Klass (27)
7.30 rez.
+ mąż Jerzy
+ Henryk Kamień (miesiąc po pogrzebie)
ź 18.30 + rodzice: Jadwiga i Fabian oraz
Józef Bargańscy
ź
ź

Niedziela 23.01
6:30 W podziękowaniu za szczęśliwą
operację prosząc o dalsze zdrowie dla
Stanisławy
+ Eugeniusz, Elżbieta i Władysław
ź 8.00 W podziękowaniu za otrzymane
ł a s k i , z p ro ś b ą o d a l s ze B o że
Błogosławieństwo dla Bernadety z
okazji urodzin oraz o opiekę dla całej
rodziny
+ mąż Józef i rodzice, szwagier, brat i
bratowe
ź 9.30 Za Paraﬁan
ź 11.00 O Błog. Boże i opiekę NMP dla
Tomasza i asystencję Ducha Świętego
+ Edmund (6 rocz. śmierci)
ź 12.30 + mąż Paweł Złoch
(3 rocz. śmierci)
+ Gertruda Klass (28)
ź 18.30 O zdrowie i Boże Błog. dla
Jarosława z okazji urodzin
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6.00 + Gertruda Klass (26)
7.30 + Genowefa Rocławska
+ Klemens, Stefania oraz dziadkowie
+Anna Harpur w int. od koleżanki
ź 18.30 Róża św. Agnieszki
ź
ź

ź

Z życia duszpasterstwa młodzieży

Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej paraﬁi pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie przygotowywany przez
członków Duszpasterstwa Młodzieży Concordia, do użytku wewnętrznego Kościoła. Niniejszy numer zredagował zespół w
składzie: Natalia Wasilka, Katarzyna Matusiak, ks. Marcin Skoczek, ks. Wojciech Konkol, Małgorzata Talarczyk, Alicja
Kierznikowicz, Aleksandra Matusiak. 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

W ubiegły czwartek 6 stycznia odbyło się przedstawienie w całości przygotowane przez naszą wspólnotę oraz dzieci, które wcieliły się w rolę pastuszków
i aniołków. Spektakl „Zacznijmy od początku”
opisywał wydarzenia od Zwiastowania, aż po
Narodziny Jezusa. Podczas przedstawienia mieliśmy
okazję dokładnie przyjrzeć się drodze Maryi i Józefa,
Trzech Mędrców oraz pastuszków do Betlejem.
Emocje, które towarzyszyły nam podczas przygotowań, jak i samego wydarzenia są nie do opisania.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim, którzy
wspierali nas od początku do samego końca.
Alicja Kierznikowicz

AKLAMACJA

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Izajasza
Iz 62, 1-5
Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez
wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki
jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza
i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia.
Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy królowie.
I nazwą cię nowym imieniem, które usta
Pana określą. Będziesz prześliczną koroną
w rękach Pana, królewskim diademem
w dłoni twego Boga. Nie będą więcej
mówić o tobie «Porzucona», o krainie
twej już nie powiedzą «Spustoszona».
Raczej cię nazwą «Moje w niej
upodobanie», a krainę twoją –
«Poślubiona». Albowiem spodobałaś się
Panu i twoja kraina otrzyma męża. Bo jak
młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój
B u d ow n i c zy c i e b i e p o ś l u b i , i j a k
oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak
Bóg twój tobą się rozraduje.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8. 9 i 10ac
(R.: por. 3)
Pośród narodów głoście chwałę Pana
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, *
sławcie Jego imię..
Pośród narodów głoście chwałę Pana
Każdego dnia głoście Jego zbawienie. *
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich
narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda *
pośród wszystkich ludów.

Pośród narodów głoście chwałę Pana
Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego
potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego
imieniu, *
przynieście dary i wejdźcie na Jego
dziedzińce.
Pośród narodów głoście chwałę Pana
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku,
zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Pośród narodów głoście chwałę Pana

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego
Pawła Apostoła do Koryntian
1 Kor 12, 4-11
Bracia:
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch;
różne też są rodzaje posługiwania, ale
jeden Pan; różne są wreszcie działania,
lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we
wszystkich. Wszystkim zaś objawia się
Duch dla wspólnego dobra. Jednemu
dany jest przez Ducha dar mądrości
słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha,
innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu,
innemu łaska uzdrawiania przez tego
samego Ducha, innemu dar czynienia
cudów, innemu proroctwo, innemu
rozpoznawanie duchów, innemu dar
języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia
jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu
tak, jak chce.

(Por. 2 Tes 2, 14)

Słownik liturgiczny

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały Pana naszego,
Jezusa Chrystusa.

Mszał rzymski
najważniejsza księga liturgiczna w
Kościele katolickim obrządku rzymskiego,
zawierająca teksty stałych i zmiennych
części mszy.

Alleluja, alleluja, alleluja

Sprawozdanie Caritas

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Ogłoszenia paraﬁalne
ź We wtorek 18 stycznia rozpoczyna się tydzień modlitw o jedność

ź

Słowa Ewangelii według Świętego
Jana
J 2, 1-11
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele
i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to
wesele także Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa
rzekła do Niego: «Nie mają wina». Jezus
Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja
sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie
nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka
Jego powiedziała do sług: «Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie». Stało
zaś tam sześć stągwi kamiennych
przeznaczonych do żydowskich
oczyszczeń, z których każda mogła
pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł
do sług: «Napełnijcie stągwie wodą».
I napełnili je aż po brzegi. Potem
powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz
i zanieście staroście weselnemu». Ci więc
zanieśli. Gdy zaś starosta weselny
skosztował wody, która stała się winem –
a nie wiedział, skąd ono pochodzi,
ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli
– przywołał pana młodego i powiedział
do niego: «Każdy człowiek stawia
najpierw dobre wino, a gdy się napiją,
wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre
wino aż do tej pory». Taki to początek
znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.
Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego
Jego uczniowie.

ź

ź
ź

ź

ź

ź

chrześcijan pod hasłem: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i
przyszliśmy oddać Mu pokłon”. Zapraszamy w tym tygodniu na Msze św.,
aby włączyć się do modlitwy całego Kościoła w tej intencji, aby wszystkich
wierzących zgromadzić w jednej Owczarni przy jednym Pasterzu –
Chrystusie.
W naszym kościele będziemy przeżywali „Kolędowanie z Janem Pawłem
II” w wykonaniu Golec uOrkiestra we wtorek 18 stycznia o godz. 17.30.
Dlatego w tym dniu Msze św. odprawione zostaną tylko o godz. 6.30 i
7.30. Nie będzie wieczornej Mszy świętej i kolęd w tym dniu. Bilety na
koncert są dostępne w zakrystii w cenie 99zł.
Plan kolędy na najbliższy tydzień:
Niedziela 16.01. – ul. Necla 8,10,12,14 i domki jednorodzinne
Poniedziałek 17.01. – ul. Necla 2, 4, ul. Mokwy, Grottgera, Chmielewskiego
Środa 19.01. – ul. Piotra Skargi cała
Czwartek 20.01. – ul. Brzechwy, Asnyka, Leśmiana, Baczyńskiego, i
ul.Świętopełka 1A do 6.
Piątek 20.01. – ul. Świętopełka od 7 do 28
Sobota 21.01. – ul. Gdańska i Bolduana
Niedziela 22.01. – ul. Ceynowy i I Brygady Pancernej WP
W tygodniu zachęcamy osoby pragnące skorzystać z Sakramentu pokuty
w czasie czwartkowej adoracji między 19.00 a 20.00.
W piątek 21 stycznia przeżywamy dzień Babci i następnego dnia dzień
Dziadka. Zachęcamy do modlitw za naszych dziadków o boże
błogosławieństwo dla żyjących i życie wieczne dla zmarłych, zwłaszcza na
Mszach świętych.
Również w piątek 21 stycznia w godzinach przedpołudniowych naszą
paraﬁę nawiedzi ks. bp Zbigniew Zieliński, który w ramach kolędy
odwiedzi naszych księży w ich mieszkaniach.
W niedzielę 23 stycznia będziemy przeżywali trzecią Niedzielę Słowa
Bożego. W tym dniu zapraszamy na Nabożeństwo Słowa Bożego i
konferencję ks. Piotra Przyborka o godz. 17.45 a następnie Mszę św. o
godz. 18.30, której oprawę przygotuje wspólnota Concordia.
Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej: „L’Osservatore Romano”,
”Gościa Niedzielnego”, i naszego biuletynu „Czuwam”. Dziękujemy za
oﬁary składane na nasz biuletyn.

