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Słowa Ewangelii według młodych

Świętość

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, Zuzanna Klasa, Aleksandra Matusiak, 
Aleksandra Schulz. 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 ubiegły czwartek udało nam się całym duszpas-
terstwem zorganizować przyjęcie niespodziankę z 
okazji urodzin naszego opiekuna - Ks. Wojciecha. 
Pod pretekstem spotkania Rady Wspólnoty zaprosi-
liśmy księdza do salki, gdzie niespodziewanie 
pojawiło się mnóstwo osób. Zaśpiewaliśmy sto lat, 
wręczyliśmy prezent,                        a później razem 
świętowaliśmy przy rozmowach, pysznym cieście i 
pizzy. Mamy nadzieję, że ten wieczór na długo 
pozostanie w pamięci naszego duszpasterza.

Aleksandra Matusiak

Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich

Chyba każdy z nas miał kiedyś w swojej głowie 
wątpliwości odnośnie wymagań Kościoła. W końcu 
przecież to takie trudne - ta cała czystość, uczciwość, 
wierność itd. Na dodatek w liście św. Jana jest 
stwierdzenie, że przykazania nie są ciężkie. Faktycznie, 
po ludzku upadamy i może być nam niesamowicie 
trudno żyć w świecie, gdzie wiele wartości jest 
odrzucane. Jednak Jezus często powtarzał, że On 
pomaga nam dźwigać jarzmo naszych krzyży. Tylko           
z pomocą Jego łaski możemy ostatecznie zwyciężyć            
w tej życiowej drodze ku zbawieniu. On nas umacnia           
i uzdalnia do bycia świętymi. Nie jest to łatwe, ale świętość wcale nie ma być łatwa - ma być 
inna od „normalności”. Obniżanie poprzeczki, gdy coś jest wymagające, to trochę taka 
ucieczka. Jezus nie uciekł spod krzyża i tym samym dał świadectwo, że to możliwe. Czasem 
po prostu prawdziwie piękne rzeczy są trudne. Jezus pyta każdego z nas: Czy chcesz iść 
ufnie za moim głosem nawet, gdy to jest wbrew wygodnej logice? Ja chcę, choć wiem,           
że jeszcze nieraz w życiu upadnę.

Zuzanna Klasa

Intencje mszalne

Poniedziałek  23.05       
                                                                  
ź 6.30 + Jerzy Zielonka (15) + Łucja Kre� 

(miesiąc po pogrzebie)
ź 7.30 + Władysław Macholl+ Gerard Kryger 
ź 18.30 + Rodzice Genowefa i Bernard 

B e c k e r  o r a z  s z w a g i e r  C z e s ł a w                             
+ teściowie Jan  i Wiktoria , mąż Marian          
+ córka Iwona

Wtorek  24.05

ź 6.30 + Jerzy Zielonka (16)
ź + Jadwiga Adass (miesiąc po pogrzebie)
ź 7.30 + Leokadia, Władysław, ciocia Helena 

i Józef + Franciszek Golla (1)
ź 18.30 + Henryk Tyszer (30 rocz. śmierci)         

+ Piotr (67 rocz. śmierci), Stefania (23 
rocz. śmierci) oraz Janina (20 rocz. 
śmierc i )  -  o  łaskę nieba dla  nich                        
+ Gerard Kryger (2)

Środa  25.05

ź 6.30 + Jerzy Zielonka (17) + Franciszek 
Golla (2)

ź 7.30 + rodzice Jadwiga i Alfons oraz siostra 
Krystyna + Elżbieta Marszałkowska (1 
rocz. śmierci)

ź 18.30 + Helena i dziadkowie + Gertruda, 
Franciszek, Haliina i Zygmunt + Gerard 
Kryger (3)

Czwartek  26.05

ź 6.30 + Jerzy Zielonka (18)
ź 7.30 + Rodzice: Jan i Marta Okoń + Gerard 

Kryger (4) + Franciszek Golla (3)
ź 18.30 + syn Roman + Jolanta Malińska               

( z  okaz j i  dn ia  matk i )  +  Kr ystyna 
Brzoskowska

Piątek  27.05

ź 6.30 + Jerzy Zielonka (19)+ Brygida Kre�
ź 7.30 + Franciszek Golla (4)
ź + mąż Władysław i rodzice Agnieszka                 

i Leon, teściowie Józefa i Jan, siostra 
Teresa, Józefa (ona) brat Stanisław, 
Mieczysław i Czesław

ź 18.30 + rodzice Maria (6 rocz. śmierci), 
Julian (18 rocz. śmierci) Brzezińscy -                     
o radość życia wiecznego dla nich

ź + siostry i szwagrowie oraz bracia                         
i bratowe + Gerard Kryger (5)

Sobota  28.05

ź 6.30  + Jerzy Zielonka (20)+ Franciszek 
Golla (5)

ź 7 . 3 0  +  J a n i n a ,  A n d r ze j  i  To m a sz                             
+ Władysław i Zofia, córka Krystyna               
+ Gerard Kryger (6)

ź 18.30 + Teresa (14 rocz. śmierci), syn 
Jarosław, Andrzej, mąż Klemens i rodzice z 
obojga stron+ Maria (w dniu urodzin)         
+ syn Waldemar (2 rocz. śmierci) i mąż 
Marian, a także w podziękowaniu za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 
Błogosławieństwo i zdrowie

Niedziela  29.05

ź 6.30 + Elżbieta i Antoni Bizewscy, 
      Leokadia i Władysław Bojke + Mariusz  
      Domeracki w 9 rocz. śmierci
ź 8.00 Żywy Różaniec+ Jerzy Zielonka (21)
ź 9.30 Za Parafian + Franciszek Golla (6)
ź 11.00 + bratowa Izabela Browarczyk             

(7 rocz. śmierci)
ź 12.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z 

prośbą o Boże błog. i zdrowie dla 
Magdaleny z okazji 18 urodzin + Rodzice 
Teresa i Józef + Maria (2 miesiąc po 
śmierci) - intencja od siostry Franciszki               
z rodziną

ź 18.30 + Renata, Maria oraz zmarli                  
z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

Wspólnoty parafii



PIERWSZE CZYTANIE
Z  Dziejów Apostolskich
Dz 15, 1-2. 22-29

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: 
«Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu 
według  zw ycza ju  Mojżeszowego,                      
nie możecie być zbawieni». Kiedy doszło 
do niemałych sporów i roztrząsań między 
nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, 
że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród 
nich udadzą się w sprawie tego sporu do 
Jeruzalem, do apostołów i starszych.
Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym 
Kościołem postanowili wybrać ludzi 
przodujących wśród braci: Judę, zwanego 
Barsabą, i Sylasa i wysłać do An�ochii 
razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez 
nich pismo tej treści: «Apostołowie i starsi 
bracia przesyłają pozdrowienie braciom 
pogańskiego pochodzenia w An�ochii,         
w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowie-
dzieliśmy się, że niektórzy bez naszego 
upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili 
was naukami, siejąc zamęt w waszych 
duszach, postanowiliśmy jednomyślnie 
wybrać mężów i wysłać razem z naszymi 
drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla 
imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę 
i Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie             
to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch 
Święty i my, nie nakładać na was żadnego 
ciężaru oprócz tego, co konieczne. 
Powstrzymajcie się od ofiar składanych 
bożkom, od krwi, od tego, co uduszone,        
i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli 
powstrzymacie się od tego. Bywajcie 
zdrowi!»

PSALM  RESPONSORYJNY
 Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8 (R.: por. 4)

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie,Boże

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam 
błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich 
narodów.

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie,Boże

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci 
chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie,Boże

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech nam Bóg błogosławi *i niech cześć 
Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże

DRUGIE CZYTANIE
Z Apokalipsy Świętego Jana 
Apostoła
Ap 21, 10-14. 22-23

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę 
wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto 
Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od 
Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego 
światła podobne do kamienia drogo-
cennego, jakby do jaspisu o przejrzystości 
kryształu: Miało ono mur wielki i wysoki, 
miało dwanaście bram, a na bramach – 
dwunastu aniołów i wypisane imiona, 
które są imionami dwunastu szczepów 

Liturgia Słowa Ogłoszenia parafialne

ź Czcicieli naszej patronki Maryi, zapraszamy dzisiaj po wieczornej Mszy św.                                
na dziękczynienie za dar beatyfikacji Pauliny Jaricot (czyt. Żariko), założycielki Żywego 
Różańca i orędowniczki misji katolickich. W programie wystawienie Najświętszego 
Sakramentu, konferencja o życiu i dziele bł. Pauliny, modlitwa różańcowa, litania 
loretańska,  zakończona Apelem ok. godz. 21.00. 

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. 

ź W najbliższy czwartek młodzież z rąk J.E. ks. Abp. Tadeusza Wojdy otrzyma sakrament 
bierzmowania na Mszy św. o godz. 18.00. Nabożeństwo majowe w tym dniu wyjątkowo            
o godz. 17.00. Osoby, które zamówiły w tym dniu intencje mszalne na godz. 18.30 prosimy             
o przyjście pół godziny wcześniej. Biuro parafialne będzie nieczynne. 

ź W piątek rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego,                    
którą będziemy odmawiali razem z nabożeństwem majowym. 

ź W najbliższą sobotę 28 maja wspominamy bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, wielkiego 
czciciela naszej patronki Maryi, którego ołtarz wraz ze św. Janem Pawłem II ma powstać                
w naszej parafii. W tym dniu zapraszamy małżonków, którzy obchodzą swoje jubileusze               
w maju na Mszę świętą Amoris lae��a w ich intencji na godz. 17.00.

ź Członków Żywego Różańca zapraszamy na comiesięczną Mszę św. i modlitwę różańcową                     
w następną niedzielę o godz. 8.00.

ź W najbliższą sobotę w Bazylice Morskiej w Gdyni ks. abp Tadeusz Wojda promuje na Mszy 
św. o godz. 11.00 Nowych Szafarzy Komunii świętej, wśród kandydatów są dwaj Panowie               
z naszej wspólnoty parafialnej Piotr Mazurkiewicz oraz Piotr Grzenkowicz.

ź W przyszłą niedziela Ojcowie Franciszkanie zapraszają na odpust Wniebowstąpienia na 
Kalwarii Wejherowskiej o godz. 9.00 wyruszy procesja z klasztoru a o godz. 10.00 Suma 
odpustowa pod przewodnictwem Przewodniczącego Episkopatu Polski ks. abp Stanisława 
Gądeckiego.

ź Gdańskie Seminarium Duchowne organizuje od 27 do 29 maja dni skupienia dla 
maturzystów i studentów pod hasłem „Matura… i co dalej?” Będzie to okazja, by razem                 
z ojcami duchownymi i klerykami rozeznać życiowe powołanie.

ź Pomału dobiega końca okres wielkanocny, podczas którego jesteśmy zobowiązani                    
do spowiedzi świętej. Wszystkich, którzy jeszcze tego nie uczynili, zapraszamy szczególnie        
w czwartek, w czasie wieczornej Adoracji.

Zapraszamy na nabożeństwo „Droga Światła”. Przypomina ono w swojej budowie drogę 
krzyżową i jest rozważaniem czternastu stacji-spotkań, które miały miejsce                                   

po zmartwychwstaniu Jezusa. Zapraszamy w najbliższą sobotę po wieczornej Mszy św.

synów Izraela. Od wschodu trzy bramy               
i od północy trzy bramy, i od południa trzy 
bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur 
Miasta ma dwanaście warstw funda-
mentu, a na nich dwanaście imion 
dwunastu Apostołów Baranka. A świątyni 
w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią 
jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. 
I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca,             
by mu świeciły, bo chwała Boga je 
oświetliła, a jego lampą – Baranek.

AKLAMACJA
J 14, 23

Alleluja, alleluja, alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 
zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy 
do niego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana
J 14, 23-29

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zacho-
wywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje 
go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie          
u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, 
ten nie zachowuje słów moich. A nauka, 
którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, 
który Mnie posłał ,  Ojca.  To wam 
powiedziałem, przebywając wśród was.                 
A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec 
pośle w moim imieniu, On was wszy-
stk iego nauczy i  przypomni  wam 
wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój 
zostawiam wam, pokój mój daję wam.     

Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech 
się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. 
Słyszeliście, że wam powiedziałem: 
Odchodzę i przyjdę znów do was. 
Gdybyście Mnie miłowali, rozrado-
walibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec 
większy jest ode Mnie. A teraz powie-
działem wam o tym, zanim to nastąpi, 
abyście uwierzyli, gdy się to stanie».

relikwiarz
naczynie kultu religijnego w kształcie 
krzyża, monstrancji, puszki lub skrzynki 
do przechowywania doczesnych szczą-
tków – relikwii. Wykonany zazwyczaj                     
z metalu szlachetnego lub kości słoniow-
ej, często zdobiony drogimi kamieniami 
lub malowidłami.

Aleksandra
Od kiedy jestem we 
wspólnocie, najbardziej 
cieszy mnie fakt, że jest 
wiele różnych działań,                 
w które możemy się 
zaangażować, a wszy-
stkie są na chwałę Bożą! Bardzo brako-
wało mi tego, żeby obracać się wśród 
swoich rówieśników, a tym bardziej - robić 
z nimi coś, czego zawsze było mi mało. 
Jestem przeszczęśliwa, że każde spotka-
nie Concordii wnosi coś do mojego życia. 
Czyjeś świadectwo, przytoczony fra-
gment Pisma Świętego, adoracja, uwie-
lbienie… Z każdym tygodniem jestem 
bogatsza o nowe, wspaniałe doświad-
czenia. Za to wszystko jestem ogromnie 
wdzięczna każdemu z osobna, kto swoją 
obecnością tworzy to wspaniałe dzieło 
Boże.  Chwała  Panu!

Słownik liturgiczny

#ludzieCONCORDII
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