Strój do kościoła. Godny, czy wygodny?

?

PARAFIANIE PYTAJĄ

Kalendarzowa wiosna w pełni, więc i nasza garderoba przeżywa czas zmian. Temat więc sam
się narzuca: jak to jest z tym „świątecznym ubraniem”? Pytanie bardzo praktyczne, trochę
z zakresu katolickiego savoir-vivre, ale również oparte na… miłości bliźniego! Nie chodzi tutaj
o kwestię mody i gustu, ale powinniśmy mieć na uwadze, że przez nasz strój wyraża się nasza
wiara. Wiadomo, że na szczególne okazje ubieramy się szczególnie: urodziny, teatr, spotkanie
biznesowe… A Eucharystia - najważniejsze wydarzenie w tygodniu? Nie chodzi
o to, żeby ubierać to co mam najlepszego, najdroższego. Mój strój po prostu nie powinien
odwracać uwagi innych od tego, co najistotniejsze. Panowie: nie trzeba od razu wciskać się
w garnitur, ale pamiętajcie, że reprezentujecie swoją rodzinę, jesteście jej głową! Drogie Panie:
jesteście uobecnieniem piękna Waszej rodziny. Waszym strojem nie narażajcie mężczyzn na
łamanie 6. lub 9. przykazania – to przecież tzw. grzech cudzy. Pamiętajmy, aby nasz strój
ukazywał innym, gdzie jest zwrócone nasze serce. Uczmy także młodszych, że są inne ubrania
do szkoły, na boisko i… do kościoła. Dzieci, które widzą rodziców „szykujących się” do wyjścia
na Mszę św. od razu wyczują, że dzieje się coś ważnego. Być może ktoś uzna to za staroświeckie.
Ale zauważmy, że właśnie swoim „niecodziennym” strojem chrześcijanin może być
w niedzielę najbardziej widocznym znakiem Bożej obecności. To nic innego jak kolejna,
bardzo prosta okazja, do dawania świadectwa: Patrzcie, ten dzień jest dla mnie ważny! A dla
Ciebie?
xkb

Jeśli macie jakieś pytania związane z wiarą, duchowością, życiem para i, możecie je
przesyłać na adres podany w stopce redakcyjnej lub zapisane na kartkach przynosić do
zakrystii.

Ogłoszenia para alne

!

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

1. W najbliższą sobotę w naszej para i odbędzie się uroczystość przyjęcia dzieci do I Komunii
Świętej podczas Mszy Świętej o godz. 9.00 i 11.00.
2. W następną niedzielę dzieci pierwszokomunijne przychodzą na Mszę św. o godz. 11.00.
W białym tygodniu do piątku włącznie, dzieci pierwszokomunijne uczestniczą we Mszy św.
o godz. 18.30. W poniedziałek po Mszy rozdanie pamiątek komunijnych.
3. Spowiedź dzieci pierwszokomunijnych i rodziców odbędzie się w piątek od godz. 8.00 do
9.00 oraz od 16.00 do 17.30.
4. W piątek na godz. 19.30 zapraszamy rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Będzie to czas
sprzątania kościoła i przygotowania wystroju na uroczystość I Komunii Świętej.
5. W następną niedzielę odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie. Od godz. 17.00 do 18.30
modlitwa różańcowa. Po Mszy Świętej godz. 18.30 procesja ze świecami wokół kościoła,
nabożeństwo majowe i apel.
6. Rocznica I Komunii Świętej będzie w niedzielę, 20 maja na Mszy św. o godz. 11.00. Próba dla
dzieci rocznicowych w najbliższy czwartek o 17.00.
7. Nabożeństwa majowe odprawiane są od poniedziałku do piątku o godz. 17.30, w soboty
i w niedziele o godz. 18.00.
8. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania naszej uroczystości odpustowej
składamy serdeczne podziękowania. Bóg zapłać!
9. Ks. Marek swoich chorych odwiedzi w czwartek.
Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej para i pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie
przygotowywany przez członków Wspólnoty Młodzieżowej Concordia. Niniejszy numer zredagował zespół
w składzie: Piotr Miotk, Agata Ambroży, Konrad Oryl, Zo a Lasota-Grubba, ks. Krzysztof Borysewicz, ks. Piotr
Żynda. Skład edytorski: DlaPara i.com. Przed kościołem młodzi zbierają dobrowolne drobne o ary, z których
pokryte zostają koszty druku. Ewentualna nadwyżka pomaga w s nansowaniu akcji podejmowanych przez
Duszpasterstwo Młodzieży. Masz pytania, uwagi? Napisz do nas: biuletynczuwam@gmail.com
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O jakże wielkim ten Duch jest mistrzem! Do nauczania,
czego zechce, żadnej nie potrzebuje zwłoki. Zaledwie
ducha dotknie, poucza go. Samo Jego dotknięcie jest
nauką. Zaraz zmienia człowieczego ducha tak, iż ten nagle
wyrzeka się tego, kim był, i staje się, jakim nie był.
św. Grzegorz Wielki

Prawdziwa miłość

SŁOWA EWANGELII
WEDŁUG MŁODYCH

Miłość jest jednym z najważniejszych larów trwania wspólnoty
Kościoła. Bóg, chcąc okazać nam swoją nieograniczoną miłość
zesłał na ziemię swojego Syna, aby wybawił nas od grzechu. Jezus
oddał za każdego człowieka to, co miał najcenniejsze, czyli własne
życie. Jest to kolejny dowód i przykład na to, jak ogromna jest miłość
Pana Boga do ludzi. Jak sam mówi „Nikt nie ma większej miłości od
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.”. Bóg właśnie
przez swoją miłość i dobroć daje nam Chrystusa i zapewnia, że nie
jesteśmy jego sługami, ale przyjaciółmi. Chce, abyśmy byli blisko
Niego, abyśmy mogli trwać w nim, w Jego miłości. Nakazuje nam,
abyśmy się wzajemnie miłowali. Jakże ważna jest miłość do
bliźniego w utrzymaniu przy życiu wspólnoty Kościoła. Bez
wzajemnej miłości, nie bylibyśmy wstanie być tak blisko Boga, bo
On jest w każdym z nas, a jeżeli ktoś mówi, że miłuje Boga, a nie
potra przebaczyć i umiłować swojego brata to jak może kochać
Boga który jest w nim? Wzajemna miłość buduje, daje wspaniałe
owoce, pomaga przejść przez największe trudności. Odnajdując
w sobie i w innych miłość, odnajdujemy również Boga. Stajemy się
jego przyjaciółmi. Widzimy jego oblicze, bo Bóg jest Miłością.
Piotr Miotk

Litania

LITURGICZNE
CZY WIESZ, ŻE...

Litania - (po grecku litaneuein oznacza „modlić się nieustannie”)
modlitwa błagalna, w której wierni odpowiadają na poszczególne
wezwania powtarzając określony zwrot. Jeszcze w XVI w.
funkcjonowało ponad osiemdziesiąt litanii! Obecnie, do
odmawiania publicznego zatwierdzonych jest sześć. Wśród nich
odmawiana w maju Litania Loretańska (od nazwy włoskiej
miejscowości Loreto, gdzie znajduje się sanktuarium maryjne,
a w nim dom Matki Bożej przeniesiony tam według legendy przez
anioły…)

Liturgia Słowa

BÓG MÓWI DZISIAJ

Pierwsze czytanie Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48
Powołanie pogan do Kościoła
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr
podniósł go ze słowami: „Wstań, ja też jestem człowiekiem”. Wtedy Piotr przemówił: „Przekonuję się,
że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi
i postępuje sprawiedliwie”. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy
słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar
Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.
Wtedy odezwał się Piotr: „Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak
samo jak my?” I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby zabawił u nich
jeszcze kilka dni.
Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-4

Drugie czytanie 1 J 4, 7-10
Bóg jest miłością
Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się
z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga
ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym
przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego
jako o arę przebłagalną za nasze grzechy.
Oto słowo Boże.

Aklamacja J 14, 23
Alleluja, alleluja, alleluja
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia J 15, 9-17

Ref.: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela
Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

Z życia duszpasterstwa młodzieży

Przeznaczyłem was na to, abyście szli i przynosili owoc
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował
Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!
Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać
w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego
i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość
moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje
PRZYKAZANIE, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś
życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście
przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już
was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego,
ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie
wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby
wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię
moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali»
Oto słowo Pańskie.
9 maja, św. Katarzyna z Bolonii (1413-1463)
klaryska, patronka Bolonii, artystów i malarzy

Wszystkich młodych zapraszamy do udziału w XXII Spotkaniu Młodych LEDNICA 2000. Wyjazd
organizowany jest przez Wspólnotę Concordia działającą przy naszej para i. Szczegółowe
informacje można uzyskać w zakr ystii i na facebookowym pro lu grupy :
www.facebook.com/ConcordiaWejherowo/

Przywdziejcie zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek
szatana! Wszyscy, którzy posiadają tak szlachetne przymioty
umysłu i serca, że pragną wziąć krzyż ze względu na Pana Naszego
Jezusa Chrystusa, który poległ na polu walki, aby nam przywrócić
życie, powinni koniecznie do tego rodzaju walki przywdziać zbroję,
a szczególnie tę, którą tu po kolei wymienię. Po pierwsze pilność, po
drugie - nieufność wobec siebie samego, po trzecie - zaufanie Bogu,
po czwarte - pamięć o Męce Pańskiej, po piąte - pamięć o swojej
śmierci, po szóste - pamięć o chwale Bożej, po siódme - kierowanie się
powagą Pisma Świętego.

PRZYKAZANIE – żądanie wyrażone
przez słowo mówione lub na piśmie.
Termin ten odnosi się niekiedy w Piśmie
Świętym do relacji międzyludzkich, np.
może wyrażać żądanie rodzica względem
dziecka lub króla wobec poddanych.
Z asadniczo ma jednak znaczenie
te olog iczne i ok reśla w ymagania
wynikające z przymierza zawartego na
Synaju między Bogiem a Jego ludem.
Terminem tym określa się przede
wszystkim polecenia zawarte w Dekalogu.
W sensie szerszym odnosi się on do
różne-go rodzaju regulacji prawnych,
etycznych i kultycznych, wynikających
z Dekalogu. Przykazania nie są narzuconym przez Boga bezdusznym prawem,
lecz stanowią konsekwencję zbawczych
dzieł Boga dokonanych w historii Izraela
(wybranie, wyzwolenie z Egiptu, zawarcie
przymierza). Są również przejawem
odpowiedzialności Boga za swój lud, do
którego ma On wyłączne prawo. Odpowiedzią człowieka na Boże przykazania
ma być ich przestrzeganie, ponieważ
w skuteczny sposób przygotowują go na
przyjęcie zbawienia. Sankcją za lekceważenie przykazań jest przekleństwo.
Jezus nie odrzucił przykazań Starego
Testamentu, lecz je zaktualizował i uczynił
jeszcze bardziej radykalnymi, przez
postawienie na pierwszym miejscu
przykazania miłości Boga i bliźniego.

ŚWIĘTY TYGODNIA

