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Słowa Ewangelii według młodych

Dość lęku!

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: Natalia Gron, Agata Kierznikowicz, 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

 
Informacja od Wspólnoty Concordia

W Wielki Piątek nasza wspólnota zaangażowała się w po-
prowadzenie adoracji Pana Jezusa. Wieczorem zgroma-
dziliśmy się przy Jego Grobie, by śpiewać pieśni pasyjne, 
wspólnie się modlić oraz rozważać fragmenty biblijne do-
tyczące Męki Jezusa i postaci, które spotkał podczas swojej 
ostatniej drogi. Każda z nich udzieliła nam konkretnej 
lekcji. Na przykład Weronika – nie zwracając uwagi na 
innych, śmiało podeszła do Jezusa, aby otrzeć Jego zakrwa-
wioną twarz. Tym gestem uczy nas, abyśmy nie przejmo-
wali się opinią innych i otwarcie mówili o swojej wierze. To 
niesamowite jak wiele dla nas zrobił, ile wycierpiał. 
Wszystko to zrobił z miłości, abyśmy my mogli żyć. Tej nocy 
nie mogło nas zabraknąć czuwających przy Jego grobie.

Natalia Gron                

Choć drzwi były zamknięte z obawy przed Ży-
dami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do 
nich: «Pokój wam!»

Po ludzku myśląc, było się czego bać. Skoro zamor-
dowano Mistrza, los uczniów wydawał się przesą-
dzony. Sytuacja beznadziejna - poświęcili całe życie 
Jezusowi, a On umarł. Tym gorzej, że im też to 
groziło. Zamknęli się z obawy przed światem w do-
mu. I tak samo jak wtedy do wieczernika, tak teraz   
w sam środek mojego lęku, mojego zamknięcia się, 
beznadziei i bezradności wchodzi Jezus i mówi 
"Pokój!". Jezus, który wydawał się daleki, nieobecny, 
jest dokładnie w centrum. On zmartwychwstał! Pokonał śmierć, więc tym bardziej 
zwycięży to, co mnie niepokoi. Nie muszę więcej się lękać - Pan mój i Bóg mój jest ze mną, 
nawet w największej ciemności. Więcej - dał mi swojego Ducha ze wszystkimi darami, 
abym mógł śmiało iść przez świat i dawać świadectwo Prawdzie. Jezus jest ze mną przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata, i ciągle mówi mi "Pokój!" - niech nic cię nie smuci, 
niech nic cię nie przeraża. Bóg sam wystarczy.                                                     Michał Sikora



PIERWSZE CZYTANIE
Z Dziejów Apostolskich
Dz 4, 32-35

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszy-
stkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazy-
wał swoim tego, co posiadał, ale wszy-
stko mieli wspólne. Apostołowie z wielką 
mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pa-
na Jezusa, a wielka łaska spoczywała na 
wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał nie-
dostatku, bo właściciele pól albo domów 
sprzedawali je i przynosili pieniądze uzys-
kane ze sprzedaży, i składali je u stóp apo-
stołów. Każdemu też rozdzielano według 
potrzeby.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118 (117), 2-4. 16-18. 22-24 (R.: 
por. 1c)

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny 

Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na 
wieki».* 
Niech dom Aarona głosi: «Jego łaska na 
wieki». 
Niech wyznawcy Pana głoszą:* 
«Jego łaska na wieki».

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny 

Prawica Pana wzniesiona wysoko, * 
prawica Pańska moc okazała. 
Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła 
Pana. * 
Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć 
nie wydał.

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny 

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

w naszych oczach. 
Oto dzień, który Pan uczynił, * 
radujmy się nim i weselmy.

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny 
 

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego Jana 
Apostoła
1 J 5, 1-6

Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest 
Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy 
miłujący Tego, który dał życie, miłuje 
również tego, kto życie od Niego otrzy-
mał. Po tym poznajemy, że miłujemy 
dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypeł-
niamy Jego przykazania, albowiem mi-
łość względem Boga polega na spełnianiu 
Jego przykazań, a przykazania Jego nie są 
ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga 
zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie 
zwycięstwem, które zwyciężyło świat, 
jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, 
jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest 
Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, 
który przyszedł przez wodę i krew, i du-
cha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie      
i we krwi. Duch daje świadectwo, bo 
duch jest prawdą.

AKLAMACJA
(J 20, 29)

Alleluja, alleluja, alleluja

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; 
błogosławieni, którzy nie widzieli,           
a uwierzyli.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 20, 19-31

Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, 
tam gdzie przebywali uczniowie, choć 
drzwi były zamknięte z obawy przed 
Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku 
i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to po-
wiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Ura-
dowali się zatem uczniowie, ujrzawszy 
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Po-
kój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 
was posyłam». Po tych słowach tchnął na 
nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha 
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są 
im odpuszczone, a którym zatrzymacie, 
są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden     
z Dwunastu, zwany Didymos, nie był 
razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni 
więc uczniowie mówili do niego: «Wi-
dzieliśmy Pana!». Ale on rzekł do nich: 
«Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu 
gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce 
gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok 
Jego, NIE UWIERZĘ». A po ośmiu dniach, 
kiedy uczniowie Jego byli znowu wew-
nątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus 
przyszedł, choć drzwi były zamknięte, 
stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!». 
Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś 
tutaj swój palec i zobacz moje ręce. 
Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź 
niedowiarkiem, lecz wierzącym». To-
masz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan 
mój i Bóg mój!». Powiedział mu Jezus: 
«Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? 
Błogosławieni, którzy nie widzieli,            
a uwierzyli». I wiele innych znaków, 
których nie zapisano w tej księdze, 
uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś 
zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest 
Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście 
wierząc, mieli życie w imię Jego.

nie uwierzę - rany były czasami 
okazywane jako dowód w sądzie. Tutaj 
ich funkcja polega na poświadczeniu, że 
jest to ten sam Jezus, który umarł. We-
dług żydowskiej tradycji, zmartwych-
wstali powstaną w takiej samej postaci, 
w jakiej umarli i dopiero później Bóg ich 
uzdrowi (by każdy mógł poznać, że oso-
ba, która przed nim stoi to ta sama, która 
zmarła). Ręce – tutaj oznaczały również 
nadgarstki, w które wbijano gwoździe 
podczas ukrzyżowania. Wbicie gwoździ 
w środek dłoni nie pozwoliłoby na utrzy-
manie skazańca na krzyżu, dłoń uległaby 
bowiem rozerwaniu pod ciężarem ciała.

Benedykt XVI naucza, że nawet wtedy, 
kiedy nie jest możliwe przystąpienie do 
sakramentalnej Komunii, uczestnictwo 
we Mszy Świętej pozostaje konieczne, 
ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji 
dobrze jest żywić pragnienie pełnego 
zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, 
na przykład, praktyki komunii duchowej. 
W przyjmowaniu Komunii w formie 
duchowej trzeba uwzględnić trzy ele-
menty:
ź wzbudzić wiarę w realną obecność 

Chrystusa w Eucharys�i
ź wzbudzić  miłość ku Niemu
ź wzbudzić pragnienie, aby Jezus ze-

chciał duchowo wejść w nasze życie
Przykładowa modlitwa towarzysząca 
komunii duchowej:
Wierzę o słodki Jezu, że jesteś rzeczywi-
ście obecny pod postaciami chleba i wi-
na. Kocham Cię z całego serca! Żałuję za 
grzechy, którymi Cię obraziłem(am). 
Przyjdź do serca mojego, o Ty jedyne pra-
gnienie moje! Rzucam się w Twoje obję-
cia, oddaję Ci się cały(a), o jedyny przed-
miocie mej miłości. Nie dopuść, abym się 
kiedy miał(a) oderwać od Ciebie!

Liturgia Słowa

Komunia duchowa

Trudne słowo
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