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Słowa Ewangelii według młodych

Mój wybór

Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej parafii pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie 
przygotowywany przez członków Wspólnoty Młodzieżowej Concordia, do użytku wewnętrznego Kościoła. 
Niniejszy numer zredagował zespół w składzie: Katarzyna Bielińska, Zuzanna Klasa, Paweł Głowacki, Zuzanna 
Lewandowska, Michał Sikora, ks. Krzysztof Borysewicz. Przed kościołem młodzi zbierają dobrowolne 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

Już od prawie roku kilka osób z naszej wspólnoty 
spotyka się online raz w tygodniu na tzw. „Echo". 
Ksiądz Krzysztof prowadzi wtedy katechezę o nie-
dzielnej Liturgii Słowa, a my przygotowujemy wpro-
wadzenia do poszczególnych ksiąg, z których zaczerp-
nięte są czytania. Czasami dzielimy się też naszymi 
przemyśleniami. Wcześniejsze zapoznanie się z tek-
stami Liturgii Słowa, a także sięgnięcie do kontekstów 
historyczno-kulturowych, bardzo ułatwia nam sku-
pienie na niedzielnej Mszy świętej. Gorąco zachęcamy 
do wcześniejszego przygotowania się do niedzieli i cho-
ciażby przeczytania czytań oraz Ewangelii. Pozwala to 
głębiej przeżyć to spotkanie z Bogiem, a dane Słowo 
pozostaje w sercu na dłużej.                      Zuzanna Klasa 

Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak 
trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

Moje życie jest krętą, nieznaną drogą. Codziennie 
muszę dokonywać wyborów: jak żyć, jakie mieć 
wartości, kogo posłuchać, kim zostać, co po-
stanowić. Nie raz zdarzyło się, że wybór ten był 
ogromnym wyzwaniem, bo nie był prosty albo 
oczywisty. Trudność w podejmowaniu decyzji 
wynika z tego, że co innego jako dobre postrzega 
moje ciało, a co innego dusza. Jednak muszę pa-
miętać, że tylko w Jezusie jest zbawienie. W Nim jest 
prawdziwe światło, moja wolność. W tym co do mnie mówi, czego mnie uczy. Choć często 
wydaje mi się, że ciemność mówi prawdę, że trzeba inaczej żyć, poddać się i już nie 
walczyć, to muszę pamiętać, że to Jezus jest moim ratunkiem, światłem i prawdą. Kiedy 
Jezus jest na pierwszym miejscu, wszystko inne się poukłada na swoje miejsca. Czasem 
świat pragnie, abym myślała inaczej. Kiedy wokół tylko ciężar i ciemność, wtedy trzeba 
wyjść do światła.                                                                                            Katarzyna Bielińska

Ogłoszenia są aktualne na dzień 10 marca, 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.  

ź 19 marca br., w Uroczystość św. Józefa, rozpocznie się Rok Rodziny Amoris lae��a. 
Zgodnie z życzeniem papieża Franciszka ma to być czas pochylenia się nad dokumentem 
poświęconym budowaniu życia rodzinnego. W ramach obchodów tego roku, w naszej 
parafii chcemy zapraszać małżonków na Msze święte rocznicowe, które sprawować 
będziemy w ostatnie soboty miesiąca, o godz. 17.00. Na tę Mszę świętą zapraszamy 
małżonków, którzy rocznicę swojego ślubu obchodzą w danym miesiącu. Jubilatów         
z marca (wraz z rodzinami) zapraszamy w następną sobotę (27 marca).

ź Nabożeństwa pasyjne: droga krzyżowa w piątki: dla dorosłych o 8.00 i 18.00 (co drugi 
tydzień zapraszamy także dzieci); z udziałem młodzieży o 20.00; Gorzkie Żale w nie-
dziele, o 17.00.

ź Zapraszamy do udziału w Wieczorze Modlitewnym Wokół Krzyża, który odbędzie się      
w najbliższą sobotę, o godz. 19.30 w naszym kościele. W modlitwie towarzyszyć nam 
będą: nasz parafialny chór Laudate Dominum, zespół śpiewaczy Św. Cecylia z Rumi, oraz 
chór Lutnia z Luzina. 

ź Za tydzień zaczynamy rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży. Będą one miały 
formę hybrydową. Pierwsza nauka w niedzielę, podczas Mszy św. o 11.00. Plan na 
kolejne dni podany został na stronie internetowej parafii. 



PIERWSZE CZYTANIE
Z Drugiej Księgi Kronik
2 Krn 36, 14-16. 19-23

Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud 
mnożyli nieprawości, naśladując wszel-
kie obrzydliwości narodów pogańskich     
i bezczeszcząc świątynię, którą Pan po-
święcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, 
bez ustanku wysyłał do nich swoich pos-
łańców, albowiem litował się nad swym 
ludem i nad swym mieszkaniem. Oni 
jednak szydzili z Bożych wysłanników, 
lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się      
z Jego proroków, aż wzmógł się gniew 
Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie 
było już ratunku. Spalili też Chaldejczycy 
świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozo-
limy, wszystkie jej pałace spalili i wzięli się 
do niszczenia wszystkich kosztownych 
sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król 
uprowadził na wygnanie do Babilonu        
i stali się niewolnikami jego i jego synów, 
aż do nadejścia panowania perskiego.         
I tak się spełniło słowo Pańskie wypo-
wiedziane przez usta Jeremiasza: «Dokąd 
kraj nie dopełni swych szabatów, będzie 
leżał odłogiem przez cały czas swego 
zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt 
lat». Aby się spełniło słowo Pańskie z ust 
Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, 
króla perskiego, w pierwszym roku jego 
panowania, tak iż obwieścił on również 
na piśmie w całym państwie swoim, co 
następuje: «Tak mówi Cyrus, król perski: 
Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg 
niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu 
dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli ktoś     
z was jest z całego ludu Jego, to niech Bóg 
jego będzie z nim, a niech idzie!»

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6 (R: por. 6b)

Kościele święty, nie zapomnę ciebie

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, *
płacząc na wspomnienie Syjonu.
Na topolach tamtej krainy *
zawiesiliśmy nasze harfy.

Kościele święty, nie zapomnę ciebie

Bo ci, którzy nas uprowadzili, *
żądali od nas pieśni.
Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej:*
«Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni 
syjońskich!»

Kościele święty, nie zapomnę ciebie

Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską *
w obcej krainie?
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, *
niech uschnie moja prawica.

Kościele święty, nie zapomnę ciebie

Niech mi język przyschnie do gardła, *
jeśli nie będę o tobie pamiętał,
jeśli nie wyniosę Jeruzalem *
ponad wszelką swoją radość.

Kościele święty, nie zapomnę ciebie

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Efezjan
Ef 2, 4-10

Bracia: Bóg, będąc bogaty w miłosier-
dzie, przez wielką swą miłość, jaką nas 
umiłował, i to nas, umarłych na skutek 
występków, razem z Chrystusem przy-
wrócił do życia – łaską bowiem jesteście 
zbawieni – razem też wskrzesił i razem 
posadził na wyżynach niebieskich –          
w Chrystusie Jezusie, aby w nadcho-
dzących wiekach przeogromne bogac-
two swej łaski okazać przez dobroć 
względem nas, w Chrystusie Jezusie. 
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez 
wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest 

darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt 
nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego 
dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie 
do dobrych czynów, które Bóg z góry 
przygotował, abyśmy je pełnili.

AKLAMACJA
(Por. J 3, 16)

Chwała Tobie, Królu wieków

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego 
Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie 
wieczne.

EWANGELIA
J 3, 14-21

Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana

Jezus powiedział do Nikodema: «Jak 
Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak 
trzeba, by WYWYŻSZONO Syna Człowie-
czego, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jedno-
rodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na 
świat po to, aby świat potępił, ale po to, 
by świat został przez Niego zbawiony. Kto 
wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; 
a kto nie wierzy, już został potępiony, bo 
nie uwierzył w imię Jednorodzonego 
Syna Bożego. A sąd polega na tym, że 
światło przyszło na świat, lecz ludzie 
bardziej umiłowali ciemność aniżeli 
światło: bo złe były ich uczynki. Każdy 
bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła 
i nie zbliża się do światła, aby jego 
uczynki nie zostały ujawnione. Kto 
spełnia wymagania prawdy, zbliża się do 
światła, aby się okazało, że jego uczynki 
zostały dokonane w Bogu».

wywyższyć – jedno ze znaczeń tego 
słowa odnosi się do momentu ukrzy-
żowania Chrystusa. Syn Boży musiał 
wznieść się nad ziemię (na krzyżu właś-
nie), by wskazać nam drogę do Boga. 
Istotą tego wywyższenia jest uniżenie, 
dlatego u wielu będzie ono budziło zgor-
szenie – zbawieni zostaną tylko ci, którzy 
uwierzą; drugie rozumienie tego terminu 
oznacza wyniesienie Jezusa do chwały, 
czyli przestrzeni, która jest poza naszym 
ziemskim czasem i światem.  

Zuzia

Dołączenie do wspól-
noty okazało się jedną 
z najlepszych decyzji   
w moim życiu. Od tego 
momentu nabrałam pewności siebie, co 
pomogło mi się otworzyć na drugiego 
człowieka. Poznałam w niej wielu 
wspaniałych i wartościowych ludzi. 
Nauczyłam się tworzyć piękne relacje       
z przyjaciółmi, bliskimi, a przede wszy-
stkim z Bogiem. Concordia dała mi 
umiejętność dostrzegania Boga w każ-
dym człowieku, niezależnie od tego jaki 
jest ani kim jest. Zrozumiałam, że sze-
rzenie dobra i miłości wokół siebie jest 
bardzo ważnym elementem życia. Dzięki 
Concordii wiem, czym tak naprawdę jest 
wiara i jak ważną rolę odgrywa ona         
w życiu.    

Liturgia Słowa Trudne słowo

#ludzieCONCORDII
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