Concordia w mediach

Intencje mszalne

Poniedziałek 16.05
6.30 Dziękczynno-błagalna z prośbą
o
Boże błog. dla całej rodziny
ź + Jerzy Zielonka (8)
ź 7.30 Dziękczynno-błagalna z prośbą
o
Boże Błog., opiekę NMP dla mamy Ireny w
dniu urodzin + Igancy Stubba (rocz.
śmierci) oraz rodzice z obojga stron +
Jadwiga Łaga w 90 rocznicę urodzin
ź 18.30 Zmarli członkowie Róży św. Barbary,
Zoﬁa, Konrad i Irena
+ Tadeusz Czoska (28)
ź

Wtorek 17.05
6.30 + Krzysztof - intencja od siostry
i braci z rodzinami + Jerzy Zielonka (9)
ź 7.30 + Aniela Kuklińska (22 rocz. śmierci) +
Wanda Tempska (miesiąc po pogrzebie)
ź 18.30 Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi i św.
Patrona dla Stanisława z okazji 1 urodzin
oraz o wszelkie łaski dla rodziny
ź W podziękowaniu za otrzymane łaski
z prośbą o dalszą opiekę MB dla Wandy
+ Tadeusz Czoska (29)
ź

Środa 18.05
6.30 + bracia Zygmunt, Alfons, Bronisław,
Marian + Jerzy Zielonka
ź 7.30 + Rodzice: Czesława (ona) i Brunon,
teściowie Stefania i Antoni oraz Ewa
+ Elżbieta i Kazimierz oraz Irena
i Władysław
ź 18.30 + Zoﬁa (o dar nieba)
+ Rodzice Urszula i Feliks Laskowscy
+ Tadeusz Czoska (30)
ź

Czwartek 19.05
6.30 Dziękczynno-błagalna o wszelkie
łaski i Boże błog. dla Iwony w 4 rocz.
konsekracji + Jerzy Zielonka (11)
ź 7.30 + zmarli z rodziny Treder
ź + Wanda Stefaniszyn (miesiąc po
pogrzebie)
ź 18.30 Dziękczynno-błagalna dla Kasi
z
okazji urodzin
O szczęśliwą operację dla Urszuli Wasilke,
ź
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potrzebne łaski oraz Bożę błogosławieństwo
+ Rodzice Maria i Józef Doering oraz
siostra Teresa Rompca + Ewa Farbotko (5
rocz. śmierci), Ryszard Farbotko i zmarli
z rodziny + Maria w 4 r. śmierci oraz o
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej dla Oskara
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Słowa Ewangelii według młodych

Piątek 20.05

Przyjaźń

6.30 + Rodzice z obojga stron
+ Jerzy Zielonka (12)
ź 7.30 + Rodzice: Wanda i Leon, brat Jerzy
oraz dziadkowie z obojga stron
+ Franciszek Mielewczyk (miesiąc po
pogrzebie)
ź 1 8 . 3 0 + m ą ż Rysza rd o ra z o j c i e c
Władysław, teściowie: Janina i Jan
+ Tadeusz Czoska + Adam Makowski

Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali

ź

Niejednokrotnie zostałam skrzywdzona przez
najbliższe mi osoby. Nie wiedziałam co z tym zrobić
i jak sobie z tym poradzić. Jestem z natury bardzo
wrażliwą osobę, więc takie sytuacje są dla mnie
bardzo traumatyczne. Wszystko się zmieniło gdy
poznałam Jezusa i doświadczyłam Jego miłości.
Zaczęłam Go dostrzegać w ludziach i traktować ich
z sympa ą. Przebaczyłam osobie, która skrzywdziła
mnie tak mocno, że przez dłuższy czas bałam się
otworzyć na drugiego człowieka. Jednak powierzyłam
Mu tą sytuację, a On dał mi dar przebaczenia. Podarował mi miłość, którą mam się dzielić
z innymi. Staram się być lepszym człowiekiem, lepszą uczennicą Jezusa, będąc napełnioną
Jego miłością.

Sobota 21.05
6.30 rez. + Jerzy Zielonka (13)
7.30 rez. + Jolanta Mikael i zmarli
z rodzin Rutkowskich i Przypaśniak
ź 18.30 Dziękczynno-błagalna z okazji
u ro d z i n d l a m a my Ew y + D a n u ta
Mielewczyk (8 rocz. śmierci)
+ Marian Baszak, rodzice Helena i Jan
ź
ź

Niedziela 22.05
ź

ź
ź

ź
ź

ź

6.30 + Rodzice: Jadwiga, Jan, teściowie,
brat i bratowa, babcie i dziadkowie
z obojga stron
8.00 rez. + Jerzy Zielonka (14)
9.30 Za Paraﬁan + Kazimierz Dziarkowski
(1 rocz. śmierci)
11.00 Rocznica I Komunii Świętej
12.30 Dziękczynna z prośbą o łaski dla
dzieci rodziców z róży św. Rity + mama
Halina Szymańska (6 rocz. śmierci),
dziadek Bronisław i Elżbieta Szymańscy
+ Rodzice: Władysława (ona) i Józef, mąż
Henryk, bracia Kazimierz i Tadeusz
18.30 + rodzice Marianna Kawella
i Czesław Wańdoch oraz Janina i Teodor
Butkowskich oraz braci Bogdana
i Zygmunta

Zuzanna Muńska
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: Natalia Wasilka, Katarzyna Matusiak, ks. Marcin Skoczek, ks. Wojciech Konkol, Zuzanna Muńska, Agata Ambroży,
Piotr Grzenkowicz. 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 pierwszy czwartek maja prowadziliśmy Adorację
Najświętszego Sakramentu w ramach DOM oraz
przygotowań do ŚDM Lizbona 2023. Maj jest
w szczególności poświęcony Maryi, więc nie mogło
Jej zabraknąć w naszych rozważaniach. Adorowaliśmy Boga razem z Jego Matką, w duchu Jej
„Magniﬁcat”. Modlitwa była przeplatana śpiewem
naszego zespołu, który nie tylko upiększył Adorację,
ale również wprowadził w jeszcze głębsze
wyciszenie.
Natalia Wasilka

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Dziejów Apostolskich
Dz 14, 21b-27
Paweł i Barnaba wrócili do Listry,
do Ikonium i do An ochii, umacniając
dusze uczniów, zachęcając do wytrwania
w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba
nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy
w każdym Kościele wśród modlitw
i postów ustanowili im starszych, polecili
ich Panu, w którego uwierzyli. Potem
przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamﬁlii.
Głosili słowo w Perge, zeszli do A alii,
a stąd odpłynęli do An ochii, gdzie za
łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła,
które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali
miejscowy Kościół, opowiedzieli,jak wiele
Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył
poganom podwoje wiary.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13
(R.: 1b)
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co
stworzył.

Ogłoszenia paraﬁalne
Aby synom ludzkim oznajmić Twoją
potęgę *
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich
wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

DRUGIE CZYTANIE
Z Apokalipsy Świętego Jana
Apostoła
Ap 21, 1-5a
Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię
nową, bo pierwsze niebo i pierwsza
ziemia przeminęły, i morza już nie ma.
I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe
ujrzałem zstępujące z nieba od Boga,
przystrojone jak oblubienica zdobna
w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem
donośny głos mówiący od tronu: «Oto
przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz
z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie
„Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką
łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby,
ni krzyku, ni trudu już nie będzie,
bo pierwsze rzeczy przeminęły». I rzekł
Zasiadający na tronie: «Oto czynię
wszystko nowe».

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego
Jana
J 13, 31-33a. 34-35
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus
powiedział: «Syn Człowieczy został teraz
otoczony chwałą, a w Nim Bóg został
chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim
otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy
chwałą w sobie samym, i to zaraz Go
chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko
jestem z wami. Przykazanie nowe daję
wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak
jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak
się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy
poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli
będziecie się wzajemnie miłowali».

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

J 13, 34

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie
Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę.

Alleluja, alleluja, alleluja

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Daję wam przykazanie nowe, abyście
się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.

ź Dzisiaj kolekta będzie naszą specjalną, oﬁarą na prace remontowe

i ołtarzowe przy naszym kościele. Zakończyliśmy cyklinowanie
i lakierowanie zakrys i i niektórych elementów prezbiterium.
W przyszłym tygodniu mają ruszyć prace remontowe mechanizmów
dzwonów. Mamy nadzieję, że dźwięk dzwonów oznajmi pozytywne
zakończenie tego remontu. Bóg zapłać za złożone oﬁary.

Sprawozdanie z działalności Caritas
ź

ź Nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny są odprawiane

codziennie o godz. 18.00 a w każdą środę maja dodatkowo o godz. 20.30
przy ﬁgurze Matki Bożej w Śmiechowie.

ź W białym tygodniu dzieci pierwszokomunijne zapraszamy na

nabożeństwo majowe na godz. 18.00 a potem na Mszę Świętą.

Słownik liturgiczny

monstrancja
naczynie liturgiczne służące w liturgii
katolickiej do umieszczania w nim
Najświętszego Sakramentu, celem
wystawiania na ołtarz podczas nabożeństw, adoracji, błogosławieństwa oraz
w czasie procesji eucharystycznej.
#ludzieCONCORDII

Piotr
AKLAMACJA

tkania Concordii, przychodzę do ludzi,
których łączy najważniejsza osoba, Bóg.
Dzięki temu poczuciu bezpieczeństwa
mogę wzrastać w wierze, mam oparcie
nie tylko w obecności i słowie drugiego
człowieka, ale także w modlitwie, o którą
zawsze mogę poprosić.

CzWspólnota to dla mnie
drugi dom. Kiedy jestem
pomiędzy innymi członkami czuje się jak w rodzinie.
Bycie jej częścią daje mi
poczucie bezpieczeństwa.
W Concordii mogę być sobą. Zdarzają się
dni, w których w środowisku, w którym
się obracam zmagam się z jakimiś żartami
czy innymi docinkami związanymi z wiarą,
ale wiem, że kiedy przychodzę na spo-

ź Rocznica I Komunii Świętej dla uczniów klas 4 będzie w następną niedzielę

22 maja na Mszy Świętej o godz. 11:00. Poprzedzi ją nabożeństwo
pokutne w piątek 20 maja o godz. 16.30 w kościele, po którym dzieci będą
miały okazję przystąpienia do spowiedzi św. Próba z kl.4 we Wtorek
o g.17.00.

ź Maj to czas świętowania rocznic kapłańskich. W czwartek swoje rocznice

będą obchodzić ks. Wojciech czwartą i ksiądz Marcin dziesiątą. Zgodnie ze
zwyczajem kolejne rocznice obchodzi się w paraﬁach, w których księża
pracują. W tym roku do naszej paraﬁi na Mszę św. o godz. 18.30 zaprosi
swoich rocznikowych ks. Wojciech. Ks. Marcin swoją rocznicę będzie
świętował w gronie rocznikowych w Gdańsku Przymorzu, w paraﬁi św.
Józefa. Prosimy o modlitwę za jubilatów.

