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Słowa Ewangelii według młodych

Żywe jest Słowo Boże

Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej parafii pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie przygotowywany przez 
członków Duszpasterstwa Młodzieży Concordia, do użytku wewnętrznego Kościoła. Niniejszy numer zredagował zespół w 
składzie: Natalia Wasilka, Katarzyna Matusiak, ks. Marcin Skoczek, ks. Wojciech Konkol, Michał Sikora, 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

W miniony wtorek odbyło się kolejne z naszych 
spotkań formacyjnych. Tym razem gościliśmy Marka 
- moderatora całej wspólnoty, który wygłosił nam 
konferencję o miłości np. w rodzinie czy w związku. 
Rozważaliśmy fragment z Pisma Świętego opisujący 
wydarzenia na weselu w Kanie Galilejskiej                    
i rozmawialiśmy o Litanii do Świętego Józefa.            
Co ciekawe, w tej Litanii pierwsze wezwanie jest do 
Maryji.  Możemy zauważyć tutaj przykład prawdzi-
wej miłości i stawiania ważnej dla nas osoby i jej 
potrzeb wyżej od nas samych.

Natalia Gron 

Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście

Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. 
Dzisiaj. Teraz. Spełniło się to, co zapisano dwa, trzy, 
cztery tysiące lat temu. To, co powiedział Bóg, okazało 
się prawdą. Dzięki Jezusowi usłyszałem Dobrą Nowinę 
– Ewangelię, On mnie uwalnia od grzechu i pozwala mi 
widzieć świat takim, jaki jest naprawdę. W Jezusie 
spełniły się słowa proroka Izajasza, który zapisał          
je wiele setek lat przed narodzeniem Mesjasza, a On 
spełnia je dla mnie – dwa tysiące lat po swoim 
narodzeniu. To jest wciąż aktualne i cały czas działa. 
Słowa Pisma spełniają się w moim życiu codziennie,   
bo moja więź z Jezusem jest stale utrzymywana. Skoro w Nim wypełnił się Stary Testament, 
mogę jego słowa odnieść również do mnie, bo jestem uczniem Chrystusa. Należę do Niego, 
jestem Jego latoroślą, dzięki czemu całe Pismo Święte jest drogą wzajemnego kontaktu      
z Bogiem. Moim zadaniem jest wystawianie się na działanie Słowa Bożego – uważne 
słuchanie na Mszy świętej, samodzielna lektura lub jeszcze inna forma. Reszta należy        
do Pana – to, co zrozumiem lub czego nie zrozumiem, to, na co zwrócę uwagę i co mnie 
dotknie, poda mi Bóg w swoim Słowie.                                                                   Michał Sikora 

Intencje mszalne   3 - 9.01.2022 Parafianie o Słowie Bożym:

Poniedziałek  24.01                                                                           
ź 6.30 O zdrowie dla syna Mirosława  
      +  Gertruda Klass (29)
ź 7.30 O Boże błog. i opiekę MB dla córki 

Joanny w 35 rocznicę urodzin
      + Bronisława Mor (ona) (1)
ź 18.30 + Lidia, Stefan i Władysława 

(ona) o łaskę przebaczenia grzechów    
i wieczne zbawienie

Wtorek  25.01
ź 6.30 Dziękczynno błagalna z prośbą     

o dalsze Boże Błog. dla całej rodziny
ź 7.30  + Gertruda Klass (30)
      + Jan Bużan (9 rocz. śmierci) oraz   
      rodzice z obojga stron
      + Bronisława Mor (ona) (2)
ź  18.30 W podziękowaniu za otrzymane 

ł a s k i ,  z  p r o ś b ą  o  B o ż e 
Błogosławieństwo, zdrowie, dary 
Ducha Św. i opiekę MB dla Barbary      
w dniu urodzin

Środa  26.01
ź 6.30 + Stefan (17 rocz. śmierci), 

Helena, Augustyn, Dariusz, dusze        
w czyśćcu cierpiące

ź 7.30 W podziękowaniu za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w dniu 
urodzin

       + Bronisława Mor (ona) (3)
ź 18.30 + rodzice Maria i Józef Doering 

oraz siostra Teresa Rompca

Czwartek  27.01
ź 6.30  + Bronisława Mor (ona) (4)
ź 7.30 +syn Daniel i dusze w czyśćcu 

cierpiące + Maria Stempka (9 rocz. 
śmierci) + mąż Roman, ojciec Paweł       
i zmarli z rodziny: Flisikowskich, 
Pogletke, Pulczyńskich

ź 18.30 + Brunon Ortmann

Piątek  28.01
ź 6.30  + Jan Krauza (11 rocz. śmierci)
ź 7.30  + rodzice: Józef i Agnieszka
      + Bronisława Mor (ona) (5)
ź 18.30 Dziękczynno błagalna w 33 rocz. 

ślubu Marzeny i Dariusza
      + Krzysztof Czajkowski (30 dni po 
      pogrzebie)

Sobota  29.01
ź 6:30  + Bronisława Mor (ona) (6)
ź 7.30 + rodzice: Elżbieta, Józef, Maria      

i Ginter Szmidt; Zygmunt, Urszula         
i Kazimierz oraz dusze krewnych            
z obojga stron

     + rodzice: Petronela i Antoni Jankowscy
ź 17.00 Amoris Lae�cia
ź 18.30 O szczęśliwą operację i pełny 

powrót do zdrowia
     + mama Renata Lange (w dniu urodzin)

Niedziela  30.01
ź 6:30 +rodzice: Stefania i Stefan      

oraz  brat  Edmund
ź 8.00 Żywy Różaniec
     + Andrzej Czyżewski (5 rocz. śmierci)
ź 9.30 Za Parafian
ź 11.00 + rodzice: Maria i Franciszek 

Damps, mąż Henryk Szlas oraz krewni 
z rodzin Szlas i Damps

      + Bronisława Mor (ona) (7)
ź 12.30 + Teresa i Władysław, Stefania, 

Klemens, Jan i Magdalena
   + mąż Stanisław Krysa (10 rocz. śmierci),   
   rodzice: Maria i Stanisław Lewnau oraz 
   teściowie: Stanisława i Władysław Krysa 
   i brat Marian
ź 18.30 Dziękczynno błagalna w 52 rocz. 

ślubu Anny i Stanisława

mailto:biuletynczuwam@gmail.com


PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi Nehemiasza
Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10

Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed 
zgromadzenie, w którym uczestniczyli 
przede wszystkim mężczyźni, lecz także 
kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli 
zdolni słuchać. I czytał z tej księgi, 
zwrócony do placu znajdującego się przed 
Bramą Wodną, od rana aż do południa 
przed mężczyznami, kobietami i tymi, 
którzy mogli rozumieć; a uszy całego ludu 
były zwrócone ku księdze Prawa. Pisarz 
E z d r a s z  s t a n ą ł  n a  d r e w n i a n y m 
podwyższeniu, które zrobiono w tym 
celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach 
całego ludu – znajdował się bowiem 
wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały 
lud powstał. I Ezdrasz błogosławił Pana, 
wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy 
ręce, odpowiedział: «Amen! Amen!» 
Potem oddali pokłon i padli przed Panem 
na kolana, twarzą ku ziemi. Czytano więc z 
tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z 
dodaniem objaśnienia, tak że lud 
rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to 
jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz 
Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, 
rzekli do całego ludu: «Ten dzień jest 
poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie 
bądźcie smutni i nie płaczcie!» Cały lud 
bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa 
Prawa. I rzekł im Nehemiasz: «Idźcie, 
spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie 
słodkie napoje, poślijcie też porcje temu, 
który nic gotowego nie ma: albowiem 
poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. 
A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w 
Panu jest waszą ostoją».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 
63c)

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem

Prawo Pańskie jest doskonałe i 
pokrzepia duszę, * 
świadectwo Pana jest pewne, 
nierozważnego uczy mądrości. 
Jego słuszne nakazy radują serce, * 
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa 
oczy.

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, 
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem 
słuszne. 
Niech znajdą uznanie przed Tobą † 
słowa ust moich i myśli mego serca, * 
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian
1 Kor 12, 12-14. 27

Bracia: Podobnie jak jedno jest ciało, choć 
składa się z wielu członków,a wszystkie 
członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią 
jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. 
Wszyscy bowiem  w jednym Duchu 
zostaliśmy ochrzczeni,aby stanowić jedno 
Ciało: czy to Żydzi,czy Grecy, czy to 
niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też 
zostaliśmy napojeni jednym Duchem. 
Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz 
liczne członki. Wy przeto jesteście Ciałem 
Chrystusa  i  poszczególnymi  Jego 
członkami.

AKLAMACJA 

Por. Łk 4, 18

Alleluja, alleluja, alleluja

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł 
dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.

Alleluja, alleluja, alleluja

Liturgia Słowa Ogłoszenia parafialne

ź Z ustanowienia papieża Franciszka, dzisiaj obchodzimy Niedzielę Słowa 
Bożego. Z tej okazji zapraszamy na godz. 17:45 na konferencję biblijną, 
którą wygłosi ceniony biblista, przewodnik po Ziemi Świętej i wykładowca 
w GSD, ks. Piotr Przyborek. Następnie będzie przewodniczył wieczornej 
Mszy św. wieczornej, której oprawę przygotuje wspólnota Concordia. W 
biuletynie zamieściliśmy kilka świadectw, które odpowiedzą na pytanie: 
Dlaczego czytam Biblię ?  

ź Przy wyjściu z kościoła nasza CARITAS rozprowadza Pismo Święte. W ten 
sposób możemy wesprzeć jej działalność. 

ź Wszystkich potrzebujących pomocy zapraszamy na dyżur CARITAS we 
wtorki od godz. 17-18 do domu parafialnego. 

ź We wtorek 25 stycznia we wspomnienie Nawrócenia św. Pawła, na Mszy 
św. o godz. 18.30 zakończony zostanie Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan.

ź W następną niedzielę o godz. 8.00 comiesięczna Msza św. w intencji 
członków Żywego Różańca. Po niej modlitwa różańcowa.

ź Plan wizyty duszpasterskiej na ostatni tydzień kolędowania: 

     Niedziela 23.01. - ul. Ceynowy i I Brygady Pancernej WP

     Poniedziałek 24.01. - ul. Konopnickiej i Szczukowskiej

     Wtorek 25.01. - ul. Maszopów, Morska i Szyprów

     Środa 26.01. - ul. Staffa, Mestwina, Norwida i Tuwima

ź Kolęda dodatkowa, którą można zgłaszać do wtorku.

     Czwartek 27.01. - mieszkańcy bloków przy Osiedlu Kaszubskim.

     Piątek 28.01. - mieszkańcy ulic przy Osiedlu Kaszubskim oraz bloków na  

     ul. Piotra Skargi i Necla

     Sobota 29.01. - mieszkańcy Śmiechowa.  

ź Wychodząc naprzeciw wszystkim, którzy z obawy przed pandemią bali się 
przyjąć księdza z błogosławieństwem kolędowym, bądź z różnych 
powodów nie mogli być w tym czasie w domu, zapraszamy na Mszę 
świętą w intencji mieszkańców poszczególnych ulic naszej parafii na godz. 
18:30. Po niej, będzie można zabrać do domu wodę święconą, która 
znajduje się w kruchcie kościoła. 

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza
Łk 1, 1-4; 4, 14-21

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie 
o zdarzeniach, które się dokonały pośród 
nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od 
początku byli naocznymi świadkami            
i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja 
zbadać dokładnie wszystko od pierwszych 
chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, 
abyś się mógł przekonać o całkowitej 
pewności nauk, których ci udzielono.       
W owym czasie: Powrócił Jezus mocą 
Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła 
się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich 
s y n a g o g a c h ,  w y s ł a w i a n y  p r z e z 
wszystkich.  Przyszedł  również do 
Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień 
szabatu udał się swoim zwyczajem do 
synagogi i powstał, aby czytać. Podano 
Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy 
księgę, znalazł miejsce, gdzie było 
napisane: «Duch Pański spoczywa na 
Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał 
Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność, a niewidomym 
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał 
wolnymi, abym obwoływał rok łaski 
Pana». Zwinąwszy księgę, oddał słudze      
i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze 
były w Niego utkwione. Począł więc 
mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa 
Pisma, które słyszeliście».

Lekcjonarz
księga liturgiczna używana w Kościele 
katolickim. Podzielona na kilka tomów, 
które wymieniane są w zależności            
od okresu liturgicznego. Zawiera czytania 
biblijne na poszczególne dni roku liturgi-
czna

Ks. Wiesław Mielewczyk, nasz parafianin  
i misjonarz, serdecznie dziękuje wszys-
tkim, którzy wspomogli jego działalność 
misyjną w czasie zbiórki         w 
Uroczystość Objawienia Pańskiego. Oto, 
co powiedział prosto z Boliwii do nas:

„Drodzy parafianie Królowej Polski             
w Wejherowie pragnę wyrazić wielką 
wdzięczność za Wasze wsparcie, przede 
wszystk im za wsparc ie  duchowe,            
ale również za Wasze wsparcie mater-
ialne. Ze swojej strony zapewniam 
również o modlitwie, każdego dnia 
szczególnie w modlitwie różańcowej 
pamiętam o Was, a każdego szóstego dnia 
miesiąca jest i będzie sprawowana za Was 
Msza święta. Bardzo serdecznie Was 
pozdrawiam. Niech Was Pan Bóg błogo-
sławi i bądźmy w tym wyjątkowym 
duchowym kontakcie pomimo dużej 
odległości.  Z Bogiem.”

Jeżeli interesuje Cię, co ks. Wiesław robi 
na misjach, zapraszamy Ciebie na stronę 
naszej parafii, gdzie odnajdziesz nie tylko 
jego krótkie wspomnienia, ale bogatą 
galerię z Boliwii. 

Słownik liturgiczny

Pozdrowienia z Boliwii
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