Intencje mszalne

Zaproszenie od Concordii

Poniedziałek 7.11

Piątek 11.11

6:30 +rodzice: Cecylia i Paweł, bracia:
Edmund, Marian, Kazimierz i siostra
Kunegunda; +Roman (30 dni po pogrz.)
ź 7:30 +Franciszek Stromski (5)
+Franciszka (ona) Maćkowiak (13)
ź 18:30 +Gertruda i Augustyn Stenka,
dziadkowie z ob. s. oraz Zdzisław i Maria
+mąż Jerzy Górecki, Waleska i Stanisław
Bulczak, siostra Małgorzata Górecka
i zmarli teściowie: Jadwiga i Jan Góreccy
+Remigiusz Golubiewski (1 rocz. śm.),
Jolanta Golubiewska

6:30 +rodzice: Marcin i Agnieszka, rodzeństwo, szwagrowie i bratowe
+Piontke Roman (2 rocz. śmierci), bracia
Ryszard, Jerzy, rodzice i teściowie
ź 7:30 Dziękcz.-błag. o zdrowie i Boże bł.
dla Julii w 18 ur.; +Franciszek Stromski
ź 18:30 +Beata Richert (7 rocz. śmierci)
+Franciszka Maćkowiak (17); O Boże
bł. dla ks. Marcina, o potrzebne łaski,
opiekę Matki Bożej i św. Marcina,
prowadzenie przez Ducha Świętego

ź

Wtorek 8.11
6:30 +mąż Mieczyław, Leon i Anna Biankowscy; +Katarzyna i Jan Mazur
ź 7:30 +teściowie: Józeﬁna i Paweł, Zbigniew i Wiesław; +Franciszek Stromski
ź 18:30 +Edward Piotrowski, Aniela Józefowska, Helena Kiepka; +Jadwiga, Klemens i Andrzej Formella
+Franciszka Maćkowiak (14)
ź

ź

Zaufaj Mu!
[...] bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.
Saduceusze od początku byli ludźmi nieufnymi - takimi
dali się poznać, więc nie dziwi mnie fakt, że nie uwierzyli też w zmartwychwstanie. Ich pytanie: “Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną?” jest
czystą retoryką, bo nie dotyka istoty problemów, a
przerzuca uwagę na rzeczy drugorzędne. Takie myślenie jest moim zdaniem świadomą pułapką i może zagrażać naszemu życiu duchowemu. Jakiś czas temu
miałam taki moment, że często zastanawiałam się, czy
robię wszystko, jak przykazał Chrystus. Sporą część czasu zajmowało mi rozmyślanie na
temat życia wiecznego. Chodzę na spotkania wspólnoty, udzielam się przy kościele, więc...
chyba mam szansę dostąpić Królestwa Bożego? Z biegiem czasu zrozumiałam, że muszę po
prostu zaufać Bogu. Wierzyć, że Jezus wycierpiał każdy trud, abym ja mogła żyć. Wierzyć, że
prawdziwie zmartwychwstał, jest każdego dnia ze mną i w tych pięknych momentach, ale
i przy każdej trudności. Staram się doceniać Jego obecność w moim życiu, bo wiem, że gdyby Go przy mnie nie było, moje życie nie byłoby takim, jakim jest. Chwała Panu!

6:30 +rodzice, rodzice chrzestni i dziadkowie z ob. str.; +Franciszka Maćkowiak
ź 7:30 +matka Anna (7 rocz. śmierci)
+Franciszek Stromski (10)
ź 18:30 +Maria Grabińska (2 rocz. śm.)
oraz Łucja Rydzyńska (2 rocz. śmierci)
+z Róży NMP oraz dusze w czyśćcu cierpiące; +Andrzej i teściowie

6:30 +Franciszka Maćkowiak (15)
7:30 +Edmund Walenczak
+Franciszek Stromski (7)
ź 18:30 Dziękcz.-błag. dla Adama z okazji
urodzin; +Łucja i Ignacy Janikowscy
+mąż Jarosław
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Czwartek 10.11
ź

ź
ź
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Słowa Ewangelii według młodych

ź

Niedziela 13.11

6:30 +Kazimierz Bobrowsi (m. po pog.)
+Franciszka Maćkowiak (16)
ź 7:30 +Stanisław Bronk, Stanisław Wieżel, rodzice i rodzeństwo z obojga stron
+Urszula Treder (1 rocz. śmierci)
ź 18:30 W podziękowaniu za otrz. łaski, z
okazji 46 rocz. ślubu Jadwigi i Andrzeja
Gola; +Gerard Lange (10 rocz. śmierci)
+Franciszek Stromski (8)
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Biuletyn liturgiczny para i NMP Królowej Polski w Wejherowie
Biuletyn liturgiczny para i NMP Królowej Polski w Wejherowie

6:30 O mądrość, świętość i odwagę dla
kapłanów
8:00 +Jarosław, Kubuś i Teresa Borcowscy oraz Zygmunt Zegzuła i zmarli z
rodzin; +Franciszka Maćkowiak (19)
9:30 Za Paraﬁan; +Franciszek Stromski
11:00 +rodzice: Irena i Gerard oraz
teściowie Wiktoria i Izydor
+Elżbieta Bach (15 rocz. śmierci),
mąż Józef, córka Danuta
12:30 +Brunon Ortmann (45 rocz. śm.)
18:30 W obronie życia

Aleksandra Schultz
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, Aleksandra
Schulz. 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

Drugiego listopada całym Duszpasterstwem udaliśmy się na cmentarz, gdzie na początku odmówiliśmy dziesiątkę różańca w intencji tych zmarłych,
których wymieniliśmy. Po wspólnej modlitwie, podzieleni na pary i małe grupy, rozeszliśmy się, aby
odwiedzić groby naszych najbliższych i zapalić na
nich znicze. Spędziliśmy ten wieczór w zadumie,
mając w pamięci naszych zmarłych.
Natalia Wasilka

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE

moich warg nieobłudnych.

AKLAMACJA

Z Drugiej Księgi Machabejskiej
2 Mch 7, 1-2. 9-14

Gdy zmartwychwstanę,
będę widział Boga

Por. Ap 1, 5b. 6b

Moje kroki mocno trzymały się Twych
ścieżek, *
nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże,
wysłuchasz, *
nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje
słowo.

Alleluja, alleluja, alleluja

Siedmiu braci razem z matką zostało
schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez
Prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: «O co
masz zamiar pytać i jakie zdobywać od
nas wiadomości? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa». Drugi zaś brat, w chwili
gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: «Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to
obecne życie. Król świata jednak nas,
którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi
i ożywi do życia wiecznego». Po nim był
męczony trzeci. Na żądanie natychmiast
wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: «Z Nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę,
a spodziewam się, że od Niego ponownie
je otrzymam». Nawet sam król i całe jego
otoczenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Gdy ten
już zakończył życie, takim samym katuszom poddawano czwartego. Konając,
tak powiedział: «Lepiej jest tym, którzy
giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez Niego zostaną wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie
będzie zmartwychwstania do życia».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8 i 15 (R.: por.
15b)
Gdy zmartwychwstanę,
będę widział Boga
Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, *
usłysz me wołanie,
wysłuchaj modlitwy *

Gdy zmartwychwstanę,
będę widział Boga
Strzeż mnie jak źrenicy oka, *
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,
ze snu powstając, nasycę się Twoim
widokiem.
Gdy zmartwychwstanę,
będę widział Boga

DRUGIE CZYTANIE
Z Drugiego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Tesaloniczan
2 Tes 2, 16 – 3, 5
Bracia:Sam Pan nasz,Jezus Chrystus i Bóg,
Ojciec nasz, który nas umiłował i przez
łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia
i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu
i dobrej mowie. Poza tym, bracia, módlcie
się za nas, by słowo Pańskie szerzyło się
i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród
was, abyśmy byli wybawieni od ludzi
przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was,
ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej.

Jezus Chrystus jest Pierworodnym
wśród umarłych,
Jemu chwała i moc na wieki wieków.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego
Łukasza
Łk 19, 1-10
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów,
którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób:
«Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał:
„Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę,
a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją
za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął
ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu
umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną?
Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę». Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego
świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz
ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu
z martwych, ani się żenić nie będą, ani za
mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie
mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi
Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to
i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa
o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”.
Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».

Papież

Ogłoszenia paraﬁalne

Ożywiajmy nasze oczekiwanie na Niebo,
ćwiczmy się w naszym pragnieniu raju.
Dobrze nam zrobi dziś postawienie sobie
pytania, czy nasze pragnienia mają coś
wspólnego z niebem. Ponieważ grozi nam
bowiem ciągłe dążenie do rzeczy przemijających, mylenie pragnień z potrzebami,
przedkładanie oczekiwań wobec świata
nad oczekiwanie Boga. Ale stracić z oczu
to, co ważne, by gonić za wiatrem, byłoby
największym życiowym błędem. Patrzmy
w górę, bo jesteśmy w drodze do Najwyższego, podczas gdy to, co na dole, nie pójdzie tam w górę: najlepsze kariery, największe sukcesy, najbardziej pres żowe
tytuły i wyróżnienia, nagromadzone bogactwa i ziemskie zyski, to wszystko zniknie w jednej chwili. A każde pokładane
w nich oczekiwanie zostanie na zawsze
zawiedzione.

ź

2 listopada

ź

ź
ź

ź

ź

ź
ź

ź
ź
ź

Kolekta w dzisiejszą niedzielę będzie nasza specjalną miesięczną oﬁarą na prace
inwestycyjno-budowlane przy naszym kościele. Wróciły z renowacji już wszystkie
naczynia liturgiczne, odnowiono feretron Matki Bożej Królowej Polski oraz odnowiono
parapety przy oknach witrażowych w kościele. Dziękujemy również za oﬁary składane
na prąd i ogrzewanie plebanii, domu katechetycznego, zakrys i i kościoła. Za wszystkie
oﬁary złożone na te cele składamy Bóg zapłać!
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przeżycie Uroczystości Wszystkich
Świętych, przejście procesją do paraﬁi św. Leona w ramach Holy Wins oraz w procesję
na cmentarzach komunalnym i paraﬁalnym oraz za udział we Mszy św. i modlitwie za
zmarłych paraﬁan i ks. proboszcza Zygmunta Malińskiego oraz troskę o jego grób.
Zapraszamy na różaniec za zmarłych do 8 listopada. O 17:30 czytamy imiona zmarłych
następnie około 18:00 odmawiamy różaniec.
Spotkanie członków Żywego Różańca w środę 9 listopada o 17:45 w kościele. Będziemy
modlili się za misje i misjonarzy, szczególnie za ks. Wiesława i zmarłych członków
Żywego Różańca.
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 Najświętszego
Sakramentu.
W czwartek będziemy obchodzić 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Msze święte w tym dniu o 6:30, 7:30 oraz o 18:30. O 9:00 przy ﬁgurze Matki Bożej na
Śmiechowie będziemy modlili się zawierzymy naszą Ojczyznę Królowej Polski. O 11:00
Msza św. w intencji Ojczyzny w Farze oraz przejście do parku i wspólne świętowanie.
Młodzież rozprowadzająca znicze zebrała w zeszłą niedzielę 1100 zł na wyjazd 15 osób
na Światowe Dni Młodzieży. Bóg zapłać za to wparcie.
Od jutra Pan Kościelny - Maciej oraz Pan organista - Wiesław, będą rozprowadzać po
domach paraﬁan poświęcone opłatki wigilijne. Nasi przedstawiciele będą posiadali
pisemne upoważnienie ks. Proboszcza. Prosimy paraﬁan o żądanie ukazania przez nich
takiego upoważnienia. Pamiętajmy, że przyjęcie opłatka i złożenie oﬁary naszym Panom
jest też formą wynagrodzenia im, za ich oﬁarną posługę dla naszej wspólnoty
paraﬁalnej.
W tym tygodniu z racji na długi weekend odwołujemy katechezę dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. i katechezę dla dorosłych.
W przyszłą niedzielę w naszym biuletynie zamieścimy kolejną homilię ŚP Ks. Zygmunta.
Przypominamy o nowym kolportażu biuletynu Czuwam. Nie jest on rozkładany na
ławkach kościoła, ale w każdą niedzielę jest 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.

