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Słowa Ewangelii według młodych

Moc Pana

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, Daria Tomaszewska, Aleksandra Matusiak, Michał Sikora, 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 ubiegły weekend młodsza cześć naszej wspólnoty 
wyjechała na długo wyczekiwane rekolekcje w Swa-
rzewie. Głównym ich tematem była przyjaźń, a kon-
kretniej nasza przyjaźń z Panem Bogiem. Celem 
wyjazdu było znalezienie odpowiedzi na pytanie: „Jak 
wygląda moja przyjaźń z Bogiem?”, ale bardzo ważnym 
elementem była integracja. Kiedy w sobotę odbyło się 
Lednickie popołudnie, dołączyły do nas osoby z aka-
demickiej części naszej wspólnoty, aby przeżyć Lednicę 
razem z nami. Rekolekcje dały nam wiele radości i siły. 
Bardzo się cieszymy, że w końcu mogliśmy się wszyscy 
spotkać i spędzić ze sobą czas.

Daria Tomaszewska

Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro 
są Mu posłuszne?  

Mam czasami wrażenie, że nie potrafię zrozumieć 
mocy, jaką daje mi Pan. Dzięki Niemu codziennie 
mogę wstać z łóżka i żyć. Dookoła mnie dzieje się 
bardzo dużo złego, ale staram się zauważać chociaż 
małe ziarnko optymizmu w sytuacjach, które wydają 
się nie do przejścia. Dla każdego z nas Bóg przygo-
tował wspaniały plan zbawienia! On pragnie mojego 
szczęścia! Zdarza się jednak, że nie chcę go przyjąć – 
postępuję według własnych refleksji, podejmuję 
decyzje pod wpływem emocji. Z biegiem czasu za-
czynam zauważać błędy, widzę wtedy wiele innych możliwości, które miałam i czuję         
w sercu poczucie winy. Wiem jednak, że Ojciec nie odwróci się ode mnie przez to, że 
podjęłam niewłaściwą decyzję. On docenia fakt, że chcę żyć z Nim, wypełniając Jego 
przykazania. Za każdym razem przy rozmowie z Nim nie mogę pojąć tego, jak wielką 
miłością mnie obdarowuje. Podziwiam Go codziennie, szczególnie za to, że zawsze daje 
mi kolejną szansę. Dążę do tego, by być taka jak On. Chciałabym potrafić, tak jak Tata, 
wybaczać osobom, które zrobiły mi przykrość lub krzywdę.                  Karolina Stankiewicz

Sprawozdanie Caritas

Ogłoszenia parafialne

ź Z dniem dzisiejszym, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski, przestaje 
obowiązywać dyspensa zwalniająca z konieczności uczestniczenia we Mszy świętej 
niedzielnej i świątecznej. W związku z tym, w liturgii powinniśmy uczestniczyć już           
w kościele.

ź W najbliższy wtorek młodzież z naszej parafii otrzyma sakrament bierzmowania. Udzieli 
go bp Wiesław Szlachetka, podczas Mszy św. o 18.30. 

ź Zapraszamy do udziału w nabożeństwach czerwcowych - codziennie, po Mszy św.           
o 18.30.

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

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

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.



PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi Hioba
Hi 38, 1. 8-11

Z wichru Pan zwrócił się do Hioba i rzekł: 
«Kto bramą zamknął MORZE, GDY WY-
SZŁO Z ŁONA wzburzone, gdy chmury mu 
dałem za ubranie, za pieluszki – ciemność 
pierwotną? Złamałem jego wielkość 
mym prawem, wprawiłem wrzeciądze      
i bramę. I rzekłem: Aż dotąd, nie dalej! Tu 
zapora dla twoich fal nadętych».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 107 (106), 23-24. 25-26. 28-29. 
30-31 (R.: por. 1)

Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana

Ci, którzy statkami ruszyli na morze, *
by handlować na wodach ogromnych,
widzieli dzieła Pana *
i Jego cuda wśród głębin.

Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana

Rzekł, i zerwał się wicher, *
burzliwie piętrząc fale.
Wznosili się pod niebo, zapadali             
w otchłań, *
ich dusza truchlała w niedoli.

Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana

Wołali w nieszczęściu do Pana, *
a On ich wyzwolił od trwogi.
Zamienił burzę na powiew łagodny, *
umilkły morskie fale.

Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana

Radowali się ciszą, która nastała, *

przywiódł ich do upragnionej przystani.
Niech dziękują Panu za dobroć Jego, *
za Jego cuda wobec synów ludzkich.

Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana

DRUGIE CZYTANIE
Z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian
2 Kor 5, 14-17

Bracia: Mając ufność, wiemy, że jak długo 
pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzy-
mami, z daleka od Pana. Albowiem we-
dług wiary, a nie dzięki widzeniu postę-
pujemy. Mamy jednak nadzieję i chcieli-
byśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć 
w obliczu Pana. Dlatego też staramy się 
Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy  
z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bo-
wiem musimy stanąć przed trybunałem 
Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za 
uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.

AKLAMACJA
(Łk 7, 16)

Alleluja, alleluja, alleluja

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mk 4, 35-41

Słowa Ewangelii według Świętego 
Marka

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus 
rzekł do swoich uczniów:«Przeprawmy 
się na drugą stronę». Zostawili więc tłum,

a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także 
inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał 
się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, 
tak że łódź już się napełniała wodą. On 
zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbu-
dzili Go i powiedzieli do Niego: «Na-
uczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że 
giniemy?» On, powstawszy, zgromił wi-
cher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!» 
Wicher się uspokoił i nastała głęboka 
cisza. Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak 
bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wia-
ry!» Oni zlękli się bardzo i mówili między 
sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet 
wicher i jezioro są Mu posłuszne?»

morze, gdy wyszło z łona -         
w myśli mezopotamskiej kosmiczny re-
jon, z którego wyłoniły się podziemne 
wody, nazywany był Apsu. Znajdował się 
on między ziemią a światem podziem-
nym. W jednym ze starożytnych zaklęć 
matką Apsu była bogini rzeki. Babiloński 
mit o stworzeniu opowiada, jak Tiamat, 
bogini morza, matka całego stworzenia, 
została pokonana przez Marduka. Po-
dobnie w ugaryckim micie o stworzeniu 
Baal pokonał Jamma, boga morza. Mo-
tyw pojawiający się w Księdze Hioba, 
mówiący o narodzinach boga morza, nie 
występuje w innych utworach starożyt-
nych. Niektórzy badacze sądzą, że po-
wstrzymywanie przez Boga Jahwe morza 
od chwili, gdy wyłoniło się z łona, wska-
zuje, że nie musiał On pokonywać zbun-
towanego morza zagrażającego cha-
osem (jak to uczynili Marduk i Baal), lecz 
że zawsze znajdowało się ono pod Jego 
kontrolą.

Czy (i jeśli tak, to jak) można 
sobie wybrać „swoją” para-
fię?

Parafianinem staje się „automatycznie” 
przez sam fakt ZAMIESZKANIA na terenie 
danej parafii (jej granice szczegółowo 
określa biskup specjalnym dekretem). 
Wielu osobom wydaje się, że istotną rolę 
odkrywa tu meldunek. Otóż nie. Samo 
zameldowanie nie ma znaczenia. Człon-
kiem określonej wspólnoty parafialnej 
staje się wówczas, gdy mieszka się na 
terenie danej parafii dłużej niż trzy mie-
siące. Nie ma potrzeby zgłaszania się do 
biura parafialnego celem „zapisania się 
do parafii” – formalności te zazwyczaj 
załatwiane są przy okazji wizyty duszpas-
terskiej. Nie istnieje też zwyczaj przesy-
łania dokumentów ze starej parafii do 
nowej. Nowi mieszkańcy proszą niekiedy 
o błogosławieństwo nowego domu czy 
mieszkania (niezależnie od kolędy) – to 
również może być okazją do wpisania 
nowych parafian do kartoteki. W związ-
ku z tym, że coraz popularniejszą formą 
praktykowania wiary staje się tzw. „chur-
ching” (wym. czerczing) (uczęszczanie 
do innego/innych kościołów niż swój 
parafialny) wiele osób pyta, czy można 
zmienić parafię. Otóż można, ale to 
wiąże się z przeprowadzką :-) (zob. 
wyżej). Owszem, na Mszę świętą, na 
nabożeństwa czy do spowiedzi katolik 
może uczęszczać do dowolnego kościoła 
na świecie, jednak parafią właściwą dla 
przygotowania i przyjęcia sakramentów 
jest parafia zamieszkania. W wyjątko-
wych sytuacjach własny proboszcz może 
udzielić pisemnej zgody na przygotowa-
nie i przyjęcie sakramentów w innej 
parafii.

xkb

Liturgia Słowa

Trudne słowo

Pytania o parafię
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