Wspólnoty naszej paraﬁi

Intencje mszalne

Poniedziałek 21.03.
6.30 + Krystyna Brzoskowska (22)
+Urszula, Hubert, Jerzy, Stanisław
i rodzice
ź 7.30 o pokój na świecie zwłaszcza na
Ukrainie+ mąż Roman Mikołajczak (15
rocz. śmierci)
ź 18.30 + rodzice z obojga stron oraz
krewni zmarli z rodzin: Stanisławczyk
i Ruchalskich + Helena i Feliks
Piastowscy oraz zmarli z rodziny
i przyjaciele + rodzice: Zoﬁa, Józef,
Marianna, Piotr oraz siostry i bracia
ź

Wtorek 22.03.
6.30 o pokój na świecie zwłaszcza na
Ukrainie + Krystyna Brzoskowska (23)
ź 7.30 + Rodzice: Genowefa Łazowska
(32 rocz. śmierci), Kazimierz Łazowski,
Antoni i Elżbieta Wiśniewscy, rodzice
chrzestni i wszyscy krewni +Klemens
Grzenkowicz w miesiąc po pogrzebie
ź 18.30 za wstawiennictwem Matki
Boskiej Wejherowskiej w intencji
d z i ę kc z y n n e j z p ro ś b ą o B oże
b ł o go s ł a w i e ń st wo d l a A n ny w
18 urodziny + Krzysztof Giłka, córka
Wiesława oraz rodzice z obojga stron
+ Leon Kiliński + córka Iwona
ź

Środa 23.03.
6.30 + Krystyna Brzoskowska (24)
+ szwagierka Wioleta w 1 r. śmierci oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
ź 7.30 + O Boże błog. dla całej rodziny
O zdrowie i Boże błogosławieństwo
oraz opiekę Matki Bożej dla Natalii
ź 18.30 + mąż Józef (5 rocz. śmierci)
+ Halina, Piotr, Mirosława, Wiesław
Jakubowscy (o łaskę nieba)
+dziadkowie Jan i Maria Piwniccy oraz
krewni i powinowaci
ź

6.30 O dary Ducha Świętego, Boże
błogosławieństwo i opiekę patrona
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Cierpliwość

6:30 + Krystyna Brzoskowska (26)
7:30 + Rodzice: Anna i Jan + Feliksa
(ona) Konrad, Sylwia, Franciszek
Lewandowscy, Maria, Jan, Jacek
Stanik, babcia Marta
ź 18:30 Dziękczynno-błagalna w intencji
róż Różańca Rodziców i dzieci objętych
modlitwą w tych różach o potrzebne
łaski dla żywych i życie wieczne dla
zmarłych + Rodzice: Kozłowscy
i Żbikowscy + Rodzice: Leon i Matylda
ź
ź

Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię
go i obłożę nawozem; i może wyda owoc.
A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć.
Jak często nie mam cierpliwości do różnych spraw,
które idą nie po mojej myśli... A co dopiero do ludzi
którzy mają przeciwne przekonania do mojego...
Nawet świat i inni często zachęcają „nie wchodź w tę
drogę, odpuść bo może przez przypadek to ty
p o b ł ą d z i s z ” l u b „ p o c o s i ę p r ze m ę c za s z .”
Myślę że niekiedy mają rację, ale tylko wtedy kiedy nie
ma w tym Jezusa. Jeśli idę sama mogę z łatwością
pobłądzić, nawet myśląc że chce czynić dobro.
Tylko Jezus może mnie przeprowadzić przez ciemność innego człowieka i pokazać mi jego
prawdziwe serce, pokazać go takim, jakim sam go stworzył. Oprócz tego Jezus może mnie
nauczyć czegoś ważnego... To nie szata czyni człowieka, a to jaki jest w środku.
Czasami potrzebny jest czas żeby poznać osobę, pozwolić jej przy naszej opiece pokazać się
w całej okazałości i wtedy okazuje się że człowiek nie wierzący jest żywym obrazem Boga.
Katarzyna Bielińska

Sobota 26.03.
6:30 + żona Cecylia (18 rocz. śmierci)
7:30 + Oliwier Ścibor + Krystyna
Brzoskowska (27) + Maria Potrykus
ź 11:00 Dzień skupienia wspólnot Wiara
i Światło
ź 18:30 +Mieczysław (20 rocz. śmierci)
+ rodzice i teściowie + Władysław Pionk
oraz Stefania, rodzice z obojga stron
ź
ź

Z życia duszpasterstwa młodzieży

Niedziela 27.03.
ź
ź
ź
ź

ź

ź

6:30 +Stanisława Mionskowska
8:00 Żywy Różaniec + Siostra Hanna
oraz rodzice Elżbieta i Leon
9:30 Za Paraﬁan, + rodzice Danuta,
Edward i brat Wojciech Reszka
11:00 +mąż Henryk Szlas, krewni z
rodz. Szlas i Damps + Krystyna
Brzoskowska (28)
12:30 Dziękczynno-błagalna w 33
rocz. ślubu Mirosławy i Jacka z prośbą
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
+ ojciec i teść Kazimierz
18:30 + Anna, Alfred Kalert, Łucja i
Ignacy Janikowscy
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Słowa Ewangelii według młodych

Piątek 25.03.

Czwartek 24.03.
ź

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

dla Szymona z okazji urodzin
ź 7.30 + Krystyna Brzoskowska (25)
+ Stanisław Lesnów w miesiąc po
pogrzebie
ź 18.30 + Edmund i Piotr Turlej + Henryk
Lesner i Edmund Hallmann+ siostra
Irena i Józef (6 rocz. śmierci) oraz
rodzice z obojga stron

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, Katarzyna Bielińska, Paweł Głowacki,
Natalia 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 miniony weekend część młodzieżowa naszej
wspólnoty przeżyła rekolekcje wielkopostne
w Kniewie. Celem tego wyjazdu było zwiększenie
relacji z Panem Bogiem, a także polepszenie relacji
między nami. Na miejsce przyjechaliśmy w piątek,
gdzie przeżyliśmy Drogę Krzyżową i wysłuchaliśmy
konferencji, a później mieliśmy czas na integracje.
W sobotę głównymi punktami programu była
Eucharys a, cztery konferencje, które opierały się
na 16 rozdziale Księgi Ezechiela oraz adoracja
wspólna, po której każdy z nas miał pół godziny na
rozmowę z Panem Bogiem sam na sam. W Niedzielę
po Eucharys i i obiedzie wróciliśmy do domu. Był to
bardzo owocny czas.
Natalia Gron

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE

PSALM RESPONSORYJNY

Z Księgi Wyjścia
Wj 3, 1-8a. 13-15

Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 11
(R.: por. 8a)

Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia
imieniem Jetro, kapłana Madianitów,
zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł
do Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu
się Anioł Pański w płomieniu ognia,
ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak
krzew płonął ogniem, a nie spłonął od
niego. Wtedy Mojżesz powiedział do
siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu
niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew
się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał,
że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał
Bóg do niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś odpowiedział:
«Oto jestem». Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj
się tu! Zdejmij sandały z nóg, gdyż
miejsce, na którym stoisz, jest ziemią
świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem
Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama,
Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz
zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić
oczy na Boga. Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie
i nasłuchałem się narzekań jego na
ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu
i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej
i przestronnej, do ziemi, która opływa
w mleko i miód». Mojżesz zaś rzekł Bogu:
«Oto pójdę do Izraelitów i powiem im:
Bóg ojców naszych posłał mnie do was.
Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego
i m i ę , c óż i m m a m p o w i e d z i e ć ? »
Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «Jestem,
który jestem». I dodał: «Tak powiesz
synom Izraela: Jestem posłał mnie do
was». Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak
powiesz Izraelitom: Pan, Bóg ojców
waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg
Jakuba posłał mnie do was. To jest imię
moje na wieki i to jest moje zawołanie na
najdalsze pokolenia».

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
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
I leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
Obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Dzieła Pana są sprawiedliwe, *
Wszystkich uciśnionych ma w swojej
opiece.Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
Swoje dzieła synom Izraela.

imię Mojżesza, w obłoku i w morzu;
wszyscy też spożywali ten sam pokarm
duchowy i pili ten sam duchowy napój.
Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały,
a skałą był Chrystus. Lecz w większości
z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli
bowiem na pustyni. Stało się zaś to
wszystko, by mogło posłużyć za przykład
dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego,
tak jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie,
jak niektórzy z nich szemrali – i zostali
wytraceni przez dokonującego zagłady.
A wszystko to przydarzało się im jako
zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś
zostało ku pouczeniu nas, których dosięga
kres czasów. Niech przeto ten, komu
się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.

AKLAMACJA
Mt 4, 17
Chwała Tobie, Słowo Boże

Pan mówi: Nawracajcie się,
Bliskie jest królestwo niebieskie.
Chwała Tobie, Słowo Boże

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

EWANGELIA

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
Nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad
ziemią, Tak wielka jest łaska Pana dla
Jego czcicieli.

Słowa Ewangelii według Świętego
Łukasza
Łk 13, 1-9

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego
Pawła Apostoła do Koryntian
1 Kor 10, 1-6. 10-12
Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda
zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli
przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli
Jezusowi o Galilejczykach, których krew
Piłat zmieszał z krwią ich oﬁar. Jezus im
odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci
Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż
inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli?
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się
nie nawrócicie, wszyscy podobnie
zginiecie. Albo myślicie, że owych
osiemnastu, na których zwaliła się wieża
w Siloam i zabiła ich, było większymi
w i n o w a j c a m i n i ż i n n i m i e s z ka ń c y
Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam;
lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy

tak samo zginiecie». I opowiedział im
następującą przypowieść:
«Pewien człowiek miał zasadzony w swojej
winnicy ﬁgowiec; przyszedł i szukał na nim
owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do
ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd
przychodzę i szukam owocu na tym
ﬁgowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co
jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu
odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok
go pozostaw, aż okopię go i obłożę
nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie,
w przyszłości możesz go wyciąć”». .
Kącik synodalny
ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE
DECYZJI
W stylu synodalnym podejmujemy decyzje
poprzez rozeznawanie tego, co Duch
Święty mówi przez całą naszą wspólnotę.
Papież Franciszek podkreśla, że nie ma
dobrego rozeznania tam, gdzie pomija się
element słuchania. Człowiek, który nie
słucha staje się kimś, kto narzuca swoje
zdanie, pogląd, opinię, nie biorąc pod
uwagę myślenia innych. Kogo mamy
słuchać najpierw? Aby Synod nie stał się
parlamentem, miejscem, gdzie tylko
tworzy się swoje prawo a następnie
p r ze g ł o s o w u j e s i ę j e , wa ż n e j e st ,
aby pierwszy przemawiał Duch Święty.
S t ą d p a p i eż p ro s i ł , a by s p o t ka n i a
synodalne zaczynały się od wysłuchania
Słowa Bożego i trwania w ciszy przed
Panem w czasie Adoracji Najświętszego
Sakramentu. Tylko wtedy możemy poczuć
prowadzenie Ducha Świętego, któremu
dajemy szansę zjednoczenia nas (z naszymi
wysiłkami i pragnieniami), aby tworzyć
Kościół „po Bożemu”, a nie po swojemu.
I warto mieć na uwadze słowa papieża
Franciszka z Amoris lae a: „W każdym
razie pamiętajmy, że to rozeznawanie jest
dynamiczne i zawsze powinno być otwarte
na nowe etapy rozwoju i nowe decyzje
pozwalające na zrealizowanie ideału
w pełniejszy sposób” (AL 303).

Ogłoszenia paraﬁalne
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W zeszłym tygodniu do skarbony przy Matce Bożej zebraliśmy jeszcze 1740 zł
na Ukrainę. A na misje z racji niedzieli Ad Gentes zebraliśmy 3140 zł. Oﬁary zostały
wpłacone na odpowiednie konta.
Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych: droga krzyżowa w piątki o godz.
8:00, 17:00 (dla dzieci), 18:00 20:00. Gorzkie Żale w niedziele po sumie paraﬁalnej
i o godz. 17:45 z kazaniem pasyjnym.
Różaniec w intencji pokoju na świecie, w Europie i w Ukrainie codziennie
od poniedziałku do soboty o godz. 18.00, w piątek Droga Krzyżowa a w niedzielę
Gorzkie Żale w tej intencji.
Spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnymi odbędzie się we wtorek,
o godz. 19:15 w kościele.
W piątek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to
Dzień Świętości życia. Msze święte o godz. 6.30, 7.30 i 18.30. W tym Roku szczególnie
módlmy się o świętość życia w Ukrainie, w której rocznie dokonuje się 2 mln aborcji.
Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w tym
dniu. Jak co roku zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w intencji modlących się
w różach Różańca Rodziców oraz za dzieci objęte tą modlitwą. o godz. 18.30. Będzie też
można złożyć przyrzeczenie duchowej adopcji Dziecka Poczętego. Po Mszy św.
zapraszamy na kolejną katecheza dla dorosłych na godz. 19:30 do domu
katechetycznego. Tematem będzie nauczanie św. Jana Pawła II.
W biuletynie zamieściliśmy informacje dotyczące kolejnej wspólnoty funkcjonującej
w naszej paraﬁi. Dzisiaj możemy przeczytać o PZ CARITAS. Wszystkich chcących wstąpić
w jej szeregi zapraszamy we wtorek od godz. 17-18 do domu katechetycznego.
Zapraszamy wszystkich tworzących naszą paraﬁę na kolejne spotkanie synodalne,
w czwartek na godz. 19:00, do kościoła na konferencję zatytułowaną „Słowo Boga do
współczesnego Kościoła na podstawie Apokalipsy”, Adorację Pana Jezusa a potem
na mały poczęstunek do domu paraﬁalnego.
W sobotę 26 marca w naszej paraﬁi będzie przeżywany dzień skupienia dla Wspólnot
„Wiara i Światło”, które skupiają osoby specjalnej troski, ich rodziców i przyjaciół.
Rozpocznie się o godz. 11.00 w domu katechetycznym zawiązaniem wspólnoty
i konferencją, następnie grupki dzielenia i Msza św. a na zakończenie agapa.
Serdecznie zapraszamy do włączenia się Rodzin z Dziećmi niepełnosprawnymi
intelektualnie oraz osób chętnych tworzyć taką wspólnotę w naszej paraﬁi.
Nasza paraﬁa organizuje kolonie letnie dla dzieci i młodzieży do Zakopanego w terminie
26.06-03.07. W programie zwiedzanie Zakopanego i okolic, wycieczki górskie
z przewodnikiem, wyjazd do Energylandii. Szczegóły i zapisy u ks. Wojciecha.
Zapraszamy wszystkich do projektu „Spiżarnia Caritas”, którego celem jest pomoc
najbardziej potrzebującym rodzinom naszej paraﬁi. W pobliskich sklepach: Biedronka
(oś. Kaszubskie 46 i ul. Gdańska 139) oraz Lidl ( ul. Oﬁar Piaśnicy 1F) będzie można
podzielić się swoimi zakupami. Akcja rozpocznie się w piątek i potrwa do soboty
włącznie. Produkty zbierać będzie także młodzież ze Szkolnego Koła Caritas.
Przy wyjściu z kościoła nasza CARITAS rozprowadza baranki na stół wielkanocny za
dobrowolną oﬁarę. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na działalność
charytatywną naszej paraﬁi.

