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Słowa Ewangelii według młodych

Oczekiwanie

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, Katarzyna Bielińska, 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 sobotę 4 czerwca wybraliśmy się na 
Ogólnopolskie Spotkania Młodych Lednica 2000 - 
największe w Polsce, coroczne spotkanie kato-
lickiej młodzieży z Polski i zagranicy. Za nami 
modlitwa wstawiennicza, taniec, śpiew, konfe-
rencje i świadectwa. Symbolem tegorocznej 
Lednicy był różaniec, który otrzymał każdy z nas. 
 „Na krańce świata” było hasłem wiodącym - 
oznacza ono, że mamy głosić Chrystusa gdzie-
kolwiek będziemy! Dziś, po tak pięknych prze-
życiach jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy się 
znaleźć w tak wspaniałym miejscu, a to wszystko 
na Chwałę Bożą!

Aleksandra Schulz

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale 
teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, 
Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. 

Chcę wiedzieć, pragnę wiedzieć! Jak mam Mu pomóc, 
jak mam pomóc samej sobie… Dlaczego tak jest?! 
Chcę Twojej odpowiedzi Boże, a zamiast tego jestem 
na ciemnej pustyni. Chcę nie raz się poddać, ale na to 
nie pozwalasz, za to chcesz mi coś powiedzieć. Co? 
„Pustynia i ciemna noc jest łaską”. Jest łaską otwarcia 
się na Ciebie, przygotowania na dalszą drogę z Tobą, 
usłyszenia prawdy którą masz mi jeszcze do 
przekazania. Czasem nie jestem gotowa na to, co ma 
nadejść i w ciszy pustyni musisz mnie przygotować. Wiesz, że czasem jest ciężko, ale 
obiecujesz mi, że Twój Duch Prawdy doprowadzi mnie do całej prawdy. Panie proszę Cię, 
bądź ze mną zawsze na mej pustyni i pustyni moich bliskich. Pomóż nam odnaleźć Twoje 
źródło.

Katarzyna Bielińska

Intencje mszalne

Poniedziałek  13.06      
ź 6:30 +mąż Jerzy, brat Hubert i siostra 

Urszula;  +mąż Franciszek Golla (21)
ź 7:30 +Gerard Kryger;  +Grzegorz Treder
ź 18:30 Róża świętego Antoniego;
      W obronie życia; +rodzice Joanna Lasińska         
      i Józef Treder

Wtorek  14.06
ź 6:30 +Gerard Kryger
       +Joanna Atkins z racji pogrzebu
ź 7:30 +mąż Franciszek Golla (22); 
       +rodzice Leon i Helena, siostra Barbara, 
       Jadwiga, dziadkowie z obojga stron
ź 18:30 O potrzebne łaski i Boże bł. dla Ireny
      +rodzice Anna i Józef oraz krewni z obojga 
      stron;  +Jan i Bernard

Środa  15.06
ź 6:30 +Teresa, Bogusława, Halina, Stani-

sław, Helena, Teodor, Franciszka; +Mie-
czysław Skrzypkowski w miesiąc po pogrz.

ź 7:30 +mąż Franciszek Golla (23); +Stani-
sław, Janina, Zbigniew, dusze w czyśćcu

ź 18:30 +zmarli z rodziny Potrykus i Treder
       +Zygmunt;  +Gerard Kryger (24)

Czwartek  16.06
ź 6:30 +teściowie Agnieszka i Jan oraz ro-

dzice Cecylia i Paweł
ź 8:00 +Gerard Kryger (25); 
      +mąż Franciszek Golla (24)
ź 9:30 +Jarosław Borowiec miesiąc po pog.
      +Danuta Blok w 20 r. śm. oraz dziadkowie 
      Helena i Grzegorz;  +rodzice Maria i Juliusz  
  Groen oraz ciocie Maria Ga�e i Aniela Groen
ź 11:00 Za parafian i budowniczych ołtarzy
ź 18:30 +ojciec Leon Grot, dziadkowie z ob. 

stron, Eugeniusz Kazimierz, Jan i Renata 

Piątek  17.06
ź 6:30 +mąż Bronisław; +Franciszek Golla
ź 7:30 +Kazimierz Jarząbek; +Gerard Kryger 
ź 18:30 rez.; +rodzice z obojga stron
       +mąż Marian w 13 rocznicę śmierci

Sobota  18.06
ź 6:30 +Gerard Kryger (27)
       +Janina Hartel w miesiąc po pogrzebie
ź 7:30 +mąż Franciszek Golla (26)
       +ojciec Jan Okoń w 43 rocznicę śmierci
ź 18:30 +Adam Makowski
       +Franciszek  Engelbrecht w 6 rocz. śm.
       +syn Mirosław Prałat w 7 r. śm., mąż Ry-
       szard, rodzice, teściowie i zmarli z rodziny

Niedziela  19.06
ź 6:30 +rodzice Stefania i Stefan, Agnieszka   

i Jan oraz brat Edmund
ź 8:00 +zmarli z rodziny Dampc
       +mąż Franciszek Golla (27)
ź 9:30 Za parafian; +rodzice Jan i Agnieszka, 

brat Hubert, Jerzy, Elżbieta i dziadkowie
ź 11:00 rez.; +Gerard Kryger (28)
ź 12:30 +Antoni;  +Jarosław Borowiec
ź 18:30 +syn Marian w 16 r. śm., mąż Fran-

ciszek, brat Stefan i rodzice z obojga stron



PIERWSZE  CZYTANIE
Z Księgi Przysłów
Prz 8, 22-31

Tak mówi Mądrość Boża: «Pan mnie 
zrodził jako początek swej mocy, przed 
dziełami swymi, od pradawna. Od 
wieków zostałam ustanowiona, od 
początku, przed pradziejami ziemi. Przed 
oceanem zostałam zrodzona, przed 
źródłami pełnymi wód; zanim góry zostały 
założone, przed pagórkami zostałam 
zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed 
pierwszymi skibami roli. Gdy niebo 
umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił 
sklepienie nad bezmiarem wód; gdy         
w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła 
wielkiej Otchłani umacniał, gdy morzu 
ustawiał granice, by wody z brzegów nie 
wystąpiły; gdy ustalił fundamenty ziemi.    
I byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą 
Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed 
Nim. Igrając na okręgu ziemi, radowałam 
się przy synach ludzkich».

PSALM  RESPONSORYJNY
Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab)

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców 
Twoich, *
na księżyc i gwiazdy,które Ty utwierdziłeś
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz*
czym syn człowieczy, że troszczysz się      
o niego?

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od 
aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk 
Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Owce i bydło wszelakie, *
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie, *
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Rzymian
Rz 5, 1-5

Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia 
dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bo-
giem przez Pana naszego, Jezusa Chry-
stusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na pod-
stawie wiary dostęp do tej łaski, w której 
trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały 
Bożej. Ale nie tylko tym, lecz chlubimy się 
także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia 
wytrwałość, a wytrwałość – wypróbo-
waną cnotę, wypróbowana zaś cnota – 
nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, 
ponieważ miłość Boża rozlana jest w ser-
cach naszych przez Ducha Świętego, który 
został nam dany.            

Liturgia Słowa Ogłoszenia parafialne

ź Nabożeństwa czerwcowe z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa odmawiamy 
codziennie o godzinie 18:00 w intencji pokoju na świecie i w Ukrainie.

ź W Poniedziałek 13 czerwca przypada Dzień Fa�mski. Zapraszamy do udziału w wieczorze 
fa�mskim. Rozpocznie się on wystawieniem Najświętszego Sakramentu o 16:30 i modlitwy 
różańcowej. O godzinie 18:00 Nabożeństwo czerwcowe i Liturgia Mszy św. o 18:30, której 
przewodniczyć będzie ks. Wiesław Mielewczyk, misjonarz z Boliwii.

ź W czwartek będziemy obchodzili Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Boże 
Ciało. Msze święte sprawować będziemy o: 6:30, 8:00, 9:30 (z procesją). Bezpośrednio po 
zakończeniu procesji Msza w intencji budowniczych ołtarzy oraz Msza wieczorna o 18:30.  
W tym roku wyruszymy procesją w kierunku Osiedla Kaszubskiego. Trasa procesji:              
ul. Rybacka, ul. Kaszubska, ul. Kociewska, ul. Pomorska, ul. Obrońców Wybrzeża, ul. 
Borowiacka, ul. Weteranów, ul. Bolesława Prusa, ul. Rybacka. Ołtarze umiejscowione będą: 
pierwszy przy ul. Kaszubskiej 57, drugi przy ul. Borowiackiej 29, trzeci przy ul. Bolesława 
Prusa 18, czwarty przy kościele. Bardzo prosimy o sąsiedzką pomoc przy przygotowaniu 
ołtarzy. Zachęcamy parafian do przystrojenia domów na całej trasie procesji. Do udziału      
w procesji zapraszamy poczty sztandarowe, panie i panów niosących chorągwie i feretrony, 
panów do baldachimu, młodzież do obrazu i figury Matki Bożej, dzieci do sypania kwiatków. 
Szczegóły na stronie naszej parafii i w biuletynie.

ź Od piątku trwać będzie Oktawa Bożego Ciała. Procesja z Najświętszym Sakramentem 
każdego dnia po wieczornej Mszy św. około 19:00. W niedzielę po Mszy św. o godzinie 9:30.

ź W sobotę 18 czerwca w naszym Kościele będzie Zjazd Śpiewaków Kaszubskich, który 
rozpocznie się Mszą św. o godzinie 10:00 w kościele a następnie około 11:00 koncert 
kaszubskich pieśni. Serdecznie zapraszamy melomanów.

ź W przyszłą Niedzielę 19 czerwca na Mszy świętej o 9:30 tzw. Msze św. „sekundycyjne”, czyli 
pierwsze po prymicjach będą sprawowali wyświęceni ostatnio kapłani, którzy swoje 
praktyki mieli w naszej parafii ks. Cezary Maksymowicz i ks. Tomasz Jaworski. Zachęcamy 
wiernych do udziału w tej ważnej uroczystości, w czasie której udzielą nam błogosła-
wieństwa i będzie można otrzymać okolicznościowy obrazek.

ź Próba dla dziewczynek chcących sypać kwiaty odbędzie się jutro, o 17:00 przed kościołem.

ź Zapraszamy młodzież klas 8, która w przyszłym roku przystąpi do sakramentu bierzmo-
wania na spotkanie – zapisy, w środę 15 czerwca, po wieczornej Mszy św. do salki - wejście 
od strony krzyża

ź W następną niedzielę, po wszystkich Mszach świętych, organizatorzy Pieszej Pielgrzymki do 
Sianowa, będą zbierać ofiary. Środki te mają pomóc w pokryciu kosztów związanych               
z organizacją. Serdecznie prosimy o wsparcie.

.

AKLAMACJA
Por. Ap 1, 8

Alleluja, alleluja, alleluja

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi 
Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który 
przychodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana
J 16, 12-15

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jeszcze wiele mam wam do powiedze-
nia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś 
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi 
was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił 
od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek 
usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On 
Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego 
weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma 
Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, 
że z mojego weźmie i wam objawi».

trybularz - służy do okadzania      
w czasie obrzędów liturgicznych. Stanowi 
go metalowa szkatuła umocowana na 
łańcuszkach i zamykana przykrywką,        
w którym umieszcza się metalowy ko-
szyczek wypełniony rozżarzonymi brył-
kami węgla drzewnego, na które sypie się 
ziarenka kadzidła. 

Miron

Concordia to lu-
dzie dzięki którym 
czuję się swobo-
dnie w wyznawa-
niu swojej wiary. 
Zawsze wspierają 
i otwierają moje 
oczy na słowo Boga. Przed dołączeniem 
do wspólnoty wyznanie mojej wiary nie 
miało aż tak wielkiego znaczenia, jakie ma 
teraz. Ludzie, których spotykam w tej 
wspólnocie to otwarci przyjaciele, do 
których mogę się zwrócić o pomoc w 
każdej dziedzinie, nie tylko religii.

Słownik liturgiczny

#ludzieCONCORDII
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