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Słowa Ewangelii według młodych

Nierozerwalna więź
Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie
rozdziela
Zamykając codziennie wieczorem oczy staram się
rozmawiać z Bogiem. Nie modlę się wtedy formułkami, tylko swoimi własnymi słowami. Prowadzę
z Nim dialog. Czuję i wiem, że jest w moim życiu.
Jestem przekonana, że ma dla mnie plan i daje mi
całą Swoją miłość. Chcę być obok Ojca, nawet kiedy
ból rozsadza mi serce, kiedy biję się ze swoimi
myślami, kiedy czuję się beznadziejnie ze samą sobą.
Między mną, a Tatą jest nitka, której NIKT poza mną
nie jest w stanie przerwać. Co by się stało gdybym to
zrobiła? Nie wiem i nie chcę wiedzieć, ponieważ życie z Bogiem jest najlepszym życiem
jakie mogę mieć. Jeżeli zostałabym bez wszystkich rzeczy materialnych – owszem, byłoby
mi przykro, ale dzięki temu, że mam w sobie wiarę – ta najważniejsza cząstka mojej osoby
zostałaby przy mnie. To ona ukształtowała mnie na człowieka, którym jestem w tym
momencie. Chwała Panu za Jego serce, będące miłosierne dla każdego!
Karolina Stankiewicz
Z życia duszpasterstwa młodzieży

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 Ambroży, Katarzyna Matusiak, ks. Marcin Skoczek, ks. Wojciech Konkol, Karolina Stankiewicz, Klaudia
Gron, Paweł Głowacki. 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

W ostatni weekend młodzieżowa część naszej
wspólnoty wzięła udział w rekolekcjach rozpoczynających nowy rok formacyjny. Rekolekcje
tradycyjnie odbyły się w Swarzewie. W trakcie
wyjazdu mieliśmy wyznaczony czas na to, aby
wzrastać duchowo poprzez modlitwy, Msze
Święte, adoracje czy konferencje księdza, ale
oprócz tego znalazło się go całkiem sporo na
wspólną integrację między członkami wspólnoty.
Czas ten dał nam bardzo dużo i mamy nadzieję, że
owoce tych rekolekcji zostaną z nami na długo.
Paweł Głowacki

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi Rodzaju
Rdz 2, 18,24
Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby
mężczyzna był sam; uczynię mu
zatem odpowiednią dla niego
pomoc». Ulepiwszy z gleby wszelkie
zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki
podniebne, Pan Bóg przyprowadził je
do mężczyzny, aby przekonać się, jak
on je nazwie. Każde jednak zwierzę,
które określił mężczyzna, otrzymało
nazwę „istota żywa”. I tak mężczyzna
dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom
podniebnym i wszelkiemu zwierzęciu
dzikiemu, ale nie znalazła się pomoc
odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy
to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył
się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął
jedno z jego żeber, a miejsce to
zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z
żebra, które wyjął z mężczyzny,
zbudował niewiastę. A gdy ją
p r z y p r o w a d z i ł d o m ę żc z y z ny,
mężczyzna powiedział: «Ta dopiero
jest kością z moich kości i ciałem z
mego ciała! Ta będzie się zwała
niewiastą, bo ta z mężczyzny została
wzięta». Dlatego to mężczyzna
opuszcza ojca swego i matkę swoją i
łączy się ze swą żoną tak ściśle, że
stają się jednym ciałem.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 128 (127), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.:
por. 5)
Niechaj nas zawsze Pan Bóg
błogosławi
Szczęśliwy człowiek,który służy Panu

i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk
swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci
będzie.

przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienia. Tak bowiem
Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają
być uświęceni, od Jednego wszyscy
pochodzą. Z tej to przyczyny nie
wstydzi się nazywać ich braćmi
swymi.

Niechaj nas zawsze Pan Bóg
błogosławi

AKLAMACJA

Małżonka twoja jak płodny szczep
winny †
w zaciszu twego domu. *
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu.
Tak będzie błogosławiony człowiek,*
który służy Panu.

Alleluja, alleluja, alleluja
Jeżeli miłujemy się wzajemnie,
Bóg w nas mieszka
i miłość ku Niemu jest w nas
doskonała.

Niechaj nas zawsze Pan Bóg
błogosławi

EWANGELIA

Niech cię z Syjonu Pan błogosławi †
i obyś oglądał pomyślność
Jeruzalem*
przez wszystkie dni twego życia.
Obyś oglądał potomstwo swych
dzieci. *
Pokój nad Izraelem!
Niechaj nas zawsze Pan Bóg
błogosławi

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu do Hebrajczyków
Hbr 2, 9-11
Bracia: Widzimy Jezusa, który mało co
od aniołów był mniejszy, chwałą i
czcią uwieńczonego za mękę śmierci,
iż z łaski Bożej zaznał śmierci za
każdego człowieka. Przystało bowiem
Temu, dla którego wszystko i przez
którego wszystko istnieje, który wielu
synów do chwały doprowadza, aby

(1 J 4, 12bcd)

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Mk 10, 2-12
Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a
chcąc Go wystawić na próbę, pytali
Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam
przykazał Mojżesz?» Oni rzekli:
«Mojżesz pozwolił napisać list
rozwodowy i oddalić». Wówczas
Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na
zatwardziałość serc waszych napisał
wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako
mężczyznę i kobietę: dlatego opuści
człowiek ojca swego i matkę i złączy
się ze swoją żoną, i będą oboje
jednym ciałem. A tak już nie są
dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co
więc Bóg złączył, tego niech człowiek
nie rozdziela». W domu uczniowie
raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział
im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze
inną, popełnia względem niej cu-

dzołóstwo. I jeśli żona opuści swego
męża, a wyjdzie za innego, popełnia
cudzołóstwo».
Słownik liturgiczny

Bielizna kielichowa
Puryﬁkaterz, czyli złożona na trzy
chusta do wycierania kielicha.
Korporał - kwadratowa chusta, na
której ustawia się kielich i patenę.
Obie powinny być wykonane z
czystego lnu. Palka, czyli kwadratowe, usztywnione nakrycie kielicha i
specjalny welon do nakrywania
kielicha. Według starej tradycji
ozdobny welon nazywany jest "szatą
Króla".
Ogłoszenia paraﬁalne
ź Zapraszamy do udziału w

nabożeństwach różańcowych
codziennie o godz. 18.00. Dzieci
natomiast zapraszamy w piątki na
godz. 17:00.
ź W poniedziałek swoje imieniny
obchodzi papież Franciszek.
Pamiętajmy w modlitwie w jego
intencji.
ź W przyszłą niedzielę obchodzić
będziemy XXI Dzień Papieski – tym
razem pod hasłem: „Nie lękajcie
się”. Podczas kwesty przy kościele,
będziemy mogli wesprzeć
materialnie budowany „żywy
pomnik” wdzięczności św. Janowi
Pawłowi II – fundusz stypendialny
dla młodych uzdolnionych Polaków.
ź Katecheza dla dorosłych w najbliższy
piątek, o 19.30 w salce na plebanii.

