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Słowa Ewangelii według młodych

Co ja wiem?

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, 
Daria Pranga. 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 mieliśmy możliwość 
uczestniczenia w Adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. Był to czas rozważania tajemnicy Wnie-
bowstąpienia Pana Jezusa, podczas którego mie-
liśmy szansę na uwielbienie Boga śpiewem oraz 
wspólną modlitwą. Po zakończeniu tej części 
spotkania udaliśmy się do salki na krótką integrację, 
która pozwala nam się lepiej poznać. Spotkanie było 
bardzo budujące i pozwoliło nam zgłębić nieco 
bardziej tajemnicę Wniebowstąpienia oraz lepiej 
poznać nowych członków wspólnoty.

Alicja Kierznikowicz

On was wszystkiego nauczy i przypomni wam 
wszystko, co Ja wam powiedziałem.

Nie rozumiem Słowa Bożego. Czytam i nie wiem, co 
Bóg chce mi powiedzieć. Nie wiem co robić w życiu, 
którą drogę wybrać. Nie wiem jak być dobrym. Nie 
umiem kochać innych, Boga i siebie. Nie wiem jak 
znieść to wszystko, co mnie otacza. Chciałbym dawać 
świadectwo – ale jak to robić? Co mówić i do kogo? Jak 
pokazać innym Boga? Nie wiem. Nie umiem. Nie 
rozumiem. Jestem słaby. Czy kiedyś to ogarnę? 
Przyjdzie ten moment, jak umrę i wrócę do Boga. Na 
razie jestem tu, w kropce. Dlaczego więc nie poddaję 
się, choć czasem bardzo bym chciał. Bo jest Duch. Pocieszyciel. Nie muszę umieć – to On 
mnie nauczy. Nie muszę rozumieć – On mnie oświeci. Nie muszę być dzielny – On mi da 
odwagę. Nie muszę myśleć, jak świadczyć – On będzie dawał świadectwo przeze mnie. Do 
relacji z Nim nie muszę niczego wnosić – On mi wszystko da. To z Niego wynika siła                  
i mądrość. Ja muszę się tylko na to otworzyć – tak niewiele i tak wiele. Proszę, gdy zamykam 
się na Ciebie, Boże – otwieraj mnie i umacniaj. 

Michał Sikora

Intencje mszalne

Poniedziałek  6.06

ź 6:30 Dziękczynna za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze Boże bł. dla całej rodz. 
Słabczyńskich;  +Jerzy Zielonka (29)

ź 8:00 +mąż Norbert Szulc z okazji imie-
nin oraz rodzice z obojga stron

      +mąż Franciszek Golla (14)
ź 9:00 +rodzice Elżbieta i Edward Czon-

stke w 20 rocznicę śmierci
ź 17:00 W podziękowaniu za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. dla 
Natalli i Adama w 5 rocznicę ślubu oraz 
Boże bł. dla dzieci; +Gerard Kryger (15)

ź 18:30 O Boże bł. i opiekę NMP dla Jani-
ny z okazji 80 urodzin; +rodzice Helena 
i Czesław, mąż Marian siostra Kazimie-
ra oraz teściowie Agnieszka i Kazimierz

      +Zofia Felstau, Anna Ziemann oraz
      dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek  7.06

ź 6:30 Dziękczynna za otrzymane dary
      +Jerzy Zielonka (30)
ź 7:30 W podziękowaniu za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże błog.
      +mąż Franciszek Golla (15)
ź 18:30 +brat Sławomir;  +Gerard Kryger 

+rodzice chrzestni oraz brat Franciszek 
i Augustyn

Środa  8.06

ź 6:30 +mąż Ludwik Becker w 24 roczni-
cę śmierci oraz wnuk Karol w 22 r. śm.

      +Jerzy Mielewczyk w miesiąc po pogrz.
ź 7:30 +mąż Franciszek Golla (16)
      +Ewa Sadowska w miesiąc po pogrz.
ź 18:30 +mąż Józef Szymanowski w 8 r. ś, 

rodzice Apolonia i Ksawery, teściowie 
Apolonia i Jan; +Gerard Kryger; +teś   
ciowie Klara i Franciszek Mikołajczyk

Czwartek  9.06
ź 6:30 +syn Piotr; +Regina i Henryk
ź 7:30 +Stefania i Edmund oraz zmarli z 

rodziny Meyer; +mąż Franciszek Golla

ź 16:00 50-lecie P. Szkoły Muzycznej
ź 18:30 W podziękowaniu za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. dla Ka-
roliny i Piotra z okazji 10 rocznicy ślubu

      +Sławomira Ortmann w 8 rocz. śmierci
      +Gerard Kryger (18)
     +Władysław Damaszke i Mieczysław Lis

Piątek  10.06

ź 6:30 +ojciec Marian w 51 rocznicę śm.
ź 7:30 +Gerard Kryger (19)
      +mąż Franciszek Golla (18)
ź 18:30 +Jacek Wenta oraz rodzice Leon 

i Leokadia, Rozalia i Bernard Sikora
      +Michalina i Wiktor Pranczke
      +rodzice Bolesław i Wacława, brat
      Eugeniusz i bratanek Robert

Sobota  11.06

ź 6:30 +Krzysztof w intencji od siostry i 
braci z rodzinami; +Franciszek Golla

ź 7:30 +Gerard Kryger (20);  
    +rodzice Józef, Wiktoria, Helena i bracia
    +mąż Józef oraz rodzice z obojga stron
ź 18:30 +Witold Cierlak oraz zm. z rodz.
      +Marian Baszak oraz Leokadia i Józef;  
      +dziadkowie Sławomira i Jan oraz
       Paulina i Rafał

Niedziela  12.06

ź 6:30  +ciocia Stefania Pawłowska w 6 
rocznicę śmierci

ź 8:00 +Roman Czoska w 10 rocz. śm. 
oraz zmarli z rodziny Różek;

      +mąż Franciszek Golla (20)
ź 9:30 Za Parafian; 
      +Halina Kosiedowska w 2 rocz. śmierci
ź  11:00 +Ewa I Ryszard Farbutko
ź +Jerzy Kryger (21)
ź 12:30 W podz. za otrz. łaski dla Zuzan-

ny z okazji 18 ur. z prośbą o dalsze Boże 
bł. i potrzebne łaski na dalsze lata życia

ź 18:30 +rodzice Malwina i Józef



PIERWSZE CZYTANIE
Z Dziejów Apostolskich
Dz 2, 1-11
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, 
znajdowali się wszyscy razem na tym sa-
mym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba 
szum, jakby uderzenie gwałtownego wi-
chru, i napełnił cały dom, w którym prze-
bywali. Ukazały się im też jakby języki 
ognia, które się rozdzielały, i na każdym     
z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali na-
pełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mó-
wić obcymi językami, tak jak im Duch poz-
walał mówić. Przebywali wtedy w Jeruza-
lem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów 
pod słońcem. Kiedy więc powstał ów  
szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo ka-
żdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego 
własnym języku. Pełni zdumienia i podzi-
wu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy prze-
mawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż 
więc każdy z nas słyszy swój własny język 
ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, 
i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Ka-
padocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, 
Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko 
Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz 
prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszy-
my ich głoszących w naszych językach 
wielkie dzieła Boże».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 
34 (R.: por. 30)

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym Duchem,

i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Rzymian
Rz 8, 8-17
Bracia: Ci, którzy według ciała żyją, Bogu 
podobać się nie mogą. Wy jednak nie ży-
jecie według ciała, lecz według Ducha, 
jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli 
zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, 
ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrys-
tus w was mieszka, ciało wprawdzie pod-
lega śmierci ze względu na skutki grzechu, 
duch jednak ma życie na skutek usprawie-
dliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Te-
go, który Jezusa wskrzesił z martwych, to 
Ten,co wskrzesił Chrystusa Jezusa z mar-
twych, przywróci do życia wasze śmiertel-
ne ciała mocą mieszkającego w was swe-
go Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużni-
kami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według 
ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, 
czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy 
Ducha zadawać będziecie śmierć popę-
dom ciała–będziecie żyli. Albowiem wszy-
scy ci, których prowadzi Duch Boży, są sy-
nami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież 
ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w 
bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybra-
nia za synów, w którym możemy wołać: 
«Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym 
świadectwem naszego ducha, że jesteś-
my dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy 
dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami 
Boga, a współdziedzicami Chrystusa; 
skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, 
by wspólnie mieć udział w chwale.

Liturgia Słowa Ogłoszenia parafialne

ź Zapraszamy na Nabożeństwa Czerwcowe z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Codziennie o 18:00, w intencji pokoju na świecie i w Ukrainie, wraz ze śpiewem 
Suplikacyjnym o oddalenie widma głodu, ognia i wojny. Dzisiaj już 103 dzień wojny i jej 
końca nie widać. Zachęcamy wiernych, by nie ustawać w modlitwie o zakończenie 
wojny i o pokój na świecie.  Jako wstęp do nabożeństwa czytamy komentarz do Dziejów 
Apostolskich. 

ź Jutro Święto Matki Kościoła–Drugi Dzień Zielonych Świątek–Zesłania Ducha Świętego. 
Msze święte sprawować będziemy o 6:30, 8:00, 9:00, 17:00 i 18:30.

ź W najbliższą środę 8 czerwca zapraszamy Wspólnotę Żywego Różańca i miłośników 
misji na modlitwę różańcową w intencjach misji a szczególnie naszego parafianina       
ks. Wiesława, misjonarza w Boliwii, na godzinę 17:30.

ź Zapraszamy wszystkich potrzebujących wsparcia psychologa, psychoterapeuty lub 
rozmowy z księdzem do ostatniego przed wakacjami Domu Łaski w czwartek w 
godzinach 18:00 - 20:00 do domu parafialnego. W tym czasie w kościele Adoracja Pana 
Jezusa i możliwość spowiedzi.

ź W czwartek będziemy obchodzić święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego 
Kapłana. Pamiętajmy w naszych modlitwach o powołaniach do kapłaństwa i życia 
konsekrowanego. 

ź W najbliższą niedzielę 12 czerwca kazania w naszym kościele będzie głosił ks. Wiesław 
Mielewczyk, nasz parafianin i misjonarz w Boliwii. Po Mszach świętych będzie zbierał 
ofiary na wsparcie młodzieży boliwijskiej, z którą chce się udać na Światowe Dni 
Młodzieży w Lizbonie w 2023 roku.

ź Zbliża się drugi odpust kalwaryjski Trójcy Świętej. Proponujemy naszym parafianom 
wspólne wyjście na ten odpust spod zakrys�i naszego kościoła w niedzielę 12 czerwca o 
godzinie 8:15 wraz z naszymi obrazami-feretronami. O 9:00 wyruszy procesja                  
z Najświętszym Sakramentem i Msza święta odpustowa o godzinie 10:00. 

ź W Niedzielę Trójcy Przenajświętszej 12 czerwca kończy się czas Spowiedzi i Komunii św. 
Wielkanocnej. Zachęcamy wszystkich, którzy nie dopełnili jeszcze tego obowiązku do 
Spowiedzi i Komunii św. w najbliższym tygodniu. Przypominamy, że Spowiedzi św. 
słuchamy codziennie 15 minut przed Mszą św. tj. około godziny 6:15, 7:15 i 18:15        
oraz podczas czwartkowej Adoracji od godziny 19:00 do 20:00.

ź Zbliża się Boże Ciało. W tym roku procesja przejdzie trasą Osiedla Kaszubskiego. 
Prosimy o kontakt budujących poszczególne ołtarze z ks. Proboszczem, najlepiej                
w czasie urzędowania biura parafialnego lub po Mszy świętej. 

ź Składamy serdeczne podziękowania parafianom, którzy uczestniczyli w nabożeństwach 
majowych przy Figurze Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Śmiechowie. 
Szczególnie dziękujemy panu Mariuszowi i Maciejowi za przygotowanie nagłośnienia 
oraz włączanie sygnaturki a także panu Wiesławowi- organiście za prowadzenie śpiewu 
i chórowi Laudate Domunim za uświetnienie ostatniego nabożeństwa. To były 
przepiękne „majówki”. 

ź Składamy serdeczne podziękowania wiernym, którzy włączyli się w przeżywanie 
Pierwszego Odpustu Kalwaryjskiego Wniebowstąpienia Pańskiego, zwłaszcza chórowi 
Laudate Dominum i panu Wiesławowi, który prowadził zjednoczone chóry, orkiestrze 
parafialnej i młodzieży niosącej feretrony. Wielkie Bóg zapłać!

SEKWENCJA

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Tylko cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

AKLAMACJA 

( Por. Flp 2, 8-9)

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana
 J 14, 15-16. 23b-26

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Je-
żeli Mnie miłujecie, będziecie zachowy-
wać moje przykazania. Ja zaś będę prosił 
Ojca, a innego Parakleta da wam, aby         
z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto 
miłuje, będzie zachowywał 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, któ-
rego Ojciec pośle w moim imieniu, On 
was wszystkiego nauczy i przypomni wam 
wszystko, co Ja wam powiedziałem».

Alicja

Czym jest dla mnie 
wspólnota? Wspól-
nota to miejsce, w 
którym mogę być so-
bą, rozwijać swoje za-
interesowania i dys-
kutować na tematy dla mnie ważne. 
Spotykam tutaj ludzi, którzy tak jak ja, żyją 
na chwałę Boga i chcą to okazywać na co 
dzień. Jest to miejsce, w którym łączę 
życie duchowe z tym przyziemnym. Kiedy 
dołączyłam do wspólnoty, czułam że        
w końcu znalazłam miejsce dla mnie. 
Mimo, że początkowo bałam się tego, co 
pomyślą o mnie inni, to z czasem zaczę-
łam dostrzegać w tych ludziach Boga, 
który zawsze jest obecny. Jestem wdzię-
czna, że mam możliwość bycia członkiem 
wspólnoty i uważam, że wstąpienie do 
niej było moją najlepszą życiową decyzją. 
Chwała Panu!

#LudzieConcordii
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