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Słowa Ewangelii według młodych

Idealny moment

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, Katarzyna Bielińska, Klaudia Gron, 
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

Z życia duszpasterstwa młodzieży

Ostatnie z naszych spotkań, które odbyło się 22 
listopada, miało inną formę niż zwykle. Był to „wie-
czór filmowy”, w którym uczestniczyli członkowie obu 
wspólnot - młodzieżowej i akademickiej. Zanim 
zaczęliśmy oglądać film pt:. „La La Land”,  przy pysznej 
pizzy prowadziliśmy rozmowy, które kontynuo-
waliśmy po obejrzeniu filmu. Był to owocnie 
spędzony wieczór w ciekawej i nietypowej formie, 
podczas którego obie części duszpasterstwa mogły się 
lepiej poznać i zintegrować.

Natalia Gron

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza 
Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem 
Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip 
tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą 
Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza             
i Kajfasza...

Pierwszy raz w Słowie Bożym przemówił do mnie 
dokładny opis czasu i chronologii. W tym dokładnym 
bowiem czasie słowo Boże zostało skierowane 
konkretnie do Jana Chrzciciela. Czytając te zdania, 
pojawiają mi się w głowie tylko dwa słowa: 
„zaplanowanie” i „wyjątkowość”. U Boga nie ma nic przypadkowego. Każda chwila  mojego 
życia ma sens i jest przez Niego przewidziana. Dlatego muszę pamiętać, że zawsze kiedy 
mam wrażenie, że jestem w życiu z czymś sama i myślę, że  nie dam sobie rady, bo jest to 
zbyt skomplikowane, to muszę Mu to oddać i wyostrzyć słuch na Jego Słowo.                      
We właściwym dla mnie czasie, o idealnej godzinie, a nawet sekundzie odezwie się                
i będzie to wyjątkowa dla nas obojga chwila.

Katarzyna Bielińska

Intencje mszalne - 06.12. -  12.12. 2021 Informacja od Concordii

Poniedziałek  06.12

ź 6.00
+ Zofia (2 rocznica śmierci) oraz Hubert
+ Elżbieta i Alojzy Matyszczek; Maria i Florian 
Pietrowscy
+Henryk Sosnowski w miesiąc po pogrzebie

ź 18.30
+ Stefan i rodzice z obojga stron
+ Katarzyna Kwidzińska (1 rocz. śmierci) oraz Stefan 
Grochowski
+Alcija Kuhr (13)

Wtorek  07.12

ź 6.30
+ mąż Franciszek i rodzice z obojga stron
+ Janina i Maria oraz dusze w czyśćcu cierpiące

ź 18.30
+ brat Zygmunt
+ Zbigniew Romanik (2 rocznica śmierci) oraz 
zmarli rodzice z obojga stron
+Alicja Kuhr (14)

Środa  08.12

ź 6.30
Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla rodziny Gosz
+ Teresa (5 rocznica śmierci)
+ mąż Mieczysław oraz rodzice

ź 18.30
+ Teresa (o dar Nieba)
+ dusze w czyśćcu cierpiące
+Alicja Kuhr (15)

Czwartek  09.12

ź 6.30
+Alicja Kuhr (16)
+rodzice Agnieszka i Jan, brat Hubert, siostra 
Urszula, siostrzeniec Wiesław i Mieczysław
+Maria Wohs w misiąc po pogrzebie

ź 18.30
w pewnej intencji
+ Anna (10 rocznica śmierci), Edward, dziadkowie            
z obojga stron
+ Edmund Hallmann

Piątek  10.12

ź 6.30
+Alicja Kuhr (17)
+mąż Mieczysław i rodzice z obojga stron
+Marian Klamrowski oraz Eugeniusz Klimiuk

ź 18.30
+ Marianna i Józef
+ Kazimierz
+Paweł i Jan

    
Sobota  11.12

ź 6.00
+Alicja Kuhr (18)
+ Piotr Pranszke (7 rocznica śmierci)
+mąż Roman oraz ojciec Paweł oraz zmarli z rodziny 
Flisikowskich, Pulczyńskich oraz Pogletke

ź 18.30
+ Franciszek (17 rocznica śmierci) oraz Maria Kre�
+Maria Grzenkowicz w 2 rocznicę śmierci
+Krystyna Żywicka 30 rocznicę  śmierci

Niedziela  12.12

ź 6.30
+ Stefan (38 rocznica śmierci), dziadkowie z obojga 
stron

ź 8.00
+ Stefania i Jan Polaszek

ź 9.30
Za Parafian

ź 11.00
+ Edmund (20 rocznica śmierci) oraz Agnieszka
+Alicja Kuhr (19)

ź 12.30
+ Maria i Stanisław oraz Andrzej i Walery

ź 18.30
+ Stanisław Linda (8 rocznica śmierci)



PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Barucha
Ba 5, 1-9

Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapie-
nia swego, a przywdziej wspaniałe szaty 
chwały, dane ci na zawsze przez Pana. 
Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości 
pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą 
koronę chwały Przedwiecznego! Albo-
wiem Bóg chce pokazać wspaniałość 
twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. 
imię twe u Boga na wieki będzie nazwane: 
«Pokój sprawiedliwości i chwała poboż-
ności». Podnieś się, Jeruzalem! Stań na 
miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, 
zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo 
Świętego od wschodu słońca aż do zacho-
du, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. 
Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez 
wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesio-
nych z chwałą, jakby na tronie królew-
skim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć 
każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, 
doły zasypać do zrównania z ziemią, aby 
bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale 
Pana. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pach-
nące ocieniać będą Izraela. Z radością 
bowiem poprowadzi Bóg Izraela do świat-
ła swej chwały z właściwą sobie sprawie-
dliwością i miłosierdziem.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: 
por. 3a)

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Gdy Pan odmienił los Syjonu, * 
wydawało się nam, że śnimy. 
Usta nasze były pełne śmiechu, * 
a język śpiewał z radości.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Mówiono wtedy między narodami: * 
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił». 
Pan uczynił nam wielkie rzeczy * 
i radość nas ogarnęła.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Odmień znowu nasz los, o Panie, * 
jak odmieniasz strumienie na Południu. 
Ci, którzy we łzach sieją, * 
żąć będą w radości.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Idą i płaczą, * 
niosąc ziarno na zasiew, 
lecz powrócą z radością, * 
niosąc swoje snopy.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Filipian
Flp 1, 4-6. 8-11

Bracia: Zawsze, w każdej modlitwie, z ra-
dością zanoszę prośbę za was wszystkich  
z powodu waszego udziału w szerzeniu 
Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili 
obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, 
który zapoczątkował w was dobre dzieło, 
dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. 
Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak 
gorąco tęsknię za wami wszystkimi 
ożywiony miłością Chrystusa Jezusa.         
A modlę się o to, by miłość wasza dosko-
naliła się coraz bardziej i bardziej w głęb-
szym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla 
oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści     
i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napeł-
nieni plonem sprawiedliwości, który 
przynosimy przez Jezusa Chrystusa,         
na chwałę i cześć Boga.

Liturgia Słowa

Kącik synodalny

Ogłoszenia parafialne

ź Dzisiaj ofiary złożone na tacę zostaną przeznaczone na cele remontowo-inwestycyjne. 
Za ofiarność składamy Bóg zapłać.

ź Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt „Spiżarnia Caritas” poprzez dzielenie 
się swoimi zakupami. Jego celem była pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom 
naszej parafii.

ź Nasza parafialna CARITAS przy wyjściu z kościoła rozprowadza świece wigilijne: małe        
w cenie 6zł, duże 16zł. Ewentualna nadwyżka zostanie przeznaczona na jej 
charytatywną działalność.

ź W zakrys�i i u wolontariuszy CARITAS można zabrać „Tutkę miłosierdzia”, czyli 
papierową torbę, którą należy wypełnić artykułami spożywczymi o długim terminie 
przydatności do spożycia. Dary, z których przygotujemy paczki dla najbardziej 
potrzebujących parafian prosimy przynosić najpóźniej do 15 grudnia.

ź Roraty z udziałem dzieci codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 6:00. Roraty dla 
dorosłych z homilią w soboty, również o 6:00. Natomiast roraty dla zabieganych             
w ramach duszpasterstwa Nikodem w adwentowe piątki o godz. 20:00. Prosimy             
o przynoszenie lampionów.

ź W środę przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 
Zapraszamy od godz. 12-13 w tzw. Godzinie Łaski. W tym dniu kończymy także obchody 
roku poświęconego św. Józefowi. Po wieczornej Mszy św. zawierzymy jego ojcowskiej 
opiece naszą parafię, rodziny i nasze sprawy. Ten dzień jest też szczególny dla naszej 
parafii, ponieważ w tym dniu wchodzimy w przeżywanie Roku Jubileuszowego - 40 lecie 
jej powstania.

ź W każdy czwartek po wieczornej Mszy świętej będziemy odmawiać na początku 
adoracji Litanię do Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – Królowej Polski             
w intencji naszej parafii i misji parafialnych.

ź Zapraszamy do Domu Łaski w najbliższy czwartek między godziną 18-20. Osoby 
potrzebujące wsparcia mają możliwość uzyskania tu bezpłatnej pomocy od psychologa               

      i terapeuty. Jest też okazja do spowiedzi i rozmowy z księdzem.

ź W tym tygodniu odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną: w sobotę ks. Piotr           
i ks. Wojciech.

ź Nasz biuletyn obchodzi swoje 4 urodziny!!! Ukazało się już 159 numerów. Przy tej okazji 
dziękujemy naszej młodzieży z CONCORDII za przygotowywanie każdego numeru           
i ich ciężką, mozolną pracę. To dzięki ich zaangażowaniu możemy w domu wrócić          
do Słowa Bożego czytanego w niedzielę, dowiedzieć się co dzieje się w parafii                    
i przeczytać między innymi ogłoszenia parafialne i intencje mszalne.

AKLAMACJA
(Łk 3, 4c. 6)

Alleluja, alleluja, alleluja

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie 
ścieżki dla Niego; 
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza
Łk 3, 1-6

Było to w piętnastym roku rządów 
Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był 
namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą 
Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei          
i  Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą 
Abileny; za najwyższych kapłanów 
Annasza i Kajfasza skierowane zostało 
słowo Boże do Jana, syna Zachariasza,     
na pustyni. Obchodził więc całą okolicę 
nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia 
dla odpuszczenia grzechów, jak jest 
napisane w księdze mów proroka 
Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: 
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie 
ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie 
wypełniona, każda góra i pagórek 
zrównane, drogi kręte staną się prostymi, 
a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy 
ludzie ujrzą zbawienie Boże».

Czy jestem człowiekiem, który słucha?

W czasie rozpoczynającego się Synodu, 
papież Franciszek mocno podkreślił 
znaczenie słuchania. Zwrócił uwagę, że 
nie ma owocnego spotkania między 
ludźmi tam, gdzie chociażby jedna ze 
stron nie słuchała drugiej. Dla papieża 

(jestem przekonany, że dla każdego z nas 
też) prawdziwe słuchanie drugiej osoby 
jest wtedy, kiedy nie słuchają tylko uszy, 
ale słucha serce. To serce ma zdolność 
współodczuwania, nie osądzania, ale  
przyjmowania drugiej osoby taką, jaka 
ona jest. Tą zdolność można w sobie 
odkryć albo zagłuszyć (niestety!). Słucha-
nie jest pierwszym krokiem, ale wymaga 
otwartego umysłu i serca, bez uprzedzeń. 
W czasie Synodu bardzo ważne jest, aby 
moje serce zaczęło słuchać. „Duch Święty 
prosi nas, abyśmy wsłuchiwali się w 
pytania, niepokoje, nadzieje każdego 
Kościoła, każdego ludu    i narodu. A także 
wsłuchiwali się w świat, w wyzwania i 
zmiany, jakie przed nami stawia. Nie 
uciszajmy naszych serc, nie blokujmy się 
w naszych pewnikach. Posłuchajmy się 
nawzajem” – zaapelował Ojciec Święty.

Drugie pytanie synodu

W jaki sposób Bóg przemawia do nas 
poprzez głosy, które czasami ignorujemy? 
W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, 
zwłaszcza kobiety i młodzi ludzie? Co 
ułatwia lub utrudnia nasze słuchanie? Jak 
dobrze słuchamy tych, którzy są na 
peryferiach? W jaki sposób jest włączony 
wkład osób konsekrowanych, mężczyzn    
i kobiet? Jakie są ograniczenia w naszej 
zdolności słuchania, zwłaszcza tych, 
którzy mają inne poglądy niż nasze 
własne? Jaka jest przestrzeń dla głosu 
mniejszości, zwłaszcza tych, którzy 
doświadczają ubóstwa, marginalizacji lub 
wykluczenia społecznego?

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