
Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał 
się Kefas.
 
Gdy nie czuję się sobą, staram się zrobić coś, aby 
znaleźć tego przyczynę. Czasami tą przyczyną jest 
brak zauważania Boga w moich codziennych czyn-
nościach. Staram się nie zapominać, że Stwórca jest 
blisko mnie, jednak mimo to ciągnie mnie często do 
czynienia zła. Myślę, że jest tak dlatego, że szatan 
robi co tylko może, by odwieść mnie od wizji świata  
z Ojcem. Przecież mogę powiedzieć – kłamię, oszu-
kuję, sprawiam ból innym z własnego wyboru. Jest 
to absolutna prawda, ale muszę mieć na uwadze to, 
że Pan Bóg nie kieruje moim życiem w taki sposób, bym popełniała grzechy. Tym zajmuje 
się szatan – zły, przeklęty, upadły anioł. Moim celem jest dojść do momentu w życiu, kiedy 
będę mogła powiedzieć, że nieważne z jakimi przeciwnościami losu będę musiała się 
zmierzyć – moje decyzje będą podejmowane z Tatą, bo On chce dla mnie wszystkiego, co 
najlepsze. Pragnę być oczyszczona i milczeć, gdy Pan mnie o to poprosi.

Karolina Staniewicz
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Słowa Ewangelii według młodych

Utrapienie

W miniony poniedziałek spotkaliśmy się w kościele na 
naszym najważniejszym, comiesięcznym spotkaniu, 
czyli Mszy Świętej. Było to pierwsze spotkanie w no-
wym roku kalendarzowym. Głównym tematem po-
ruszanym w homilii, były  zmiany w naszym życiu. 
Ksiądz podkreślił, że nie powinniśmy się ich bać, jeśli 
w naszym życiu na co dzień szukamy Jezusa. A Jego 
spotkamy na pewno tam, gdzie doświadczamy 
cierpienia. Służbę przy ołtarzu po raz kolejny pełnili 
chłopcy z naszej wspólnoty. Trzeba przyznać, że jak na 
amatorów, wyszło im całkiem nieźle. Mamy nadzieję, 
że już niedługo będziemy mogli spotykać się częściej 
na żywo i uśmiechać się do siebie bez maseczek na 
twarzach.

Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej parafii pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie 
przygotowywany przez członków Wspólnoty Młodzieżowej Concordia. Niniejszy numer zredagował zespół    
w składzie: Karolina Stankiewicz, Daria Tomaszewska, Agata Kierznikowicz, Natalia Żbikowska, 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

 
Ogłoszenia parafialne

Daria Tomaszewska

ź Zapraszamy do udziału w Mszach świętych w intencji mieszkańców poszczególnych 
ulic naszej parafii. Sprawujemy je od poniedziałku do piątku o godz. 18.30 według 
harmonogramu, który jest podany w gablocie, na stronie parafii oraz w niedzielnych 
ogłoszeniach. Po tych Mszach św. rozdajemy wodę święconą oraz modlitwę błogo-
sławieństwa do odmówienia w domu. Rodziny, które ponadto chciałyby porozmawiać 
z duszpasterzem za pośrednictwem Internetu mogą zgłosić się mailowo. W tym 
tygodniu na modlitwę zapraszamy mieszkańców Osiedla Kaszubskiego: w ponie-
działek: 8, 9 i 1; we wtorek: 11, 14 i 15; w środę: 12 i 13; w czwartek: 16, 17 i 26; w pią-
tek: 18 i 18 cd

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

ź W czwartek po Mszy św. o 18.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do 
spowiedzi do godz. 20.00. 

ź Przypominamy o obowiązujących obostrzeniach – w kościele poruszamy się w ma-
seczkach lub przyłbicach osłaniających usta ORAZ nos, zachowujemy odpowiednie 
odległości oraz dezynfekujemy dłonie. Komunii świętej w pierwszej kolejności 
udzielamy „na rękę”. Osoby chcące przyjąć Eucharys�ę do ust prosimy podchodzić 
pod koniec, od strony obrazu Matki Bożej. Bardzo prosimy o zachowanie jak 
największej czci dla Najświętszego Sakramentu.

Ogłoszenia są aktualne na dzień 13 stycznia, kiedy to zamykamy ten numer biuletynu.                
W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną niektóre z powyższych informacji mogą ulec 
zmianie. Prosimy sugerować się wówczas treścią ogłoszeń podawanych w kościele i na stronie 
internetowej.  



PIERWSZE CZYTANIE
Z Pierwszej Księgi Samuela
1 Sm 3, 3b-10. 19

Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie 
znajdowała się ARKA PRZYMIERZA. 
Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten od-
powiedział: «Oto jestem». Potem po-
biegł do Helego, mówiąc mu: «Oto jes-
tem, przecież mnie wołałeś». Heli od-
rzekł: «Nie wołałem cię, wróć i połóż się 
spać». Położył się zatem spać. Lecz Pan 
powtórzył wołanie: «Samuelu!» Wstał 
Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: 
«Oto jestem, przecież mnie wołałeś». 
Odrzekł mu: «Nie wołałem cię, synu mój. 
Wróć i połóż się spać». Samuel bowiem 
jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie 
było mu jeszcze objawione. I znów Pan 
powtórzył po raz trzeci swe wołanie: 
«Samuelu!» Wstał więc i poszedł do He-
lego, mówiąc: «Oto jestem, przecież 
mnie wołałeś». Heli zrozumiał, że to Pan 
woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samu-
ela: «Idź spać! Gdyby jednak ktoś cię 
wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa 
Twój słucha». Odszedł Samuel, położył 
się spać na swoim miejscu. Przybył Pan    
i stanąwszy, zawołał jak poprzednim ra-
zem: «Samuelu, Samuelu!» Samuel od-
powiedział: «Mów, bo sługa Twój słu-
cha». Samuel dorastał, a Pan był z nim. 
Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu 
na ziemię.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 
(R.: por. 8a i 9a)

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Z nadzieją czekałem na Pana, * 
a On pochylił się nade mną. 

Włożył mi w usta pieśń nową, * 
śpiew dla naszego Boga.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z pło-
dów ziemi, * 
lecz otwarłeś mi uszy; 
nie żądałeś całopalenia i ofiary za 
grzechy. * 
Wtedy powiedziałem: «Oto przy-
chodzę.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

W zwoju księgi jest o mnie napisane: † 
Radością jest dla mnie pełnić Twoją 
wolę, mój Boże, * 
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu». 
Głosiłem Twą sprawiedliwość                 
w wielkim zgromadzeniu † 
i nie powściągałem warg moich, * 
o czym Ty wiesz, Panie.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian
1 Kor 6, 13c-15a. 17-20

Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, lecz 
dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana 
wskrzesił, i nas również swą mocą 
wskrzesi. Czyż nie wiecie, że ciała wasze 
są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się 
łączy z Panem, jest z Nim jednym du-
chem. Strzeżcie się rozpusty! Bo czyż 
jakikolwiek grzech popełniony przez 
człowieka jest poza ciałem? Lecz ja wam 
mówię, kto grzeszy rozpustą, przeciwko 
własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, 
że ciało wasze jest przybytkiem Ducha 

Świętego, który w was jest, a którego 
macie od Boga, i że już nie należycie do 
samych siebie? Za wielką bowiem cenę 
zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga   
w waszym ciele!

AKLAMACJA
(J 1, 41b. 17B)

Alleluja, alleluja, alleluja

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy 
Chrystusa. 
Łaska i prawda przyszły przez Niego.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 1, 35-42

Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami    
i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, 
rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj ucznio-
wie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Je-
zusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i uj-
rzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: 
«Czego szukacie?» Oni powiedzieli do 
Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – 
gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: 
«Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc       
i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia 
pozostali u Niego. Było to około godziny 
dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to 
usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był 
Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spot-
kał najpierw swego brata i rzekł do niego: 
«Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: 
Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. 
A Jezus, wejrzawszy na niego, powie-
dział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty 
będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: 
Piotr.

Arka Przymierza - była, według 
Wj 25,10-22; 37,1-15, obustronnie po-
złacaną skrzynią z drewna akacjowego, 
zaopatrzoną w dwa drążki do przenosze-
nia. Górną część Arki Przymierza otaczał  
z czterech stron złoty ornament figur 
geometrycznych. Zamknięcie Arki stano-
wiła szczerozłota płyta, zwana przebła-
galnią. Na dwóch przeciwległych krań-
cach przebłagalni umieszczono dwa klę-
czące cherubiny, wykute ze złota, które 
swymi skrzydłami okrywały Arkę. Posta-
cie te symbolizowały adorację należną 
Bogu. W Arce Przymierza przechowywa-
no jedynie tablice dekalogu. W okresie 
wędrówki Izraelitów do Palestyny już 
stanowiła centrum kultu. Na górze Syjon 
umieścił Arkę król Dawid. Odtąd Jero-
zolima stała się ośrodkiem kultu Jahwe. 
Salomon wybudował dla niej świątynię. 
Do tzw. sanktuarium, gdzie była przecho-
wywana wstęp miał tylko arcykapłan. Ar-
ka Przymierza zaginęła w 587 r. przed Chr. 

Natalia

Wspólnota jest dla 
mnie drugą rodziną, 
drugim domem, w któ-
rym mogę być sobą,   
w którym mogę być 
szczęśliwa. Do dzisiaj pamiętam dzień, 
kiedy przyszłam na pierwsze spotkanie – 
wtedy pomyślałam „co za szaleni lu-
dzie!”. Patrząc wstecz na moje życie, dziś 
mogę stwierdzić, że wspólnota to było 
coś, czego mi naprawdę brakowało. 
Dzięki niej nauczyłam się wielu rzeczy, na 
przykład tego, jak rozmawiać z Bogiem, 
czy jak zauważać Go  w drugim człowie-
ku. Wspólnota pomogła mi się otworzyć 
na wiarę, na działanie Ducha Świętego. 
Nie wyobrażam sobie, w jakim miejscu 
byłabym dzisiaj, gdyby nie Concordia.

Liturgia Słowa Trudne słowo
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