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Słowa Ewangelii według młodych

Codzienne wybory

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, Małgorzata Talarczyk, Klaudia Gron, 
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 pierwszy poniedziałek i wtorek miesiąca odbyły 
się nasze najważniejsze spotkania wspólnotowe - 
Msze Święte. Podczas nich modliliśmy się za człon-
ków naszego duszpasterstwa, którzy obchodzą 
urodziny w czerwcu. Kazanie księdza pomogło ut-
wierdzić nas w wierze, że Maryja to nasza Najuko-
chańsza Mama, która zawsze pyta „gdzie jesteś?”. 
Po Mszy i sprawach organizacyjnych dobraliśmy 
się w losowe pary, aby dzięki rozmowie lepiej się 
poznać. Oba wieczory upłynęły nam w radosnej 
atmosferze. 

Daria Tomaszewska

«A wy za kogo Mnie uważacie?» 

W dzisiejszym Słowie Jezus pyta apostołów, za kogo 
Go uważają. Jak na to pytanie odpowiem ja? Oczy-
wiście, że Jezus jest Zbawicielem. Jednak czy moje 
codzienne wybory potwierdzają moją odpowiedź? 
Tak często nie potrafię wybierać Jezusa w tych co-
dziennych decyzjach. Boję się odrzucenia przez in-
nych, nie chcę wychodzić ze strefy komfortu, tkwię      
w przekonaniu, że stracę swoją wolność. Zapominam 
o tym, że to właśnie podążanie za Nim ją daje! Przyjaźń 
z Tym, który oddał za mnie swoje życie, abym ja mogła 
żyć wiecznie – to jest dopiero uwalniające! Nie muszę 
nikomu chcieć się przypodobać, nie muszę cały czas za czymś gonić, bo mam wszystko, 
czego potrzebuję – wiernego Towarzysza obok, który jest mimo wszystkich przeszkód. Jego 
obecność pozwala docenić wszystko, co mnie otacza – każdego człowieka na mojej drodze; 
każdą, choćby najmniejszą rzecz, którą posiadam; piękny świat, który mnie otacza. Mimo 
wszystkich trudności, które mają i będą mieć miejsce, w sercu pozostanie nadzieja. Jest 
przecież ktoś, kto zwyciężył. Kim On jest dla Ciebie?

Małgorzata Talarczyk

Intencje mszalne

Poniedziałek  20.06      
ź 6:30 +Gerard Kryger (29) 
      +mąż Franciszek Golla (28)
ź 7:30 +ojciec Jan w 42 rocznicę śmierci 
      +Franciszek Czoska w 6 rocznicę śmierci
ź 18:30 +Janina, Józef, Saturnina, dziad-

kowie z obojga stron;  +Wojciech Plegier 
      +Renata Szwarc oraz rodzice Maria i Fra-
      nciszek, teściowie Helena i Stanisław

Wtorek  21.06
ź 6:30 +Gerard Kryger (30)
      +Alicja Kowalska w miesiąc po pogrz.
ź 7:30 +rodzice Jadwiga i Alfons oraz sios-

tra Krystyna ; +mąż Franciszek Golla (29) 
      +synowie Rafał i Andrzej
ź 18:30 O zdrowie i Boże bł i opiekę MB 

dla ks. Wiesława; +zmarli z rodziny Cheł-
miniackich i Żywickich; +rodzice Alojzy    
i Łucja, brat Stanisław, Danuta i Alicja 

Środa  22.06
ź 6:30 +Władysław 
      O łaskę zdrowia i opiekę MB dla męża
ź 7:30 +teściowie Leon i Teresa, szwagier-

ki Irena, Magdalena, Hildegarda oraz 
dziadkowie z ob. str.; +Franciszek Golla

   +Teresa Rosenkrac, int. od Róży św. Cecylii
ź 18:30 +Krzysztof Giłka, córka Wiesława, 

braci i bratowe;  +rodzice, siostry, bracia 
i Jan;  +ojciec Jan Zabrocki

Czwartek  23.06
ź 6:30 +Zbigniew Bigus 
      +Zofia Ziemann int. Od Brygidy, Józefa,  
      Rafała, Knurowskich z Jaworzna
ź 7:30 +Jan Wiśniewski 
      +rodzice Wanda i Brunon Pierniccy
ź 18:30 +ojciec Andrzej 
      +Józef, Władysław i Janina 
      +Jan, Józef i rodzice z obojga stron

Piątek  24.06
ź 6:30 +Jan ;  +zmarli z rodziny Stefa
ź 7:30 +Anna, Józef, brat Jan Bieszke, Mar-

ta, Franciszek, Edmund Nastały, dziad-
kowie Mehring i dziadkowie Bieszke

      +Irena Kowalewska w 1 rocz. śmierci
ź 18:30 Róża św. Jana Chrzciciela 
       O Boże bł. dla Janusza i Marii w r. ślubu   
       oraz o potrz. łaski dla dzieci Antosi i Igi
       +Jan i rodzice z obojga stron

Sobota  25.06
ź 6:30 +mąż Jan, ojciec Julian i teść Jan
      Dziękcz.-błagalna dla Danuty z okazji ur.
ź 7:30 +rodzice, siostry i bracia z ob. str. 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące; +mąż 
Jan i Wanda oraz zmarli z rodziny Klein i 
Neubauer; O Boże bł., potrz. łaski, zdro-
wie, opiekę NMP dla Władysława z ok. 
75 ur. oraz o zdrowie dla córki Żanety

ź 18:30 +teściowa Febronia Lorkowska w 
rocznicę urodzin; +rodzice i rodzeństwo 
z rodziny Pstrągowskich i Konkol 

      +Adam Makowski

Niedziela  26.06
ź 6:30 rodzice Jadwiga i Jan, teściowie, 

brat i bratowa oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące

ź 8:00 Żywy Różaniec +Teresa Rosenkranc
ź 9:30 Za parafian 
      Dziękczynno-błagalna w 56 rocz. ślubu 
      Pawła i Teresy oraz 75 urodziny Teresy 
ź 11:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze Boże bł., opiekę Maryi i 
dary Ducha Świętego dla Jakuba i całej 
rodziny; +zmarli rodzice Agnieszka i Fra-
nciszek oraz siostra Gertruda

ź 12:30 +Anna Zadura
ź 18:30 rez.



PIERWSZE  CZYTANIE
Z Księgi proroka Zachariasza
Za 12, 10-11; 13, 1

Tak mówi Pan: «Na dom Dawida i na mie-
szkańców Jeruzalem wyleję ducha łaski 
przebłagania. Będą patrzeć na tego, któ-
rego przebili, i boleć będą nad nim, jak się 
boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad 
nim, jak się płacze nad pierworodnym.    
W owym dniu będzie wielki płacz w Jeru-
zalem, podobny do płaczu w Hadad-Rim-
mon na równinie Megiddo. W owym dniu 
wytryśnie źródło, dostępne dla domu 
Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem, na 
obmycie grzechu i zmazy».

PSALM  RESPONSORYJNY
Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 
2ab).

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Boże, mój Boże, szukam Ciebie * 
i pragnie Ciebie moja dusza. 
Ciało moje tęskni za Tobą * 
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, * 
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. 
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, * 
więc sławić Cię będą moje wargi.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Będę Cię wielbił przez całe me życie * 
i wzniosę ręce w imię Twoje. 
Moja dusza syci się obficie, * 
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Bo stałeś się dla mnie pomocą * 
i w cieniu Twych skrzydeł wołam 
radośnie: 
Do Ciebie lgnie moja dusza, * 
prawica Twoja mnie wspiera.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Galatów
Ga 3, 26-29

Bracia: Wszyscy przez wiarę jesteście 
synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. Bo 
wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni 
w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrys-
tusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie 
ma już niewolnika ani człowieka wolnego, 
nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy 
bowiem jesteście kimś jednym w Chrystu-
sie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrys-
tusa, to jesteście też potomstwem Abra-
hama, dziedzicami zgodnie z obietnicą.

AKLAMACJA
Por. J 10, 27.

Alleluja, alleluja, alleluja

Moje owce słuchają mego głosu, 
Ja znam je, a one idą za Mną.

Alleluja, alleluja, alleluja        

Liturgia Słowa Ogłoszenia parafialne

ź Składamy serdeczne podziękowania wiernym, którzy włączyli się w przeżywanie 
Drugiego Odpustu Kalwaryjskiego Trójcy Świętej, zwłaszcza chórowi Laudate 
Dominum, i panu Wiesławowi, który prowadził zjednoczone chóry. Szczególne 
podziękowanie kierujemy do osób, które wyruszyły z mini-pielgrzymką spod naszego 
kościoła wraz z młodzieżą niosącą feretrony na Kalwarię i na odpust do Fary. Wielkie 
Bóg zapłać!

ź Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania             
i przeżycia Uroczystości Bożego Ciała. To nieoceniony dar dla Wspólnoty parafialnej. 
Wiernym za pobożny udział i publiczne wyznanie wiary, przez modlitwę, udział w 
procesji i dekorację domów. Wielkie Bóg zapłać! W czasie oktawy tej uroczystości             
o 18:00 nabożeństwo czerwcowe, Msza św. a następnie procesja wokół kościoła.           
W czwartek 23 czerwca z uwagi na Uroczystość Serca Pana Jezusa, która przypada w 
piątek, liturgiczne wspomnienie św. Jana Chrzciciela a na zakończenie oktawy, 
zwyczajowe błogosławieństwo wianków. Zachęcamy Panie do przygotowania wianków 
również dla dzieci. W tym dniu przypada Dzień Ojca.

ź W zeszłą niedzielę ks. Wiesław Mielewczyk zebrał 8620 zł ofiar przeznaczonych na 
wyjazd młodych Boliwijczyków na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Za złożone 
ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

ź Spotkanie dla rodziców i opiekunów dzieci wyjeżdżających na kolonię letnią do 
Zakopanego w poniedziałek o 19:15 w domu parafialnym.

ź W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – Światowy Dzień 
Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Jako Wasi duszpasterze prosimy Was o modlitwę. W 
tym dniu nie obowiązuje zachowanie postu i wstrzemięźliwości od pokarmów 
mięsnych. Po Mszy świętej z racji uroczystości również procesja, niejako przedłużenie 
Oktawy Bożego Ciała.

ź W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. W gdańskiej parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa pięciu alumnów z naszego seminarium o godzinie 10:00 przyjmie 
święcenia diakonatu.     

ź Z okazji 40-lecia naszej parafii organizujemy jubileuszową, dziękczynną pielgrzymkę do 
Ziemi Świętej w dniach. 15.09-22.09.2022r. W programie m.in.: Nazaret, Kana 
Galilejska, Betlejem, Jerozolima, Jerycho, Morze Martwe. Program i szczegóły u ks. 
Wojciecha.

ź W przyszłą niedzielę taca będzie przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. Trwają 
prace przy ołtarzach Jana Pawła II i bł. Kard. Wyszyńskiego oraz Miłosierdzia Bożego. W 
tym tygodniu będą montowane nastawy, na których będą umieszczone planowane 
płaskorzeźby. Da nam to pewne wyobrażenie jak owe kaplice, ołtarze będą wyglądały 
ostatecznie. Za ofiary złożone na te cele składamy serdeczne Bóg zapłać.

ź Przy wyjściu z kościoła organizatorzy Pieszej Pielgrzymki do Sianowa zbierają ofiary, 
które mają pomóc w pokryciu kosztów związanych z organizacją. Serdecznie prosimy o 
wsparcie.

.

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza
Łk 9, 18-24

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli   
z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z za-
pytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłu-
my?» Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzci-
ciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, 
że któryś z dawnych proroków zmart-
wychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo 
Mnie uważacie?» Piotr odpowiedział: «Za 
Mesjasza Bożego». Wtedy surowo im 
przykazał i napominał ich, żeby nikomu     
o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy 
musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony 
przez starszyznę, arcykapłanów i uczo-
nych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego 
dnia zmartwychwstanie». Potem mówił 
do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, niech co 
dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naś-
laduje. Bo kto chce zachować swoje życie, 
straci je, a kto straci swe życie z mego po-
wodu, ten je zachowa».

navicula - nieodłączny element 
trybularza. Jest to metalowe naczynie 
liturgiczne najczęściej w kształcie łodzi. 
Służy do przechowywania ziaren mirry, 
którą zasypuje się rozpalone węgielki      
w trybularzu. W łódce znajduje się także 
łyżeczka, którą prezbiter lub diakon 
przenosi mirrę do kadzidła. 

Ania

Bycie we wspólno-
cie daje mi wolność 
oraz odwagę w gło-
szeniu innym słowa 
Bożego. Dzięki te-
mu czuję, że wype-
łniam swoje powo-
łanie, jakie każdy chrześcijanin ma za 
zadanie wypełnić. „Nie wyście Mnie 
wybrali, ale Ja was wybrałem” (J 15,16) — 
„Oto idę, abym spełniał wolę Twoją”    
(Hbr 10, 9). Amen!

Słownik liturgiczny

Sprawozdanie z działalności Caritas
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