Intencje mszalne

Poniedziałek 31.10
6:30 O łaskę zdrowia i potrzebne łaski
dla Marii; +Edward Bańko mies. po pog.
ź 7:30 +Franciszka Maćkowiak (6)
+Marta i Wiktor Lademann (30)
ź 18:30 +Grażyna i Stefan Blar (6 r. śm.)
+mąż Stefan i rodzice z obojga stron
+Mirosław Rekowski (r. śm.) i rodzice
Helena, Feliks, Regina i Józef Zalesińscy
ź

Wtorek 1.11
ź
ź

ź
ź
ź
ź

6:30 +Alfons; +Franciszka Maćkowiak
8:00 +rodzice: mama Bronisława, ojciec
Władysław, mama Marta, Helena, babcia Małgorzata i mąż Franciszek, Ryszard
i synowa Teresa; Rez.
9:30 +Jerzy Janca (rocz. śmierci), Marek,
Wacława, Józef Breza
11:00 +Urszula Roda; +Wacław Chłopiński
12:30 +Jan i Anna Kobiela
18:30 +Stefania, Antoni, Danuta, Kazimierz i Roman

Środa 2.11
6:30 Msze zbiorowe za zmarłych
8:00 Msze zbiorowe za zmarłych
+Franciszka Maćkowiak (8)
ź 9:00 Msze zbiorowe za zmarłych
ź 17:00 Msze zbiorowe za zmarłych
ź 18:30 Msze zbiorowe za zmarłych
ź
ź

Czwartek 3.11
6:30 +z rodz. Malinowskich, Dzienisz,
Płotka i Kre ; +Franciszek Stromski (1)
ź 7:30 +rodzice Jadwiga i Alfons oraz siostra Krystyna; +Franciszka Maćkowiak (9)
ź 18:30 +rodzice z ob. stron, mąż Hubert;
+Kazimierz Pranczke; +Stanisław Linda,
zmarli z rodz. i dusze w czyśćcu cierpiące
ź

Zaproszenie od Concordii
7:30 W podz. za otrz. łaski, z pr. o dalsze
Boże bł. dla Elżbiety i Jerzego Szlas w 55
rocz. ślubu; +Franciszka Maćkowiak (10)
ź 17:00 +mąż Gerard, rodzice i rodzeństwo z ob. stron; +rodzice z ob. stron:
Apolonia i Józef Pioch, Leokadia i Józef
Ziemann, dziadkowie i babcie z obojga
stron oraz syn Daniel
ź 18:30 +tata Bogusław; +mąż Gerard
oraz brat Andrzej i Kazimierz
ź 20:00 Dusze w czyśćcu cierpiące
ź

6:30 +Zbigniew, Piotr, Edmund, Marzena Bigus oraz Jolanta Gutkowska
+Franciszek Stromski (2)

Pierwszy krok
Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby
móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Bóg miłuje człowieka nieustannie. Jest gotowy w każdej chwili przyjąć go w objęcia. On przebacza zanim
jeszcze nawet odwrócimy wzrok od Niego. Jednak nigdy nie jest natarczywy w swoim zabieganiu o ludzką
duszę. Czeka cierpliwie. To człowiek musi wykonać ten
pierwszy krok, choćby to było tylko najmniejsze poruszenie serca, by powrócić do Jezusa. Tylko tyle i aż
tyle. Każdy z nas ma swoją sykomorę, na którą musi się
wspiąć. W głowie pojawia się pytanie - skąd mogę
wiedzieć, że to właśnie na tej drodze spotkam Jezusa?
Bóg nie zostawia człowieka samego w jego poszukiwaniach. On posyła ludzi, których często
mimochodem mijamy. Daje żywe Słowo, które karmi duszę i umacnia ją do rozeznawania,
gdzie jest większe dobro. Pęd życia i wszechobecne bodźce powodują, że tak łatwo można
zatracić w sobie zdolność do słyszenia. Wtedy warto, jak Zacheusz, utkwić wzrok w tej
ogromnej sykomorze i pomiędzy jej gałęziami, z góry i z dystansem, spojrzeć na własne
życie. Nagle może okazać się, że Jezus jest bliżej niż mi się wydaje.
Zuzanna Klasa

6:30 +Maria Szmytke w miesiąc po pog.
+Brygida i Władysław Kre
+Franciszek Stromski (3)
ź 7:30 Wynagradzająca za bluźnierstwa,
które znieważają Maryję w Jej świętych
wizerunkach; +mąż Józef, rodzice z ob.
stron i dusze w czyśćcu cierpiące
ź 15:00 Wiara i Światło
ź 18:30 Róża św. Elżbiety; +mąż Rajmund
Wojewski (4 r. śm.), brat Arkadiusz oraz
rodzice z ob. st.; +Franciszka Maćkowiak

Niedziela 6.11

ź
ź
ź

ź

ź

6:30 W podziękowaniu za otrz. łaski, z
prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę MB dla
Reginy i Andrzeja oraz całej rodziny
8:00 +za dusze w czyśćcu cierpiące
+Franciszka Maćkowiak (12)
9:30 Za Paraﬁan; +Franciszek Stromski
11:00 W podz. za otrz.łaski, z pr. o dalsze
Boże bł. i opiekę MB dla Ireny i Jana Machol (62 r. małżeństwa) oraz o wszelkie
łaski dla całej rodziny; +Zbigniew Marciniak, Helena i Stanisław Radaczyńscy
12:30 +za dusze w czyśćcu cierpiące,
rodzice, teściowie, synowie: Mirosław
i Henryk, mąż Edwin, siostra Marysia,
brat Józef
18:30 +Helena i Kazimierz
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Biuletyn liturgiczny para i NMP Królowej Polski w Wejherowie
Biuletyn liturgiczny para i NMP Królowej Polski w Wejherowie

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. Wojciech Konkol, Ks. Marcin Skoczek, Ks. Andrzej Nowak, Zuzann Klasa.
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 poniedziałek odbyło się wspólne spotkanie
naszego duszpasterstwa, które poprowadził dla
nas ks. Krzysztof Sieniawski z Leśniewa. Spotkanie zaczęliśmy modlitwą, po której nasz gość zaczął mówić o tym, jak czytanie Pisma Świętego oddziałuje na nasze życie. Śmiało można stwierdzić,
że ks. Krzysztof jest zakochany w Biblii! Wytłumaczył nam, że Słowo Boga jest niezmienne, i że Bóg
mówi zawsze do naszego dzisiaj! Nie mówi do
„wczoraj” czy „jutro”. Przykładem jest świat, w którym żyjemy. Został stworzony przez Boga i jest nieustannie podtrzymywany właśnie za pomocą Słowa!
Zuzanna Muńska

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi Mądrości
Mdr 11, 22 – 12, 2
Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na
szali, kropla rosy porannej, co opadła na
ziemię. Nad wszystkimi masz litość, bo
wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na
grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz
bowiem wszystkie byty, niczym się nie
brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś
w nienawiści, nie ukształtowałbyś tego.
Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego
nie chciał? Jakby się zachowało to, czego
byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo
to wszystko Twoje, Władco, miłujący życie! Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się
złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

AKLAMACJA

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

Por. J 3, 16

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
Królestwo Twoje królestwem wszystkich
wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje
panowanie.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy
upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

DRUGIE CZYTANIE
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14
(R.: 1b
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
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.

Z Drugiego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Tesaloniczan
2 Tes 1, 11 – 2, 2
Bracia: Modlimy się stale za was, aby Bóg
nasz uczynił was godnymi swego wezwania i aby z mocą wypełnił w was wszelkie
pragnienie dobra oraz działanie wiary.
Aby w was zostało uwielbione imię Pana
naszego, Jezusa Chrystusa – a wy w Nim –
za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. W sprawie przyjścia Pana naszego,
Jezusa Chrystusa, i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy was, bracia,
abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać
w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź
przez ducha, bądź przez mowę, bądź
przez list, rzekomo od nas pochodzący,
jakby już nastawał dzień Pański.

Alleluja, alleluja, alleluja
Tak Bóg umiłował świat, że dał
swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy,
ma życie wieczne.
Alleluja, alleluja, alleluja

Papież

Ogłoszenia paraﬁalne

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Przeżywacie teraz Tydzień Misyjny,
któremu w tym roku towarzyszą słowa:
„Będziecie moimi świadkami”. Z wdzięcznością myślę o wielu misjonarkach i misjonarzach, pochodzących z waszego kraju, którzy dają świadectwo Ewangelii
w różnych zakątkach świata. Zachęcam
was, abyście modlitwą i konkretnymi gestami solidarności wspierali ich ważną posługę. Z serca wam błogosławię.
26 października
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EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego
Łukasza
Łk 19, 1-10
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził
przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem
celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale
sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był
niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód
i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu,
zejdź prędko, albowiem dziś muszę się
zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc
z pośpiechem i przyjął Go rozradowany.
A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz
stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę
mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś
w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś
zbawienie stało się udziałem tego domu,
gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać
i zbawić to, co zginęło».

[...] Żeby doświadczyć spotkania z Nim
i zostać przemienionym przez modlitwę,
żeby wznieść się do Boga, potrzebujemy
drugiego ruchu: zejścia. Dlaczego? Co ono
oznacza? Aby wznieść się ku Niemu, musimy zejść w głąb siebie: pielęgnować
szczerość i pokorę serca, które pozwalają
nam szczerze spojrzeć na nasze słabości
i nasze wewnętrzne ubóstwo. W pokorze
bowiem stajemy się zdolni do tego, by bez
udawania przynieść Bogu to, czym naprawdę jesteśmy, ograniczenia i rany, grzechy i nieszczęścia ciążące na naszych sercach, i wzywać Jego miłosierdzia, aby nas
uzdrowił i podniósł. To On nas podnosi, nie
my.
23 października
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Dziękujemy wszystkim naszym Paraﬁanom, którzy włączyli się w przygotowanie i przeżycie 25. rocznicy konsekracji naszego kościoła. Wielkie Bóg zapłać za tę piękną uroczystość, która przypomniała nam oddanie naszej świątyni na chwałę Panu Bogu.
W niedzielę misyjną zebraliśmy 4250zł dla ks. Wiesława na misje w Boliwii. Bóg zapłać
za to wparcie. Również młodzież rozprowadzała znicze w naszej paraﬁi i zebrała 1520zł
na wyjazd 15 osób na Światowe Dni Młodzieży. Bóg zapłać.
We wtorek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu mamy obowiązek
uczestniczenia we Mszy świętej. Eucharys e sprawować będziemy według porządku
niedzielnego. Procesja z modlitwami za zmarłych na cmentarzu komunalnym o 13:00,
następnie na cmentarzu paraﬁalnym na Śmiechowie o 13:30 i Msza Święta za zmarłych
naszych paraﬁan i śp. ks. Zygmunta Malińskiego o14:00. W tym dniu biuro paraﬁalne
będzie nieczynne.
W środę 2 listopada przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień
Zaduszny. W tym dniu będą odprawione Msze Święte zbiorowe za zmarłych o 6:30,
8:00, 9:00, 17:00, 18:30. Wierni, którzy chcą włączyć swoich zmarłych do tych Mszy św.
mogą wypisać ich imiona na kartce i wrzucić do skarbony przy ołtarzu Matki Bożej.
W Dzień Zaduszny na starym cmentarzu Msza Święta o godzinie 16:00.
Za zmarłych polecanych w wypominkach modlimy od 3 do 8 listopada na różańcu, który
rozpocznie się o 17:45 odczytaniem imion i nazwisk naszych zmarłych. Prosimy wrzucać
kartki z wyraźnie napisanymi nazwiskami naszych zmarłych wraz z oﬁarami ze zdrowaśkami do skarbony przy obrazie Matki Bożej.
Od 1 do 8 listopada wierni mogą zyskać odpust zupełny za zmarłych. Warunki, jakie
należy spełnić to: nabożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych, trwanie
w stanie łaski uświęcającej, oraz modlitwa w intencjach papieża.
W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
Pierwszy Czwartek miesiąca. Po Mszy św. 7:30 i 18:30 modlimy się o powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne. Między 19:00 a 20:00 w kościele trwa Adoracja.
Pierwszy Piątek z litanią i aktem wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za
nasze i innych nieprawości po Mszy św. o 7:30 i 18:30. Okazja do spowiedzi od 17:00.
Dodatkowa pierwszopiątkowa Msza dla dzieci o 17:00. Msza Nikodemowa o 20:00.
Od 19:00 do 20:00 okazja do spowiedzi i Adoracja 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 7:30.
We wszystkie dni eucharystyczne Adoracja Najświętszego Sakramentu rano do 9:00.
Spotkanie wspólnoty Wiara i światło, skupiającej osoby z niepełnosprawnością
intelektualną, ich rodziny i przyjaciół, w najbliższą sobotę o 15:00 w kościele, a następnie w domu katechetycznym.
Kolekta w przyszłą niedzielę będzie naszą specjalną, miesięczną oﬁarą na prace
inwestycyjno-budowlane przy naszym kościele. Wróciły z renowacji kolejne naczynia liturgiczne, odnowiono feretron Matki Bożej Królowej Polski, a w ostatnim tygodniu pan
Franciszek Mielewczyk odnowił parapety przy oknach witrażowych w kościele. Dziękujemy również za oﬁary składane na ogrzewanie plebanii, domu katechetycznego,
zakrys i i kościoła. Za wszelkie oﬁary złożone na te cele składamy serdeczne Bóg zapłać!

