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Słowa Ewangelii według młodych

Ogłoszenia paraﬁalne

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu tych świąt: członkom
Liturgicznej Służby Ołtarza, przedstawicielom wspólnot naszej paraﬁi, panom
kościelnemu i organiście, reprezentacji chóru Laudate Dominum, państwu Barczom
i wspólnocie troski o kościół za wystrój naszej świątyni.
ź Przyszła niedziela to Święto Miłosierdzia Bożego. Przygotowujemy się do niego przez
trwającą od Wielkiego Piątku nowennę połączoną z odmawianiem koronki – po Mszy
świętej wieczornej. W samą niedzielę, na 15.00 zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia.
ź Dni Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego mają rangę uroczystości, dlatego w piątek,
9 kwietnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
ź Przypominamy o obowiązujących zasadach reżimu sanitarnego:
ź w kościele może przebywać jednocześnie 60 osób; pierwszeństwo wejścia na
liturgię mają osoby, które zamówiły intencję mszalną; możliwość wejścia na
kwadrans przed rozpoczęciem Eucharys i;
ź zachowujemy co najmniej półtorametrowe odległości między sobą;
ź poruszamy się w maseczkach i dezynfekujemy dłonie;
ź zalecamy, by Komunię św. przyjmować na rękę; osoby chcące otrzymać
Najświętszy Sakrament do ust prosimy podchodzić na końcu od strony obrazu
Matki Bożej.
ź

Zapraszamy do Domu Łaski. Osoby potrzebujące wsparcia mają możliwość uzyskania
tu bezpłatnej pomocy od psychologa, terapeuty. Jest też okazja do spowiedzi
i rozmowy z duszpasterzem. Zapraszamy w najbliższy czwartek między 18.00 a 20.00
do domu paraﬁalnego. W tym czasie w kościele trwać będzie adoracja Najświętszego
Sakramentu.
ź Biuletyn jest również dostępny na stronie internetowej www.concordia-wejherowo.pl
ź

Ogłoszenia są aktualne na dzień 31 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 naszej paraﬁi.
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: Aleksandra Matusiak, 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

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Dziejów Apostolskich
Dz 10, 34a. 37-43
Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo
w całej Judei, począwszy od Galilei, po
chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę
Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił
Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg
był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc
i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod
władzą diabła. A my jesteśmy świadkami
wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili,
zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go
trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się
nie całemu ludowi, ale nam, wybranym
uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego
zmartwychwstaniu. On nam rozkazał
ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg
ustanowił Go sędzią żywych i umarłych.
Wszyscy prorocy świadczą o tym, że
każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię
otrzymuje odpuszczenie grzechów».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23 (R.:
por. 24)
W tym dniu wspaniałym wszyscy się
weselmy
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi: *
«Jego łaska na wieki».
W tym dniu wspaniałym wszyscy się
weselmy
Prawica Pana wzniesiona wysoko, *

Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.

żywy.
Mario, ty powiedz, coś w drodze
widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały
ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój
i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud
prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

W tym dniu wspaniałym wszyscy się
weselmy

AKLAMACJA
(1 Kor 5, 7b-8a)

DRUGIE CZYTANIE

Alleluja, alleluja, alleluja

prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę *
i głosić dzieła Pana.
W tym dniu wspaniałym wszyscy się
weselmy

Z Listu Świętego Pawła Apostoła
do Kolosan
Kol 3, 1-4
Bracia: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co
w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do
tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
Umarliście bowiem i wasze życie jest
ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się
ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy
razem z Nim ukażecie się w chwale.

SEKWENCJA
Niech w święto radosne Paschalnej
Oﬁary
Składają jej wierni uwielbień swych
dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów
zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju,
o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś

Chrystus został oﬁarowany jako nasza
Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 20, 1-9
Słowa Ewangelii według Świętego
Jana
PIERWSZEGO DNIA PO SZABACIE, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno,
Maria Magdalena udała się do grobu
i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
Po-biegła więc i przybyła do Szymona
Piotra oraz do drugiego ucznia, którego
Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano
Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go
położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi
uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj
razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził
Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna,
jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł

potem także Szymon Piotr, idący za nim.
Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał
leżące płótna oraz chustę, która była na
Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami,
ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów
drugi uczeń, który przybył pierwszy do
grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem
nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi,
że On ma powstać z martwych.
Trudne słowo

pierwszy dzień po szabacie –
pierwszy dzień tygodnia, dzień Pański to
po prostu nasza niedziela. Według Ewangelii zmartwychwstanie Jezusa nastąpiło
„pierwszego dnia po szabacie”. „Tego
samego dnia” dołącza się On do dwóch
uczniów w drodze do Emaus i łamie dla
nich chleb. „Pierwszego dnia tygodnia”
ukazuje się uczniom, a za tydzień Tomaszowi. Wierni z Troady w pierwszym dniu
po szabacie zbierali się razem „na łamanie chleba”. Najstarsze świadectwa pozabiblijne potwierdzają, że niedziela to
dzień, kiedy łamano chleb i składano
dziękczynienie: „W dniu Pana, w niedzielę, gromadźcie się razem, by łamać
chleb i składać dziękczynienie” (Nauka
Dwunastu Apostołów). Bardziej szczegółowy opis znajdujemy w piśmie z II w.:
„W dniu zwanym Dniem Słońca odbywa
się zebranie wszystkich razem, z miast
i ze wsi, w jednym miejscu. Czyta się pamiętniki apostolskie lub pisma prorockie,
póki czas pozwala. Potem, kiedy czytający przerwie, starszy udziela słowem
napomnienia i zachęty do naśladowania
tak pięknych rzeczy. Następnie razem
wstajemy i modlimy się głośno. Potem,
jak już powiedziano, skoro modlitwa się
skończy, przynoszą chleb, wino i wodę,
przełożony zanosi podobnie modlitwy
i dziękczynienia ile może, a cały lud odpowiada głośno - Amen” (św. Justyn,
I Apologia).

