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Słowa Ewangelii według młodych

Perspektywa

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:  Natalia Wasilka, Katarzyna Matusiak, ks. Marcin Skoczek, ks. Wojciech Konkol, Michał Sikora, Aleksandra Matusiak, 
Daria Tomaszewska.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

Od jakiegoś czasu nasza wspólnota przygotowuje się 
do przedstawienia, które odbędzie się już w styczniu. 
Raz w tygodniu spotykamy się na próbach,  na których 
czasami emocje biorą górę i zdarza się rozpłakać czy to 
ze śmiechu, czy z tego jak głębokie są scenki. W 
samym przedstawieniu biorą udział osoby z młodszej 
oraz starszej części naszej wspólnoty. Ostatnio 
zaczęliśmy już próby w kościele, wcześniej próby 
odbywały się w małych grupach w salkach. Mamy 
nadzieję, że nasza widownia w styczniu zapełni 
kościół aż po brzegi!                 Daria Tomaszewska

A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i 
podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze 
odkupienie.

Gdy „ludzie mdleć będą ze strachu”, a natura będzie 
działała wbrew swoim prawom, mam być odważny      
i radosny. Czy to nie paradoks? Kiedy wszystko próbuje 
mnie nastraszyć tak, że najchętniej bym się schował, 
mam okazać siłę. To wydaje się niemożliwe, ale nie dla 
człowieka wiary – jego perspektywa sięga dalej niż 
doczesność, niż czas i świat. Dzięki Jezusowi, który 
zmartwychwstając pokonał wroga człowieka – śmierć, 
mam odwagę i potrafię się cieszyć z rzeczy, które 
pozornie są straszne. To On otworzył perspektywę życia wiecznego w Jego chwale i mocy.   
Z tego punktu widzenia mogę patrzeć na powtórne przyjście Pana nie jak na                
„koniec świata”, ale jak na utęskniony powrót kogoś, kogo kocham. Przyjście Chrystusa to 
moje odkupienie, koniec moich doczesnych problemów, dźwigania krzyża. Ale muszę być 
na to gotowy. Tak, jak szykuję dom na przywitanie powracającego z podróży, tak muszę 
dbać o gotowość mojego serca. A gdyby Jezus przyszedł właśnie teraz, ucieszyłbym się na 
Jego widok, czy zemdlał ze strachu?
                                                                                                                    Michał Sikora

Intencje mszalne - 29.11. -  05.12. 2021 Kącik synodalny

Poniedziałek  29.11

ź 6.30 
O dar zdrowia dla Alicji z okazji 50-tych urodzin oraz 
o Boże błog. i opiekę NMP
+ Marianna i Brunon
+Alicja Kuhr (6)

ź 18.30
+ Teresa (o dar nieba)
+ Rodzice: Elżbieta i Franciszek oraz brat Bernard i 
zmarli z rodziny
+ Jolanta Malińska (greg. 27)

Wtorek  30.11

ź 6.30
+mąż Roman, ojciec Paweł, z rodziny Flisikowskich , 
Pulczyńskich, Poyletkie
+ Andrzej i Jan
+Alicja Kuhr (7)

ź 18.30
O zdrowie, Boże błog., opiekę Maryi dla Bogusławy 
Pleger
+ Józef Myszke
+ Jolanta Malińska (greg. 28)

Środa  01.12

ź 6.30
+ Jan
+ Ksawery (20 rocz. śmierci), Jan, Apolonia
+Alicja Kuhnr (8)

ź 18.30
+ Stefania, Julianna, Anna i Emil
+ Władysław Zduńczyk
+ Jolanta Malińska (greg. 29)

Czwartek  02.12
ź 6.30
+Alicja Kuhr (9)
+brat Jan Miotk, rodzice: Bronisław i Marta

ź 18.30
+ Paweł i Elżbieta
+ Łukasz Labuda (1 rocz. śmierci)
+ Jolanta Malińska (greg. 30)

Piątek  03.12
ź 6.30
rez.
O zdrowie dla Wiesława
ź 17.00
Msza dla dzieci
ź 18.30
+ Brygida (4 rocz. śmierci) oraz Piotr Grzymała w 
miesiąc po pogrzebie
+ Józef Kass (12 rocz. śmierci) i rodzice z obojga 
stron
+Alicja Kuhr (10)

    
Sobota  04.12
ź 6.00
Dziękczynno błagalna dla Barbary w 84 rocz., 
dziękując Maryi Niepokalanej oraz św. Barbarze za 
opiekę i orędownictwo, prosząc o dalsze Boże błog.
Wynagradzająca za bluźnierstwa tych, którzy 
usiłują otwarcie i publicznie wpoić w serca dzieci 
obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do 
Niepokalanej Matki
+Alicja Kuhr (11)

ź 18.30
Róża św. Barbary
+Irena Wenta - intencja od pracowników firmy Wir

Niedziela  05.12
ź 6.30
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błog. i zdrowie dla Janiny i Romana oraz dzieci, 
wnuków, chrześniaków, zięcia, siostry, braci i 
rodziny
ź 8.00
+ rodzice,  rodzeństwo Hebel,  teściowie, 
rodzeństwo Wasylke
+Krystyna Wygońska w 1 rocz. śmierci
ź 9.30
Za Parafian
ź 11.00
+ Adam Pionke (2 rocz. śmierci)
+Alicja Kuhr (12)
ź 12.30
+ syn Ireneusz, mąż Józef oraz zmarli pokrewni i 
znajomi
+Zbigniew Rompca

ź 18.30
O nawrócenie syna i wnuków oraz wszystkich 
grzeszników

Zagrożenia w byciu misyjnym wg. Franciszka
Nie jest łatwo podjąć nawrócenie duszpasterskie, tzn. zacząć postrzegać swoją parafię 
nie tylko jako miejsce, w którym głosi się Ewangelię i sprawuje sakramenty, ale miejsce, 
które przygotowuje wszystkich jej członków do ewangelizowania, czyli stania się 
misyjną. Papież widzi trzy zagrożenia, które hamują misyjność nas wszystkich.            

Formalizm – postawa, w której człowiek przyzwyczaił się do funkcjonowania swojej 
parafii i swojego miejsca w szeregu. Franciszek podkreśla, że taka postawa zamyka mnie 
na działanie Ducha Świętego, który nie chce  „byśmy patrzyli na piękną fasadę kościoła, 
nigdy nie wchodząc do jego wnętrza”. Zmiany, do których zachęca nas Duch Święty, 
jeżeli są rozeznane i przemodlone rodzą obfite owoce. „Wymaga to przekształcenia 
pewnych centralistycznych, wypaczonych i fragmentarycznych wizji Kościoła, posługi 
kapłańskiej, roli świeckich, odpowiedzialności eklezjalnej, roli zarządzania i tak dalej...”
 

Intelektualizm – postawa, której celem jest piękne mówienie o Kościele używając 
zwrotów i słów abstrakcyjnych, oderwanych od rzeczywistości a w konsekwencji nic     
nie zmieniających. To, jak powie papież „rodzaj „rozmowy o sobie”, gdzie postępujemy 
w sposób powierzchowny i światowy, popadając w końcu w jałowe klasyfikacje 
ideologiczne i partyjne”
 

Bezczynność – postawa podyktowana pokusą „ponieważ zawsze się tak robiło.              
To słowo jest trucizną w życiu Kościoła, „zawsze się tak robiło”, lepiej nie zmieniać.          
Ci, którzy zmierzają w tym kierunku, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, popełniają 
błąd polegający na niepoważnym traktowaniu czasu, w którym żyjemy. Ryzyko polega 
na tym, że w końcu dla nowych problemów przyjmuje się stare rozwiązania:                   
łatę z surowego sukna, która w końcu tworzy jeszcze gorsze rozdarcie (por. Mt 9, 16).”
 

Pierwsze pytania synodalne
Zanim na nie odpowiesz, papież zachęca do modlitwy i pytania Boga, co On chce mi 
powiedzieć, a nie jak JA UWAŻAM, ponieważ to Jego Kościół i to On prowadzi Synod.

W Kościele i w społeczeństwie jesteśmy na tej samej drodze, ramię w ramię.                                                      
W naszym Kościele lokalnym kim są ci, którzy „podążają razem”?                                     
Kim są ci, którzy wydają się bardziej oddaleni?                                                                            
W jaki sposób jesteśmy wezwani, aby wzrastać jako towarzysze?                                    
Jakie grupy lub osoby pozostają na marginesie?

Jeżeli chcesz się podzielić swoimi przemyśleniami, prześlij je na adres:                                                      
synodnmpwejherowo@gmail.com



PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Jeremiasza
Jr 33, 14-16

Tak mówi Pan:
«Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię 
pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem 
domowi izraelskiemu i domowi judzkiem-
u. W owych dniach i w owym czasie 
wzbudzę Dawidowi potomstwo spra-
wiedliwe; będzie wymierzać prawo     i 
sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach 
Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima 
będzie trwać bezpiecznie. To zaś jest  
imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą 
sprawiedliwością».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14(R.: por. 1b)

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według 
swych pouczeń, *
Boże i zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne 
łaski *
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary swoim 
czcicielom *
i objawia im swoje przymierze.

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Tesaloniczan
1 Tes 3, 12 – 4, 2

Bracia: Pan niech pomnoży was liczebnie  
i niech spotęguje miłość waszą nawzajem 
do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy 
dla was; aby serca wasze utwierdzone 
zostały w nienagannej świętości wobec 
Boga, ojca naszego, na przyjście Pana 
naszego, Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego 
świętymi. Na koniec, bracia, prosimy was  
i napominamy w Panu Jezusie: zgodnie      
z tym, co od nas przejęliście o sposobie 
postępowania i podobania się Bogu – jak 
już zresztą postępujecie – stawajcie się 
coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, 
jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana 
Jezusa.

AKLAMACJA
(Ps 85 (84), 8)

Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Łk 21, 25-28. 34-36

Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Będą znak i  na  s łońcu,  ks iężycu                   
i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów 
bezradnych wobec huku morza i jego 
nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu 
w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających 
z i e m i .  A l b o w i e m  m o c e  n i e b i o s        
zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna 
Człowieczego, nadchodzącego w obłoku

z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać 
zacznie, nabierzcie ducha i podnieście 
głowy, ponieważ zbliża się wasze odku-
pienie. Uważajcie na siebie, aby wasze 
serca nie były ociężałe wskutek obżarstw-
a, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten 
dzień nie spadł na was znienacka jak 
potrzask. Przyjdzie on bowiem na 
wszystkich, którzy mieszkają na całej 
ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się           
w każdym czasie, abyście mogli uniknąć 
tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć 
przed Synem Człowieczym».

Kolory liturgiczne 

O ile spodnie szaty liturgiczne (tzw. alba) 
są zawsze białe, to uroczyste szaty 
wierzchnie barwiono na różne kolory, 
zależnie od zamożności  i  stopnia 
uroczystego charakteru. Po raz pierwszy 
kanon koloru dnia ustalił oficjalnie papież 
Innocenty III na początku XIII wieku.       
Od czasu Soboru Trydenckiego pozostaje 
on niemal niezmieniony. I tak: kolor biały 
obowiązuje w okresie Bożego Narodzenia 
i  Wie lkanocy,  świąt  Matk i  Boże j                    
i świętych nie-męczenników; czerwony                      
w Niedzielę Palmową, Wielki Piątek, 
święta Krzyża świętego, Zielone Święta,                
podczas obchodów ku czci apostołów                       
i męczenników; zielony – w okresie 
zwykłym w ciągu roku; fioletowy w 
okresie Adwentu, Wielkiego Postu              
i w czasie Mszy za zmarłych; różowy dla 
niedzieli Gaudete (Adwent) i Laetare 
(Wielki Post). Można również stosować 
szaty koloru złotego. Według tradycji 
zastępuje on wszystkie inne kolory.

. 

Liturgia Słowa

Słownik liturgiczny

Ogłoszenia parafialne

ź W ramach zeszłotygodniowej zbiórki na pomoc migrantom zebraliśmy 1657 zł. 
ź Nasz parafialny chór Laudate Dominum zaprasza dzisiaj o godz. 19:30 na nieszpory za 

zmarłych. Podczas tego nabożeństwa polecać będziemy zmarłych, którzy odeszli do 
Pana od 1 listopada 2020 r.

ź Nasza parafialna CARITAS przy wyjściu z kościoła rozprowadza kalendarze 
adwentowe w cenie 12 zł. Ewentualna nadwyżka zostanie przeznaczona na jej 
charytatywną działalność. 

ź Spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się we wtorek, w 
kościele, o godz. 19:15. 

ź Wszystkich członków „Żywego Różańca” zapraszamy na spotkanie w środę na godz. 
1745 do kościoła na katechezę a następnie modlitwę różańcową.

ź Poświęcenie medalików dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w następną 
niedzielę, 5 grudnia, o godz. 11.00.

ź Od jutra rozpoczynamy roraty. Dzieci zapraszamy codziennie od poniedziałku do 
piątku na godz. 6.00. Roraty dla dorosłych z homilią w soboty, również o godz. 6.00. 
Natomiast roraty dla zabieganych w ramach duszpasterstwa Nikodem odbywać się 
one będą w adwentowe piątki, o godz. 20.00. Na czas adwentu zawieszamy piątkowe 
katechezy dla dorosłych. 

ź Każdą niedzielę adwentu rozpoczynać będziemy sobotnią Mszą Świętą o godz. 18.30. 
Msza poprzedzona będzie nabożeństwem zapalenia świecy na wieńcu adwentowym 
– LUCENARIUM.

ź W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
      a) Pierwszy Czwartek miesiąca. Po Mszy św. o godz. 7:30 i 18:30 modlimy się o 
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Między 19-20 w kościele trwa adoracja 
Najświętszego Sakramentu. W tym tygodniu będzie animowana przez młodzież w 
ramach Dekanalnego Oratorium Młodych. Rozpocznie ona przygotowanie do ŚDM 
Lizbona 2023. W każdy pierwszy czwartek miesiąca młodzież będzie prowadzić 
Adorację.   
      b) Pierwszy Piątek z litanią i aktem wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana 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 św. Nikodemowa 
Roratnia o 20.00. Wcześniej (od 19.00 do 20.00) okazja do spowiedzi i adoracja 
Najświętszego Sakramentu w ciszy.
      c) Pierwsza Sobota z Mszą św. w intencjach fa�mskich oraz nabożeństwem do i 
aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego Niepokalanemu Sercu Maryi                                     
po Mszy św. o godz. 7.30.
ź W tym tygodniu odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną: w piątek ks. 

Proboszcz i ks. Marcin natomiast ks. Piotr i ks. Wojciech w następnym tygodniu w 
sobotę. 

ź "Zapraszamy wszystkich do projektu „Spiżarnia Caritas”, którego celem jest pomoc 
najbardziej potrzebującym rodzinom naszej parafii. W pobliskich sklepach: Biedronka 
(oś. Kaszubskie 46 i ul. Gdańska 139) oraz Lidl ( ul. Ofiar Piaśnicy 1F) będzie można 
podzielić się swoimi zakupami. Akcja rozpocznie się w piątek i potrwa do soboty 
włącznie. Produkty zbierać będzie także młodzież ze Szkolnego Koła Caritas."
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