Ogłoszenia paraﬁalne
Biuletyn liturgiczny para i NMP Królowej Polski w Wejherowie
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Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbędzie się
jutro, o godz. 19.15 w kościele.
Tegoroczne obchody ku czci św. Wojciecha, głównego patrona Polski i naszej
archidiecezji odbędą się w dziś w Bazylice Mariackiej w Gdańsku i będą
transmitowane za pośrednictwem strony: www.gdansk.pl. Eucharys i będzie
przewodniczył abp Tadeusz Wojda SAC. Początek o 12.00.
W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. O 7.30 Msza św. w intencji
fa mskiej oraz nabożeństwo maryjne. Jest to też pierwszy dzień maja. Na majowe
zapraszamy codziennie o 18.00 – również 1 maja (nie będzie tradycyjnego śpiewu przy
kapliczce na Śmiechowie).
W związku z obowiązującymi obostrzeniami nadal zawieszone są odwiedziny chorych.
Gdyby jednak zaistniała pilna potrzeba posługi sakramentalnej u chorego, prosimy
zgłaszać to telefonicznie.
Zbliża się nasz paraﬁalny odpust. 3 maja (następny poniedziałek), uroczysta suma
paraﬁalna zostanie odprawiona o godz. 12.30.
Przypominamy, że w trwającym obecnie Okresie Wielkanocnym Kościół zobowiązuje
nas do spowiedzi. Zachęcamy do korzystania z tego sakramentu, np. podczas
czwartkowych adoracji Najświętszego Sakramentu między 19.00 a 20.00.
Młodzież, która niebawem rozpocznie swoje egzaminy maturalne, zapraszamy na
Mszę świętą w ich intencji w następny poniedziałek (3 maja), o godz. 20.00.
Od ubiegłej niedzieli trwa akcja „Pola nadziei na Pomorzu”, która ma na celu
wspomożenie siedmiu ośrodków hospicyjnych na Pomorzu. Dziś po Mszy świętej
będzie można wesprzeć ﬁnansowo ich działalność. Oﬁary na ten cel zbierane są przed
kościołem do puszek. Więcej informacji i propozycji w związku z akcją można znaleźć
na plakatach oraz na stronie paraﬁi.
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Słowa Ewangelii według młodych

Mój dobry Pasterz
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje
Czy zastanawiałam się kiedyś nad sensem tych słów
nad ich głębią? Tak? To dlaczego boję się, dlaczego
nie umiem zaufać, widzę w sobie tylko samo zło
i słabość. Zwracam uwagę na wszystkie swoje
potknięcia i myślę, że On robi to samo… „Ja jestem
DOBRYM pasterzem”, „Ja ZNAM owce moje”. Wciąż
nie widzę jak Jezus mnie bardzo kocha? Tak bardzo,
że zna mnie na wylot, że nie potrzebuje żadnego
świadectwa o mnie, nawet ode mnie samej! To, że
siebie nie znam, nie jest dla Niego problemem – On
wie, jaka naprawdę jestem – to wystarczy. Mało
tego, On chce mi pokazać tę prawdę o mnie, bo wie, że tak naprawdę niosę ogromną
wartość, chce mi pokazać dlaczego mnie kocha, dlaczego jestem Jego owcą. Czy spróbuję
poznać siebie Jego oczami? Poznać świat taki, jak On pokazuje? Czy spróbuję zaufać
mojemu Pasterzowi? Nieważne, że się potknęłam, czy nawet skreśliłam. On mówi: Ja Cię
znam, wiem jaka jesteś NAPRAWDĘ, choć sama tego czasem nie widzisz.
Katarzyna Bielińska
Z życia duszpasterstwa młodzieży

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, Natalia Wasika, Paweł Głowacki, 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

W nocy z Poniedziałku Wielkanocnego na wtorek,
podtrzymując naszą wspólnotową tradycję, spotkaliśmy się na tzw. „nocce ﬁlmowej”. Pomimo
spotkania w Internecie, spędziliśmy ten czas w bardzo
miłej atmosferze. Ksiądz Krzysztof odpowiedział na
nurtujące nas pytania związane z wiarą i nauką
Kościoła, a później wykorzystaliśmy okazję do rozmowy o różnych tradycjach wielkanocnych w naszych
rodzinach. Nie zabrakło też czasu na gry – na przykład
odgadywanie tytułu ﬁlmu na podstawie opowiadanej
fabuły. Śpiewaliśmy razem piosenki, a poprzez luźne
rozmowy, mogliśmy się jeszcze lepiej się poznać.
Natalia Wasilka

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Dziejów Apostolskich
Dz 4, 8-12
Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: «Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli
przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie
dobrodziejstwa, dzięki któremu chory
człowiek odzyskał zdrowie, to niech
będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa
Chrystusa Nazarejczyka – którego wy
ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił
z martwych – że dzięki Niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest
kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą
węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem
żadnego innego imienia, przez które
moglibyśmy być zbawieni».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 4, 2. 4 i 9 (R.: por. 7b)
Kamień wzgardzony stał się fundamentem
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Lepiej się uciekać do Pana, †
niż pokładać ufność w człowieku. *
Lepiej się uciekać do Pana,
niż pokładać ufność w książętach.

EWANGELIA
w naszych oczach.

J 10, 11-18

Kamień wzgardzony stał się fundamentem

Słowa Ewangelii według Świętego
Jana

Błogosławiony, który przybywa w imię
Pańskie, *
błogosławimy wam z Pańskiego domu.
Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę
Tobie, *
Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.

Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym
pasterzem. Dobry pasterz daje życie
swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto
nie jest pasterzem, którego owce nie są
własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je
porywa i rozprasza; najemnik ucieka,
dlatego że jest najemnikiem i nie zależy
mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie
znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja
znam Ojca. Życie moje oddaję za owce.
Mam także INNE OWCE, które nie są z tej
zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna
owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje
Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję,
aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie
zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję.
Mam moc je oddać i mam moc je znów
odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od
mojego Ojca».

Kamień wzgardzony stał się fundamentem

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego Jana
Apostoła
1 J 3, 1-2
Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani
dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że
nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie
ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy
się objawi, będziemy do Niego podobni,
bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

AKLAMACJA
(J 10, 14)
Alleluja, alleluja, alleluja

Kamień wzgardzony stał się fundamentem

Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś *
i stałeś się moim Zbawcą.
Kamień odrzucony przez budujących †
stał się kamieniem węgielnym. *
Stało się to przez Pana i cudem jest

Alleluja, alleluja, alleluja

Trudne słowo

inne owce - sformułowanie to
najprawdopodobniej odnosi się do
przyszłych pokoleń wierzących, a także
do późniejszego przyjścia pogan („Greków”) do Jezusa, które Jan wspomina
dwukrotnie (J 7,35; 12,20-22). W czasie
gdy Ewangelia św. Jana była już spisana,
wspólnota Janowa wiedziała o istnieniu
innych wspólnot chrześcijańskich, szczególnie tych, których tradycja sięgała
apostoła Piotra (J 21,15-19), któremu
również nadano tytuł „pasterz”. Uwaga
ta może być zatem aluzją do chrześcijan,
którzy nie należeli do „owczarni” Janowej.

Litania Loretańska
W związku z rozpoczynającym się w sobotę majem, a wraz z nim nabożeństwami majowymi, przypominamy, że 20
czerwca 2020 r., Stolica Apostolska
wprowadziła nowe wezwania do odmawianej w tym czasie Litanii Loretańskiej.
Są to:
ź Matko miłosierdzia (po Matko Kościoła)
ź Matko nadziei (po Matko łaski Bożej)
ź Pociecho migrantów (po Ucieczko
grzesznych).
Odnośnie do wezwania Matko miłosierdzia, które w polskiej wersji Litanii już
było w użyciu po wezwaniu Matko łaski
Bożej, odtąd będzie znajdować się w nowym miejscu. Ks. Dominik Ostrowski,
sekretarz Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przypomniał ponadto, że „nie można dokładać dodatkowych wezwań (np. Królowo świata)
tylko dla dokończenia symetrycznej frazy
melodycznej”. „W litaniach priorytetem
jest tekst modlitwy, a nie melodia, dlatego należy promować lub komponować
takie melodie litanii, które nie zakładają
parzystej liczby wezwań” – podkreślił.
W obecnym kształcie Litania loretańska
ma 55 wezwań do Matki Bożej.

