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Słowa Ewangelii według młodych

Jak wierzę?

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: Karolina Stankiewicz, Natalia Gron, 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

Z życia duszpasterstwa młodzieży

 

W miniony poniedziałek na naszym spotkaniu zawitał 
kolejny gość - kleryk Karol z Gdańskiego Seminarium Du-
chownego. Przybliżył nam znaczenie nowo poznanego dro-
gowskazu - liturgii. Temat wydaje się prosty, jednak jest 
bardzo obszerny i można by o nim sporo rozmawiać. Kleryk 
opowiedział nam, jak on przeżywa liturgię, a podczas 
prezentacji przedstawił nam kilka ważnych pojęć i cieka-
wostek związanych z naszym tematem. My także mogliśmy 
podzielić się swoim świadectwem dotyczącym liturgii i za-
dać kilka pytań klerykowi. Było to bardzo przyjemne i owo-
cne spotkanie. Warto w liturgii uczestniczyć całym sobą – 
przez świadomie wykonywane gesty, głośne i wyraźne 
odpowiedzi oraz śpiew. Wszystko po to, by w 100% wyko-
rzystać czas na spotkanie z Jezusem.                  Natalia Gron

Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę zna-
kami, które jej towarzyszyły.

Jestem osobą, która często nie uwierzy, dopóki nie 
zobaczy. Zdaję sobie sprawę, że to zły nawyk, pró-
buję się go pozbyć. Wiem, że Pan Bóg jest przy mnie 
w każdym momencie mojego życia. Patrzy na mnie, 
ale często też daje znaki, które mają mi pomóc za-
uważyć Jego miłość. Chciałabym umieć widzieć je 
wszystkie, postępując zgodnie z wolą Ojca. Boję się, 
że w przyszłości zbłądzę i wybiorę złą drogę. Nie chcę 
tego, lecz muszę brać pod uwagę wszystkie możli-
wości. Co jeśli na mojej drodze pojawi się ktoś, kto 
będzie na tyle przekonujący, że mu uwierzę? W moich codziennych modlitwach proszę 
Tatę, by pomógł mi trwać w bliskiej relacji z Nim przez całe moje życie. Ufam Mu i jestem 
pewna, że ktoś tak bliski jak Pan nie pozwoli na to, abym zwątpiła. Pomaga mi tym co-
tygodniowa Eucharys�a, osobista lektura Słowa Bożego czy też słuchanie piosenek reli-
gijnych moich ulubionych wykonawców. Chcę, żeby relacja z Bogiem codziennie się po-
głębiała. Chwała Panu!                                                                               Karolina Stankiewicz

Czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego



PIERWSZE CZYTANIE
Z Dziejów Apostolskich
Dz 1, 1-11

Pierwszą Księgę napisałem, TEOFILU,         
o wszystkim, co Jezus czynił i czego na-
uczał od początku aż do dnia, w którym 
dał polecenia apostołom, których sobie 
wybrał przez Ducha Świętego, a potem 
został wzięty do nieba. Im też po swojej 
męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazy-
wał się im przez czterdzieści dni i mówił    
o królestwie Bożym. A podczas wspól-
nego posiłku przykazał im nie odchodzić  
z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy 
Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie – mó-
wił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce 
zostaniecie ochrzczeni Duchem Świę-
tym». Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy 
w tym czasie przywrócisz królestwo Izra-
ela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to 
rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec 
ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty 
zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i bę-
dziecie moimi świadkami w Jeruzalem      
i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce 
ziemi». Po tych słowach uniósł się w ich 
obecności w górę i obłok zabrał Go im 
sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się 
w Niego, jak wstępował do nieba, przy-
stąpili do nich dwaj mężowie w białych 
szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dla-
czego stoicie i wpatrujecie się w niebo? 
Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyj-
dzie tak samo, jak widzieliście Go wstę-
pującego do nieba».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6)

Pan wśród radości wstępuje do nieba

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, 
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,

bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Pan wśród radości wstępuje do nieba

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzy-
ków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Pan wśród radości wstępuje do nieba

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Pan wśród radości wstępuje do nieba 
 

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Efezjan
Ef 4, 1-13

Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, 
abyście postępowali w sposób godny 
powołania, do jakiego zostaliście wezwa-
ni, z całą pokorą i cichością, z cierpliwo-
ścią, znosząc siebie nawzajem w miłości. 
Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki 
więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i je-
den Duch, bo też zostaliście wezwani do 
jednej nadziei, jaką daje wasze powoła-
nie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden 
chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszy-
stkich, który jest i działa ponad wszy-
stkimi, przez wszystkich i we wszystkich. 
Każdemu zaś z nas została dana łaska 
według miary daru Chrystusowego. Dla-
tego mówi Pismo: «Wstąpiwszy na wyso-
kości, wziął do niewoli jeńców, rozdał 
ludziom dary». Słowo zaś „wstąpił” cóż 

oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do 
niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, 
jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie 
niebiosa, aby wszystko napełnić. On też 
ustanowił jednych apostołami, innych 
prorokami, innych ewangelistami, in-
nych pasterzami i nauczycielami, aby 
przysposobili świętych do wykonywania 
posługi dla budowania Ciała Chrystu-
sowego, aż dojdziemy wszyscy razem do 
jedności wiary i pełnego poznania Syna 
Bożego, do człowieka doskonałego, do 
miary wielkości według Pełni Chrystusa.

AKLAMACJA
(Mt 28, 19a. 20b)

Alleluja, alleluja, alleluja

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni,  
aż do skończenia świata.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mk 16, 15-20

Słowa Ewangelii według Świętego 
Marka

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powie-
dział do nich: «Idźcie na cały świat i gło-
ście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie 
zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 
potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą 
tym, którzy uwierzą: w imię moje złe 
duchy będą wyrzucać, nowymi językami 
mówić będą; węże brać będą do rąk,        
i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie 
im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, 
a ci odzyskają zdrowie». Po rozmowie     
z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba     
i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli   

i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współ-
działał z nimi i potwierdzał naukę zna-
kami, które jej towarzyszyły.

Teofil - był chrześcijaninem. Jemu św. 
Łukasz (autor Dziejów Apostolskich oraz 
Ewangelii) zadedykował swoje dzieło. 
Imię Teofil oznacza dosłownie ‘miły Bo-
gu’, dlatego możliwy jest też sens prze-
nośny tej dedykacji: przesłanie dwuczę-
ściowej opowieści jest skierowane do 
umiłowanych przez Boga.

Liturgia Słowa

Nasza patronka

Trudne słowo
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