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Słowa Ewangelii według młodych

Przykład Matki

Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej parafii pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie 
przygotowywany przez członków Wspólnoty Młodzieżowej Concordia. Niniejszy numer zredagował zespół    
w składzie: Katarzyna Bielińska, Weronika Lemke, Paweł Głowacki, Oliwia Kierznikiewicz, Michał Sikora, ks. 
Krzysztof Borysewicz. 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

Z życia duszpasterstwa młodzieży

W poniedziałek zgromadziliśmy się na najważniejszym  
ze spotkań, czyli comiesięcznej wspólnotowej Mszy 
Świętej. Podczas homilii ksiądz mówił nam o tym, że 
Chrystus uzdrawia ciało, a co ważniejsze, również du-
szę. Następnie przypomniał nam też o dwóch drogo-
wskazach na drodze do zbawienia - Niepokalanej i Du-
chu Świętym. Mówiliśmy o nich bardziej szczegółowo 
na wcześniejszych spotkaniach. Aby potwierdzić, iż 
chcemy, aby byli Oni obecni w naszym życiu, podpi-
saliśmy odpowiednie „deklaracje” w naszej wspól-
notowej kronice.                           
                                                                  Weronika Lemke

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie 
według słowa twego

Zawsze sądziłam, że to, co zaprezentowała Maryja   
w scenie zwiastowania przyszło jej z łatwością. 
Znając szczęśliwe zakończenie tego wydarzenia, my-
ślałam: „to przecież Maryja, musiało się dobrze 
skończyć”. Dopiero niedawno odkryłam znaczenie 
tej sytuacji. Przede wszystkim to, jak głęboką relację 
miała Maryja z Bogiem. Czy to niesamowite, że 
usłyszała głos Boga i uwierzyła? Ile razy ja chciałam 
usłyszeć Go, a nie usłyszałam, bo byłam tak daleko 
od Niego? Albo nawet usłyszałam, ale nie odpowie-
działam, nie uwierzyłam. Mój strach brał górę... Uderzyło mnie też to, jak bardzo Bóg znał 
Maryję. To nie przypadek, że zwrócił się właśnie do niej . Wiedział o Niej wszystko, kim 
jest, skąd pochodzi, jaka jest wewnątrz, o czym marzy... Czy ja mam taką świadomość       
o sobie? Bóg wie o mnie WSZYSTKO. On rozumie wszystko, zna mnie od tej strony, od 
której nie zna nikt. Nawet tam, gdzie ja sama jestem pogubiona, nie rozumiem siebie, On 
jest i rozumie. Dlaczego więc nie zaufam? Boże, pragnę być taka, jak Twoja najpiękniejsza 
córka Maryja, chcę brać z niej przykład, poznać tę relację z Tobą.

Katarzyna Bielińska

Ogłoszenia są aktualne na dzień 16 grudnia, kiedy to zamykamy ten numer biuletynu.  
W związku z sytuacją epidemiczną niektóre z powyższych informacji mogą ulec zmianie. 
Prosimy sugerować się wówczas treścią ogłoszeń podawanych w kościele i na stronie 
internetowej naszej parafii.  



PIERWSZE CZYTANIE
Z Drugiej Księgi Samuela
2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim do-
mu, a Pan poskromił dokoła wszystkich 
jego wrogów, rzekł król do proroka Nata-
na: «Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedro-
wym, a Arka Boża mieszka w namiocie». 
Natan powiedział do króla: «Uczyń wszy-
stko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest 
z tobą». Lecz tej samej nocy Pan skiero-
wał do Natana następujące słowa: «Idź    
i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To 
mówi Pan: „Czy ty zbudujesz Mi dom na 
mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska 
spośród owiec, abyś był władcą nad lu-
dem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą 
wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem 
przed tobą wszystkich twoich nieprzyja-
ciół. Dam ci sławę największych ludzi na 
ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludo-
wi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie 
mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy 
się więcej i ludzie nikczemni nie będą go 
już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy 
ustanowiłem sędziów nad ludem moim 
izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze 
wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapo-
wiedział, że sam Pan dom ci zbuduje. Kie-
dy wypełnią się twoje dni i spoczniesz 
obok swych przodków, wtedy wzbudzę 
po tobie potomka twojego, który wyjdzie 
z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego 
królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie 
Mi synem. Przede Mną dom twój i twoje 
królestwo będzie trwać na wieki. Twój 
tron będzie utwierdzony na wieki”».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: por. 
2a)

Na wieki będę sławił łaski Pana
O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, †

Twą wierność będę głosił moimi ustami
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: †
«Na wieki ugruntowana jest łaska», *
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

Na wieki będę sławił łaski Pana
«Zawarłem przymierze z moim wybrań-
cem, *
przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
Twoje potomstwo utrwalę na wieki *
i tron twój umocnię na wszystkie 
pokolenia».

Na wieki będę sławił łaski Pana
«On będzie wołał do Mnie: †
„Ty jesteś moim Ojcem, *
moim Bogiem, Opoką mojego zbawie-
nia”.
Na wieki zachowam dla niego łaskę *
i trwałe z nim będzie moje przymierze».

Na wieki będę sławił łaski Pana

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Rzymian
Rz 16, 25-27

Bracia: Temu, który ma moc utwierdzić 
was zgodnie z Ewangelią i moim głosze-
niem Jezusa Chrystusa, zgodnie z obja-
wioną tajemnicą, dla dawnych wieków 
ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez 
pisma prorockie na rozkaz odwiecznego 
Boga wszystkim narodom obwieszczoną, 
dla skłonienia ich do posłuszeństwa 
wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, 
przez Jezusa Chrystusa, niech będzie 
chwała na wieki wieków! Amen.

AKLAMACJA
(Łk 1, 38)

Alleluja, alleluja, alleluja

Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa 
twego.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 1, 26-38

Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta      
w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy 
poślubionej mężowi imieniem Józef, z ro-
du Dawida; a dziewicy było na imię Mary-
ja. Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź 
pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, 
błogosławiona jesteś między niewias-
tami». Ona zmieszała się na te słowa         
i rozważała, co by miało znaczyć to 
pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: 
«Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem 
łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz 
Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie 
on wielki i zostanie nazwany Synem 
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego 
praojca, Dawida. Będzie panował nad 
domem Jakuba na wieki, a Jego panowa-
niu nie będzie końca». Na to Maryja 
rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, 
skoro nie znam męża?». Anioł Jej od-
powiedział: «Duch Święty zstąpi na Cie-
bie i moc Najwyższego OKRYJE CIĘ 
CIENIEM. Dlatego też Święte, które się 
narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 
A oto również krewna Twoja, Elżbieta, 
poczęła w swej starości syna i jest już      
w szóstym miesiącu ta, którą miano za 
niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic 
niemożliwego». Na to rzekła Maryja: 
«Oto ja służebnica Pańska, niech mi się 
stanie według słowa twego». Wtedy 
odszedł od Niej Anioł.

okryć cieniem – Gabriel zapowia-
da, że poczęcie Jezusa dokona się przez 
przyjście Ducha Świętego i zacienienie 
mocą Najwyższego. Możliwe, że jest to 
język odwołujący się do Księgi Wyjścia: 
„nie mógł Mojżesz wejść do namiotu 
świadectwa, ponieważ zacienił go obłok  
i chwałą Pańską napełnił się namiot”. 
Tekst ten opisuje zwieńczenie zawarcia 
przymierza na Synaju przez zamieszkanie 
Pana wśród Izraela. Według koncepcji 
ewangelisty Maryja i Jezus przejmują 
funkcję Świątyni (Namiotu Spotkania) – 
Maryja jako Namiot (a potem Świątynia), 
w którym zamieszkał Wcielony Bóg. Fun-
kcja Świątyni Jerozolimskiej – zgodnie     
z późniejszym proroctwem Jezusa - wy-
czerpała się: w 70 roku została bezpow-
rotnie zniszczona.

Oliwia

Każdy na świecie 
musi odnaleźć swo-
je miejsce. Moim 
jest właśnie wspól-
nota. Dwa lata te-
mu, gdy do niej dołączyłam, byłam 
bardzo zamknięta w sobie, nie potrafi-
łam rozmawiać z ludźmi, a moja relacja   
z Bogiem nie była głęboka. Dziś wiem, że 
On jest moim najlepszym Przyjacielem. 
Ufam Mu i poprzez swoją wiarę chcę 
wobec innych być żywym dowodem na 
Jego istnienie.  We wspólnocie poznałam 
osoby, które pozwoliły mi być sobą. 
Ludzie z Concordii pomogli mi poznać 
siebie i zaakceptować swoje wady i za-
lety, a także nauczyli mnie pracować nad 
sobą. Cieszę się, że tu jestem, mogę 
rozwijać swoje pasje i czuję się w tym 
miejscu naprawdę dobrze. Wiem, że Bóg 
i Concordia zawsze są przy mnie.

Liturgia Słowa Trudne słowo

#ludzieCONCORDII
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