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Słowa Ewangelii według młodych

Mój Władca świata

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, Katarzyna Matusiak, Paweł Głowacki, Zuzanna Klasa, 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 ubiegłą sobotę w naszej parafii świętowaliśmy Wigilię 
Zesłania Ducha Świętego. W tym roku wieczór miał nieco 
inną formę niż zazwyczaj. Świętowanie rozpoczęliśmy od 
modlitwy do Ducha Świętego, po której gościnnie w naszej 
parafii konferencję wygłosił ksiądz Krzysztof Grzemski.        
W drugiej części programu uwielbialiśmy Boga podczas 
prowadzonej przez naszą koleżankę adoracji, ubogaconej 
flagowaniem i oprawą muzyczną przygotowaną przez zespół 
Wpatrzeni. Punktem kulminacyjnym tego wieczoru była 
Msza Święta, w której przygotowanie włączyli się członko-
wie wszystkich wspólnot. Na zakończenie przygotowaliśmy 
mały poczęstunek, dla wszystkich obecnych.

Katarzyna Matusiak

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

Jak wielkie znaczenie mają te słowa... Może 
spróbuję to sobie dziś uświadomić? Znam Tego, 
któremu została dana WSZELKA władza i w niebie,     
i na ziemi. Mało tego, że znam! Ja mam z Nim relację! 
Nie jestem sługą – jestem Jego przyjaciółką, 
współdziedzicem Jego dóbr. Czy mam świadomość, 
jak wielka jest Opatrzność, która nade mną czuwa? 
Jaka cudowna Osoba mnie prowadzi i strzeże? 
Króluje tym światem najlepszy władca, jakiego 
można sobie wymarzyć. Ten, który się dla mnie 
poniżył i który jest sprawiedliwy. Jak często doświadczam niesprawiedliwości ze strony 
bliskich, wrogów, kogoś, komu podlegam... Nie mogę nic z tym zrobić, a tak bardzo to boli. 
On obiecuje sprawiedliwość, bo jest władcą, pragnie też, aby wszyscy się o tym 
dowiedzieli. Może nadszedł czas, abym posłuchała Jego prośby i zaczęła głosić innym tę 
wielką prawdę świadectwem mojego życia? Może czas powiedzieć, że należę do mego 
Władcy.

Katarzyna Bielińska

Ogłoszenia parafialne

ź W czwartek będziemy obchodzili Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Boże Ciało.       
W tym roku przepisy sanitarne pozwalają na zorganizowanie procesji. Chcących w niej 
uczestniczyć prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości. Msze święte sprawować 
będziemy o godz. 6.30, 8.00, 9.30 (z procesją). Bezpośrednio po zakończeniu procesji, 
Msza w intencji budowniczych ołtarzy oraz Msza wieczorna o 18.30. Ołtarze będą 
umiejscowione przy ul. Stefczyka 31, Świętopełka (przy figurze Matki Bożej), Pokoju 6a 
oraz na placu kościelnym. Bardzo prosimy o sąsiedzką pomoc przy przygotowaniu 
ołtarzy. Zachęcamy parafian do przystrojenia domów na całej trasie procesji. Do udziału 
w procesji zapraszamy poczty sztandarowe, panie i panów niosących chorągwie i fe-
retrony, panów do baldachimu, młodzież do obrazu i figury Matki Bożej, dzieci do 
sypania kwiatków.

ź Próba dla dziewczynek chcących sypać kwiaty odbędzie się jutro, o godz. 17.30.
ź Nabożeństwa majowe jeszcze dziś i jutro, o godz. 18.00. Od wtorku zapraszamy na 

czerwcowe. Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa będziemy odmawiali codzien-
nie po Mszy św. wieczornej. 

ź W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek po 
wieczornej Mszy św. zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. Comiesięczna 
adoracja animowana przez młodzież w ramach Dekenalnych Oratoriów Młodych 
zostaje przesunięta na następny czwartek. W piątek okazja do spowiedzi od godz. 17.00 
oraz między 19.00 a 20.00. Msza nikodemowa o 20.00. W sobotę o 7.30 Msza św.           
w intencji fa�mskiej oraz nabożeństwo maryjne. 

ź Wznawiamy odwiedziny u chorych. Ks. proboszcz swoich chorych odwiedzi w najbliższy 
piątek, ks. Marcin w sobotę, a ks. Krzysztof w następną sobotę (12 czerwca).

ź W związku ze zbliżającymi się wakacjami, przypominamy rodzicom, że mają prawo, ale   
i moralny obowiązek domagania się od organizatorów wypoczynku dla dzieci, zapew-
nienia im możliwości uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej.

W związku z rezygnacją ks. Piotra Żyndy z urzędu 
proboszcza naszej parafii, ks. abp Tadeusz Wojda 
SAC mianował nam nowego proboszcza. Został nim 
ks. Andrzej Nowak, dotychczasowy wikariusz 
parafii św. Brygidy w Gdańsku. Urząd obejmie 1 lip-
ca br. Ks. Piotr pozostanie z nami w charakterze 
pomocy duszpasterskiej. Ponadto posługę w naszej 
wspólnocie kończy ks. Krzysztof Borysewicz. Od 25 
sierpnia br. będzie wikariuszem w parafii św. 
Wawrzyńca w Luzinie. Nowym wikariuszem został 
ustanowiony ks. Wojciech Konkol, dotychczas posługujący w parafii św. Franciszka            
z Asyżu w Gdańsku. Swoje obowiązki podejmie również 25 sierpnia br.

Zmiany personalne w naszej parafii



PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi Powtórzonego Prawa
Pwt 4, 32-34. 39-40

Mojżesz tak powiedział do ludu: «Zapytaj 
dawnych czasów, które były przed tobą, 
zaczynając od dnia, w którym Bóg stwo-
rzył człowieka na ziemi, zapytaj od jed-
nego krańca niebios do drugiego, czy 
nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to 
lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy 
słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty 
słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował 
Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród 
spośród innych narodów przez doświad-
czenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną     
i wyciągniętym ramieniem, dziełami 
przerażającymi, jak to wszystko, co tobie 
uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na 
twoich oczach? Poznaj dzisiaj i rozważ    
w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na 
niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma 
innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które 
ja dziś polecam tobie wypełniać; by do-
brze ci się wiodło i twym synom po tobie; 
byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na 
zawsze daje ci Pan, Bóg twój».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22 
(R.: por. 12)

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust 

Jego.
Bo przemówił, i wszystko się stało, *
sam rozkazał, i zaczęło istnieć.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei pokładanej w Tobie.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana
 

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Rzymian
Rz 8, 14-17

Bracia: Wszyscy ci, których prowadzi Du-
ch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzyma-
liście przecież ducha niewoli, by się zno-
wu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście 
Ducha przybrania za synów, w którym 
możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam 
Duch wspiera swym świadectwem nasze-
go ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. 
Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzi-
cami: dziedzicami Boga, a współdziedz-
icami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim 
cierpimy, to po to, by wspólnie mieć 
udział w chwale.

AKLAMACJA
(Ap 1, 8)

Alleluja, alleluja, alleluja

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi 
Świętemu,
Bogu, który jest i który był,
i który przychodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

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

Słowa Ewangelii według Świętego 
Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, 
na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy 
Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy 
jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do 
nich i przemówił tymi słowami: «Dana 
Mi jest wszelka władza w niebie i na zie-
mi. Idźcie więc i NAUCZAJCIE wszystkie 
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca  
i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zacho-
wywać wszystko, co wam przykazałem.   
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata».

nauczać  - dosłownie: czynić ucznia-
mi; czynienie uczniami przypominało to, 
co robili inni rabini (żydowscy nauczy-
ciele wiary). Jednak Jezus wymaga od 
swoich uczniów czegoś więcej: apostoło-
wie mają czynić uczniów DLA JEZUSA, nie 
zaś dla samych siebie. Uczniami czy-
niono w następujący sposób: przez 
udzielanie chrztu, który był aktem na-
wrócenia (udzielano go poganom przyj-
mującym judaizm); chrzest oznaczał 
więc przyprowadzanie ludzi do wiary. 
Drugim sposobem czynienia uczniów by-
ło nauczanie przykazań Jezusa zapisa-

nych w Ewangelii. Wielu Żydów żyjących 
poza obszarem Palestyny zabiegało o na-
wróconych spośród „narodów” (słowo 
„narody” tu można także tłumaczyć jako 
„poganie”). Jednak bardzo niewielu 
takich nawróconych pobierało nauki      
u rabinów, dlatego idea czynienia pogan 
pełnymi uczniami - wyznawcami Jezusa, 
którzy będą się od Niego uczyli i służyli 
Mu - wykracza poza tę żydowską trady-
cję. Izajasz przepowiadał, że Izrael bę-
dzie świadectwem dla (lub przeciwko) 
narodów w czasach ostatecznych (np. Iz 
42,6; 43,10; 44,8).

Liturgia Słowa

Nasza patronka

Trudne słowo
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