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Słowa Ewangelii według młodych

Nadzieja

Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej parafii pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie przygotowywany przez 
członków Wspólnoty Młodzieżowej Concordia. Niniejszy numer zredagował zespół w składzie: Zuzanna Klasa, Katarzyna 
Matusiak, Klaudia Gron, Magdalena Młodzińska, 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

 
Sprawozdanie Caritas

1 listopada kilkanaście osób ze wspólnoty podjęło się od-
mawiania Nowenny Pompejańskiej. Cała modlitwa trwała 
54 dni i dzieliła się na dwie części. Przez pierwszą połowę 
odmawialiśmy część błagalną, a kolejna połowa była 
poświęcona modlitwie dziękczynnej. Każdego wieczoru 
mogliśmy uczestniczyć we wspólnej modlitwie, co poma-
gało nam w codziennym odmawianiu trzech różańców. 
Nowenna pomogła mi „zaprzyjaźnić” się z modlitwą różań-
cową. Z dnia na dzień coraz bardziej doświadczałam opieki 
Maryi, Jej wsparcia i pomocy w codziennych czynnościach. 
Długo zbierałam się do rozpoczęcia nowenny, ale cały czas 
czułam, że samej może mi się nie udać. Teraz Bóg dał mi 
możliwość i wielką motywację w postaci przyjaciół, którzy 
ze mną trwali w tej modlitwie.               Katarzyna Matusiak

Na początku było Słowo...

No właśnie - Słowo, czyli coś niematerialnego, coś 
czego nie można zważyć ani zmierzyć. Narodzenie 
Jezusa jest Dobrą Nowiną, bo w jego perspektywie 
jest też Pascha i zmartwychwstanie, które stanie się 
naszym udziałem. Słowo stało się ciałem, a przecież 
ciałem Jezusa jest Kościół.  Na ołtarzu widzimy więc 
nieustannie żłóbek oraz ofiarę zarazem. Jednak na 
początku było właśnie Słowo, które jest Światłością 
oraz Mądrością i daje nadzieję na powtórne na-
rodzenie się. Człowiek bez nadziei nie miałby sensu 
istnienia. Wszystko ziemskie przeminie, wszystkie 
nasze zasługi, osiągnięcia, zobowiązania, problemy, ale pozostanie jedno - Słowo, którego 
ucieleśnieniem jest Jezus. I wraz z Nim pozostanie miłość, bezgraniczna i doskonale 
czysta, której doświadczamy jako dzieci Boże. Naszym zadaniem jest jedynie przyjąć to 
Słowo i dać o Nim świadectwo, by każdy mógł doświadczyć nadziei, która daje życie oraz 
rozpromienia ciemności grzechu i zła. Jesteśmy posłani przez Boga tak jak Jan. I to jest 
ogromny powód do radości, że sam Bóg chce mieć mnie na świadka swojego Majestatu.

Zuzanna Klasa

ź W środę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze święte będziemy spra-
wować według porządku niedzielnego.

ź W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek miesiąca. Po wieczornej Mszy 
świętej będziemy modlić się o powołania kapłańskie. Adoracja Najświętszego 
Sakramentu w ciszy – między 19.15 a 20.00.

ź U młodzieży kolportującej biuletyn można po raz ostatni nabyć modlitewniki 
Ewangelia 2021.

ź W trosce o nasze bezpieczeństwo nie mogą się odbyć odwiedziny duszpasterskie. By 
jednak wypraszać Boże błogosławieństwo dla naszych rodzin, w wyznaczone dni         
o godz. 18.30 odbywają się Msze święte w intencji mieszkańców poszczególnych ulic 
naszej parafii.  Rodziny, chcące wziąć udział w tej modlitwie, prosimy o oddelegowa-
nie jednej osoby, która przyjdzie na Mszę świętą. Po Eucharys�i rozdajemy wodę 
święconą oraz modlitwę błogosławieństwa do odmówienia w domu. Rodziny, które 
oprócz tego chciałyby porozmawiać z duszpasterzem za pośrednictwem Internetu 
mogą zgłosić się mailowo. Więcej szczegółów na temat rewizyty duszpasterskiej 
można znaleźć w biuletynie, w gablotce oraz na stronie parafii. W tym tygodniu na 
modlitwę zapraszamy: w poniedziałek mieszkańców ulic: Gdańskiej, I Brygady 
Pancernej WP, Reja, Bolduana, Mokwy, Gro�gera; we wtorek z Kaszubskiej, 
Weteranów, Ludowej, Borowiackiej; w czwartek ze Staromłyńskiej, Obrońców 
Wybrzeża, Kochanowskiego, Wyspiańskiego, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, 
Kossaka; w piątek ze Stefczyka, Morskiej i Pokoju.

ź Msze święte, które w dni powszednie stycznia miały być sprawowane o 15.30 przeno-
simy na 17.30; w soboty bez zmian – liturgia niedzielna o 18.30. 

                           

Ogłoszenia parafialne



PIERWSZE CZYTANIE
Z Mądrości Syracha
Syr 24, 1-2. 8-12

Mądrość wychwala sama siebie, chlubi 
się pośród swego ludu. Otwiera usta na 
zgromadzeniu Najwyższego i chlubi się 
przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi 
Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stwo-
rzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł:   
«W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obej-
mij dziedzictwo!» Przed wiekami, na sa-
mym początku mnie stworzył i już nigdy 
istnieć nie przestanę. W świętym przy-
bytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić 
służbę i przez to na Syjonie mocno stanę-
łam. Podobnie w mieście umiłowanym 
dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest mo-
ja władza. Zapuściłam korzenie w sław-
nym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego 
dziedzictwie.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 
J 1, 14)

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało 
Chwal, Jeruzalem, Pana, * 
wysławiaj twego Boga, Syjonie! 
Umacnia bowiem zawory bram twoich * 
i błogosławi synom twoim w tobie.

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało 
Zapewnia pokój twoim granicom * 
i wyborną pszenicą ciebie darzy. 
Zsyła na ziemię swoje polecenia, * 
a szybko mknie Jego słowo.

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało 
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, * 
Izraelowi ustawy swe i wyroki. 
Nie uczynił tego dla innych narodów, 
nie oznajmił im swoich wyroków.

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało 

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Efezjan
Ef 1, 3-6. 15-18

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On na-
pełnił nas wszelkim błogosławieństwem 
duchowym na wyżynach niebieskich –   
w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas 
przed założeniem świata, abyśmy byli 
święci i nieskalani przed Jego obliczem.   
Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako 
przybranych synów poprzez Jezusa Chry-
stusa, według postanowienia swej woli, 
ku chwale majestatu swej łaski, którą ob-
darzył nas w Umiłowanym. Przeto i ja, 
usłyszawszy o waszej wierze w Pana Je-
zusa i o miłości względem wszystkich 
świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, 
wspominając was w moich modlitwach. 
Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam 
ducha mądrości i objawienia w głębszym 
poznawaniu Jego samego. Niech da wam 
światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym 
jest nadzieja, do której On wzywa, czym 
bogactwo chwały Jego dziedzictwa 
wśród świętych.

AKLAMACJA
(1 Tm 3, 16)

Alleluja, alleluja, alleluja
Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na 
wieki.

EWANGELIA
J 1, 1-18

Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana 
(PROLOG)

Na początku było Słowo, a Słowo było     
u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na 
początku u Boga. Wszystko przez Nie się 
stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, 
co się stało. W Nim było życie, a życie 
było światłością ludzi, a światłość w cie-
mności świeci i ciemność jej nie ogar-
nęła. Pojawił się człowiek posłany przez 
Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on 
na świadectwo, aby zaświadczyć o świat-
łości, by wszyscy uwierzyli przez niego. 
Nie był on światłością, lecz został pos-
łany, aby zaświadczyć o światłości. Była 
światłość prawdziwa, która oświeca każ-
dego człowieka, gdy na świat przychodzi. 
Na świecie było Słowo, a świat stał się 
przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przy-
szło do swojej własności, a swoi Go nie 
przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je 
przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi 
Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – 
którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani       
z woli męża, ale z Boga się narodzili.         
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało 
wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od 
Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim 
świadectwo i głośno woła w słowach: 
«Ten był, o którym powiedziałem: Ten, 
który po mnie idzie, przewyższył mnie 
godnością, gdyż był wcześniej ode 
mnie». Z Jego pełności wszyscy otrzyma-
liśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo 
zostało dane za pośrednictwem Mojże-
sza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa 
Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; 
ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie 
Ojca, o Nim pouczył.

Prolog Ewangelii św. Jana, uważany 
jest powszechnie za najdojrzalszy (i za-
pewne najbardziej filozoficzny) wyraz 
nowotestamentalnej refleksji na temat 
Chrystusa. Istnieją dwa główne sposoby 
tłumaczenia historii powstania tej części 
Ewangelii. Pierwsza widzi w niej wcześ-

niejszy hymn ku chwale tajemniczego 
Logosu (logos znaczy tyle co pojawiające 
się w polskim tekście: słowo. Można je 
też tłumaczyć jako sens, myśl). Dla św. 
Jana ów Logos jest samym Jezusem. 
Druga teoria widzi w Prologu hymn litur-
giczny skomponowany przez samego Ja-
na bądź jego wspólnotę. Jakkolwiek Pro-
log interpretować, można stwierdzić, że 
wnioski z niego płynące idą dalej niż 
reszta tekstów św. Jana: bóstwo i odwie-
czne istnienie Jezusa zostają wyrażone 
tutaj bardziej wprost. Jest więc oczywis-
te, że to nie Ewangelia została napisana, 
by rozwinąć tematy podjęte w Prologu, 
ale to Prolog podsumowuje i oświetla 
Osobę i życie Jezusa, zgodnie z kierun-
kiem interpretacji podanym przez św. 
Jana w jego dziele. By lepiej zrozumieć 
ten skomplikowany fragment, w miejsce 
słowa Słowo można wstawić imię Jezus. 
 

Magdalena

Rok, w którym do-
łączyłam do wspól-
noty, był jednym    
z najbardziej uda-ych lat mojego życia. 
Kiedy pierwszy raz udałam się na 
spotkanie wspólnoty, odczułam wielką 
dobroć, której nigdy wcześniej nie 
doświadczyłam od obcych ludzi. Urzekło 
mnie to. Jestem wdzięczna za to, że gdy 
poszłam na spotkanie, przywitało mnie z 
uśmiechem tyle osób. Cieszy mnie, że 
członkowie wspólnoty ciągle się uśmie-
chają, dziękuję im za każda radosną 
chwilę w moim życiu. 

Liturgia Słowa
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Trudne słowo

Manuskrypt Ewangelii w języku greckim
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