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Słowa Ewangelii według młodych

Słodkie orzeźwienie

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: Zuzanna Klasa, Daria Pranga, Agata Kierznikowicz, Daria Tomaszewska, 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

 

Po długim wyczekiwaniu akademicka część naszej wspól-
noty doczekała się integracyjnych rekolekcji. Myślą prze-
wodnią weekendu był fragment Ewangelii według św. Jana: 
„Nazwałem was przyjaciółmi.” Na rekolekcjach uczestniczy-
liśmy między innymi w konferencjach księdza Krzysztofa, 
Eucharys�i i adoracji. Oczywiście nie moglibyśmy nazwać 
wyjazdu udanym bez jednoczesnego siedzenia do późna, 
wspólnych gier i rozmów. Rekolekcje dały nam dużo 
odpowiedzi, ale dzięki nim zrodziły się w nas też pytania. Czy 
mam z Bogiem relację jak z przyjacielem? Czy rozmawiam     
z Nim o wszystkim, co dla mnie ważne, ale też zwyczajnie      
o mojej codzienności? Czy dzielę się z Nim swoimi uczu-
ciami?                                                                      Daria Pranga

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi 
was do całej prawdy 

Tak często zapominany podczas modlitwy, nieu-
chwytny, trudny do wyobrażenia, a zarazem niesa-
mowicie bliski w każdej sekundzie życia, będący jak 
subtelny podmuch wiatru. To właśnie Duch Święty - 
Paraklet - towarzyszy każdemu oddechowi Nowego 
Człowieka, którym stajemy się po Chrzcie Świętym. 
Dzięki Pocieszycielowi możemy wyznawać, że Jezus 
jest Panem. On nas uzdalnia, by, choć częściowo, 
pojąć Misterium, jakim jest Kościół. On jest światłem 
naszego sumienia, orzeźwia i rozpala na nowo naszą 
wiarę i pomaga doskonalić się w miłości na wzór Jezusa. Epitety Ducha Świętego można 
wymieniać bez końca, choć to nie o to w tym wszystkim chodzi. Gdy uświadomię sobie, że 
On jest cały czas przy mnie i przenika mnie, to mogę zacząć z Nim współpracować, czyli 
zaufać i oddać swoją codzienność, by mnie prowadził. Wtedy dostrzegę również owoce 
Ducha, które wymienia w swoim liście św. Paweł. Wśród nich pokój serca - jedno z pię-
kniejszych uczuć, które może doświadczyć wierzący, bo jest ono skutkiem całkowitej 
wolności, którą daje jedynie Chrystus.                                                                Zuzanna Klasa

Czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

ź Jutro Święto NMP Matki Kościoła. Msze święte sprawować będziemy o 6.30, 8.00, 9.00, 
17.00 i 18.30. 

ź Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych - codziennie, o godz. 18.00. 
ź W najbliższą sobotę, o godz. 10.30 ostatnia grupa dzieci przyjmie swoją Pierwszą 

Komunię św. Spowiedź św. dla dzieci i ich rodziców będzie w piątek od 8.30 do 9.30          
i między 17.00 a 18.00. Terminarz prób przed uroczystością jest podany na stronie 
naszej parafii. Ze względu na reżim sanitarny, zaproszonych gości prosimy o uczestni-
czenie we Mszy św. przez TV Chopin lub on-line. 

ź Małżonków, którzy obchodzą swoje jubileusze w maju zapraszamy wraz z rodzinami na 
Mszę św. w ich intencji w najbliższą sobotę, o godz. 17.00. Przypominamy, że inicjatywa 
ta wiąże się z obchodami  ogłoszonego przez papieża Franciszka roku Amoris lae��a.

ź Członków Żywego Różańca zapraszamy na comiesięczną Mszę św. i modlitwę różań-
cową w następną niedzielę, o 8.00. 

ź Choć dziś kończy się okres wielkanocny, to Kościół daje nam jeszcze tydzień na wypeł-
nienie obowiązku spowiedzi wielkanocnej. Zapraszamy do skorzystania z tego sakra-
mentu - w dni powszednie na kwadrans przed rozpoczęciem Mszy świętej, w niedzielę 
na początku Eucharys�i, oraz w czwartek między 19.00 a 20.00.

ź W dniach 18-19 czerwca w parafii św. Anny i Joachima w Gdańsku Letnicy odbędzie się 
weekendowy kurs dla narzeczonych „Czystość Serca”. Zajęcia będą się odbywały           
w kościele parafialnym oraz on-line. Prowadzić je  będzie duszpasterz, doradcy rodzinni 
i kilka małżeństw, które od wielu lat są zaangażowani w tego typu rekolekcje. Szczegóły 
można znaleźć na stronie internetowej naszej parafii. 

ź W najbliższy czwartek nasz parafianin, ks. Wiesław Mielewczyk zostanie oficjalnie 
posłany przez Kościół do posługi misyjnej w Boliwii. Zachęcamy do modlitwy w intencji 
ks. Wiesia. Sama uroczystość będzie transmitowana za pośrednictwem Facebooka. 
Początek w czwartek, o 11.00. 

ź być człowiekiem (formacja ludzka) – ksiądz musi mieć zdolność 
budowania relacji z bliźnim; nie może brakować mu uprzejmości, 
prawdomówności, czy gościnności. 

ź być w stałym kontakcie z Bogiem (formacja duchowa) – dobry 
ksiądz musi mieć dojrzałą relację ze Stwórcą. W seminarium jest 
codzienna Eucharys�a, medytacja Słowa Bożego, adoracja 
Najświętszego Sakramentu czy nabożeństwa.  

ź zdroworozsądkowo oceniać rzeczywistość w świetle Bożych nauk (formacja intelek-
tualna) – wyższe wykształcenie klerycy zdobywają w czasie sześcioletnich studiów.

ź służby w Kościele (formacja pastoralna) – po każdym roku akademickim klerycy odby-
wają praktyki w hospicjach, na pielgrzymkach i wyjazdach duszpasterskich, a także 
praktyki w szkole.                                                                        Więcej na: www.gsd.gda.pl

Czego uczą w seminarium?



PIERWSZE CZYTANIE
Z Dziejów Apostolskich
Dz 2, 1-11

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, 
znajdowali się wszyscy razem na tym sa-
mym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nie-
ba szum, jakby uderzenie gwałtownego 
wichru, i napełnił cały dom, w którym 
przebywali. Ukazały się im też jakby języki 
ognia, które się rozdzielały, i na każdym    
z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali na-
pełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mó-
wić obcymi językami, tak jak im Duch po-
zwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeru-
zalem pobożni Żydzi ze wszystkich naro-
dów pod słońcem. Kiedy więc powstał 
ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, 
bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali   
w jego własnym języku. Pełni zdumienia   
i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy 
przemawiają, nie są Galilejczykami? Jak-
żeż więc każdy z nas słyszy swój własny 
język ojczysty? – Partowie i Medowie,       
i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Ju-
dei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii 
oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, 
które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzy-
mu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy         
i Arabowie – słyszymy ich głoszących       
w naszych językach wielkie dzieła Boże».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 
34 (R.: por. 30)

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
ziemię 

Błogosław, duszo moja, Pana, * 
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki! 
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, * 
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
ziemię 

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją * 
i w proch się obracają. 
Stwarzasz je, napełniając swym 
Duchem, * 
i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
ziemię 

Niech chwała Pana trwa na wieki, * 
niech Pan się raduje z dzieł swoich. 
Niech miła Mu będzie pieśń moja, * 
będę radował się w Panu.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
ziemię 
 

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Galatów
Ga 5, 16-25

Bracia: Postępujcie według ducha, a nie 
spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem 
do czego innego dąży niż duch, a duch do 
czego innego niż ciało, i stąd nie ma 
między nimi zgody, tak że nie czynicie 
tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie 
się prowadzić duchowi, nie będziecie 
podlegać Prawu. Jest zaś rzeczą wiado-
mą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nie-
rząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwo-
chwalstwo, czary, nienawiść, spory, za-
wiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, nie-
zgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hu-
lanki i tym podobne. Co do nich zapo-
wiadam wam, jak to już zapowiedziałem: 
ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, 
królestwa Bożego nie odziedziczą. Owo-
cem zaś Ducha jest: miłość, radość, po-
kój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 

wierność, łagodność, opanowanie. Prze-
ciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, 
którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzy-
żowali ciało swoje z jego namiętnościami 
i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do 
Ducha się też stosujmy.

AKLAMACJA

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdź, Duchu Święty, 
napełnij serca swoich wiernych 
i zapal w nich ogień swojej miłości.

EWANGELIA
J 15, 26-27; 16, 12-15

Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam 
poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od 
Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. 
Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze 
Mną od początku. Jeszcze wiele mam 
wam do powiedzenia, ale teraz znieść 
nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch 
Prawdy, doprowadzi was do całej praw-
dy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale 
powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oz-
najmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie oto-
czy chwałą, ponieważ z mojego weźmie   
i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, 
jest moje. Dlatego powiedziałem, że       
z mojego weźmie i wam objawi».

sekwencja - łac. sequen�a znaczy 
„ciąg dalszy” i wskazuje na jej pochodze-
nie: było to poetyckie rozwinięcie śpie-
wu „Alleluja”. W XI w. sekwencja stała się 
samodzielnym gatunkiem muzycznym, 
oddzielonym od „Alleluja”.
ź sekwencje nie są lekturą biblijną, ale 

poetyckim komentarzem do Ewan-

gelii;
ź sekwencje należą do śpiewów włas-

nych liturgii (jak np. psalm), nie towa-
rzyszących (jak np. śpiew na wejście);

ź w czasie sekwencji należy siedzieć, 
ponieważ jest ona bardziej pamiątką 
starej tradycji niż częścią „Alleluja”; 
nie ma przepisu mówiącego, że wier-
ni wstają na sekwencję;

ź sekwencję śpiewa kantor lub schola, 
a nie lud;

ź nie wolno sekwencji recytować.
źródło: www.liturgia.pl

Liturgia Słowa

Nasza patronka

Trudne słowo
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