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Słowa Ewangelii według młodych

Miłość

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, Zuzanna Muńska, Aleksandra 
Matusiak. 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 wielkoponiedziałkowy wieczór obie wspólnoty 
naszego duszpasterstwa miały okazję spotkać się       
i razem obejrzeć film pod tytułem „Pasja”. Spotkanie 
miało charakter formacyjny, co miało przygotować 
nas do właściwego przeżycia Świętego Triduum 
Paschalnego oraz do zrozumienia i wzbudzenia w 
swoim sercu wdzięczności za trudy Męki, którą 
przeszedł Chrystus, aby nas zbawić.

Aleksandra Matusiak

Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli 
jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z 
martwych.

Nie raz miałam trudny okres w swoim życiu. Nie 
widziałam w nim Boga. Traktowałam to jako karę            
i nie dostrzegałam tego, że Bóg ma plan na moje     
życie – życie, które niejednokrotnie jest ciężkie.         
Za tymi przeszkodami, które mam na swej drodze, 
czeka mnie szczęście. Jezus da mi szczęście. Zobaczę 
Jego działanie i uwierzę, że dla Niego nie ma rzeczy 
niemożliwych. Mimo, że czasem Go nie widzę i nie 
czuję, On działa. Jest cały czas obok mnie. Umarł za 
moje grzechy, bo mnie kocha. Zmartwychwstał, by przygotować mi miejsce w Niebie, bo 
mnie kocha. Nigdy nie przestanie kochać, bo On jest Miłością.

Zuzanna Muńska

Intencje mszalne Życzenia wielkanocne dla Parafian

Poniedziałek  18.04                                                                         
ź 6:30 +Maria i Bernard; +rodzice Cecylia, 

Paweł, bracia Edmund, Marian i Kazimierz 
oraz siostra Kunegunda

ź 8:00 +mąż Edmund (2 r.śm.) oraz Janina
ź 9:30 Dziękczynna za otrzymane łaski         

z prośbą o Boże bł. i zdrowie oraz o łaskę 
nawrócenia w rodzinie

ź 11:00 +rodzice z ob. str.: Helena, Antoni, 
Agnieszka, Edmund;  +Lidia (19 rocz.śm)

ź 12:30 +mąż Alfons (13 r.śm.) , syn Wiktor, 
rodzice, teściowie oraz bratowa Kazimie-
ra; +Renata Litwin

ź 18:30 +mąż Albert, rodzice z obojga stron, 
rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek  19.04
ź 6:30 +syn Wojciech
ź 7:30 +rodzice z rodziny Zaczek i Sęk oraz 

wszyscy zmarli z rodz.;  +Adam Makowski
ź 18:30 O Boże bł., opiekę MB, potrzebne 

łaski dla Aldony i Tadeusza w r. zaślubin  
+Tadeusz Czoska;+Urszula Uzdrowska (r.ś)

Środa  20.04
ź 6:30  +teściowie Anna i Brunon
ź 7:30 Dziękczynna za otrz. łaski, dary i Boże 

bł. oraz opiekę MB z okazji 75 rocz. ur. 
Zdzisławy, prosząc o dalsze łaski, opiekę 
MB na każdy dzień życia;  +Roman Piontkę 
(2 r. ś.); +Jan Wielewicki w miesiąc po pog.

ź 18:30 Dziękczynna za kapłanów - dla żyją-
cych o światło,Dary Ducha Św. oraz opiekę 
Maryi, dla zmarłych o łaskę nieba, prosząc 
także o liczne i święte powołania kapłań-
skie i zakonne;  +zmarli z Róży św. Elżbiety

      +Tadeusz Czoska

Czwartek  21.04
ź 6:30 +Elżbieta i Wiktor oraz bracia
ź 7:30 +Tadeusz Czoska; +rodzice: Czesława 

i Brunon, teściowie: Stefania, Antoni i Ewa
ź 18:30 +Stanisław i Krystyna Strenk oraz 

rodzice z obojga stron; +mąż Edmund (7 r. 
śm.), rodzice z ob. str.: Stefania, Marian, 
siostra Stefania oraz dusze w czyśćcu; 
+Stanisław Linda (w dniu urodzin) oraz 
rodzice i teściowie

Piątek  22.04
ź 6:30  Dziękczynno-błagalna z prośbą o 

Boże bł., opiekę NMP dla Miłosza z okazji 
18 urodzin;  +Jerzy Szenbek, teściowie: 
Zofia i Jan oraz rodzeństwo

ź 7:30 Dziękczynna za otrzymane łaski z 
prośbą o Boże bł. i zdrowie dla Edmunda     
z okazji urodzin;  +Krzysztof Giłka, córka 
Wiesława oraz braci i bratowe

ź 18:30 +Tadeusz Czoska; 
      +żona Gertruda (11 rocz. śmierci)
      +rodzin:Kałduńskich, Formela i Witolda

Sobota  23.04
ź 6:30 O Boże bł., opiekę MB i potrzebne 

łaski dla Jerzego w dniu urodzin
ź 7:30 +rodzice Antonina,Franciszek,Cecy-

lia i Antoni; +Jerzy i Gertruda
      +Tadeusz Czoska
ź 17:00 W podziękowaniu za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże bł., zdrowie     
i opiekę MB dla Zofii i Piotra w 50 r. śl. oraz 
o wszelkie łaski dla całej rodziny

ź 18:30 Róża św. Wojciecha;  
      +Andrzej Czyżewski, rodzice z ob. stron

Niedziela  24.04
ź 6:30 +Kazimierz Badaczewski (6 r. ś.) oraz 

rodzeństwo Hanna,Henryk;+Brygida Kre�
ź 8:00 Żywy Różaniec;  25-lecie ślubu
ź 9:30 Za Parafian; +Tadeusz Czoska (6)
ź 11:00 Dziękczynno - błagalna w 45 

rocznicę ślubu Reginy i Ryszarda Jakubow-
skich o łaskę zdrowia dla całej rodziny; 
Dziękczynna w 19 r. zawarcia sakr. małż. 
Agnieszki i Mariusza Krause z pr. o dalsze 
łaski dla nich oraz całej rodziny

ź 12:30 W podziękowaniu za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze Boże bł., Dary Du-
cha Św., opiekę MB oraz zdrowie dla dzieci 
ich rodzin oraz wnuczków i prawnuczki 
Izabeli;  Dziękczynna za otrzymane łaski z 
prośbą o Boże bł. i zdrowie dla Teresy i 
Stanisława Olech z okazji 50 rocz. ślubu

      +ciocia Leokadia Łaga (10 rocz. śmierci)
ź 18:30 +rodzice: Stanisława i Karol (r. śm.)



PIERWSZE CZYTANIE
Z Dziejów Apostolskich
Dz 10, 34a. 37-43

Gdy Piotr przybył do domu setnika Kor-
neliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym 
wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej 
Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, 
który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa         
z Nazaretu, którego Bóg namaścił Du-
chem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był 
z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uz-
drawiając wszystkich, którzy byli pod wła-
dzą diabła. A my jesteśmy świadkami 
wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydow-
skiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesi-
wszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trze-
ciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie 
całemu ludowi, ale nam, wybranym up-
rzednio przez Boga na świadków, którzy z 
Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmar-
twychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić 
ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustano-
wił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy 
prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w 
Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje 
odpuszczenie grzechów».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23 (R.: 
por. 24)

W tym dniu wspaniałym wszyscy się 
weselmy

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi: *
«Jego łaska na wieki».

W tym dniu wspaniałym wszyscy się 
weselmy

Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę *
i głosić dzieła Pana.

W tym dniu wspaniałym wszyscy się 
weselmy

Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.

W tym dniu wspaniałym wszyscy się 
weselmy

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Kolosan
Kol 3, 1-4

Bracia: Jeśli razem z Chrystusem powsta-
liście z martwych, szukajcie tego, co w 
górze, gdzie przebywa Chrystus, zasia-
dający po prawicy Boga. Dążcie do tego, 
co w górze, nie do tego, co na ziemi. Uma-
rliście bowiem i wasze życie jest ukryte z 
Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chry-
stus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim 
ukażecie się w chwale.

SEKWENCJA
Niech w święto radosne Paschalnej 
Ofiary, składają jej wierni uwielbień 
swych dary. Odkupił swe owce Baranek 
bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył 
grzechów zmazy. Śmierć zwarła się z 
życiem i w boju, o dziwy, Choć poległ 
Wódz życia, króluje dziś żywy. 
Mario, ty powiedz, coś w drodze 
widziała? Jam Zmartwychwstałego 
blask chwały ujrzała. Żywego już Pana 
widziałam, grób pusty, i świadków 
anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój
i nadzieja, a miejscem spotkania będzie 
Galilea. Wiemy, żeś zmartwychwstał, że 
ten cud prawdziwy, 
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

Liturgia Słowa Ogłoszenia parafialne

ź Składamy podziękowania wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu        
i przeżyciu Świąt Paschalnych: Liturgicznej Służbie Ołtarza, przedstawicielom 
wspólnot naszej parafii, panom kościelnym i organiście, orkiestrze parafialnej, 
reprezentacji chóru Laudate Dominum, wspólnocie troski o kościół za wystrój 
naszej świątyni, panom niosącym baldachim i wszystkim, których nie sposób 
wymienić z imienia. W imieniu Parafialnego Zespołu Caritas, dziękujemy też za 
jałmużnę wielkopostną przeznaczoną w tym roku na Ukrainę. Dziękujemy 
również wszystkim, którzy wzięli udział w procesji z palmami od Figury Matki 
Bożej na Śmiechowie do naszego kościoła w zeszłą niedzielę.

ź W Poniedziałek Wielkanocny Msze święte będziemy sprawować według 
porządku niedzielnego. Taca w tym dniu zostanie przeznaczona na Katolicki 
Uniwersytet Lubelski. Pod chórem nasz kleryk Szymon zbiera ofiary do puszek 
na Gdańskie Seminarium Duchowne w Oliwie. Bóg zapłać za wszelkiego rodzaju 
wsparcie.

ź W niedzielę 3 kwietnia w ramach akcji Pola Nadziei zebrano przed naszym 
kościołem 4066,69 zł na pomorskie hospicja. Bóg zapłać za dar serca.

ź Zapraszamy do Domu Łaski w najbliższy czwartek między godziną 18 a 20. Osoby 
potrzebujące wsparcia mają możliwość uzyskania tu bezpłatnej pomocy od 
psychologa i terapeuty. Jest też okazja do spowiedzi i rozmowy z księdzem.

ź Z racji oktawy Wielkanocy w piątek nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych.

ź W najbliższą sobotę będziemy przeżywali Uroczystość świętego Wojciecha, 
głównego patrona Polski i naszej Archidiecezji. W tym dniu można zyskać odpust 
zupełny za siebie lub za zmarłych pod zwykłymi warunkami.

ź Różaniec w intencji pokoju na świecie, w Europie i w Ukrainie codziennie o 18.

ź W tym tygodniu rozpoczynają się próby dzieci przygotowujących się do                 
I Komunii św. Harmonogram prób znajduje się na stronie parafii.

ź Od Wielkiego Piątku trwa nowenna do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy na nią 
każdego o godzinie 15:00. Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa przygotowuje nas 
ona do Święta Miłosierdzia Bożego, które będziemy przeżywać w przyszłą 
niedzielę. Każdy, kto wyrzeknie się wszelkiego przywiązania do grzechu i w 
przyszłą niedzielę przystąpi do Komunii św., pomodli się w intencjach podanych 
przez Ojca Świętego, może uzyskać odpust zupełny. W tę niedzielę, zapraszamy 
na Koronkę do Miłosierdzia Bożego na godzinę 15:00. W tym dniu po Mszach 
świętych będzie można wesprzeć materialnie Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

AKLAMACJA
Por. 1 Kor 5, 7b-8a

Alleluja, alleluja, alleluja

Chrystus został ofiarowany jako nasza 
Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana
J 20, 1-9

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym 
rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 
Magdalena udała się do grobu i zobaczyła 
kamień odsunięty od grobu. Pobiegła 
więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do 
drugiego ucznia, którego Jezus kochał,      
i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu      
i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł 
więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. 
Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń 
wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do 
grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżą-
ce płótna, jednakże nie wszedł do środka. 
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idą-
cy za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i 
ujrzał leżące płótna oraz chustę, która by-
ła na Jego głowie, leżącą nie razem z płó-
tnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym 
miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także    
i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy 
do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem 
nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, 
że On ma powstać z martwych.

mitra - wysokie liturgiczne nakrycie 
głowy, znak godności chrześcijańskich 
dostojników kościelnych – biskupów, 
kardynałów. Noszone jest podczas peł-
nienia czynności liturgicznych.

Słownik liturgiczny

Sprawozdanie z działalności Caritas
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