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Zakończyliśmy okres naszych spotkań duszpasterskich, które w tym roku z powodu
pandemii miały inną niż zwykle formę. W kościele sprawowane były Msze święte w intencji mieszkańców poszczególnych ulic naszej paraﬁi a w domach odbywały się
indywidualne modlitwy rodzinne. Dziękujemy za dobrą atmosferę tych spotkań oraz
za wszystkie oﬁary, które przy tej okazji były składane. Zarówno osobiście, jak i przez
paraﬁalne konto.
Od poniedziałku wraca zwyczajny porządek Mszy świętych – w dni powszednie
sprawujemy je o 6.30, 7.30 i 18.30.
We wtorek Święto Oﬁarowania Pańskiego, czyli Matki Boskiej Gromnicznej. Msze
święte z błogosławieństwem gromnic sprawować będziemy o 6.30, 8.00, 9.00, 17.00
i 18.30.
W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek
po wieczornej Mszy św. modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne, w piątek
dodatkowa okazja do spowiedzi od godz. 17.00 i nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
po Mszy św. wieczornej, potem adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy do 20.00 i okazja
do spowiedzi. O 20.00 msza nikodemowa. W sobotę o 7.30 Msza św. w intencji
fa mskiej i nabożeństwo maryjne.
W związku z pandemią, ani w piątek, ani w sobotę, księża nie odwiedzą swoich
chorych. Gdyby zaistniała pilna potrzeba, należy zgłosić to telefonicznie – ksiądz
przyjdzie z posługą.
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Słowa Ewangelii według młodych

Mój Bóg
Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie
jak uczeni w Piśmie
Każdy ma jakieś wyobrażenie Boga. Poznajemy Go
od najmłodszych lat z opowieści rodziców, dziadków,
księży. Z biegiem czasu zauważamy Jego działanie
w swoich doświadczeniach. Jednak czy zastanawiam
się jaki jest naprawdę mój Bóg? Inni ludzie mogą Go
różnie przedstawiać, jedni jako surowego króla, którego trzeba się bać, inni wręcz odwrotnie jako miłosiernego Ojca. Z tych dwóch obrazów wyłania się
także trzeci, który je łączy: nauczyciel. Mój Bóg cały
czas mnie uczy, cały czas prowadzi. Pokazuje mi
świat jaki dla mnie stworzył, naucza swojej mądrości i pomaga odkryć prawdziwego
siebie. Jednak Jego nauka jest inna od tej, którą otrzymywaliśmy dotychczas, ponieważ
Bóg najlepiej zna to, czego uczy - On sam to stworzył. Skoro widzę ten obraz, czy znajduję
go w swoim życiu? Czy mam świadomość, że On się nie myli i choć nie rozumiem sensu, to
On widzi więcej? Ja widzę tylko moje „teraz”, On widzi wszystkich „jutro”. Czy ufam Jego
słowu i nie zatrzymują mnie błędy innych?
Katarzyna Bielińska
Z życia duszpasterstwa młodzieży

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, Julia Ciąpała, 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

Podczas ubiegłego spotkania online omawialiśmy
czwarty drogowskaz na drodze do zbawienia, jakim
jest Kościół. Jest to wspólnota pielgrzymującego ludu
zjednoczona z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym,
która jest jedynym środowiskiem życia, gdzie może
rozwijać się Nowy Człowiek. Z języka greckiego słowo
„kościół” oznacza zgromadzenie. Jego zadaniem jest
kontynuowanie misji Jezusa, poprzez głoszenie
Słowa Bożego oraz udzielanie sakramentów.
Rozmawialiśmy również o hierarchicznej strukturze
Kościoła. Nasza Concordia też jest żywą komórką
wielkiego organizmu, jakim jest Kościół. Cieszymy
się, że mamy możliwość wzrastania w tej wspólnocie!
Weronika Lemke

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi Powtórzonego Prawa
Pwt 18, 15-20
Mojżesz tak przemówił do ludu: „Pan
Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród
braci twoich, podobnego do mnie. Jego
będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś
Pana Boga swego na Horebie, w dniu
zgromadzenia: «Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już
nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie
umarł»”. I odrzekł mi Pan: „Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród
ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego
usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. Jeśli ktoś nie będzie
chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, Ja od niego
zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który
prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo
wystąpi w imieniu bogów obcych, taki
prorok musi ponieść śmierć”.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por.
7d-8a)
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki
naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na
twarze, *

AKLAMACJA
klęknijmy przed Panem, który nas
stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, *
a my ludem Jego pastwiska i owcami
w Jego ręku.
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

(Mk 1, 15)
Alleluja, alleluja, alleluja
Lud, który siedział w ciemności,
ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci
wzeszło światło.

EWANGELIA
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
«Niech nie twardnieją wasze serca jak
w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje
dzieła».
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego
Pawła Apostoła do Koryntian
1 Kor 7, 32-35
Bracia: Chciałbym, żebyście byli wolni od
utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się
o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił
w związek małżeński, zabiega o sprawy
świata, o to, jak by się przypodobać
żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się
o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za
mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak
by się przypodobać mężowi. Mówię to
dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; ale po to, byście
godnie i z upodobaniem trwali przy
Panu.

Mk 1, 14-20
Słowa Ewangelii według Świętego
Marka
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do
synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego
nauką: uczył ich bowiem jak ten, który
ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był
właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on
wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie
Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić.
Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «MILCZ I WYJDŹ
Z NIEGO!» Wtedy duch nieczysty zaczął
nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł
z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że
jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa
jakaś nauka z mocą. Nawet duchom
nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim
wszędzie po całej okolicznej krainie
galilejskiej.
Trudne słowo

milcz i wyjdź z niego - demony
gromiono i podporządkowywano sobie
za pomocą poleceń w rodzaju „milcz”;
przypadki skarcenia demonów opisane
w Nowym Testamencie i innych utworach literatury starożytnej nigdy nie
zawierały formalnego stwierdzenia, np.
„napominam cię”. Demony opuszczające
opętanego powodowały zwykle jego

pobudzenie, by ich odejście było widoczne. Chociaż egzorcyści - ludzie, którzy
próbowali wypędzać demony z opętanych - posługiwali się czasami zwrotami
w rodzaju: „wyjdź z tego człowieka!”,
stanowiły one jeden z elementów rozbudowanych zaklęć magicznych. Starożytni znali dwa główne sposoby wypędzania demonów: przez wywołanie odrazy lub wypłoszenie (np. umieszczenie
korzenia o silnym zapachu przed nozdrzami opętanego w nadziei, że demon
nie będzie mógł go znieść) oraz przez
wymówienie imienia wyższego ducha, by
pozbyć się niższego demona. Ludzie byli
zdumieni, że Jezus potraﬁ skutecznie
wyganiać demony, wydając im zwyczajne
polecenie, by opuść opętanego. Tradycja
żydowska chwaliła nauczycieli, którzy
potraﬁli wydobywać głębokie prawdy
z Prawa, czasami przypisywała też im
zdolności cudotwórcze. Fakt, że Jezus
uzdrowił opętanego samym słowem, bez
rytualnych gestów czy magii, podkreśla
nadprzyrodzony charakter czynu.
#ludzieCONCORDII

Julia
Moje głębsze poznanie Boga zaczęło
się od rekolekcji przygotowujących do bierzmowania. Tam poznałam działanie
Concordii i poczułam, że chciałabym coś
zmienić w swoim życiu. Dwa tygodnie
później zdecydowałam się pójść na moje
pierwsze spotkanie. Następnym krokiem
było dołączenie do zespołu muzycznego,
w którym realizuję swój talent wokalny.
I tak małymi kroczkami włączałam się
w życie Concordii, rozwijając swoje pasje
i, co najważniejsze, odczuwając jeszcze
silniejszą moc Boga w swoim życiu. Dzięki
Wspólnocie stałam się odważniejsza,
poznałam fajnych ludzi i otworzyłam się
na miłość Boga.

