Intencje mszalne

Ogłoszenia paraﬁalne

Poniedziałek 10.10

Piątek 14.10

6:30 +Wiesław Wiśniewski (mies. po p.)
7:30 +wujek Alfons Pawłowski (19 r. ś.)
oraz ciocia Stefania Pawłowska
+Marta i Wiktor Lademann (9).
ź 18:30 +rodzice: Leokadia i Klemens,
Marianna i Michał, zmarli z rodziny oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
+syn Jarosław Hennig (25 rocz. śmierci)
oraz mąż Brunon Henning
+Maria Dziecielska (15)

6:30 +Ludwik Grulkowski (1 r. ś.) oraz rodzice i rodzeństwo; +Czesław (16 r. ś.),
brat Wiesław, Bogdan, rodzice z ob. str.:
Marianna, Teoﬁl, Marianna i Franciszek
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
ź 7:30 +Marta i Wiktor Lademann (13)
+Maria Dziecielska (19)
ź 15:00 +Józef Ryszard Dejk
ź 18:30 +Marianna Łynka (13 rocz. śm.)
+rodzice: Małgorzata i Anastazy
+Stanisław Czoska (1 rocz. śmierci)

ź
ź

Wtorek 11.10
6:30 +mąż Joachim (17 rocz. śmierci)
+Kamil Łuczak (miesiąc po pogrzebie)
ź 7:30 Dziękczynna z okazji urodzin wnuczki i córki o Boże bł. i potrzebne łaski
+Marta i Wiktor Lademann (10)
ź 18:30 W podziękowaniu za otrz. łaski, z
prośbą o dalsze Boże bł., dary Ducha Św.
i opiekę MB dla Wandy i Władysława w
52 rocz. ślubu; +Maria Dziecielska (16)
+Agata, Leon, Jerzy i Leon Kobiela
ź

Środa 12.10
6:30 +Marta i Wiktor Lademann (11)
7:30 +Eugeniusz Elwart (11 rocz. śm.)
+Bronisława Konieczna w mies. po pog.
ź 18:30 W podziękowaniu za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie
dla Lesława z okazji urodzin
+rodzice Anna i Józef, krewni z ob. str.
+Maria Dziecielska (17)
ź
ź

ź

Sobota 15.10
6:30 +Bolesław i Jadwiga, Stefania i Jan
oraz rodzeństwo z obojga stron
+Marta i Wiktor Lademann (14)
+Grażyna Wilanowska
ź 7:30 +mąż Józef, szwagier Eryk oraz rodzice z ob. str.; +Krzysztof Napiórkowski
w mies. po pog.; +Maria Dziecielska (20)
ź 18:30 Dziękczynna za otrz. łaski z prośbą
o dalsze Boże bł. i opiekę MB dla Lucyny
i Jerzego w rocz. zaw. sakr. małżeństwa
+z rodz. Kałduńskich i Siger
+mąż Tadeusz, rodzice: Marta i Józef,
teściowie Brunon i Elżbieta

6:30 +Marta i Wiktor Lademann (12)
+mąż Jarosław
ź 7:30 +Grzegorz Treder
+Maria Dziecielska (18)
ź 18:30 W obronie życia; Róża MB Fa mskiej; +Zdzisław Okrój (1 rocz. śmierci)

ź
ź

ź

ź

ź

ź

ź

Niedziela 16.10
ź
ź
ź
ź

Czwartek 13.10
ź

ź

ź
ź

6:30 +Edmund, Marek, Alfons i Krystyna
8:00 +matka Anastazja Browarczyk (6
rocz. śmierci); +Maria Dziecielska (21)
9:30 Za Paraﬁan
11:00 +Maria Wenta (19 rocz. śmierci)
oraz zmarli z rodz. Wentów i Sawickich
+zmarli z rodziny Dolnych
12:30 +Zygmunt
+Marta i Wiktor Lademann (15)
18:30 Z prośbą o Boże bł. i zdrowie oraz
opiekę MB dla mamy Renaty z okazji 80
urodzin

ź
ź

ź

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić XXII Dzień Papieski pod hasłem: „Blask
Prawdy”. Po każdej Mszy św. kwesta przy kościele na fundusz stypendialny dla młodych
uzdolnionych Polaków. Po Mszy o 9:30 lektorzy przypomną fragmenty Encykliki Jana
Pawła II Verita s Splendor – Blask Prawdy.
W czwartek przypada 13 dzień miesiąca. Ostatni w tym roku wieczór fa mski rozpoczniemy o 17:00 Różańcem, po nim Msza św.-przewodniczyć będzie ks. Franciszek Rompa.
W piątek 14 października wspominamy św. Małgorzatę Marię Alacoque - apostołkę
Serca Jezusowego. W tym dniu również przypada Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji
składamy nauczycielom, katechetom i wychowawcom najlepsze życzenia, Bożej
pomocy, dużo cierpliwości i wytrwałości w pracy.
Zapraszamy do Domu Łaski. Osoby potrzebujące wsparcia mają możliwość uzyskania tu
bezpłatnej pomocy od psychologa i terapeuty. Jest też okazja do spowiedzi i rozmowy z
duszpasterzem. Zapraszamy w najbliższy czwartek między 18:00 a 20:00 do domu
paraﬁalnego. W tym czasie w kościele trwać będzie Adoracja.
Od 1988 na świecie i od 2004 roku w Polsce, 15 października obchodzony jest Dzień
Dziecka Utraconego. W Stanach Zjednoczonych, skąd wywodzi się idea tego dnia, nosi
on nazwę Dnia Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych. Dzień ten został wybrany
dlatego, że tyle trwałaby teoretycznie ciąża licząc od 1 stycznia. Tego dnia osieroceni rodzice mają okazję otwarcie zamanifestować – poprzez przypięcie do ubrania błękitnoróżowej kokardki, czy udział we Mszy świętej, że pamiętają o swoich dzieciach, które są
w Niebie. Zapraszamy także na różaniec na 18:00, a następnie na Mszę św. na 18:30 w
intencji rodziców, którzy doświadczyli utraty dziecka i przeżywają żałobę.
W sobotę, 15 października, po Mszy o 7:30 rozpocznie się całodzienna Adoracja
Najświętszego Sakramentu w ramach diecezjalnych adoracji, odbywających się w paraﬁach naszej Archidiecezji. Potrwa do godziny 18:30.
Zbliżają się dni modlitwy za zmarłych. Druki do wypisania imion zmarłych na zdrowaśki
i na Msze Święte zbiorowe można odbierać w zakrys i. Bardzo prosimy o czytelne
pisanie imion i nazwisk naszych zmarłych. Wypełnione druki wraz z oﬁarą prosimy
składać do skarbony przy obrazie Matki Bożej. Niech nie będzie w naszej paraﬁi Rodziny,
która zaniedba modlitwę za swoich zmarłych. Nasz troska o zmarłych to przede
wszystkim Msza święta i modlitwa.
W tym roku Zdrowaśki będziemy odmawiać od 3 do 8 listopada o 17:45. Będą czytane
imiona i nazwiska, a następnie różaniec za zmarłych.
Wznawiamy piątkowe katechezy dla dorosłych. Zapraszamy w najbliższy piątek na
19:30 do salki. Katechezy będą miały stałą formę: I piątek miesiąca: msza św. Nikodemowa; II piątek: katecheza liturgiczna; III piątek: katecheza biblijna; IV piątek:
katecheza związana z nauczaniem św. Jana Pawła II.
Przyjmujemy intencje mszalne na 2022 rok. Zapraszamy do biura paraﬁalnego we
wtorek i środę między 8:00 a 10:00 i 15:30 a 17:30.

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, Monika Reinke.
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

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

Nr 32(194)/2022

9 października 2022 | XXVIII Niedziela Zwykła

Słowa Ewangelii według młodych

Wdzięczność do Boga i bliźniego
Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła
Jak ważna jest dla mnie moja wiara? Czy ,,uaktywnia
się" ona tylko w niedzielę na Mszy Świętej, czy żyję nią
na co dzień? Tak, jak Jezus oczyścił trędowatych, tak
i mnie oczyszcza z grzechów w sakramencie pokuty
i pojednania, abym mogła się nawrócić i przyjmować
Go w Najświętszym Sakramencie. Czy potraﬁę to docenić, dziękując za to Bogu, tak jak Samarytanin, czy
wolę postępować po swojemu, podobnie jak uczyniło
dziewięciu pozostałych uleczonych przez Chrystusa?
Zamiast ciągle prosić Boga o wszystko, mogę okazać
Mu wdzięczność za to, co czyni dla mnie każdego dnia.
Pójście do kościoła, modlitwa, lektura Pisma Świętego, odmówienie różańca - tyle
możliwości, a tak często o nich zapominam. Podobnie Jezus chce także nauczyć mnie
wdzięczności do innych ludzi, zwłaszcza do tych, którzy na co dzień robią dla mnie o wiele
więcej, niż mi się wydaje. Chcę tak jak Samarytanin wrócić i podziękować Bogu, może
wtedy także i do mnie wypowie słowa: ,,Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła".
Monika Reinke
Z życia duszpasterstwa młodzieży

W poniedziałek, w kilkuosobowej reprezentacji
Wspólnoty Akademickiej wzięliśmy udział we
Mszy Świętej, rozpoczynającej oﬁcjalnie rok formacyjny wspólnot akademickich naszej diecezji.
Mszy przewodniczył arcybiskup Tadeusz Wojda. Po
liturgii mieliśmy okazję spotkać się przy poczęstunku z członkami innych wspólnot i ich
duszpasterzami. Natomiast we wtorek pierwszy
raz po wakacjach spotkaliśmy się w gronie
Wspólnoty Akademickiej. Spotkanie miało
charakter integracyjny - pojechaliśmy na bilard i
kręgle. Nasz rok formacyjny rozpoczęliśmy w miłej
atmosferze.

Ś.P. ks. Zygmunt Maliński:

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Drugiej Księgi Królewskiej
2 Krl 5, 14-17
Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w Jordanie,
według słowa męża Bożego, a ciało jego
na powrót stało się jak ciało małego chłopca i został oczyszczony. Wtedy wrócił do
męża Bożego z całym orszakiem, wszedł
i stanął przed nim, mówiąc: «Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga
poza Izraelem! A teraz zechciej przyjąć
dar od twego sługi!» On zaś odpowiedział: «Na życie Pana, przed którego obliczem stoję – nie wezmę!» Tamten nalegał
na niego, aby przyjął, lecz on odmówił.
Wtedy Naaman rzekł:«Jeśli już nie chcesz,
to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi,
ile para mułów unieść może, ponieważ
odtąd twój sługa nie będzie składał oﬁary
całopalnej ani oﬁary krwawej innym bogom, jak tylko Panu».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por.
2a)
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

DRUGIE CZYTANIE
Z Drugiego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Tymoteusza
2 Tm 2, 8-13
Najmilszy: Pamiętaj na Jezusa Chrystusa,
potomka Dawida. On według Ewangelii
mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca;

ale słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w
Chrystusie Jezusie, wraz z wieczną chwałą. Nauka to godna wiary: Jeżeli bowiem
z Nim współumarliśmy, z Nim także żyć
będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości,
z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze.
Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary
dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego
Łukasza
Łk 17, 11-19
Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do
Jeruzalem, przechodził przez pogranicze
Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej
wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu
trędowatych. Zatrzymali się z daleka i
głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj
się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich:
«Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy
szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z
nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił,
chwaląc Boga donośnym głosem, padł na
twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to
Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czyż nie
dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie
jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt,
kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko
ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł:
«Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

Co przypomina nam dzień 13 października? Myślę, że wielu z nas kojarzy go z portugalską wioską Fa ma, gdzie w 1917 roku Maryja objawiła się trójcę biednych
dzieci. Już trzy lata Europa pławiła się we krwi. Potężne milionowe armie walczyły
ze sobą zawzięcie na wszy-stkich frontach. W Rosji już się rodził gigantyczny potwór
- komunizm. W tym czasie, gdy zbrodnie i bezprawie rozszerzyły się na cały świat,
a cierpienie i krzywdy wyrządzone niewinnym ludziom doszły zenitu, Maryja
przyszła do ludzi z przesłaniem pokoju. W Fa mie ujawniła dzieciom trzy życzenia:
żądała pokuty, oddania się jej niepokalanemu sercu i odmawiania różańca.
Zapowiedziała, że jeśli te życzenia się spełnią, wtedy Rosja się nawróci i nastąpi
pokój. W przeciwnym razie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po
świecie i wywoła wojny i prześladowanie Kościoła. Wielu dobrych ludzi zostanie
umęczonych. Ojciec Święty będzie miał wiele do wycierpienia. Kilka narodów
zginie, w końcu niepokalane jej serce zatriumfuje. Spełnienie tej przepowiedni ma
miejsce w naszym pokoleniu. Mimo tych ostrzeżeń, mimo strasznych doświadczeń
dwóch wojen światowych, ludzkość nadal odmawia Bogu posłuszeństwa. Nakazy
religii odrzuca jako wsteczne. Oby na nas nie spadły te kary, o których mówi
przepowiednia: Nie smućcie Pana, On już jest dość obrażany. Od nieszczęścia może
nas uratować pokuta, ucieczka od grzechu i szczera poprawa życia. Maryja wskazuje
nam jako pomoc różaniec. Patrzysz na dłonie trzymające różaniec, myślisz sobie:
„zbędny trud, mechaniczna modlitwa, nikomu nie potrzebna, jaki ona ma dziś sens,
kto dziś modli się na różańcu?” Spójrz jeszcze raz na te dłonie oplecione Różańcem.
Przypomnij sobie dłonie twojej matki, babci, a może kogoś ci bliskiego. Pomyśl, jaki
sens miał w ich życiu różaniec. Zapytaj ich, może ci powiedzą o swojej przygodzie
z różańcem. Były czasy (nie tak znowu odległe), że za posiadanie różańca wybijano
ludziom zęby. Były czasy, że człowiek wygłodzony do ostatnich granic odejmował
sobie od ust szczupłą i tak normę chleba i z tego lepił paciorki. Mirosława
Grupińska, która przebywała w hitlerowskim obozie - więzieniu w Mysłowicach
pisze tak: „W naszej celi odprawiano wspólnie różaniec. Również podczas
przesłuchiwania współwięźniarek przez gestapo, trwała w celi modlitwa
różańcowa. Władze więzienia surowo pilnowały, by nie dopuszczono do nas
żadnych obrazków, modlitewników, a przede wszystkim różańców. Od czego jednak
pomysłowość ludzka? Miałyśmy sznurki od paczek. I z tych sznurków robiliśmy
różańce. Kilka udało mi się przesłać ukradkiem mamie do domu, księża z paraﬁi
zachowali je na pamiątkę. Za prawdziwy różaniec dostało się jednej z naszych
koleżanek, Oleńce Sznober. Podczas widzenia się z matką, ta usiłowała ukradkiem
podać córce różaniec. Komendant obozu zauważył ten gest. Krzyki Oleńki bes alsko
bitej na oczach matki słyszałyśmy w celi: taka była wtenczas cena za różaniec.”
Jakże zawstydzająca jest dla nas ta historia o wierności, modlitwie, kiedy my często
wcale się nie modlimy. Zabiegani sprawami powszedniego dnia rozgrzeszamy się,
zmęczeniem, sennością. W istocie, przyczyna zaniedbania modlitwy jest inna,

a mianowicie lenistwo i słaba wiara, wtedy słyszymy takie zdanie: a po co się
modlić, czyż to nie wygląda na naiwność - mówić i oczekiwać na kogoś, kto nigdy nie
przyjdzie? Modlitwa nuży swoją monotonią - jak długo można powtarzać te same
słowa? A jednak kiedy w muzyce powraca ten sam temat, słuchamy tego
z ciekawością. Albo nie nuży nas wcale wielokrotnie powtarzana opowieść
o miłości i śmierci – średniowieczna opowieść o Tristanie i Izoldzie zaczyna się od
słów: „czy chcesz słuchać o miłości i śmierci?” Różaniec jest tym muzycznym,
powracającym tematem, jest skrótową opowieścią o największej miłości i śmierci,
a właściwie tylko o miłości, która zwyciężyła śmierć. Jest na Wawelu komnata, którą
artysta ozdobił ciekawym rysunkiem, oto wzdłuż górnej krawędzi ścian ciągnie się
pasmo scen obejmujących całe życie człowieka od kolebki do grobu, podobno
malarz przedstawił tu swoje własne życie. Podobno tak swoje życie całe widzi się
w jego ostatnim momencie. W każdym razie kto chce cokolwiek zrozumieć,
koniecznie winien życie zobaczyć w całości: od początku do końca. Dlatego
odmawiamy różaniec. W tej modlitwie można oglądać, poznać, ukochać całe życie
Maryi, całe życie Jezusa, od narodzin do śmierci. To jest prawdziwa szkoła mądrości,
która pozwala zrozumieć wiele zagadek naszego osobistego życia. W każdej
tajemnicy różańca jest jakiś fragment naszego losu. Nasza droga życiowa nie jest tak
wyraźnie podzielona na części: radosną , bolesną, chwalebną. W życiu przeważnie
radość miesza się ze smutkiem. Tak było też w tych wydarzeniach ewangelicznych,
które nazywamy tajemnicami radosnymi. W chwili, gdy młoda kobieta najwięcej
szuka serdecznego zrozumienia i współczucia, Józef przemyśliwał jak ją potajemnie
opuścić. Potem znowu przyszła chwila kiedy matka pragnie mieć kawałek własnego
dachu nad głową, ale zdarzyło się, że porodziła w stajni, bo nie było dla nich miejsca
w gospodzie. A kto zmierzy ból matki szukającej zbłąkanego dziecka na ulicach
wielkiego miasta? Nawet jeśli po trzech dniach zbolała odnajdzie swoją zgubę, któż
jej te łzy wylane przywróci? Kiedy rozważamy te tajemnice i następujące po nich
bolesne, a wreszcie chwalebne, widzimy wyraźnie, że w zamiarach Bożych wszystko
kończy się dobrze. Wniebowzięcie koronuje całe życie Maryi i wyjaśnia wszystkie
bóle i cierpienia doznane w przeszłości. W istocie dopiero ta tajemnica jest radosną
w całym tego słowa znaczeniu. Różaniec jest wpleciony w nasze życie, cokolwiek
robimy w tej chwili , czy idziemy śladami Jezusa, czy odwracamy się od Niego –
nadejdzie dzień, kiedy zawoła nas do siebie, oby to był dzień wniebowzięcia
i ukoronowania!
13 października 1991

