Sprawozdanie z działalności Caritas

Intencje mszalne

Poniedziałek 21.02

Piątek 25.02

6:30 +Wiktoria Mazurkiewicz oraz
Krystyna i Franciszek Sielaf
ź 7:30 +Bronisława Mor (ona) (29)
+ojciec Augustyn Szulc
ź 18:30 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze
Boże bł. dla Stanisławy i Janusza w 40
rocz. ślubu; +córka Ewa (25 rocz. śm.)
+brat Jan Browarczyk (rocz. urodzin)

6:30 W podziękowaniu za otrzymane
łaski, z prośbą o zdrowie i potrzebne
łaski dla rodziny
ź 7:30 +Barbara (2 rocz. śmierci) oraz
zmarli z rodz. Kaczanowskich
ź 18:30 +Józefa (ona) i Linda (ona)
+Krystyna Brzoskowska (od Andrzeja
z rodziną); +rodzice z obojga stron:
Anna i Feliks oraz Paweł i Elżbieta;
siostra Krystyna z mężem

ź

Wtorek 22.02
6:30 +Damian Wiechbrodt w miesiąc
po pogrzebie
ź 7:30 O zdrowie Ireny i Danuty
ź 18:30 +Krzysztof Giłka oraz Wiesława,
dziadkowie i rodzice z obojga stron
+Stefania i Jan Polaszek;
+Bronisława Mor (30)
ź

Środa 23.02
6:30 +rodzice: Agnieszka i Jan,
brat Hubert oraz siostra Elżbieta
ź 7:30 +Józeﬁna i Jan, syn Hubert
ź 18:30 +rodzice Stefan i Małgorzata
Miotk, siostra, brat i szwagrowie
+Józef Rompca (rocz. śmierci)
+dziadkowie: Franciszek, Władysława i
Agnieszka (intencja od wnuczki Natalii)
ź

Czwartek 24.02
6:30 +Krystyna Sarbak (intencja od
rodziny Kęsych)
ź 7:30 +rodzice Wiktoria i Józef, bracia,
siostra Helena
ź 18:30 W podziękowaniu za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. i
zdrowie dla Edmunda z okazji 80
urodzin; +mąż Zygmunt, rodzice, brat
i teściowie; +rodzice z obojga stron
i dusze w czyśćcu cierpiące

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

ź

Słowa Ewangelii według młodych

Miłość nieprzyjaciół
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół,
czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie
spodziewając.

Sobota 26.02
6:30 Dziękczynno błagalna z okazji 18stych urodzin Marcina z prośbą o Boże
błog., dary Ducha Św., opiekę NMP
oraz potrzebne łaski dla całej rodziny
ź 7:30 +Maria Dzięcielska (intencja od
zakładu pogrzebowego ,,Ozyrys")
ź 17:00 Amoris lae cia
ź 18:30 +Józef Okrój oraz teściowie:
Waleska i Józef; +mąż Franciszek (11
rocz. śmierci), brat, rodzice i teściowie
+Franciszek Stromski
ź

Informacja od Concordii

Niedziela 27.02
ź
ź

ź
ź

ź

ź
ź

6:30 +Danuta i Anna De laﬀ (rocz. śm)
8:00 Żywy Różaniec;
+mąż Brunon Kwidziński, teściowie
Agnieszka i Jan
9:30 Za Paraﬁan
11:00 +Elżbieta i Edwin Osentowscy
+rodzice Stanisław i Marta, teściowie
Elżbieta i Franciszek; Grzegorz, Bronisława (ona) oraz rodzina z obojga stron
12:30 +Halina i Konrad Kwidzińscy
+Brygida, Józef, Hanna (rocz. śmierci)
18:30 +Jan i Władysława (ona)
Potrykus, Franciszek Klein i ksiądz
Alojzy Klein
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Czasem po prostu z niektórymi ludźmi nie jest mi po
drodze – nie patrzymy na świat w podobny sposób,
mamy zupełnie różne przekonania. Niestety zdarza się
tak, że te przeciwieństwa wpływają na nasze relacje,
tworzą konﬂikty, które potem ciężko jest rozwiązać.
Łatwo jest wybaczyć tym, których kocham, ale tym,
którzy mają wobec mnie wrogie nastawienie? Jest to
o wiele trudniejsze. Dzisiejsze Słowo pokazuje mi, jak
ważne jest to, aby czasem zapomnieć o wszelkich
uprzedzeniach i być miłosiernym wobec każdego– zarówno przyjaciela, jak i mojego
wroga. Jeśli jest mi to ciężko uczynić, wystarczy pomyśleć o Jezusie, który oddał życie
za każdego człowieka: zarówno tego, który Go wielbi i szczerze kocha, jak i tego, który
Go oczernia. Pragnę naśladować Jego pełną pokory postawę: służyć innym, przekazywać
każdemu choć kawałek dobra każdego dnia, niezależnie, czy ta osoba jest mi bliska czy
wręcz przeciwnie – i nie oczekiwać niczego w zamian.
Małgorzata Talarczyk
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: Agata Ambroży, Katarzyna Matusiak, ks. Marcin Skoczek, ks. Wojciech Konkol, Małgorzata Talarczyk, Alicja
Kierznikowicz, Klaudia Gron. 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 zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie inne niż
zwykle, podczas którego mogliśmy skonfrontować
nasze spostrzeżenia o działaniu całego Duszpasterstwa. Mieliśmy również moment na przemyślenie
naszych zachowań w stosunku do innych. Każdy
podał wadę, jak i zaletę funkcjonowania wspólnoty.
Wielu z nas miało problem ze znalezieniem wad,
a czasem i zalet w swoim zachowaniu, jak i samej
wspólnocie. Po spotkaniu mieliśmy także możliwość
rozwiązania problemów, które zaistniały między
nami. Spotkanie było bardzo wartościowe i dało nam
dużo do myślenia.
Alicja Kierznikowicz

tak jak Ja was umiłowałem.

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Z Pierwszej Księgi Samuela
1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim
trzy tysiące doborowych Izraelitów, aby
wpaść na trop Dawida na pustyni Zif.
Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu; Saul właśnie spał w środku
obozowiska, a jego dzida była wbita w ziemię obok głowy. Abner i ludzie leżeli uśpieni dokoła niego. Rzekł więc Abiszaj do
Dawida: «Dziś Bóg oddaje wroga twojego
w twe ręce. Teraz pozwól, że przybiję go
dzidą do ziemi, jednym pchnięciem, drugiego nie będzie trzeba». Dawid odparł
Abiszajowi: «Nie zabijaj go! Któż bowiem
podniósłby rękę na pomazańca Pańskiego, a nie poniósł kary?» Wziął więc Dawid
dzidę i bukłak na wodę od wezgłowia
Saula i poszli sobie. Nikt ich nie spostrzegł,
nikt o nich nie wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał na nich
twardy sen. Dawid oddalił się na przeciwległą stronę i stanął na wierzchołku góry
w oddali, a dzieliła go od nich spora odległość. Wtedy Dawid zawołał do Saula: «Oto
dzida królewska, niech przyjdzie który
z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza
człowieka za sprawiedliwość i wierność:
Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pańskiemu».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13
(R.: por. 8a)
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię
Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego
dobrodziejstwach.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych
grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć
Mu oddają.
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego
Pawła Apostoła do Koryntian
1 Kor 15, 45-49
Bracia: Stał się pierwszy człowiek, Adam,
duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem
ożywiającym. Nie było jednak wpierw
tego, co duchowe, ale to, co ziemskie;
duchowe było potem. Pierwszy człowiek
z ziemi– ziemski, Drugi Człowiek– z nieba.
Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten
niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy
obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić
będziemy obraz Człowieka niebieskiego.

AKLAMACJA
( J 13, 34)
Alleluja, alleluja, alleluja
Daję wam przykazanie nowe, abyście
się wzajemnie miłowali,

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego
Łukasza
Łk 6, 27-38
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie
tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie
się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię
kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu
i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie
dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam
czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość
tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią,
jaka za to należy się wam wdzięczność?
I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek
udzielacie tym, od których spodziewacie
się zwrotu, jakaż za to należy się wam
wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy
natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół,
czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się
za to nie spodziewając. A wasza nagroda
będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak
Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie,
a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie,
a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie,
a będzie wam odpuszczone. Dawajcie,
a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą,
utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi
wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam
bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Kącik synodalny
WŁADZA I UCZESTNICTWO
Kościół synodalny jest Kościołem uczestniczącym i współodpowiedzialnym. Ta
współodpowiedzialność jest niezwykle
ważna. Przejawia się w modlitwie za
swoją paraﬁę i ludzi ją tworzących. A nade
wszystko jest widoczna w posłudze Caritas. Papież Franciszek na rozpoczęcie Synodu tak się modlił: „Przyjdź, Duchu Święty. Ty, który wzbudzasz nowe języki i wkładasz na nasze usta słowa życia, zachowaj
nas, abyśmy nie stawali się Kościołemmuzeum, pięknym, lecz niemym, z tak
wielką przeszłością i tak małą przyszłością. Przyjdź między nas, abyśmy w doświadczeniu synodalnym nie dali się ogarnąć rozczarowaniu, nie osłabili proroctwa, nie sprowadzili wszystkiego do jałowych dyskusji. Przyjdź, Święty Duchu miłości, otwórz nasze serca na słuchanie.
Przyjdź, Duchu świętości, odnów święty
wierny lud Boży. Przyjdź, Duchu Stworzycielu, i odnów oblicze ziemi. Amen.”
Duchu Święty, odnów nasze uczestnictwo
we wspólnocie paraﬁalnej poprzez pragnienie czegoś więcej niż tylko bycie na
Mszy św. i naucz nas, że władza to służba.
Kolejne pytania synodu
W jaki sposób nasza wspólnota kościelna
określa cele, do których należy dążyć, drogę do ich osiągnięcia i kroki, które należy
podjąć? W jaki sposób sprawowana jest
władza lub zarządzanie w naszym Kościele lokalnym? W jaki sposób praca zespołowa i współodpowiedzialność są realizowane w praktyce? W jaki sposób i przez
kogo przeprowadzane są ewaluacje? Jak
są promowane posługi i odpowiedzialność świeckich? Czy mamy owocne doświadczenia synodalności na poziomie lokalnym? Jak funkcjonują organizmy synodalne na poziomie Kościoła lokalnego
(Rady Duszpasterskie, Kapłańskie. itd.)?
Jak możemy promować bardziej synodalne podejście w naszym uczestnictwie
i przewodzeniu?

Ogłoszenia paraﬁalne
ź

Z przeprowadzonej w ubiegłą niedzielę zbiórki na Gdańskie Seminarium Duchowne,
zebraliśmy 1920 zł. Dziękujemy za życzliwość i oﬁarność.

ź

Wszystkie wspólnoty działające w naszej paraﬁi oraz małżonków, którzy obchodzą
swoje jubileusze w lutym, zapraszamy na Mszę świętą w ich intencji w najbliższą sobotę,
o godzinie 17:00. Przypominamy, że inicjatywa ta wiąże się z obchodami ogłoszonego
przez papieża Franciszka Roku Rodziny Amoris lae ta.

ź

Msza św. w intencji członków Żywego Różańca zakończona modlitwą różańcową
zostanie odprawiona w następną niedzielę, o godzinie 8:00. Natomiast po wieczornej
Mszy świętej zapraszamy rodziców kandydatów do bierzmowania na spotkanie
organizacyjne, które odbędzie się w kościele.

ź

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności naszej Caritas za styczeń,
które zmieściliśmy w biuletynie. Przypominamy, że dyżur Caritas dla potrzebujących
pomocy jest zawsze we wtorki w godzinach 17-18 w domu paraﬁalnym. Wszystkich
chcących wesprzeć działalność charytatywną naszej paraﬁi mogą to uczynić przy
skarbienie obok obrazu Matki Bożej.

ź

W biuletynie zamieściliśmy również informacje dotyczące kolejnej wspólnoty
funkcjonującej w naszej paraﬁi. Jest to okazja, aby odkryć coś dla siebie i podjąć się
głębszej formacji chrześcijańskiej. Dzisiaj możemy przeczytać o wspólnocie Concordia,
a dokładniej o „kąciku modlitewnym” założonym przez młodzież.

ź

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Niedzieli Idziemy i innych.

