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Słowa Ewangelii według młodych

Światłość w ciemności

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, Daria 
Tomaszewska, 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

W poniedziałek 20 grudnia odbyło się nasze spot-
kanie opłatkowe. Całe nasze Duszpasterstwo 
spotkało się, aby spędzić Wigilię we wspólnym 
gronie. Odwiedził nas także Ksiądz Proboszcz. Na 
samym początku odmówiliśmy modlitwę i zaśpiewa-
liśmy kolędy. Po uroczystym rozpoczęciu dzieliliśmy 
się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia. Potem 
nadszedł najbardziej wyczekiwany moment tego 
wieczoru- zawitał do nas Święty Mikołaj. Odbieranie 
prezentów nie odbyło się bez śmiechu, śpiewania 
czy recytowania Inwokacji. Na koniec usiedliśmy do 
stołu, aby wspólnie spędzić czas rozmawiając              
i zajadając się pysznościami.

Daria Tomaszewska

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,     
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie 
ogarnęła.

Miałeś kiedyś tak, że brakuje ci sił, że cały świat wydaje 
się wtedy smutny, obojętny, jakby monotonny? Ja też 
tak czasem mam. Zabiegana życiem, ciągłymi obo-
wiązkami, martwieniem się o rzeczy materialne. 
Nawet nie umiem odpocząć od tego, bo przecież i tak 
cały czas o tym myślę. Obawy nie dają za wygraną, 
osaczają mnie, pogrążam się w ciemności i myślę,      
że nie ma ratunku, że jestem z tym sama. Nawet jeśli 
ktoś powie mi coś mądrego, doradzi co zrobić, nie 
przebija się to przez mur natłoku myśli. Istnieje wtedy tylko jedna pomoc - ta od Niego.     
Nic nie może przebić się przez tą ciemność, a co dopiero ją rozświetlić, lecz Ten, który jest 
posłany w Jego imieniu - tylko Jego ciemność nie ogarnie, bo w nim jest prawdziwe życie, 
które jest moją światłością w ciemności.

Katarzyna Bielińska

Intencje mszalne   3 - 9.01.2022 Zaproszenie od Concordii

Poniedziałek  3.01                                                                           
ź 6:30 +rodzice Cecylia i Paweł, mąż 

Jerzy oraz bracia Edmund, Marian, 
Kazimierz i siostra Kunegunda

ź 7:30 W podziękowaniu za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze Boże Bł. dla 
Michała i  opiekę Bożą dla jego rodziny

     +Gertruda Klass (8)
ź 18:30  +Jan

Wtorek  4.01
ź 6:30 +Grażyna Blar - int. od Róży św. 

Heleny;    + mąż Gerard i brat Andrzej
ź 7:30 O Błog. Boże i opiekę NMP dla 

rodzeństwa i ich rodzin
    +Gertruda Klass (9);  +Stanisław Miotke 
    w miesiąc po pogrzebie
ź 18:30  W podziękowaniu za udaną 

operację z prośbą o łaskę zdrowia dla 
córki Aleksandry oraz w int. Bogu 
wiadomej

Środa  5.01
ź 6.30  +mąż Ludwik Becker
ź 7:30 + Edmund Labuda, rodzice, ro-

dzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
     +Gertruda Klass (10)
     +Tomasz, Stanisław, Wacław, Alek-
     sandra, Lucyna i Wanda
ź 18.30 Dziękczynno- błagalna z prośbą 

o Boże Błog., opiekę NMP, dary Ducha 
Świętego dla Martyny i Kamili z okazji 
urodzin

Czwartek  6.01
ź 6:30  + Kazimierz Jeżewski
ź 8:00 rez.
ź 9:30  +rodzice: Kozłowscy i Żbikowscy
ź 11:00 W podziękowaniu za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże Błog. dla 
Leokadii Herbarz w 100 urodziny

     +Gertruda Klass (11)

ź 12:30 + Kubuś, Jarosław Borcowski, 
Zygmunt Zegzuła w rocz. śmierci

ź 18:30 O łaskę zdrowia dla syna 
Wacława

Piątek  7.01
ź 6:30  +Stanisław Bronk, rodzice i ro-

dzeństwo z obojga stron
     +Stefania Kalf w miesiąc po pogrzebie
ź 7:30 W podziękowaniu za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże Błog. dla 
Ryszarda z okazji 85 urodzin

      +Gertruda Klass (12)
ź 17:00 +Grażyna Ścibor
ź 18:30 +Danuta Rybakowska w 7 rocz. 

śmierci
ź 20:00 +Grażyna Elwart w 4 rocz. 

śmierci

Sobota  8.01
ź 6:30 +mąż Mieczysław, rodzice i bra-

cia;   +Irena Marcinkiewicz w miesiąc 
po pogrzebie

ź 7:30 o łaskę zdrowia dla Marii i Ed-
munda i o wszelkie potrzebne łaski dla 
całej rodziny;   +Józef Deik;

     +Gertruda Klass (13)
ź 18:30 +Rodzice Janina i Eugeniusz 

Barcz , tata Mieczysław Ogrodowski

Niedziela  9.01
ź 6:30 +Wiktoria Bogdaczewska w 20 

rocz. śmierci oraz Zofia Sadowska
ź 8:00 +Andrzej Tarnowski w 10 rocz. 

śmierci
ź 9:30 Za Parafian
ź 11:00 +Zygmunt;  +Gertruda Klass (14)
ź 12:30 O Boże Błog. i dobre wyniki         

w nauce dla Zuzanny w 18 urodziny
ź  18:30 +Urszula Grucza - int. od 

chórzystów



PIERWSZE CZYTANIE
Z Mądrości Syracha
Syr 24, 1-2. 8-12

Mądrość wychwala sama siebie, chlubi 
się pośród swego ludu. Otwiera usta na 
zgromadzeniu Najwyższego i chlubi się 
przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi 
Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stwo-
rzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: «W 
Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij 
dziedzictwo!» Przed wiekami, na samym 
początku mnie stworzył i już nigdy istnieć 
nie przestanę. W świętym przybytku,       
w Jego obecności, zaczęłam pełnić służbę 
i przez to na Syjonie mocno stanęłam. 
Podobnie w mieście umiłowanym dał mi 
odpoczynek, w Jeruzalem jest moja wła-
dza. Zapuściłam korzenie w sławnym na-
rodzie, w posiadłości Pana, w Jego dzie-
dzictwie.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 
J 1, 14)

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało

Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów,
nie oznajmił im swoich wyroków.

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Efezjan
Ef 1, 3-6. 15-18

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On na-
pełnił nas wszelkim błogosławieństwem 
duchowym na wyżynach niebieskich–     
–w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas 
przed założeniem świata, abyśmy byli 
święci i nieskalani przed Jego obliczem.     
Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako 
przybranych synów poprzez Jezusa Chrys-
tusa, według postanowienia swej woli, ku 
chwale majestatu swej łaski, którą obda-
rzył nas w Umiłowanym. Przeto i ja, usły-
szawszy o waszej wierze w Pana Jezusa       
i o miłości względem wszystkich świętych, 
nie zaprzestaję dziękczynienia, wspomi-
nając was w moich modlitwach. Proszę    
w nich, aby Bóg Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha 
mądrości i objawienia w głębszym pozna-
waniu Jego samego. Niech da wam świat-
łe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest 
nadzieja, do której On wzywa, czym bo-
gactwo chwały Jego dziedzictwa wśród 
świętych.

AKLAMACJA
(Por. 1 Tm 3, 16)

Alleluja, alleluja, alleluja

Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała   
na wieki.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Liturgia Słowa Ogłoszenia parafialne

ź Zapraszamy na Parafialny Wieczór Kolęd, który odbędzie się dzisiaj, po 
wieczornej Mszy św. w kościele.

ź W czwartek przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze 
św. sprawować będziemy w porządku niedzielnym. Tradycyjnym zwyczajem 
będzie można zabrać do domów kredę. Z racji pierwszego czwartku miesiąca po 
wieczornej Mszy św. Adoracja do godz. 20:00 i modlitwy o nowe i święte 
powołania do życia kapłańskiego i misyjnego. Przy wyjściu z kościoła będzie 
można wesprzeć działalność misyjną naszego parafianina ks. Wiesława 
Mielewczyka.  W tym dniu członkowie Wspólnoty Młodzieżowej Concordia 
zapraszają na przygotowane przez nich w całości, przedstawienie pt. "Zacznijmy 
od początku". Rozpocznie się o godz. 16:30 w naszym kościele. 

ź W piątek z racji pierwszego piątku miesiąca po Mszy św. o godz. 7:30 i 18:30 
litania z aktem wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. O godz. 17:00 
dodatkowa Msza św. dla dzieci i spowiedź św. Msza Nikodemowa o godz. 20:00. 
Wcześniej od 19:00 do 20:00 okazja do spowiedzi i adoracja Najświętszego 
Sakramentu w ciszy.

ź Za tydzień w niedzielę, taca na potrzeby funkcjonowania naszego kościoła. 
Ofiary, które złożymy zostaną także przeznaczone na powstanie nowych kaplic w 
naszym kościele.

ź W zakrys�i można nabyć bilety na koncert "Kolędowanie z Janem Pawłem II" w 
wykonaniu Golec uOkriestra w cenie 99zł, który odbędzie się w naszej parafii   
18 stycznia o godz. 17:30. 

ź Przy wyjściu z kościoła młodzież zbiera ofiary na pokrycie kosztów druku 
naszego cotygodniowego biuletynu. Dziękujemy za życzliwość i ofiarność. 

ź  Plan kolędy na najbliższy tydzień:
      Poniedziałek: Osiedle Kaszubskie 16,17,18
      Wtorek: Osiedle Kaszubskie 19, 18CD
      Środa: Osiedle Kaszubskie 20, 22
      Piątek: Osiedle Kaszubskie 21
      Sobota: Osiedle Kaszubskie 23, 24
      Niedziela: Osiedle Kaszubskie 25, 26 

     Kolędy zaczynamy od godz. 16:00 od poniedziałku do piątku, w soboty i niedziele  
     od godz. 15:00. Ofiary składane przy okazji kolędy będą przeznaczone na Kaplicę  
     Miłosierdzia Bożego oraz św. Jana Pawła II i bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana
J 1, 1-18

Na początku było Słowo, a Słowo było       
u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na 
początku u Boga. Wszystko przez Nie się 
stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, 
co się stało. W Nim było życie, a życie było 
światłością ludzi, a światłość w ciemności 
świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była 
światłość prawdziwa, która oświeca każ-
dego człowieka, gdy na świat przychodzi. 
Na świecie było Słowo, a świat stał się 
przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przysz-
ło do swojej własności, a swoi Go nie przy-
jęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przy-
jęli, dało moc, aby się stali dziećmi Boży-
mi, tym, którzy wierzą w imię Jego– któ-
rzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli 
męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo 
stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.     
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką 
Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen 
łaski i prawdy.

Kołysanka spod Kalwarii

Mały Jezusie, świata nadziejo
Wciąż wierzą ludzie, że się odmienią

Załkasz w stajence nad podłych złością
Obdarzysz wiernych Dziecka miłością

Tu, w Wejherowie, u stóp Kalwarii
Maryja Matka Synka karmi

I zaśniesz, Boże w Wejhera grodzie
Cicho zanuci Józef dobrodziej

Kolęda ulicy Rybackiej

A na Rybackiej nucą kolędę
taką najszczerszą, dziecinną

Jak w Betlejem przed wiekiem wieków 
To nic, że śnieżno, że zimno

Luli, Maleńki, luli laj...

A na Rybackiej cieszą się ludzie, 
że się narodził Zbawiciel

Z Kaszubskiej niosą bursztynu grudę
Z podarkiem przyjść każe zwyczaj

Luli, Maleńki, luli laj...

A na Rybackiej już po pasterce
Wracają skrzypiąc z kościoła

Tańczą śnieżynki, zgrabiałe ręce
Kolejne urodziny Boga

Luli, Maleńki, luli laj...

***

Pastorałka ze Śmiechowa

Grajcie, anieli na złotych trąbkach
Mały Bóg do nas zawitał!

Niech się weselą Boguś, Aldonka
Gdy ta rozbrzmiewa muzyka:

Gloria Synowi!
Gloria Mateńce!

I Józefowi
 Śpiewajmy z sercem!

Święta Rodzina dzisiaj odwiedza
Każde otwarte domostwo

Witaj, Jezusku!
Zasiądź przy stole

Ugośćcie go, bracie, siostro

Gloria Synowi!
Gloria Mateńce!

I Józefowi 
Śpiewajmy z sercem!

Parafialny Wieczór Kolęd
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