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Słowa Ewangelii według młodych

Owca

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: Natalia Wasilka, Katarzyna Matusiak, ks. Marcin Skoczek, ks. Wojciech Konkol, Małgorzata Talarczyk, Alicja 
Kierznikowicz, Paweł Głowacki, Marysia Warkusz. 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

26.04 odbyło się spotkanie całej wspólnoty.           
Tym razem gościliśmy doktor teologii, wykładowcę 
GSD Panią Dorotę Dźwig. Podjęliśmy temat źle 
rozumianej pobożności. W trakcie spotkania 
dowiedzieliśmy się czym jest nadprzyrodzona boska 
wiara, nadzieja i miłość. Mieliśmy również możli-
wość opowiedzieć o naszych doświadczeniach 
dotyczących mówienia o wierze w różnych środowis-
kach. Słowa, które usłyszeliśmy pod koniec - „abyś-
my nie byli przeciętni tylko dążyli do świętości” na 
pewno zostaną mam w pamięci na długo .

Alicja Kierznikowicz

Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki

Nieważne w jak ciemnej dolinie, nieważne jak daleko 
od stada… Dobry pasterz odnajdzie swoją ukochaną 
owcę i wyprowadzi z niebezpieczeństwa. W dzisiejszej 
Ewangelii Jezus mówi, że On właśnie  jest takim 
pasterzem! Trzyma mnie w swoich ramionach            
jak młodą owcę i nie pozwala mnie nikomu wyrwać       
z Jego rąk. Często wpadam w pułapkę polegania 
wyłącznie na własnych siłach, zapominam, że jestem 
przecież za słaba, aby poradzić sobie z ciemnością 
grzechu. W każdej trudności Jezus pragnie, abym           
z ufnością przylgnęła do Niego i dała się poprowadzić 
przez wszelkie burze i sztormy. On jest większy od wszystkich, zwyciężył śmierć. 
Oddając te wszystkie zmartwienia Bogu, Dobremu Pasterzowi, dając się prowadzić        
Jego Słowu, nie muszę się bać, a mogę radować się nadzieją na wieczne szczęście w niebie!

Małgorzata Talarczyk

Intencje mszalne

Poniedziałek  09.05                                                                         
ź 6.30 O zdrowie dla Marii i Edmunda                  

i całej rodziny + Jerzy Zielonka (1)
ź 7.30 O łaskę zdrowia i Boże błog. dla 

córki Aliny + Tadeusz Czoska (21)
ź 18.30 + mąż Gerard, rodzice z obojga 

stron, brat Józef
ź + Rodzice z obojga stron: Waleria                         

i Augustyn, Anna i Juliusz + Rodzice                  
z obojga stron:  Stanisława (ona) i Józef, 
Genowefa i Stanisław oraz brat Włady-
sław

Wtorek  10.05
ź 6.30 + Ludwik Seredyński (2 rocz. 

śmierci), Sabina Seredyńska + Jerzy 
Zielonka (2)

ź 7.30 + Teściowie: Józefa (ona) i Brunon 
oraz mąż Gerard + mąż Jan (12 rocz. 
śmierci) oraz zmarli z rodzin: Klein                      
i Neubauer

ź 18.30 Z okazji urodzin Teresy, dziękując 
za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie     
i Boże błog., opiekę MB i św. Antoniego

ź + Jadwiga i Bolesław, Stefania, Jan oraz 
rodzeństwo  + Tadeusz Czoska (22)

Środa  11.05
ź 6.30 + Jerzy Zielonka (3)
ź 7.30 + Zygmunt + Tadeusz Czoska
ź 18.30 Za dusze rodzeństwa, bratowych              

i szwagrów O światło i Dary Ducha Św. 
dla Szymona + mąż Jerzy Liżewski, 
teściowie, Tadeusz i Zbigniew

Czwartek  12.05
ź 6.30 + Jerzy Zielonka (4)
ź 7.30 Z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo Boże dla Piotra w rocznicę 
urodzin oraz opiekę Maryi dla całej 
rodziny + Rodzice Bolesław i Genowefa, 
siostry: Anna, Teresa, brat Ryszard                  
i Franciszek z rodziny Farbotko

ź 15.00 Ślub
ź 18.30 rez.+ mąż Paweł oraz rodzice: 

Czesława (ona) i Kazimierz, Helena, 
Franciszek oraz bracia Bogdan i Józef          
+ Tadeusz Czoska (24)

Piątek  13.05
ź 6.30 + Jerzy Zielonka (5)
ź 7.30 W podziękowaniu za światło Ducha 

Św. dla Krzysztofa z okazji urodzin 
Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże 
Błog., opiekę NMP dla Teresy i Zygmunta 
Rzeppa z okazji 50 rocz. ślubu + Grzegorz 
Treder, brat Janusz i mama Urszula 
Treder

ź 18.30 W obronie życia
       Róża Matki Bożej Fa�mskiej
       + Tadeusz Czoska (25)

Sobota  14.05
ź 6.30 + Jerzy Zielonka (6)
ź 7.30 + Rodzice, siostry i bracia z obojga 

stron + Tadeusz Czoska (26)
ź 9.30 I Komunia Święta
ź 11.30 I Komunia Święta
ź 13.30 I Komunia Święta
ź 16.00 Ślub
ź 18.30 + Danuta + Katarzyna Pionka        

(2 rocz. śmierci)

Niedziela  15.05
ź 6.30 + Alfons
ź 8.00 + Jerzy Zielonka (7)
ź + Paweł Drewa (1 rocz. śmierci)
ź 9.30 Za Parafian  + Tadeusz Czoska (27)
ź 11.00 + Babcia Zofia oraz dziadek 

Władysław Labuda + mąż Gerard
ź 12.30 + Rodzice: Wiktoria i Izydor oraz 

teściowie: Irena i Gerard + Wiktor       
(10 rocz. śmierci), mąż Alfons, rodzice, 
teściowie i dusze w czyśćcu cierpiące

ź 18.30 rez.

Wspólnoty naszej parafii



PIERWSZE CZYTANIE
Z  Dziejów Apostolskich
Dz  13, 14. 43-52

W owym czasie Paweł i  Barnaba, 
przeszedłszy przez Perge, dotarli do 
An�ochii Pizydyjskiej, weszli w dzień 
szabatu do synagogi i usiedli. A wielu 
Żydów i pobożnych prozelitów towa-
rzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy           
w rozmowie starali się zachęcić ich do 
wytrwania w łasce Boga. W następny 
szabat zebrało się niemal całe miasto,   
aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi 
zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość,      
i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił 
Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powie-
dzieli odważnie: «Należało głosić słowo 
Boże najpierw wam. Skoro jednak 
odrzucacie je i sami uznajecie się za 
niegodnych życia wiecznego, zwracamy 
się do pogan. Tak bowiem nakazał nam 
Pan: „Ustanowiłem cię światłością dla 
pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce 
ziemi”». Poganie, słysząc to, radowali się   
i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, 
przeznaczeni do życia wiecznego, 
uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na 
cały kraj. Ale Żydzi podburzyli pobożne      
a wpływowe niewiasty i znaczniejszych 
obywateli, wzniecili prześladowanie 
Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich 
granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył        
z nóg, przyszli do Ikonium. A uczniowie 
byli pełni wesela i Ducha Świętego.

PSALM  RESPONSORYJNY
Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3c).

My ludem Pana i Jego owcami

Służcie Panu z weselem, *
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami 
radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, †
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego 
własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

My ludem Pana i Jego owcami

W Jego bramy wstępujcie z 
dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

My ludem Pana i Jego owcami

DRUGIE CZYTANIE
Z Apokalipsy Świętego Jana 
Apostoła
Ap 7, 9. 14b-17

Ja, Jan, ujrzałem: a oto wielki tłum, 
którego nie mógł nikt policzyć, z każdego 
narodu i wszystkich pokoleń, ludów            
i języków, stojący przed tronem i przed 
Barankiem. Odziani są w białe szaty,           
a w ręku ich palmy. I rzekł do mnie jeden 
ze Starców: «To ci, którzy przychodzą          
z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty,        
i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są 
przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć 
Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający 
na tronie rozciągnie namiot nad nimi.    
Nie będą już łaknąć ani nie będą już 
pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden 
upał, bo pasł ich będzie Baranek,         
który jest pośrodku tronu, i poprowadzi 
ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze 
Bóg z ich oczu».    

Liturgia Słowa Ogłoszenia parafialne

ź Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam                       
w przygotowaniu i przeżyciu naszego parafialnego odpustu.

ź Dzisiaj niedziela Dobrego Pasterza, która rozpoczyna tydzień modlitw 
o powołania kapłańskie. „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” – 
mówi Chrystus Pan. Prośmy, by nigdy nie zabrakło tych, którzy będą sprawować 
Sakramenty Kościoła. Naszymi modlitwami szczególnie otoczmy kleryka 
Szymona Reinke, naszego parafianina. 

ź W poniedziałek 9 maja przypada Uroczystość św. Stanisława, biskupa 
i męczennika, który razem ze św. Wojciechem i św. Andrzejem Bobolą patronuje 
naszej Ojczyźnie. Zachęcamy do udziału we Mszy św. w tym dniu.

ź Nabożeństwa majowe są odprawiane codziennie o godz. 18.00 a w każdą środę 
maja dodatkowo o godz. 20.30 przy figurze Matki Bożej w Śmiechowie. Jest ono 
transmitowane przez facebooka parafialnego.

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 13 maja rozpoczynamy cykl nabożeństw fa�mskich, które odbywać się będą         
13-go dnia każdego miesiąca do października włącznie na pamiątkę 
comiesięcznych spotkań trójki pastuszków z Maryją w Fa�mie. Zapraszamy                 
w piątek o godz. 17:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa 
różańcowa. Potem Msza św. o 18.30, nabożeństwo majowe oraz procesja                 
ze świecami wokół kościoła, i apel jasnogórski. Zachęcamy wszystkich do 
udziału, zwłaszcza, że jest to 105. rocznica rozpoczęcia objawień Fa�mskich i 41. 
rocznica zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II.

ź W sobotę odbędzie się uroczystość I Komunii św. w trzech turach. 
Harmonogram zamieszczony jest na stronie naszej parafii. Spowiedź dla dzieci 
pierwszokomunijnych odbędzie się w piątek w godzinach 8.00-9.00                               
i 16.30-17.30 w zależności od planu lekcji dzieci w szkole. W przyszłym roku 
uroczystość I Komunii Św. odbędzie się 13 maja. Zapisy rozpoczną się                    
we wrześniu.

ź Kolekta w przyszłą niedziele będzie naszą specjalną, ofiarą na prace remontowa 
i ołtarzowe przy naszym kościele. W Poniedziałek rozpocznie się cyklinowanie             
i lakierowanie zakrys�i i niektórych elementów prezbiterium oraz prace przy 
umieszczeniu herbu biskupa przy miejscu przewodniczenia. Już dziś składamy 
serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.

ź Rocznica I Komunii Świętej będzie niedzielę 22 maja na Mszy Świętej                              
o godz. 11:00.

ź W biuletynie zamieściliśmy informacje dotyczące kolejnej wspólnoty 
funkcjonującej w naszej parafii. Dzisiaj możemy przeczytać o wspólnocie 
Domowego Kościoła.

AKLAMACJA
J 10, 14

Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana
J 10, 27-30

Jezus powiedział: «Moje owce słuchają 
mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, 
a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą         
na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy   
od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać 
z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno 
jesteśmy».

patena 

naczynie liturgiczne,w kształcie niewie-
lkiego, pozłacanego talerzyka. Kładzie się 
na niej konsekrowaną Hos�ę. Podobnych 
naczyń, również nazywanych patenami 
używa się przy rozdawaniu Komunii, aby 
zapobiec spadnięciu Hos�i na ziemię.

Marysia
Czego nauczyłam się 
będąc we wspólnocie? 
Miłości do drugiego 
człowieka, wytrwałości   
i szczerości wobec sie-
bie i  innych.  K iedy 
dołączałam do Concordii nie spodzie-
wałam się, że stanie się ona jedną                  
z najważniejszych części mojego życia. 
Wzrastam tu duchowo, rozwijam swoje 
pasje i tworzę piękne relacje z innymi. 
Ludzie Concordii to ”Boży wariaci”,                  
z którymi nie można się nudzić. Dają mi 
poczucie bezpieczeństwa, wsparcie                 
i miłość kiedy tego potrzebuję. Boże, 
dziękuję Ci za to, że postawiłeś ich na 
mojej drodze.

ź codziennie o godz. 18:00
ź dodatkowo w każdą środę o 20:30 przy 

figurze Matki Bożej  w Śmiechowie

Słownik liturgiczny

#ludzieCONCORDII

Nabożeństwo majowe
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