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Witamy nowego Ojca parafii!

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: Agata Kierznikowicz, 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 dniem 1 lipca br. posługę proboszcza w naszej parafii rozpocznie ks. kanonik 
mgr Andrzej Nowak. Kim jest nasz nowy proboszcz? Jakie ma wspomnienia         
z dzieciństwa, od kiedy chciał zostać księdzem, jakie przezwisko miał w se-
minarium oraz czym zajmował się w kapłaństwie – o tym wszystkim dowiemy 
się z jego wspomnień, które zamieściliśmy na stronie internetowej naszej parafii 
(www.nmpkp-wejherowo.pl). 

A póki co, pierwsze kilka słów od ks. Andrzeja do nas: 

Pragnę powitać wszystkich Parafian, z którymi teraz będę się spotykał, bo zostałem           
w naszej parafii proboszczem. Czasem wierni zastanawiają się, kto przyjdzie do parafii, 
fajny, niefajny, młody, czy stary, przystojny, czy brzydki, gruby czy chudy, łysy czy kudłaty, 
duży czy mały, jaki będzie ten ksiądz? Wydaje się jednak, że każdy ksiądz, bez względu na 
to, jaki jest i przychodzący do tej, czy innej wspólnoty, przychodzi tu dlatego, bo Pan Bóg 
go tutaj, właśnie tutaj, nie gdzie indziej, potrzebuje. Tak też powiedziałem opuszczając pa-
rafię św. Brygidy w gdańskim Śródmieściu. Było fajnie i trochę żal odchodzić, ale 
widocznie Pan Bóg mnie gdzie indziej potrzebuje. A potrzebuje mnie gdzie?! Właśnie      
w Wejherowie. O dziwo! Dlatego jeszcze raz serdecznie witam wszystkich naszych 
wiernych i cieszę się, że wspólnie będziemy pchać sprawę Zbawienia do przodu. My 
starajmy się najlepiej a Pan Bóg zrobi swoje.

Podziękowania od Concordii



PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi Mądrości
Mdr 1, 13-15; 2, 23-24

Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się       
z zagłady żyjących. Stworzył bowiem 
wszystko po to, aby było, i byty tego świa-
ta niosą zdrowie: nie ma w nich śmier-
cionośnego jadu ani władania Otchłani 
na tej ziemi. Bo sprawiedliwość jest 
nieśmiertelna. Do nieśmiertelności Bóg 
stworzył człowieka – uczynił go obrazem 
swej własnej wieczności. A śmierć weszła 
w świat przez zawiść diabła i doświad-
czają jej ci, którzy do niego należą.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 
2a)

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś * 
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiew-
ać się ze mnie. 
Panie mój, Boże, † 
z krainy umarłych wywołałeś moją 
duszę * 
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących 
do grobu.

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący 
Pana, * 
i pamiętajcie o Jego świętości. 
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez 
chwilę, † 
a Jego łaska przez całe życie. * 
Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem 
wesele.      

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade 
mną, * 
Panie, bądź moją pomocą. 
Zamieniłeś w taniec mój żałobny 
lament, * 
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na 
wieki.

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

DRUGIE CZYTANIE
Z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian
2 Kor 8, 7. 9. 13-15

Bracia: Podobnie jak obfitujecie we 
wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, 
we wszelką gorliwość, w miłość naszą do 
was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowa-
li. Znacie przecież łaskę Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, 
dla was stał się ubogim, aby was ubóst-
wem swoim ubogacić. Nie o to bowiem 
idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie 
utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz 
więc niech wasz dostatek przyjdzie z po-
mocą ich potrzebom, aby ich bogactwo 
było wam pomocą w waszych niedos-
tatkach i aby nastała równość, jak to jest 
napisane: «Nie miał za wiele ten, kto miał 
dużo. Nie miał za mało ten, kto miał 
niewiele».

AKLAMACJA
(2 Tm 1, 10b)

Alleluja, alleluja, alleluja

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć 
zwyciężył, 
a na życie rzucił światło przez 
Ewangelię.

EWANGELIA
Mk 5, 21-24. 35b-43

Słowa Ewangelii według Świętego 
Marka

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem 
łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki 
tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad 
jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z prze-
łożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy 
Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił 
usilnie: «Moja córeczka dogorywa, 
przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała     
i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum 
szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał. 
Wtedy przyszli ludzie od przełożonego 
synagogi i donieśli: «Twoja córka umar-
ła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» 
Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do 
przełożonego synagogi: «Nie bój się, 
wierz tylko!» I nie pozwolił nikomu iść     
z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, 
brata Jakubowego. Tak przyszli do domu 
przełożonego synagogi. Widząc zamie-
szanie, płaczących i głośno zawodzą-
cych, wszedł i rzekł do nich: «Czemu 
podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko 
nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go. 
Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą 
tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, 
którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie 
dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za 
rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to zna-    
czy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań!». 
Dziewczynka natychmiast wstała i cho-
dziła, miała bowiem dwanaście lat.          
I osłupieli wprost ze zdumienia. Przyka-
zał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się 
nie dowiedział, i polecił, aby jej dano 
jeść.

Kim jest proboszcz i jak nim 
zostać?

Kodeks Prawa Kanonicznego określa 
proboszcza jako pasterza parafii, czyli 
określonej wspólnoty wiernych, nad 
którą biskup diecezjalny powierzył mu 
opiekę duszpasterską. To właśnie bis-
kup – rozeznając cechy kandydata i po-
trzeby konkretnej wspólnoty parafialnej 
mianuje proboszcza. Prawo kościelne 
stwierdza, że „proboszcz jest własnym 
pasterzem zleconej sobie parafii, podej-
mującym pasterską troskę o powierzoną 
mu wspólnotę pod władzą biskupa die-
cezjalnego. Powołany jest do uczest-
nictwa w posłudze Chrystusa, ażeby dla 
tejże wspólnoty wykonywał zadania 
nauczania, uświęcania i kierowania, przy 
współpracy także innych prezbiterów      
i diakonów oraz niosących pomoc wier-
nych świeckich, zgodnie z przepisami 
prawa”. Sama nominacja nie daje pro-
boszczowi władzy w powierzonej mu pa-
rafii; pełną pieczę pasterską nad wierny-
mi otrzymuje proboszcz od momentu 
kanonicznego objęcia parafii. Proboszcz 
nie może objąć parafii w posiadanie 
własną powagą, lecz musi być wprowad-
zony w jej posiadanie przez ordynariusza 
miejsca lub jego delegata, którym naj-
częściej jest dziekan. Prawo powszechne 
nie określa samego sposobu objęcia pa-
rafii; sposób wprowadzenia proboszcza 
winien być określony prawem lokalnym 
lub zwyczajem prawnym. Wzorcowy ob-
rzęd rzymski, przewiduje złożenie wyz-
nania wiary przez proboszcza wobec 
biskupa (lub jego delegata), odnowienie 
przez proboszcza w czasie obrzędu 
wprowadzenia (po homilii) przyrzeczeń 
ze święceń prezbiteratu oraz udanie się 
w procesji wewnątrz kościoła do miejsc 
posługi uświęcania jak kaplica Najświęt-
szego Sakramentu, chrzcielnica lub kon-
fesjonał.

Liturgia Słowa Pytania o parafię
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