Plan rekolekcji wielkopostnych

Intencje mszalne
rodzice chrzestni; +Ludwika (ona) oraz
Edmund Rozenkranc; +Brygida Zalewska (int. od sąsiadów i znajomych)

Poniedziałek 28.02
6:30 +Jerzy Kościelski, teściowie:
Bernard i Helena oraz rodzeństwo
ź 7:30 +Krystyna Brzoskowska (1)
+Elżbieta Wiśniewska (30 dni po pog.)
ź 18:30 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog.
i opiekę MB dla Jacka i całej rodziny
O łaskę zdrowia i Boże bł. na Nowy Rok
+Zbigniew Bigus (30 dni po pogrzebie)
ź

Wtorek 1.03
6:30 +Krystyna Brzoskowska (2)
7:30 + Helena (9 rocz. śmierci), Stefan,
Maria oraz Augustyn i dusze w czyśćcu
cierpiące; +siostra Jadwiga (1 rocz.
śmierci), brat Jan oraz zmarli z rodziny
Galikowskich i Waśkowskich
ź 18:30 O Boże błog. i opiekę MB dla
córki Anity w dniu urodzin
O Boże błog. i potrzebne łaski dla Marii
i Adama oraz całej rodziny
+Mieczysław Malinowski (1 rocz. śm.)
ź
ź

Środa 2.03
6:30 + Krystyna Brzoskowska (3)
8:00 +Krzysztof (od siostry i braci)
9:00 + rodzice: Edyta i Henryk Kummer (1 rocz. śmierci oraz brat Tadeusz)
ź 16:00 +mąż Gerard i brat Andrzej
ź 17:00 +rodzice z obojga stron, brat
Adam, szwagier Józef
ź 18:30 Róża św. Heleny- o zdrowie dla
żyjących i łaskę życia wiecznego dla
zmarłych; + Jan Langa (4 rocz. śmierci)
ź
ź
ź

Piątek 4.03

6:30+Marian Potrykus (30 dni po pog.)
7:30 +Krystyna Brzoskowska (4)
+Irena Koseska (miesiąc po pogrzebie)
ź 18:30 +mąż Wiesław Bielawa (4 rocz.
śmierci) oraz rodzice z obojga stron i
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6:30 +bracia: Mieczysław i Kazimierz
oraz rodzice z obojga stron
ź 7:30 +Krystyna Brzoskowska (5)
ź 17:00 +Kazimierz, Halina i Zygmunt
ź 18:30 + Gertruda Haaze w 2 r. śmierci
+Stanisława (w rocz. śm.) i Zygmunt Roksz
ź 20:00 rez.
ź

Słowa Ewangelii według młodych

Drewniana duma
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a
nie dostrzegasz belki we własnym oku?
Te słowa znam od najmłodszych lat. Jednak zdecydowanie zbyt często nie są one dla mnie upomnieniem
Jezusa, a ripostą wobec kogoś, kto ośmielił się zwrócić
mi uwagę. Ile jego wad wtedy widzę! Oczywiście nie
zapomnę o nich wspomnieć podczas kłótni, żeby
pokazać belkę w jego oku. Odchodzę zadowolony, że
w moim, jeśli cokolwiek jest, to tylko drobna drzazga.
To jest okropna, pyszna obłuda. W moim oku nie ma
wtedy belki – jest cały pień. Urażona duma broni się
złem, nienawiścią, chęcią poniżenia. Uznanie swojej
niedoskonałości nie wchodzi dla niej w rachubę. Kto to widział, żebym nie miał racji? Bóg
to widział i chce mi pomóc przez tego, kto mnie upomni. Biada mi, jeśli belka w oku mi
to zasłoni. Bo nie nawrócę się i nie będę w pełni wierzył Bogu, jeśli nie zobaczę swojego
grzechu, słabości, która jest dla człowieka naturalna. Doskonały jest tylko Bóg, a dopóki
sam będę myślał, że jestem idealny, zamknę Mu możliwość zbawienia mnie, sobie zabiorę
szczęście, a innym zatruję życie nieuporządkowanym obrazem samego siebie. Gdy będę
pokorny, podziękuję bratu, który dla mojego dobra chce wyciągnąć drzazgę z mojego oka.
Michał Sikora

Sobota 5.03
6:30 +rodzice: Brygida i Jerzy Nowak
oraz ich rodzeństwo
ź 7:30 Wynagradzająca za obelgi przeciw Dziewictwu NMP
+rodzice: Apolonia i Józef Pioch, rodzeństwo, dziadkowie i babcie oraz syn
Daniel; +Krystyna Brzoskowska (6)
ź 18:30 Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki
Bożej, światło Ducha Świętego dla
Anny i Mariana w 15 r. ślubu oraz
o łaskę zdrowia dla Mikołaja
+Henryk Went (23 rocz. śmierci) oraz
rodzice z obojga stron
ź

Niedziela 6.03
ź
ź
ź
ź

Czwartek 3.03
ź
ź

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

ź

ź

6:30 +rodzice: Waleska i Paweł, zmarli
Elżbieta, Ludwik i Stanisław
8:00 +Krystyna Brzoskowska (7)
+Alfons i dusze w czyśćcu cierpiące
9:30 Za Paraﬁan
11:00 +mąż Brunon Hennig, syn Jarosław oraz zmarłe rodzeństwo
+rodzice Krystyna i Kazimierz, siostra
Beata, wujek i ciocia
12:30 +Franciszka, Elżbieta, Wiktor,
Antoni Slas; +tata Józef Myszka oraz
rodzina Lica
18:30 rez

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, Michał Sikora, Daria Pranga,
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 ubiegłą sobotę odbył się długo wyczekiwany
wspólnotowy bal karnawałowy. Większość uczestników balu przygotowała bardzo kreatywne stroje.
W salce bawili się kultowi bohaterowie bajek, ﬁlmów
oraz seriali Disney’a, solniczka z pieprzniczką, budowlańcy, dziadkowie i medycy. Tańcom, rozmowom
oraz uśmiechom nie było końca. Wspólny, roztańczony wieczór pomógł nam jeszcze bardziej się
zintegrować. Już odliczamy do przyszłego roku.
Aleksandra Matusiak

Liturgia Słowa

EWANGELIA

PIERWSZE CZYTANIE

DRUGIE CZYTANIE

Z Mądrości Syracha
Syr 27, 4-7

Z Pierwszego Listu Świętego
Pawła Apostoła do Koryntian
1 Kor 15, 54b-58

Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki,
podobnie błędy człowieka przy jego
ocenie. Piec poddaje próbie naczynia
garncarza, a sprawdzianem człowieka jest
jego wypowiedź. Jak o uprawie drzewa
świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle
serca człowieka. Nie chwal męża przed
wypowiedzią, to bowiem jest próbą dla
ludzi.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 92 (91), 2-3.13-14. 15-16 (R.:por.2)

Bracia: Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane:
«Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież
jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież
jest, o śmierci, twój oścień?» Ościeniem
zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu
Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że
dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana
naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia
moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze oﬁarnie dziełem
Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie
pozostaje daremny w Panu.

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże
Dobrze jest dziękować Panu, *
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,
rano głosić Twoją łaskawość, *
a wierność Twoją nocami.
Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim *
rozkwitną na dziedzińcach naszego
Boga.
Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże
Nawet i w starości wydadzą owoc, *
zawsze pełni życiodajnych soków,
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy*
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.
Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże

AKLAMACJA
( Por. Flp 2, 15d. 16a)
Alleluja, alleluja, alleluja
Jawicie się jako źródło światła
w świecie,
trzymając się mocno Słowa Życia.

Słowa Ewangelii według Świętego
Łukasza
Łk 6, 39-45
Jezus opowiedział uczniom przypowieść:
«Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?
Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz
każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie
dostrzegasz belki we własnym oku? Jak
możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim
oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata
swego. Nie ma drzewa dobrego, które by
wydawało zły owoc, ani też drzewa złego,
które by dobry owoc wydawało. Po
własnym owocu bowiem poznaje się
każde drzewo; nie zrywa się ﬁg z ciernia,
ani z krzaka jeżyny nie zbiera się
winogron. Dobry człowiek z dobrego
skarbca swego serca wydobywa dobro, a
zły człowiek ze złego skarbca wydobywa
zło. Bo z obﬁtości serca mówią jego usta».

Słownik liturgiczny

Alleluja, alleluja, alleluja

komża - szata liturgiczna w rycie rzymskim; skrócona alba o szerokich rękawach. Jest białego koloru, co oznacza
czystość i ducha. Ubierana jest zarówno
przez duchownych, jak i liturgiczną służbę
ołtarz.

Plan Wielkiego Postu
MSZE ŚWIĘTE REKOLEKCYJNE:
5 marca - 18:30 (formularz niedzielny)
6 marca - według porządku niedzielnego
7-9 marca - 9:00, 18:30, 20:00.
Nie będzie Mszy świętej o 6:30 i 7:30.
NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI:
Z uwagi na pandemię, gorzkie żale będą
śpiewane dwa razy w niedzielę:
ź po Mszy świętej o 9:30
ź o 17:45 z kazaniem pasyjnym, które
wygłosi ks. Wojciech Konkol

Ogłoszenia paraﬁalne
ź
ź

ź

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ:
W każdy piątek Wielkiego Postu o godz.:
8:00 17:00 (dla dzieci), 18:00, 20:00 (dla
młodzieży i osób do późna pracujących).
NIEDZIELA PALMOWA:
Święcenie palem na każdej Mszy świętej.
O godzinie 10:40 procesja spod ﬁgurki
Matki Bożej na Śmiechowie do naszego
kościoła.
PONADTO:
ź Wizyta misjonarza z Ukrainy w naszej
paraﬁi, ks. Jakuba Dębickiego,
20 marca (Niedziela)
ź Rekolekcje dla rodziców dzieci
pierwszokomunijnych
9 kwietnia (Sobota)
ź Oﬁary z jałmużny wielkopostnej
zostaną przeznaczone na działalność
naszej Caritas

ź

ź

ź

Dzisiaj po wieczornej Mszy świetej w kościele odbędzie spotkanie dla rodziców
młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
W środę rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Zwyczajem naszej paraﬁi zapraszamy na
nabożeństwo czterdziestogodzinne, które rozpoczniemy dzisiaj po Mszy św. o godz.
12:30. Adoracja Najświętszego Sakramentu potrwa do 18:25 i będzie kontynuowana
jutro i we wtorek między 8:00 a 18:25 (w razie ewentualnych pogrzebów godziny te
mogą ulec zmianie). Od dziś do wtorku o godz. 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
a o godz. 18:00 różaniec. We wtorek o godz. 18:00 nabożeństwo przebłagalne. Od Środy
Popielcowej rozpoczyna się czas Spowiedzi świętej Wielkanocnej, który trwa do
niedzieli Trójcy Świętej tj. w tym roku do 12 czerwca. Do Spowiedzi wielkanocnej są
zobowiązani wszyscy wierzący, którzy mogą przystąpić do Sakramentu spowiedzi.
W Środę Popielcową Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem o 6:30, 8:00,
9:00, 16:00, 17:00 i 18:30. Po Mszach Concordia będzie rozprowadzać zdrapki
wielkopostne, które mają pomóc nam w dobrym przeżyciu tego czasu. Oﬁary zostaną
przeznaczone na działalność duszpasterską wspólnoty. W tym dniu obowiązuje nas
post ścisły. Polega on na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego
tylko posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do
ilości. Do praktyki tej zobowiązani są katolicy pomiędzy 18. a 60. rokiem życia.
Pozostałych wiernych zachęca się do czynnego włączenia się w ten akt pokuty na miarę
możliwości. Wszystkich powyżej 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych. W Środę Popielcową zapraszamy członków Żywego Różańca
i sympatyków misji na różaniec w intencji misji, zwłaszcza naszego misjonarza księdza
Wiesława na godz. 18:00.
Po przerwie ferii zimowych wznawiamy katechezy dla dzieci przygotowujących się do
I Komunii Świętej. Poświęcenie książeczek do nabożeństwa dzieci pierwszokomunijnych w następną niedzielę na Mszy świętej o godz. 11:00.
W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
Pierwszy Czwartek miesiąca. Po Mszy św. o godz. 18:30 modlimy się o powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne. Między 19.00 a 20.00 w kościele trwa adoracja
Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi młodzież w ramach przygotowania do
ŚDM Lizbona 2023.
Pierwszy Piątek z litanią i aktem wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa po
Mszy św. o godz. 7.30 i 18.30. Okazja do Spowiedzi św. od godz. 17.00. Dodatkowa Msza
św. dla dzieci z racji pierwszego piątku miesiąca o godz. 17:00, po niej, Droga Krzyżowa..
Msza Nikodemowa o 20.00 zakończona Drogą Krzyżową. Wcześniej (od 19.00 do 20.00)
okazja do spowiedzi i adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy.
Pierwsza Sobota z Mszą św. w intencjach fa mskich oraz nabożeństwem do i aktem
poświęcenia rodzaju ludzkiego Niepokalanemu Sercu Maryi po Mszy św. o godz. 7.30
Chorych odwiedzimy z posługą sakramentalną: w piątek: ks. Proboszcz, ks. Marcin
i ks. Wojciech, a w sobotę ks. Piotr.

