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Słowa Ewangelii według młodych

Osioł

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, Michał Sikora, Alicja Kierznikowicz. 
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

Na ostatnim spotkaniu wspólnoty młodzieżowej, go-
ściliśmy panią Magdalenę, która jest katolickim psy-
chologiem. Rozmawialiśmy o emocjach, które towa-
rzyszą nam na co dzień. Staraliśmy się zauważać po-
zytywne aspekty nieprzyjemnych uczuć. W połowie 
spotkania zostaliśmy dobrani w grupy, aby w mniej-
szym gronie wymienić się spostrzeżeniami dotyczą-
cymi nielubiany przez nas emocji. Spotkanie było na-
wiązaniem do miesiąca lutego, w którym modliliśmy 
się za osoby z różnymi problemami psychicznymi. Na 
pewno każdy z nas wyciągnął coś z tego spotkania       
i wszyscy jesteśmy za nie wdzięczni.

Alicja Kierznikowicz

Wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, 
którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je 
i przyprowadźcie.

Osiołek to nie jest najbardziej reprezentatywny środek 
transportu dla króla. Prawdę mówiąc nic, czym Jezus 
mógł wjechać do Jerozolimy, nie odpowiadało Jego 
godności, ale gdyby chciał zaprezentować swoją dos-
tojność, może wybrałby dobrego konia z rydwanem. 
Osiołek nie pasuje, nie jest godny, nie może nieść 
Chrystusa... Czasami myślę tak o niektórych: „on jest 
za mało porządny, żeby mógł pokazać mi Boga”, „czy 
taki zagubiony człowiek może mi coś mądrego powie-
dzieć?”, „ona jest za głupia, żebym słuchał się jej rad”. A Bóg mówi do mnie właśnie przez 
takich niepozornych, według mnie niegodnych. To jest upokarzające, ale dobre – leczy 
pychę i nienawiść. Bo naprawdę to też jestem takim osłem. Tym większym, gdy myślę, że 
jestem kimś lepszym. Ale gdy akceptuję swoją słabość i staję w prawdzie o sobie, widzę coś 
jeszcze – Jezusa, który ze mną jest. Ja Go też niosę innym, a całe moje dobro wynika z Jego 
obecności. Moja moc jest Jego mocą, moja chwała też należy do Niego. Z Nim mogę pójść 
wszędzie.

Michał Sikora

Intencje mszalne

Poniedziałek  11.04
ź 6:30 +Urszula, Władysław i wujek 

Stanisław
ź 7:30 +Krzysztof (intencja od siostry 
       i braci z rodzinami)
ź 18:30 Dziękczynno-błagalna w 86 

urodziny Ireny; Dziękczynno - błagalna 
o Boże błogosławieństwo dla Martyny

    +siostra (zakonna) Estera, zmarli 
    z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek  12.04
ź 6:30 +Helena Nastały w miesiąc po 

pogrzebie
ź 7:30 +ojciec Zdzisław;
      +Piotr oraz zmarli z rodziny Wasilka   
      oraz dusze w czyśćcu cierpiące
ź 18:30 W podziękowaniu za otrzymane 

łaski, z prośbą o  Boże bł., Dary Ducha 
Św. i opiekę MB dla Dominika z okazji 
18 urodzin;    +bratowa Izabela 
Browarczyk (rocznica urodzin)

      +dziadkowie, ciocie, wujkowie,
      kuzynowie oraz mąż Konrad i rodzice

Środa  13.04
ź 6:30 +Maria Dzięcielska i zmarli 
      z rodziny Polasik
ź 7:30 +ojciec Roman Mikołajczak
      +ks. Zygmunt Maliński w 3 r. śmierci
      ( intencja od Margaretki)
ź 18:30  W obronie życia
      Dziękczynno-błagalna w 23 ur. Moniki
      +żona Regina Milewczyk (17 rocz. śm.)  
      oraz rodzice z obojga stron

Czwartek  14.04
ź 6:30 W podziękowaniu za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. dla 
Honoraty w 89 urodziny

ź 7:30 W dniu urodzin Moniki z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski z prośbą 

o opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Św. 
dla całej rodziny;   +Antoni Makowski

ź 18:30 wolna intencja; wolna intencja
      +ks. Zygmunt Maliński (w przeddzień   
      rocz. śmierci)
      +Maria Jeżyk (2 rocz. śmierci)
      +Bogusława Ewaldt (2 rocz. śm.) oraz 
      zmarli z rodzin Ewaldt i Piastowskich

Piątek  15.04

ź 18:30  OBRZĘDY WIELKIEGO PIĄTKU

Sobota  16.04

ź 20:00 wolna intencja
     Róża św. Bernadety; za Parafian
     rez.; +rodzice: Hildegarda i Alfons Lisius

Niedziela  17.04

ź 6:30  rez.; za Parafian; +Gerard Lange
      +Anna, Brunon, Krystyna;   
      +Benon i Marta Rzeppa, 
      Leon i Maria  Langa
ź 8:00 Dziękczynno-błagalna w 50 rocz. 

ślubu Barbary i Henryka Pranga
ź 9:30 +rodzice: Leokadia i Józef
      Ziemann, rodzeństwo, dziadkowie
      i babcie oraz syn Daniel
ź 11:00 W podziękowaniu za otrzymane 

łaski z prośbą o zdrowie w rodzinie      
w 40 rocz. ślubu Bernadety i Jerzego

ź 12:30 W podziękowaniu za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze dla Marii             
i Mariana w 45 rocz. ślubu

ź 18:30 +rodzice, teściowie, synowie 
Mirosław i Henryk, mąż Edwin, siostra 
Marysia, brat Józef, dusze w czyśćcu 
cierpiące

Ogłoszenie od Concordii



PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Izajasza
Iz 50, 4-7

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymo-
wnym, bym umiał pomóc strudzonemu 
krzepiącym słowem. Każdego rana po-
budza me ucho, bym słuchał jak ucznio-
wie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie 
oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem 
grzbiet mój bijącym i policzki moje rwą-
cym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twa-
rzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg 
mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły 
na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją 
jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 
(R.: 2a)

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie 
patrzą, *
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:
«Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, *
niech go ocali, jeśli go miłuje».

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Sfora psów mnie opadła, *
otoczyła mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli moje ręce i nogi, *
policzyć mogę wszystkie moje kości.

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Dzielą między siebie moje szaty *
i los rzucają o moją suknię.
Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, *
pomocy moja, śpiesz mi na ratunek.

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Będę głosił swym braciom Twoje imię *
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu 
wiernych:
«Chwalcie Pana,wy,którzy Go wielbicie †
niech sławi Go całe potomstwo Jakuba,*
niech się Go lęka całe potomstwo 
Izraela».

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Filipian
Flp 2, 6-11

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, 
nie skorzystał ze sposobności, aby na 
równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego 
siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się 
podobnym do ludzi. A w zewnętrznej po-
staci uznany za człowieka, uniżył samego 
siebie, stając się posłusznym aż do śmierci 
– i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg 
Go nad wszystko wywyższył i darował Mu 
imię ponad wszelkie imię, aby na imię 
Jezusa zgięło się każde kolano istot nie-
bieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby 
wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus 
jest Panem – ku chwale Boga Ojca.

AKLAMACJA 

( Por. Flp 2, 8-9)

Chwała Tobie, Królu wieków

Dla nas Chrystus stał się posłusznym      
aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko 
i darował Mu imię ponad wszelkie imię.

Chwała Tobie, Królu wieków

Liturgia Słowa Ogłoszenia parafialne

ź Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej rozpoczyna Wielki Tydzień, który bezpośrednio 
przygotowuje nas do Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

      W dzisiejszą niedzielę:
      - kolekta przeznaczona jest na potrzeby funkcjonowania naszego kościoła
      - młodzież ze wspólnoty Concordia rozprowadza palemki 
      -wspólnota Totus tuus rozprowadza świece na stół wielkanocny (paschaliki) w cenie 8 zł
      - po wieczornej Mszy św. o godzinie 20:00 odbędzie się inscenizacja Drogi Krzyżowej     
        w naszym kościele pt. „Droga do światłości.”

ź Okazja do Spowiedzi przedświątecznej w Wielki Poniedziałek:
      8:00 - 10:00 ( przerwa 8:45 - 9:15)  oraz  16:00 - 18:30 (przerwa 17:00 - 17:30). 
      W czasie spowiedzi będzie trwało wystawienie Najświętszego Sakramentu.

ź W Wielki Poniedziałek, w Wielki Wtorek i w Wielką Środę różaniec w intencji pokoju na 
świecie i Ukrainie o godzinie 18:00.

ź Biuro parafialne w Wielki Czwartek będzie nieczynne. 

ź Do skarbony przy obrazie Matki Bożej można składać ofiary na kwiaty do Grobu 
Pańskiego. Za wszystkie ofiary na ten cel składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

ź Gorąco zachęcamy wiernych do udziału w przeżywaniu tajemnic Męki, Śmierci i 
Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, które mogą przyczynić się do 
odrodzenia w nas życia wiary i zrozumienia, że to także za mnie umarł Jezus na krzyżu. 

Triduum Paschalne
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza
Łk 19, 28-40

Jezus szedł naprzód, zdążając do Jero-
zolimy. Gdy przybliżył się do Be�age           
i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał 
dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie 
do wsi, która jest naprzeciwko, a wcho-
dząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, 
którego nie dosiadał żaden człowiek. 
Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby 
was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”, 
tak powiecie: „Pan go potrzebuje”». Wy-
słani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im 
powiedział. A gdy odwiązywali oślę, 
zapytali ich jego właściciele: «Czemu 
odwiązujecie oślę?» Odpowiedzieli: «Pan 
go potrzebuje». I przyprowadzili je do 
Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, 
wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali 
swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do 
zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo 
uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga    
za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili 
głosem donośnym: «Błogosławiony Król, 
który przychodzi w imię Pańskie. Pokój     
w niebie i chwała na wysokościach». Lecz 
niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli 
do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swo-
im uczniom!» Odrzekł: «Powiadam wam: 
Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą».

paliusz - element stroju liturgicznego 
katolickich metropolitów, noszona na 
ramionach pas z białej wełny. Zakładany 
na ornat, na ramiona i opuszczany 
końcami na pierś i plecy. Ozdobiony jest 
wyszytymi sześcioma czarnymi, równo-
ramiennymi krzyżami, zakończony czar-
nymi, jedwabnymi fragmentami. Każdego 
roku w święto apostołów Piotra i Pawła 
papież święci paliusze dla nowo usta-
nowionych metropolitów.

Wielki Czwartek 
ź Rano nie ma Mszy świętej
ź 7:00 - Jutrznia z Godziną Czytań 
ź 18:30 - Msza święta koncelebrowana 

przez wszystkich kapłanów
ź Po Mszy św. przeniesienie Najświęt-

szego Sakramentu do „Ciemnicy” czyli 
miejsca odosobnienia i adoracja do 
23:00, zakończona Kompletą. 

ź W Wielki Czwartek nie spowiadamy
ź W tym dniu można wziąć z zakrys�i 

„wizytówkę” z danymi kapłana, za 
którego chcemy się modlić.

Wielki Piątek
ź 7:00 - wystawienie Najśw. Sakramentu 

w „Ciemnicy” i Jutrznia z Godz. Czytań
ź 14:30 Droga krzyżowa
ź 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
ź 18:30 - początek ceremonii wielko-

piątkowych z Liturgią Słowa i Adoracją 
Krzyża. Po ceremoniach przeniesienie 
Najświętszego Sakramentu do Grobu 
Pańskiego i adoracja do północy za-
kończona Kompletą.

ź 22:00 Droga Krzyżowa
ź 23:00 Gorzkie Żale
ź Spowiedź św.: 7:30-9:00 i  20:00-24:00

Wielka Sobota
ź 7:00 - wystawienie Najśw. Sakramentu 

i czuwanie Przy grobie Pańskim z Jut-
rznią i Godziną Czytań

ź 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00-        
-święcenie pokarmów wielkanocnych

ź 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
ź Spowiedź św.: 10:00 - 15:00
ź 20:00 - Wigilia Paschalna, a po proces-

ja Zmartwychwstania wokół kościoła. 
Adoracja do północy; Kompleta

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
ź 6:00 procesja rezurekcyjna
ź 9:30, 11:00, 12:30, 18:30 - Msze św.
ź 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

Słownik liturgiczny
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