Intencje mszalne

Zaproszenie od Concordii

Poniedziałek 3.10

Piątek 7.10

6:30 +Roman Wasylke (intencja od zakł.
pogrzebowego ,,Ozyrys")
ź 7:30 +Marta i Wiktor Lademann (2)
+Zbigniew Kondołowski w miesiąc po p.
ź 18:30 +Stanisław (20 rocz. śmierci)
+Bronisława Ropel (10 rocz. śmierci)
+ Maria Dziecielska (8)

6:30 +mąż Jerzy w 1 rocz. śmierci
+Marta i Wiktor Lademann (6)
ź 7:30 +tata Krzysztof; +Aleksandra Bach
w miesiąc po pogrzebie
ź 15:00 +Elżbieta Dejk
ź 17:00 +Marta i Wiktor (37 rocz. śmierci),
mąż Franciszek, syn Marian oraz teściowie Anna, Marta i Jan
ź 18:30 Róża MB Różańcowej
+ Maria Dziecielska (12)
ź 20:00 +Eleonora i Wacław Szymczak,
Konstancja, Józef, Stefan Kot, Stanisław
Masłowski,Maria,Julian,Leszek Mogietków

ź

Wtorek 4.10
6:30 O Boże błog. dla Doroty i Andrzeja
w 14 rocz. zawarcia sakr. małżeństwa
+Marta i Wiktor Lademann (3)
ź 7:30 +Franciszek Marszałkowski
+Maria Dziecielska (9)
ź 18:30 Róża św. Franciszka; Dziękczynnobłagalna o Boże bł., opiekę MB, dary
Ducha Św. dla Macieja w 30 r. urodzin
+mąż Gerard, brat Andrzej, Kazimierz
ź

Środa 5.10
6:30 +Krystyna Kolka
+Jerzy, Helena, Franciszek i Władysława
ź 7:30 +Marta i Wiktor Lademann (4)
O zdrowie dla córki Aliny i narodzenie
dla wnuka Marcela
ź 18:30 Dziękczynno-błagalna w 8 rocz.
ślubu Darii i Leszka; +Józef oraz dziadkowie z obojga stron, Helena i Jan
+Maria Dziecielska (10)
ź

ź

6:30 +Janina Maciorowska (70 r. śm.)
7:30 +Marta i Wiktor Lademann (5)
+Maria Dziecielska (11)
ź 18:30 +ojciec Jacek Wenta (18 r. śmierci)
+Aleksander Kuśmierczak (3 r. śm); Rez.
ź
ź
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Słowa Ewangelii według młodych

Ziarenko gorczycy
Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy...
Wierzę w Boga. Wiem, że mam Mu ufać, zawsze mi
pomoże. Mam ogromną wiarę... Boże dlaczego nie
zaliczyłam tego egzaminu?! Przecież mogłam dostać
chociaż dwa, tak wierzyłam, że mi pomożesz. Jezu,
dlaczego mój szef nie dał mi podwyżki? Dlaczego nie
sprawisz, by moja rodzina była zgodna! Wierzę w Boga... ale czy wierzę Bogu? Czy wierzę, że czasem, choć
tego nie ogarniam swoim rozumem, choć jeszcze nie
widzę sensu, On wybiera lepszą drogę niż ja z ograniczoną wiedzą? Przecież ja nie wiem wszystkiego,
to On jest Bogiem, więc czemu dyktuję Mu swoje
rozwiązania i nie przyjmuję Jego drogi? Jezu proszę Cię, przymnóż nam wiary! Nie tyle
wiary w Ciebie, ile wiary Tobie.
Katarzyna Bielińska

Sobota 8.10
6:30 +mąż Mieczysław oraz Janina
Pustelnik; +Marta i Wiktor Lademann
ź 7:30 +ks. Arnold Goetze
+Maria Dziecielska (13)
ź 18:30 W podziękowaniu za otrzymane
łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki
Bożej dla całej rodziny; +Krystyna Strenk
(3 rocz. śmierci) oraz Stanisław Strenk
+mąż Jan, rodzice Stefania, Józef, bracia:
Paweł, Roman, Józef
ź

Z życia duszpasterstwa młodzieży

Niedziela 9.10
ź
ź

Czwartek 6.10

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

ź
ź
ź
ź

6:30 +rodzice: Jan, Anna,
Małgorzata i Stefan
8:00 +Zdzisław Dempc (1 rocz. śmierci)
+Maria Dziecielska (14)
9:30 Za Paraﬁan
+ Marta i Wiktor Lademann (8)
11:00 +Grażyna Blar (1 rocz. śmierci)
+Agnieszka i Edmund
12:30 +Franciszka, Elżbieta, Wiktor,
Antoni Slas; +mama Danuta (4 r. śm.)
18:30 +Wojciech, Stefania i Jan 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: Agata Ambroży, Katarzyna Matusiak, ks. Wojciech Konkol, ks. Marcin Skoczek, ks. Andrzej Nowak, Zuzanna Muńska,
Katarzyna Bielińska. 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

Ostatnie wtorkowe spotkanie, na którym odbyła
się Adoracja było dla nas okazją do pobycia twarzą
w twarz z Jezusem. Rozpoczęliśmy ją pieśnią "Mów
do mnie Panie", dzięki której mogliśmy zaprosić
Jezusa do rozmowy i stać się otwarci na Jego
działanie. W przeżywaniu tego spotkania pomogła
nam Natalia, należąca do grupy akademickiej.
W trakcie Adoracji uwielbialiśmy Boga kilkoma
pieśniami. Dziękowaliśmy, uwielbialiśmy i prosiliśmy Jezusa we wszystkich naszych intencjach.
Po błogosławieństwie udaliśmy się do salki na krótką integrację.
Zuzanna Muńska

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Habakuka
Ha 1, 2-3; 2, 2-4
Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy –
a Ty nie wysłuchujesz? Wołam do Ciebie:
Na pomoc! – a Ty nie wysłuchujesz.
Dlaczego ukazujesz mi niegodziwość
i przyglądasz się nieszczęściu? Oto ucisk
i przemoc przede mną, powstają spory,
wybuchają waśnie. I odpowiedział Pan
tymi słowami: «Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie
nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj,
bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki
swej wierności».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d8a)
Słysząc głos Pana, serc nie
zatwardzajcie
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki
naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Ogłoszenia paraﬁalne
a my ludem Jego pastwiska i owcami
w Jego ręku.
Słysząc głos Pana, serc nie
zatwardzajcie
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
«Niech nie twardnieją wasze serca jak
w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje
dzieła».
Słysząc głos Pana, serc nie
zatwardzajcie

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego
Pawła Apostoła do Tymoteusza
2 Tm 1, 6-8. 13-14
Najdroższy: Przypominam ci, abyś rozpalił
na nowo charyzmat Boży, który jest w
tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem
nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy
i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie
wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź
udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! Zdrowe
zasady, które posłyszałeś ode mnie, zachowaj jako wzorzec w wierze i miłości
w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu
strzeż z pomocą Ducha Świętego, który
w nas mieszka.

ź

We wtorek 4 października wspominamy św. Franciszka z Asyżu. Swoje imieniny
obchodzi papież Franciszek. Pamiętajmy w modlitwie w jego intencji.

ź

W środę wspominamy św. Faustynę Kowalską, Apostołkę Miłosierdzia Bożego.
Zachęcamy do modlitwy przez jej wstawiennictwo. Koronka do Miłosierdzia Bożego
przy ołtarzu „Jezu, ufam Tobie” o 15.00.

Słowo Pana trwa na wieki.
Właśnie to słowo ogłoszono wam jako
Dobrą Nowinę.

ź

Członków Żywego Różańca i sympatyków misji zapraszamy na różaniec w intencji misji
i misjonarzy szczególnie za naszego ks. Wiesława, który pracuje w Boliwii, w środę
5 października na 18:00.

Alleluja, alleluja, alleluja

ź

W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
Pierwszy Czwartek z modlitwami za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne po Mszy o 7:30 i 18:30. Godzina święta od 19:00 do 20:00,
w
tym czasie okazja do Spowiedzi.
Pierwszy
Piątek z litanią i aktem wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za
nieprawości nasze i innych po Mszy o 7:30 i 18:30. Dodatkowa Msza święta
poprzedzona Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji misji świętych o 15:00.
Okazja do Spowiedzi od godziny 17:00. Msza św. pierwszopiątkowa dla dzieci
o 17:00. Po niej nabożeństwo różańcowe. Msza Nikodemowa o 20:00. Wcześniej (od
19:00 do 20:00) okazja do Spowiedzi i Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy.
We wszystkie dni eucharystyczne możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu
rano do 9:00.

ź

W pierwszy piątek ks. Proboszcz, ks. Piotr i ks Marcin, odwiedzą chorych z sakramentami świętymi. Jest również możliwość, by szafarz odwiedzał chorych w każdą
niedzielę z Komunią świętą. Prosimy o informację u księży.

ź

W Pierwszy piątek miesiąca przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej
Różańca świętego. W tym dniu rozpoczynamy akcję "Morze modlitwy - zawierz Maryi
swoją miejscowość". Inicjatywa ta polega na odmawianiu dziesiątki różańca w intencji
swojej miejscowości od 7 października do 8 grudnia (Niepokalanego Poczęcia NMP).
Dziesiątkę za nasze miasto Wejherowo będziemy odmawiali codziennie przed
wieczorną Mszą świętą w ramach nabożeństw różańcowych.

ź

Kolejna katecheza dla dorosłych odbędzie się w najbliższy piątek, o 19:30 w salce na
plebanii.

ź

W przyszłą niedzielę w naszym biuletynie zamieścimy pierwszą homilię ŚP ks. Zygmunta
w nowopowstałym dziale biuletynu, który pojawiać się będzie w każdą drugą niedzielę
miesiąca na ostatniej stronie naszego biuletynu.

ź

Wprowadziliśmy nowy system kolportażu biuletynu Czuwam. Nie będzie on rozkładany
na ławkach kościoła, ale będzie do nabycia w koszyczkach ustawionych na parapetach
w bocznych wejściach kościoła oraz na stoliku pod chórem. Zachęcamy do korzystania
i zabierania biuletynów do swoich domów.

AKLAMACJA
Por. 2 Kor 8, 9
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego
Łukasza
Łk 17, 5-10
Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam
wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę
jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej
morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam
posłuszna. Kto z was, mając sługę, który
orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z
pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy
nie po-wie mu raczej: „Przygotuj mi
wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż
zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i
pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za
to, że wy-konał to, co mu polecono? Tak i
wy, gdy u-czynicie wszystko, co wam
polecono, mó-wcie: „Słudzy nieużyteczni
j esteśmy; w y-ko n aliśmy to, co
powinniśmy wykonać”».

Słysząc głos Pana, serc nie
zatwardzajcie
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na
twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas
stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, *

ikona
Archanioła
Gabriela

