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Słowa Ewangelii według młodych

Zawsze obok mnie

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: Łukasz Syposz, Daria Tomaszewska, Daria Pranga, 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

 

W zeszłym tygodniu spotkaliśmy się w pięcio-
osobowych grupkach. Głównym tematem tego 
spotkania była modlitwa, czyli kolejny z naszych 
drogowskazów na drodze do zbawienia. Roz-
myślaliśmy o tym jak wygląda nasza codzienna 
rozmowa z Bogiem, ile czasu nam zajmuje, jak ją 
traktujemy i czemu tak naprawdę służy. Czyta-
liśmy fragmenty z Pisma Świętego opowiadające 
o postawach różnych biblijnych bohaterów 
wobec modlitwy,  a potem dzieliliśmy się naszymi 
przemyśleniami na ten temat. Teraz wiemy, jak 
ważna jest regularna modlitwa i jak rozważanie 
Słowa Bożego w niej pomaga.

Daria Tomaszewska                

Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje    
w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam 
się spełni. 

Wiem, że Bóg jest zawsze obok mnie. On wspiera 
mnie w moim działaniu i pilnuje, bym nie upadł. 
Każdego dnia przypominam sobie o tym, jak dobry 
jest On dla mnie. Jestem latoroślą, ukochanym 
dzieckiem Boga. Ode mnie zależy, czy przyjmę Jego 
drogę, czy nie. Codziennie staram się robić wszystko 
jak najlepiej. Próbuję stawać się coraz lepszą wersją 
siebie, pomagać innym i pokazywać Słowo Boże we 
wszystkim, co robię. Niestety, nie zawsze mi się to 
udaje. Na szczęście Pan Bóg jest ciągle obok mnie. On zna moje myśli i moje czyny. On 
potrafi mnie uleczyć i oczyszcza mnie ze wszystkich moich grzechów. To właśnie dzięki 
mojemu Ojcu w niebie wiem, że zawsze Ktoś nade mną czuwa. Wiem, że muszę się starać 
żyć wedle przykazań Bożych, bo to one pomogą mi dostąpić zbawienia. 

Łukasz Syposz

Ogłoszenia parafialne

ź Jutro 3 maja – dzień naszego parafialnego odpustu. Msze święte sprawować będziemy 
według porządku niedzielnego. Suma odpustowa z okolicznościowym nabożeństwem 
odprawiona zostanie o 12.30. 

ź Młodych, którzy w tym tygodniu rozpoczną swoje egzaminy maturalne, zapraszamy na 
Mszę świętą w ich intencji jutro, o godz. 20.00.

ź W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek, po 
wieczornej Mszy św. modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne – będzie to 
modlitwa przygotowana przez młodzież w ramach inicjatywy Dekanalnych Oratoriów 
Młodych. 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 spowiedź. O 20.00 Msza nikodemowa. 

ź W związku z pandemią nadal zawieszone są piątkowo-sobotnie odwiedziny u chorych. 
Gdyby zaistniała pilna potrzeba, należy zgłosić to telefonicznie – ksiądz przyjdzie              
z posługą.

ź Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych – codziennie, o godz. 18.00. 
ź W imieniu organizatorów ubiegłotygodniowej zbiórki na rzecz hospicjów dziękujemy 

za przekazane ofiary. Zebraliśmy ponad 1500 zł. 

Nasza patronka



PIERWSZE CZYTANIE
Z Dziejów Apostolskich
Dz 9, 26-31

Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, pró-
bował przyłączyć się do uczniów, lecz 
wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest 
uczniem. Dopiero BARNABA przygarnął 
go i zaprowadził do apostołów, i opo-
wiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał 
Pana, który przemówił do niego, i z jaką 
siłą przekonania występował w Dama-
szku w imię Jezusa. Dzięki temu przeby-
wał z nimi w Jerozolimie, z siłą przekona-
nia przemawiając w imię Pana. Przema-
wiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy 
usiłowali go zgładzić. Bracia jednak, do-
wiedziawszy się o tym, odprowadzili go 
do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół 
cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei   
i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie,      
i obfitował w pociechę Ducha Świętego.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32 
(R.: por. 26a)

Będę Cię chwalił w wielkim zgroma-
dzeniu

Wypełnię moje śluby wobec czcicieli 
Boga. *
Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni,
będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają:
«Serca wasze niech żyją na wieki».

Będę Cię chwalił w wielkim zgroma-
dzeniu

Przypomną sobie i wrócą do Pana 
wszystkie krańce ziemi, *
oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy 
pogańskie.

Jemu się pokłonią wszyscy śpiący          
w ziemi, *
przed Nim zegną się wszyscy, którzy 
staną się prochem.

Będę Cię chwalił w wielkim zgroma-
dzeniu

Moja dusza będzie żyła dla Niego, †
potomstwo moje Jemu będzie służyć, *
przyszłym pokoleniom o Panu opowie.
I sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, †
który się narodzi: *
«Pan to uczynił».

Będę Cię chwalił w wielkim zgroma-
dzeniu
 

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego Jana 
Apostoła
1 J 3, 18-24

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, 
ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że 
jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed 
Nim nasze serca. A jeśli serce oskarża nas, 
to przecież Bóg jest większy niż nasze 
serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli 
serce nas nie oskarża, to mamy ufność    
w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzy-
mamy od Niego, ponieważ zachowujemy 
Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu 
podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, 
abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa 
Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, 
jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego 
przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim;   
a to, że trwa On w nas, poznajemy po 
Duchu, którego nam dał.

AKLAMACJA
(J 15, 4a. 5b)

Alleluja, alleluja, alleluja

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać 
będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc 
obfity.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 15, 1-8

Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja 
jestem prawdziwym krzewem winnym,  
a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. 
Każdą latorośl, która nie przynosi we 
Mnie owocu, odcina, a każdą, która 
przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła 
owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści 
dzięki słowu, które wypowiedziałem do 
was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę 
trwać. Podobnie jak latorośl nie może 
przynosić owocu sama z siebie – jeżeli 
nie trwa w winnym krzewie – tak samo    
i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 
Ja jestem krzewem winnym, wy – lato-
roślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, 
ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze 
Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto 
nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony 
jak winna latorośl i uschnie. Potem ją 
zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. 
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa 
moje w was, to proście, o cokolwiek 
chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój 
przez to dozna chwały, że owoc obfity 
przyniesiecie i staniecie się moimi ucz-
niami».

Barnaba - (aram. syn pocieszenia) – 
urodził się na Cyprze w żydowskiej ro-
dzinie z pokolenia Lewiego; jego właś-
ciwe imię brzmiało Józef, a przydomek 
nadali mu Apostołowie; miał należeć do 
grona 72 uczniów Pana Jezusa. Był krew-
nym św. Marka Ewangelisty, dlatego św. 
Paweł nazywa go kuzynem Ewangelisty. 
Motyw z dzisiejszego czytania sugeruje, 
że cieszył się on uznaniem i autorytetem 
wspólnoty, skoro powierzono mu przed-
stawienie Apostołom dopiero co nawró-
conego Szawła (późniejszego św. Pawła). 
Na tzw. Soborze Jerozolimskim wraz ze 
św. Pawłem byli zwolennikami dyspens-
owania przyjmujących chrześcijaństwo 
pogan od zachowywania praw religii 
żydowskiej. Historia Barnaby niknie        
z kart Dziejów Apostolskich po jego kon-
flikcie ze św. Pawłem, kiedy to wraz ze 
św. Markiem odłączyli się od Apostoła 
Narodów. Według podań miał pozostać 
na Cyprze jako pierwszy biskup i pasterz 
tej wyspy. Miał także działać w Rzymie, 
Aleksandrii, Mediolanie. Około 60 r. po-
niósł śmierć męczeńską przez ukamieno-
wanie. Jak mówi przekaz, w roku 488 
odnaleziono jego relikwie. Barnaba miał 
na piersiach Ewangelię św. Mateusza, 
którą własnoręcznie dla swojego użytku 
przepisał.

Przypominamy, że przy naszej parafii 
działa Dekanalne Oratorium Młodych 
(DOM). Ideą spotkań jest wspólna mod-
litwa młodzieży oraz każdego, kto prag-
nie wypraszać dla niej łaski. W ramach 
inicjatywy odbywają się adoracje Najśw. 
Sakramentu w intencji młodzieży. 
Zapraszamy między 19.00 a 20.00: 
ź w pierwsze czwartki miesiąca (mod-

litwa animowana przez młodych) 
ź w trzecie czwartki miesiąca

Liturgia Słowa

Dekanalne Oratorium Młodych

Trudne słowo


	Strona 1
	Strona 2

