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Słowa Ewangelii według młodych

Błogosławieństwo

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: Agata Ambroży, Katarzyna Matusiak, ks. Marcin Skoczek, ks. Wojciech Konkol, Monika Reinke, Małgorzata 
Grzywaczewska, Zuzanna Muńska. 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

31 stycznia Wspólnota Młodzieżowa zebrała się na 
Mszy Świętej, by oddać w Jego ręce zaczynający się 
miesiąc i powierzyć Mu również wszystkie osoby, 
które mają urodziny w lutym. Podczas mszy uświa-
domiliśmy sobie, że Jezus jest z nami zawsze, poma-
ga nam w codziennym życiu, nawet gdy tego nie 
widzimy- On jest! Jest naszą tarczą, podnosi nas, gdy 
upadamy, budzi nas rano, byśmy mogli Go chwalić. 
Ks. Wojciech podczas kazania powiedział nam, że w 
nas młodych leży przyszłość Kościoła. To my jesteśmy 
odpowiedzialni za głoszenie chwały i miłości Jezusa, 
musimy tylko Mu zaufać. Po Eucharys�i udaliśmy się 
do salki, by ciszę zastąpić śmiechem i zabawami.                                   

 Zuzanna Muńska

Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do 
was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, 
którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasy-
ceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, 
albowiem śmiać się będziecie.

Czym jest dla mnie błogosławieństwo? Czy są to tylko 
słowa księdza wypowiadane na koniec mszy, czy coś o 
wiele ważniejszego? O co właściwie chodzi, gdy modlę 
się, prosząc dla siebie lub życząc komuś Bożego błogo-
sławieństwa? Błogosławieństwo jest łaską, jaką daje 
mi Bóg, darem dobra. Bóg błogosławi każdemu, ale 
bogaci, pyszni, szydzący, przez zwrócenie serca z dala 
od Boga, tego nie widzą i nie otwierają się na dar błogosławieństwa. Tym, którzy rzeczy-
wiście potrzebują pomocy, którzy na pozór są przegrani. Bóg zamiast dóbr materialnych 
oferuje mi dobra duchowe. Może niełatwo jest mi odrzucić bogactwo, czy sławę, ale mając 
Boże błogosławieństwo i pryzmat życia wiecznego, jest to prostsze. Czy potrafię szczerze 
życzyć błogosławieństwa ludziom ubogim, głodnym, smutnym i znienawidzonym? Czy sam 
dostrzegam, jak Bóg udziela mi swojego błogosławieństwa?

Monika Reinke

Intencje mszalne

Poniedziałek  14.02

ź 6:30 +Antoni, Leon, Władysława, Sta-
nisław, Rozalia, Kazimierz, Franciszka   
i Stanisław, i zmarli z rodziny Nazaruk

ź 7:30 + Bronisława Mor (22);   +Feliks
ź 18:30  Dziękczynno- błagalna z prośbą 

o Boże błog., opiekę NMP dla Danuty   
i Wojciecha w 35 rocz. zawarcia sakr. 
małżeństwa oraz dla dzieci Michała       
i Małgorzaty;  +Leon Ziemann i dziad-
kowie z obojga stron; +Gerard Kryger 
w miesiąc po pogrzebie

Wtorek  15.02

ź 6:30 +Helena i Czesław
ź 7:30 Apostolat Margaretki: Dziękczyn-

na za kapłanów z prośbą o Boże błog.    
i potrzebne łaski oraz o nowe powoła-
nia;   + Bronisława Mor (ona) (23)

ź 18:30 rez.; O Boże bł. w rodzinie;  +Sta-
nisława Ortmann;   +Helena Deskok

Środa  16.02

ź 6:30 +rodzice Maria i Franciszek, ro-
dzeństwo Maria Franciszek, Eugeniusz

ź 7:30 +mąż Jerzy (17 rocznica śmierci);      
O Boże błog. dla rodziny Mroske

ź 18:30 O Boże błog. dla mamy w dniu 
urodzin;  +rodzice: Klemens i Apolonia 
oraz zmarli z rodzin Kierznikiewcz

      +Bronisława Mor (24)

Czwartek  17.02

ź 6:30 +Bronisława Mor (25)
ź 7:30 +rodzice: Anna i Herbert, zmarli   

z rodziny Studzińskich i Arendt, dusze 
w czyśćcu cierpiące

ź 18:30 +mąż Zdzisław Mikołajczyk oraz 
mama Krystyna;   +Mieczysław (1 rocz. 
śmierci) oraz rodzice z obojga stron

      +Elżbieta i Leokadia

Piątek  18.02

ź 6:30 +Krzysztof- intencja od brata 
Tomasza z rodziną

ź 7:30 +Paweł Kanczkowski- intencja od 
zakładu pogrzebowego Ozyrys

ź O zdrowie i wypełnienie woli Bożej dla 
Haliny Bieszke z okazji urodzin

ź 18:30 +Zygmunt, Janusz, Małgorzata    
i Krzysztof;  +Stefania Pionk (rocznica 
śmierci) oraz Władysław i rodzice z o-
bojga stron;  + Bronisława Mor  (26)

Sobota  19.02

ź 6:30  +Jadwiga Mielewczyk w miesiąc 
po pogrzebie

ź 7:30 +mąż Józef, ojciec Wiktor oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące;

      +Bronisława Mor (27)
ź 9:00 Msza Caritas
ź 18:30 +Za duszę dawcy nerki
      +mąż Zbigniew (24 rocz. śmierci), 
     rodzice Franciszek i Janina, dziadkowie, 
     szwagier;  +Krystyna, Bronisław i Maria

Niedziela  20.02

ź 6:30 +Alina,Gabriela,Krystyna, Jolanta
ź 8:00 +mąż Jan (32 rocznica śmierci)       

i zmarli z rodziny;  +rodzice, teściowie, 
syn: Mirosław i Henryk, mąż Edwin, 
siostra Marysia, brat Józef, dusze w 
czyśćcu cierpiące

ź 9:30 Za Parafian; O zdrowie i Boże błog. 
dla dzieci: Natalii i Krys�ana, Karoliny, 
Weroniki, Michaliny i Oliwi

ź 11:00 +rodzice: Jadwiga i Paweł Kol-
mec oraz rodzeństwo: Maria i Czesław

      +Bronisława Mor (28)
ź 12:30 +mąż Józef (6 rocz. śmierci) oraz 

rodzice z obojga stron;   +mama Anna, 
Barbara i Mieczysław i zmarli z rodz.

ź 18:30 +Józefa (ona) Pestke

Wspólnoty naszej parafii



PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Jeremiasza
Jr 17, 5-8

Tak mówi Pan: «Przeklęty mąż, który pok-
łada nadzieję w człowieku i który w ciele 
upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe 
serce. Jest on podobny do dzikiego krze-
wu na stepie, nie dostrzega, gdy przycho-
dzi szczęście; wybiera miejsca spalone na 
pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogo-
sławiony mąż, który pokłada ufność w Pa-
nu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podob-
ny do drzewa zasadzonego nad wodą, co 
swe korzenie puszcza ku strumieniowi; 
nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo 
zachowa zielone liście; także w roku po-
suchy nie doznaje niepokoju i nie przesta-
je wydawać owoców».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 
5a))

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu

Szczęśliwy człowiek, który nie idzie        
za radą występnych, †
nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu

On jest jak drzewo zasadzone nad 
płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu

Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem droga sprawiedliwych jest 
Panu znana, *
a droga występnych zaginie.

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian
1 Kor 15, 12. 16-20

Bracia: Jeżeli głosi się, że Chrystus zmar-
twychwstał, to dlaczego twierdzą niektó-
rzy spośród was, że nie ma zmartwych-
wstania? Jeśli umarli nie zmartwychwsta-
ją, to i Chrystus nie zmartwychwstał.        
A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, 
daremna jest wasza wiara i aż dotąd 
pozostajecie w waszych grzechach. Tak 
więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli 
na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu      
w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteś-
my bardziej od wszystkich ludzi godni 
politowania. Tymczasem jednak Chrystus 
zmartwychwstał jako pierwociny spośród 
tych, co pomarli.

AKLAMACJA 

(Por. Łk 6, 23ab)

Alleluja, alleluja, alleluja

Cieszcie się i radujcie,
bo wielka jest wasza nagroda            
w niebie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza
Łk 6, 17.20-26

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zat-
rzymał się na równinie; był tam liczny 
tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo 
ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nad-
morskich okolic Tyru i Sydonu. On pod-
niósł oczy na swoich uczniów i mówił: 
«Błogosławieni  jesteście,  ubodzy,  albo-
wiem do was należy królestwo Boże. 

Liturgia Słowa Ogłoszenia parafialne

ź Dziękujemy za wszelkie ofiary złożone na dzisiejszą tacę. Zostaną one przeznaczone na 
funkcjonowanie naszej parafii oraz na powstanie nowych kaplic, których projekty 
można zobaczyć w miejscu, gdzie stała szopka bożonarodzeniowa. Informujemy, że 
zakończyły się prace remontowe w pomieszczeniach biura parafialnego i głównego 
wejścia do domu katechetycznego. Przed nami remont zakrys�i. 

ź Z przeprowadzonej w ubiegłą niedzielę zbiórki na misje, zebraliśmy 3740 zł. Pieniądze 
te zostały wpłacone na konto misji Aiquile przy Caritas Archidiecezji Gdańskiej. 

ź Przez najbliższe tygodnie w naszym biuletynie będą pojawiać się informacje dotyczące 
wspólnot funkcjonujących w naszej parafii. Jest to okazja, aby odkryć coś dla siebie         
i podjąć się głębszej formacji chrześcijańskiej. Dzisiaj możemy przeczytać o wspólnocie 
maryjnej Totus tuus. Zachęcamy do zapoznania się. 

ź Comiesięczna Msza święta w intencji naszej parafialnej Caritas, podopiecznych, 
wolontariuszy i darczyńców, w środę o godzinie 19:30. 

ź Trwa Rok poświęcony Eucharys�i, o którym przypomina nam baner w prezbiterium.     
W naszej parafii, w każdy czwartek od godziny 19:00 do 20:00 trwa Adoracja 
Najświętszego Sakramentu, z możliwością skorzystania z sakramentu spowiedzi,         
do którego szczególnie zachęcamy chrzestnych, narzeczonych i tych, którzy potrzebują 
dłuższej rozmowy z księdzem.

ź W Kościele katolickim trwa Synod, którego temat brzmi: „Dla Kościoła synodalnego: 
komunia, uczestnictwo i misja”. W związku z tym zapraszamy wszystkich tworzących 
naszą parafię na kolejne spotkanie, w czwartek na godz. 19:00, do kościoła na 
konferencję, Adorację Pana Jezusa a potem na mały poczęstunek do domu 
parafialnego. Więcej o Synodzie na stronie naszej parafii i w „kąciku synodalnym” 
zamieszczonym w biuletynie. 

ź Spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania odbędzie się 27 lutego, w 
niedzielę, po wieczornej Mszy świętej, w kościele.  

ź W związku z rozpoczętymi feriami zimowymi, przypominamy rodzicom, że mają prawo, 
ale i moralny obowiązek domagania się od organizatorów wypoczynku dla dzieci, 
zapewnienia im możliwości uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Dzieciom, 
młodzieży i nauczycielom życzymy bezpiecznego i zdrowego odpoczynku.  

Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, 
albowiem będziecie nasyceni. Błogosła-
wieni, którzy teraz płaczecie, albowiem 
śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteś-
cie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was 
wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was         
i z powodu Syna Człowieczego odrzucą      
z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie 
się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest 
wasza nagroda w niebie. Tak samo bo-
wiem przodkowie ich czynili prorokom. 
Natomiast biada wam, bogaczom, bo 
odebraliście już pociechę waszą. Biada 
wam, którzy teraz jesteście syci, albo-
wiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, 
którzy się teraz śmiejecie, albowiem smu-
cić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy 
wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak sa-
mo bowiem przodkowie ich czynili fałszy-
wym prorokom».

Ekumenizm, czyli dialog ku zjednoczeniu 
chrześcijan

Dialog między chrześcijanami różnych 
wyznań, zjednoczonymi przez jeden 
chrzest, zajmuje szczególne miejsce na 
drodze synodalnej. O tę jedność modlił się 
Pan Jezus: „Ojcze Święty, zachowaj ich     
w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak 
jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi 
byłem, zachowywałem ich w Twoim 
imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich,   
a nikt z nich nie zginął (…) Nie tylko za nimi 
proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich 
słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy 
stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie,     
a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas 
jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie 
posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, 
przekazałem im, aby stanowili jedno, tak  
jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty 
we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, 
aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś 
Ty ich umiłował tak,jak Mnie umiłowałeś”  
(J 17, 11b-12a.20-23). 

Największym bólem Serca Bożego jest 
podział, który dokonuje się miedzy 
ludźmi. Może mieć różne nazwy: kłótnia, 
wojna, obgadywanie, plotkowanie, ocze-
rnianie… Stąd papież Franciszek uczy:    
„W świecie rozdartym przez wojnę, nie-
nawiść, nacjonalizmy i podziały, wspólnej 
modlitwy i zaangażowania na rzecz 
większej sprawiedliwości nie można od-
kładać na później. Są to zaniedbania, na 
które nie możemy sobie pozwolić. Kiedy 
razem się modlimy, gdy razem głosimy 
Ewangelię oraz służymy ubogim i potrze-
bującym, sami jesteśmy w drodze, a dro-
ga ta zmierza ku widzialnej jedności.” 
Można się o to papieskie słowo razem 
zapytać w swojej rodzinie: ile jest wspól-
nej modlitwy, czytanie Biblii, spędzania 
czasu…?

Kolejne pytania synodu:
- Jakie relacje ma nasza wspólnota koś-
cielna z członkami innych tradycji chrześ-
cijańskich i wyznań?
- Co nas łączy i jak razem podążamy?
- Jakie owoce przyniosło nam wspólne 
podążanie? Jakie są trudności? 
- Jak możemy zrobić następny krok we 
wspólnym podążaniu naprzód?

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

Kącik synodalny
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