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Słowa Ewangelii według młodych

Prawdziwa chwała Boża
prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w
Duchu i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć
Ojciec
Bóg nie jest prawdziwie chwalony tylko w Jerozolimie. Jego cześć najpełniej jest oddawana w sercu
człowieka, który naprawdę Go szuka i kocha. Kto
wypełnia przykazanie miłości, a za nim resztę przykazań Pana, ten najlepiej chwali Boga. A robić to
może – i powinien, w każdej sytuacji i w każdym miejscu. W Jerozolimie i w Wejherowie, w szkole, w domu, w pracy, w kościele i w parku. Gdy będę kochał
Boga szczerze, nikogo nie udając, stanę się prawdziwy i będę mógł oddawać Mu cześć w prawdzie. Czy mogę być prawdziwy zakładając
różne maski? Pokrywam się wtedy fałszem i ukrywam się przed innymi ludźmi, Bogiem
i sobą samym. A Pan i tak wie jaki jestem i ile masek zakładam. On mnie zna od podszewki
i tylko czeka, aż zaakceptuję siebie i będę chwalił Go w prawdzie – całym sobą, taki, jaki
jestem: niedoskonały, grzeszny i słaby. On nie oczekuje ode mnie niemożliwego, że stanę
się święty na ziemi i tylko śpiewał „Chwała na wysokości Bogu”. Pan tylko pragnie, żebym
chwalił Go w prawdzie.
Michał Sikora
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, Michał Sikora, Natalia Gron. 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

Na ostatnim ze spotkań, łączącym akademicką i młodzieżową część naszego duszpasterstwa, mieliśmy
okazję gościć Karinę - wolontariuszkę, która należy do
katolickiej organizacji „Dom serca”. Wyjechała ona na
misję do Hondurasu, gdzie dołączyła do wspólnoty
składającej się z innych wolontariuszy. Karina opowiedziała nam o życiu i pracy na misjach, o zadaniach wolontariuszy, a także o modlitwie. Przybliżyła nam przeróżne historie ludzi, których tam spotkała, dzięki czemu
i my mogliśmy ich poznać .
Natalia Gron
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PIERWSZE CZYTANIE

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja

J 4, 19-24

Z Pierwszej Księgi Królewskiej
1 Krl 8, 22-23. 27-30

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu
Twoim, Panie, *
nieustannie Cię wielbiąc.
Spójrz, Boże, tarczo nasza, *
wejrzyj na twarz Twego Pomazańca.

Słowa Ewangelii według św. Jana

Salomon stanął przed ołtarzem Pana
wobec całego zgromadzenia izraelskiego
i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: „O
Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga
jak Ty ani w górze na niebie, ani w dole na
ziemi, tak zachowującego przymierze
i łaskę względem Twoich sług, którzy
czczą Cię z całego swego serca. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi?
Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie
mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia,
którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Panie,
Boże mój, i wysłuchaj to wołanie i tę
modlitwę, w której dziś Twój sługa stara
się ubłagać Cię o to, aby w nocy i w dzień
Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Jest
to miejsce, o którym powiedziałeś: «Tam
będzie moje imię», tak aby wysłuchać
modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym
miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie
Twego sługi i Twego ludu, Izraela, ilekroć
modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś
wysłuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też
i przebacz”.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 84 (83), 3-4. 5 i 10. 11 (R.: por. 2)
Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja
Dusza moja stęskniona pragnie
przedsionków Pańskich. *
Serce moje i ciało radośnie wołają do
Boga żywego.
Nawet wróbel znajduje swój dom,
a jaskółka gniazdo, †
gdzie złoży swe pisklęta: *
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów,
Królu mój i Boże!

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja
Doprawdy, dzień jeden w przybytkach
Twoich *
lepszy jest niż innych tysiące:
wolę stać w progu domu mojego Boga,*
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu świętego
Pawła Apostoła do Koryntian
1 Kor 3, 9b-11. 16-17
Bracia: Jesteście uprawną rolą Bożą
i Bożą budowlą. Według danej mi łaski
Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi
budynek. Niech każdy jednak baczy na to,
jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie
może położyć innego niż ten, który jest
położony, a którym jest Jezus Chrystus.
Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga
i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś
zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy
Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią
jesteście.

AKLAMACJA
(Por. J 4, 24)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ojciec szuka prawdziwych czcicieli,
którzy będą Mu oddawać cześć w
Duchu i prawdzie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Kobieta z Samarii powiedziała do Jezusa:
«Panie, widzę, że jesteś prorokiem.
Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej
górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest
miejsce, gdzie należy czcić Boga».
Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi,
niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy
ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie
będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego
nie znacie, my czcimy to, co znamy,
ponieważ zbawienie bierze początek od
Żydów. Nadchodzi jednak godzina,
owszem, już jest, kiedy to prawdziwi
czciciele będą oddawać cześć Ojcu w
Duchu i prawdzie, i takich to czcicieli chce
mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba
więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć
w Duchu i prawdzie».
Słownik liturgiczny

Ewangeliarz - księga liturgiczna
z tekstem Ewangelii; stosownie do swej
godności wykonana szczególnie ozdobnie i przy użyciu drogocennych materiałów. Wnosi się ja procesjonalnie przy
wejściu i składa na ołtarzu. Gdy Eucharys i przewodniczy biskup, po odczytaniu tekstu Ewangelii następuje błogosławieństwo ewangeliarzem.
Ogłoszenia paraﬁalne
ź W poniedziałek przypada Uroczystość

Wszystkich Świętych. W tym dniu mamy
obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej. Eucharys e sprawować będziemy
według porządku niedzielnego. Nabożeństwo żałobne na cmentarzu w Śmiechowie o godz. 13:30 i Msza Święta
o godz. 14.00.

ź We wtorek, w Uroczystość Wszystkich

Wiernych Zmarłych, będą odprawione
Msze Święte zbiorowe za zmarłych
o 6:30; 8:00; 9:00; 17:00; 18:30. Wierni,
którzy chcą włączyć swoich zmarłych do
tych Mszy Św. mogą wypisać ich imiona
na kartce i wrzucić do skarbony przy
ołtarzu Matki Bożej. W tym dniu biuro
paraﬁalne będzie nieczynne.
ź W Dzień Zaduszny na starym cmentarzu
Msza Święta o godz. 16:00.
ź Za zmarłych polecanych w wypominkach
modlimy się w dni powszednie po Mszach
Świętych rannych i wieczorem po Mszy
o godz. 18:30.
ź W tym tygodniu odwiedzimy chorych
z posługą sakramentalną: w Piątek
ks. Proboszcz i ks. Marcin a w sobotę ks.
Piotr i ks. Wojciech.
ź W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
- Pierwszy Czwartek miesiąca. Po Mszy
św. o godz. 7:30 i 18:30 modlimy się
o powołania kapłańskie, zakonne
i misyjne.
- Pierwszy Piątek z litanią i aktem wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa za nasze i innych nieprawości po
Mszy św. o godz. 7.30
i 18.00. Okazja
do Spowiedzi św. od godz. 17.00. Dodatkowa Msza św. dla dzieci z racji pierwszego piątku miesiąca o godz. 17:00.
Msza Nikodemowa o 20.00. Wcześniej
(od 19.00 do 20.00) okazja do spowiedzi
i adoracja Najświętszego Sakramentu
w ciszy.
- Pierwsza Sobota z Mszą św. w intencjach fa mskich oraz z nabożeństwem do
i aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego
Niepokalanemu Sercu Maryi po Mszy św.
o godz. 7.30.

