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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 Klasa, Daria Tomaszewska. 
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 ostatni wtorek w gronie całego duszpasterstwa 
uczestniczyliśmy w przedświątecznym Nabożeń-
stwie Pokutnym. Podczas Adoracji Najświętszego 
Sakramentu mogliśmy zrobić sobie rachunek 
sumienia, porozmawiać z Panem Bogiem, po prostu 
się pomodlić, czy właśnie skorzystać z sakramentu 
pokuty i pojednania. Takie spotkania są nam bardzo 
potrzebne oraz są dla nas bardzo ważne, ponieważ 
grzech każdego z nas niszcząco wpływa również na 
całą wspólnotę. 

Daria Tomaszewska

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że 
Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli».

Poniekąd jesteśmy w komfortowej sytuacji, bo statys-
tycznie tylko malutki odsetek ludzi ma objawienia. 
Komfortowej o tyle, że pozornie  nie dotyczy nas 
problem z Ewangelii. To wcale nie znaczy, że nie 
możemy Jego dostrzegać w codzienności. Możemy, 
ale między innymi poprzez sakramenty, Słowo Boże 
czy drugiego człowieka. Wiele osób twierdzi, że gdyby 
Jezus raz ukazał się osobiście każdemu, to z pewnością 
wszyscy by uwierzyli. Można przewrotnie zapytać: czy 
wtedy nadal byłaby to wiara? Wiara to przede wszystkim miłość, a miłość to wolność. 
Wolność z kolei oznacza wybór. Gdzie byłby wybór, jeśli zmartwychwstanie Jezusa byłoby 
niepodważalnym faktem? Wiara w swojej definicji zawiera w sobie nadzieję, a więc 
wynikające z niej ryzyko. Cały problem tkwi w tym, że nadal WYBIERAMY grzech, mimo że 
wielokrotnie doświadczyliśmy Jego obecności. Robimy to wiedząc, że Go ranimy. To jeden z 
większych paradoksów świata. Jezus odpowiada na to zawsze tylko i wyłącznie 
miłosierdziem, bo Jego miłość jest stała. Dlatego też ja w Niego wierzę. A ty?

Zuzanna Klasa

Intencje mszalne Życzenia wielkanocne dla Parafian

Poniedziałek  25.04                                                                         
ź 6:30  rez.
ź 7:30 Dziękczynna za otrz. łaski, z prośbą   

o dalsze Boże bł., opiekę Maryi i łaskę 
zdrowia dla Elżbiety z okazji 90 urodzin.;  
+Barbara Bolda w miesiąc po pogrzebie

ź 18:30 O Boże błog. dla Wandy i Józefa w 
52 rocz. ślubu oraz potrzebne łaski dla 
całej rodziny; +Tadeusz Czoska (7);

      +Lidia, Franciszek, Helena

Wtorek  26.04
ź 6:30 +Konrad i Krystyna Jankowscy
      +Maria Predkiel w miesiąc po pogrzebie
ź 7:30 O Boże bł. dla rodziny
      +Jan w 30 rocz. śmierci oraz rodziców
ź 18:30 Dziękczynna za otrz. łaski z prośbą 

o Boże bł. dla Marzeny i Marcina w 14 
rocz. ślubu oraz o potrzebne łaski dla 
dzieci Bartłomieja i Rozalii; W podzię-
kowaniu za otrzymane łaski W 36 rocz. 
ślubu Barbary i Lesława, z prośbą o dalsze 
Boże bł. i opiekę MB dla całej rodziny; 

      +Tadeusz Czoska (8)

Środa  27.04
ź 6:30 rez.;+Stefan Naczk miesiąc po pog.
ź 7:30 +Stanisław Wieżel, rodzice i rodzeń-

stwo z obojga stron
      +Zdzisław Kasprolewicz (30 r. śm.)
ź 18:30 W podziękowaniu za otrzymane 

łaski w 26 rocz. ślubu Danuty i Adama,      
z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę MB 
dla całej rodziny; + Tadeusz Czoska

      +siostry: Bronisława i Agnieszka

Czwartek  28.04
ź 6:30 +Elżbieta, Bernard i Stefan
      +Stanisław Angel w miesiąc po pogrz.
ź 7:30 Dziękczynna w 70 rocz. ur. Mariana 

Rigga; +Alfons Patok (1 rocz. śmierci)
ź 18:30 W podziękowaniu za otrz. łaski,       

z prośbą o dalsze Boże bł. dla rodziców 
Katarzyny i Zbigniewa w 20 r. ślubu oraz o 
Dary Ducha Św. z okazji egzaminu doj-
rzałości dla Konrada; +Tadeusz Czoska; 
+Jan Brunka (37 rocz. śmierci)

Piątek  29.04
ź 6:30 +Monika Bisewska miesiąc po pog.; 

+Krystyna Dończyk w miesiąc po pogrz.
ź 7:30 +mąż Marian;
      +Maria Groenke (z okazji urodzin)     
ź 18:30 W podziękowaniu za otrz. łaski,       

z prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę NMP 
dla mamy Urszuli w dniu 85 urodzin.             

      W podziękowaniu za otrz. łaski, z prośbą     
      o dalsze Boże bł. dla Ewy i Leona z okazji   
      50  rocz. ślubu oraz o dalsze Boże bł.;
      +Edmund Niesiołowski oraz rodzice:
      Idzi i Bronisława; + Tadeusz Czoska (11)

Sobota  30.04
ź 6:30 rez.
ź 7:30 Dziękczynna za otrz. łaski z prośbą   

o Boże bł. i zdrowie dla Anny  i Andrzeja  
w 28 rocz. ślubu;   + Tadeusz Czoska (12)

      + Eugeniusz, Elżbieta i Władysław
ź 18:30 O zdrowie i Boże bł. dla Elżbiety     

w 94 urodziny; O zgodę, zdrowie i Boże bł.      
w rodzinie; +zmarli z rodzin: Koss, Roga-
ckich, Tyszer, Bieszk, Tesmer oraz Adrian

Niedziela  1.05
ź 6:30 +rodzice: Augustyn i Helena, brat 

Franciszek, siostry Ludwika i Elżbieta
ź 8:00 W podziękowaniu za otrz. łaski, z proś-

bą o dalsze Boże bł. dla Hanny i Romualda z 
okazji 18 r. ślubu; +rodzice, bracia z rodziny 
Rejter i Walkusz

ź 9:30 Za Parafian; +Tadeusz Czoska (13)
ź 11:00 O szczęśliwe zdanie matury i opiekę 

MB dla Wiktora; +zm. z rodziny Milanowicz
ź 12:30 W podziękowaniu za otrz. łaski,          

z prośbą o dalsze Boże bł., opiekę MB 
Królowej Rodzin dla Brygidy i Antoniego      
w 60 rocz. ślubu +rodzice: Jan, Waleria, 
Augustyn, Klara i mąż Paweł

ź 18:30 +Andrzej (4 rocz. śm.), Jarosław, 
Teresa, mąż Klemens i rodzice z ob. stron



PIERWSZE CZYTANIE
Z Dziejów Apostolskich
Dz 5, 12-16

Wiele znaków i cudów działo się wśród 
ludu przez ręce apostołów. Trzymali się 
wszyscy razem w krużganku Salomona.     
A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć 
się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz 
bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet 
przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono 
też chorych na ulice i kładziono na łożach  
i noszach, aby choć cień przechodzącego 
Piotra padł na któregoś z nich. Także          
z miast sąsiednich zbiegały się wielkie 
rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych         
i dręczonych przez duchy nieczyste, a 
wszyscy doznawali uzdrowienia.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118 (117), 2-4. 22-24. 25-27a (R.: 
por. 1c)

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

Niech dom Izraela głosi:«Jego łaska na 
wieki». *
Niech dom Aarona głosi: «Jego łaska na 
wieki».
Niech wyznawcy Pana głoszą: *
«Jego łaska na wieki».

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

Kamień odrzucony przez budujących †
stał się kamieniem węgielnym. *
Stało się to przez Pana i cudem jest w 
naszych oczach.
Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się nim i weselmy.

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

O Panie, Ty nas wybaw, *
pomyślność daj nam, o Panie!
Błogosławiony, który przybywa w imię 
Pańskie, †
błogosławimy wam z Pańskiego domu. *
Pan jest Bogiem i daje nam światło. 

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

DRUGIE CZYTANIE
Z Apokalipsy Świętego Jana 
Apostoła
Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19

Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucis-
ku i królestwie, i wytrwaniu w Jezusie, by-
łem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu 
słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doz-
nałem zachwycenia w dzień Pański i pos-
łyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby 
trąby mówiącej: «Co widzisz, napisz w 
księdze i poślij siedmiu Kościołom: do 
Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sar-
des, Filadelfii i Laodycei». I obróciłem się, 
by patrzeć, co to za głos do mnie mówił;         
a obróciwszy się, ujrzałem siedem zło-
tych świeczników i pośród świeczników 
kogoś podobnego do Syna Człowieczego, 
przyobleczonego w szatę do stóp i przepa-
sanego na piersiach złotym pasem. Kiedy 
Go ujrzałem, do stóp Jego padłem jak 
martwy, a On położył na mnie prawą rękę, 
mówiąc: «Przestań się lękać! Ja jestem 
Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. Byłem umarły,        
a oto jestem żyjący na wieki wieków           
i mam klucze śmierci i Otchłani. Napisz 
więc to, co widziałeś i co jest, i co potem 
musi się stać». 

Liturgia Słowa Ogłoszenia parafialne

ź Dzisiaj zapraszamy do naszego kościoła na Nabożeństwo do Miłosierdzia 
Bożego. O 15:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i chwila rozmyślania    
o Męce Pana Jezusa, Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji naszej parafii      
i pokoju na świecie, przeplatana fragmentami dzienniczka św. Siostry Faustyny 
oraz Koronka Pokoju. Dzisiejszy dzień to także patronalne święto Caritas. 
Członkowie naszego PZ Caritas przy wyjściu z kościoła zbierają ofiary na rzecz 
dzieł prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

ź Dzisiaj każdy wierzący, który wyrzeknie się wszelkiego przywiązania do grzechu, 
przyjmie Komunię św., pomodli się w intencjach podanych przez Ojca Świętego, 
może uzyskać odpust zupełny.

ź Z przeprowadzonej w czasie świąt zbiórki na GSD zebraliśmy niecałe 2000 zł. 
Natomiast ze skarbonek wielkopostnych na Ukrainę - 2608 zł. 

ź Dzisiaj 60 dzień wojny na Ukrainie. Od dwóch miesięcy codziennie odmawiamy 
Różaniec w intencji pokoju na świecie, w Europie i w Ukrainie o 18:00. Dzisiaj,     
w Niedzielę Miłosierdzia Jezus mówi do uczniów: „Pokój Wam”. Nie ustawajmy 
więc w modlitwie o pokój.

ź W biuletynie zamieściliśmy informacje dotyczące kolejnej wspólnoty 
funkcjonującej w naszej parafii. Jest to okazja, aby odkryć coś dla siebie i podjąć 
się głębszej formacji chrześcijańskiej. Dzisiaj możemy przeczytać o Wspólnocie 
Żywego Różańca. 

ź Zapraszamy wszystkich tworzących naszą parafię na ostatnie spotkanie 
synodalne, w czwartek na godzinę 19:00 do kościoła, na konferencję 
zatytułowaną: Nazwałem Was swoimi przyjaciółmi -  Czy naszą parafię tworzą 
przyjaciele Jezusa?. Po konferencji  Adoracja a potem mały poczęstunek w 
domu parafialnym.

ź W najbliższą niedzielę rozpoczynamy maj – miesiąc poświęcony Matce Bożej. 
Naszą Patronkę uczcimy uroczyście 1 maja, nabożeństwem majowym oraz 
apelem jasnogórskim przy kapliczce na Śmiechowie o 20:30. Nabożeństwo 
majowe przy figurze Matki Bożej w Śmiechowie planowane jest w każdą środę 
maja o godzinie 20:30. 3 maja nabożeństwem do Królowej Polski o 12:00               
i procesją do Kościoła rozpoczniemy uroczystości odpustowe. Dlatego już dzisiaj 
prosimy o przygotowanie chorągwi, feretronów i dekoracji naszych domów.      
W dni powszednie nabożeństwo majowe będzie o 18:00 w kościele. 

AKLAMACJA
Por. J 20, 29

Alleluja, alleluja, alleluja

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana
J 20, 19-31

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, 
tam gdzie przebywali uczniowie, choć 
drzwi były zamknięte z obawy przed 
Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i 
rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powie-
dziawszy, pokazał im ręce i bok. Urado-
wali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. 
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! 
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posy-
łam». Po tych słowach tchnął na nich i po-
wiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są im odpusz-
czone, a którym zatrzymacie, są im zat-
rzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, 
zwany Didymos, nie był razem z nimi, 
kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie 
mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale 
on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie 
zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca 
mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie 
włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po 
ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli 
znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, 
Jezus przyszedł, choć drzwi były zam-
knięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój 
wam!» Następnie rzekł do Tomasza: 
«Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje 
ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie 
bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». 

Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: 
«Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu 
Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie 
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie 
widzieli, a uwierzyli». I wiele innych 
znaków, których nie zapisano w tej 
księdze, uczynił Jezus wobec uczniów.     
Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że     
Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym,           
i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

dalmatyka - szata liturgiczna, różnią-
ca się od ornatu tym, że posiada rękawy,   
a stuła pod nią zakładana jest w poprzek    
z lewego ramienia. Na najważniejszych 
uroczystościach może zakładać ją biskup, 
ukazując tym pełnienie swoich święceń.

ks. Wojciech

Concordia? Na początku 
strach - co to za ludzie, 
co oni tam robią, kim oni 
są? Pierwszy miesiąc... 
,,Ok jakoś damy radę”. 
Kwiecień 2022: kocham ich zaangażo-
wanie, ich chęć wspólnoty, szukania swo-
jego miejsca w Kościele, poszukiwania 
Boga na modlitwie, adoracji, na spotka-
niach w salce! Co mi daje Concordia? Jako 
księdzu daje mi coś, co można nazwać 
satysfakcją. Co ja daję tej wspólnocie? 
Mam nadzieję, że choć ułamek tego, co 
potrzebują młodzi, wartościowi ludzie.

Słownik liturgiczny

#ludzieCONCORDII


	Strona 1
	Strona 2

