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Słowa Ewangelii według młodych

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. Wojciech Konkol, Ks. Marcin Skoczek, Ks. Andrzej Nowak, Zuzanna 
Muńska. 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

Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, 
żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe 
wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł 
potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie      
z przyjściem Syna Człowieczego.

Często pochłonięta rutyną zwykłego życia zapominam 
o tym, że to nie jest t y l k o życie - to oczekiwanie, 
trwanie w czystości serca na nadejście Jezusa. Właś-
nie, czystość... Mam problem z regularną spowiedzią. 
Wmawiam sobie, że przecież mam czas i świat się nie 
wali - ale nie wiem ile dokładnie mam tego czasu, nie 
wiem czy Jezus nie nadejdzie za minutę, godzinę. 
Gdybym znała dokładnie datę i godzinę powtórnego przyjścia Zbawiciela to pewnie 
przygotowałabym się dokładnie, wyspowiadałabym z większości swojego życia i po prostu 
czekała. Teraz zostaje mi po prostu czuwać, dbać o moje serce i trwać w tej czystości.

Zuzanna Muńska

Z życia duszpasterstwa młodzieży

W ubiegłą niedzielę kilka osób z naszego Dusz-
pasterstwa uczestniczyło w Diecezjalnym 
Spotkaniu Młodzieży, które oprócz coroczne-
go wydarzenia w Uroczystość Chrystusa Króla, 
było także formą przygotowań do Światowych 
Dni Młodzieży, które odbędą się w Lizbonie już 
w najbliższe wakacje. Podczas spotkania wys-
łuchaliśmy konferencji i świadectw zaproszo-
nych gości ze wspólnoty Abba. Jesteśmy ogro-
mnie wdzięczni, zmotywowani i już odliczamy 
dni do wyjazdu!

Intencje mszalne

Poniedziałek  28.11      
ź 6:00 +Jerzy Maciej Nowak (1 rocz. śm.) 

oraz Joanna i Rudolf
      +Maria Predkiel (1)
      +Franciszek Stromski (26)
ź 18:30 +rodzice: Maria i Mikołaj
      +Helena Konkol (4)

Wtorek  29.11
ź 6:00 +mąż Roman, ojciec Paweł, zmarli   

z rodz. Flisikowskich, Pogletke i Pulczyń-
skich;  +Maria Predkiel (2)

      +Franciszek Stromski (27)
ź 18:30 W podziękowaniu za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę 
MB dla Jadwigi i Józefa w 53 r. ślubu oraz 
dla Agnieszki i Wojciecha w 14 r. ślubu

      +Adrian Wessel (3 rocz. śmierci)
      +Helena Konkol (5)

Środa  30.11
ź 6:00 +rodzice Felicja i Konrad, brat Fran-

ciszek i bratanica Sylwia, rodzice: Maria i 
Jan, brat Jacek;  + Maria Predkiel (3)

      +Gerard Cirocki (int. od Zak. Pog. Ozyrys)
ź 18:30 +Zygfryd Pliński (miesiąc po pog.)
      +Helena Konkol (6)
      +Franciszek Stromski (28)

Czwartek  1.12
ź 6:00 +Antoni Kass (miesiąc po pogrz.)
      +Maria Predkiel (4);  +Helena Konkol (7)
ź 18:30 +Józef Gruba
      +Maria Bigus (miesiąc po pogrz.)
      +Franciszek Stromski (29)

Piątek  2.12
ź 6:00 +Maria Predkiel (5)
      +Helena Konkol (8)
ź 6:30 +Anna Patelczyk (miesiąc po pog.)
ź 15:00 +Eugenia Słowy w dniu urodzin
ź 17:00 +Franciszek Stromski (30)
ź 18:30 +syn Łukasz Labuda (2 rocz. śm.)
      +Alicja Anna Bisewska (1 rocz. śmierci)
ź 20:00 +Roman Worzałła (1 rocz. śm.)

Sobota  3.12
ź 6:00 Wynagradzająca za obelgi przeciw 

Niepokalanemu Poczęciu NMP
      +Maria Predkiel (6)
      +Helena Konkol (9)
ź 15:00 Wiara i Światło
ź 18:30 +Brygida i Piotr; +Franciszek (18 r. 

smierci) oraz Maria Kre�
     +tata Franciszek (o łaskę życia wiecznego)

Niedziela  4.12
ź 6:30 +Maria Predkiel (7)
      + Helena Konkol (10)
ź 8:00 +rodzice Marianna i Józef (3 r. śm.) 

oraz teściowa Bronisława
      +rodzice Anna i Franciszek
ź 9:30  Za Parafian
ź 11:00
ź 12:30 +mąż Gerard i brat Andrzej
ź 18:30 +Róża św. Barbary

Informacje na czas Adwentu

Oczekiwanie 

Katarzyna Matusiak



PIERWSZE  CZYTANIE
Z Księgi proroka Izajasza
Iz 2, 1-5

Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczą-
ce Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu 
czasów, że góra świątyni Pańskiej stać 
będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli 
ponad pagórki. Wszystkie narody do niej 
popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: 
«Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do 
świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy 
dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścież-
kami. Bo Prawo pochodzi z Syjonu i słowo 
Pańskie – z Jeruzalem». On będzie rozje-
mcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych 
narodów. Wtedy swe miecze przekują na 
lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Na-
ród przeciw narodowi nie podniesie mie-
cza, nie będą się więcej zaprawiać do woj-
ny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy 
w światłości Pańskiej!

PSALM  RESPONSORYJNY
Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 
por. 1bc)

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić 
imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Proście o pokój dla Jeruzalem: *
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach, *
a pomyślność w twoich pałacach.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ze względu na moich braci i przyjaciół *
będę wołał: «Pokój z tobą!»
Ze względu na dom Pana, Boga naszego*
modlę się o dobro dla ciebie.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Rzymian
Rz 13, 11-14

Bracia: Rozumiejcie chwilę obecną: teraz 
nadeszła dla was godzina powstania ze 
snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej 
nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. Noc się 
posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzuć-
my więc uczynki ciemności, a przyoblecz-
my się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoi-
cie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pi-
jatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie 
w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się 
w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie 
się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

Liturgia Słowa Ogłoszenia parafialne

ź Dzisiaj rozpoczyna się nowy rok kościelny, który, będziemy przeżywali pod hasłem 
Wierzę w Kościół Chrystusowy, a w naszej parafii kończymy Misje parafialne. Dzię-
kujemy ks. Maciejowi Bale za wygłoszone nauki i przeprowadzenie całej wspólnoty 
parafialnej przez ten święty czas. Dziękujemy również wszystkim, którzy wysłuchali 
nauk. Nauki te można odsłuchać na naszej stronie internetowej oraz Facebooku para-
fialnym. Zapraszamy na 15:00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego i nabożeństwo Krzyża 
misyjnego. Ofiary składane na tace przeznaczone są na utrzymanie księdza misjonarza.

ź Caritas Archidiecezji Gdańskiej wraz z innymi Caritas w Polsce kolejny już raz organizują 
akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Świeca, która jest symbolem światła i ciepła 
niech zapłonie w naszych domach na znak solidarności z tymi, którym tego ciepła i świa-
tła brakuje. Ofiary zbierane z rozprowadzanych świec są przeznaczone na pomoc dzie-
ciom z najbiedniejszych środowisk. Ofiara za dużą świecę wynosi 20 zł, a za małą 10 zł.

ź Nasza parafialna Caritas przy wyjściu z kościoła rozprowadza kalendarze adwentowe 
(13 zł). Ewentualna nadwyżka zostanie przeznaczona na jej charytatywną działalność.

ź Przez czas Adwentu na każdej Mszy roratnej będzie przeprowadzone losowanie, w wy-
niku którego troje dzieci uczestniczących w roratach otrzyma na jeden dzień figurę Mat-
ki Bożej, aby przy niej modlić się z całą rodziną w swoim domu. Następnego dnia dzieci 
przyniosą figurki na Roraty. Dlatego dzieci zachęcamy, by wzorem lat ubiegłych przy-
chodziły na roraty z papierowymi serduszkami, ze swoim imieniem i nazwiskiem, oraz 
wypisanym dobrym uczynkiem lub odpowiedziami na pytania z obrazków roratnich        
i przed rozpoczęciem Mszy roratniej wrzucały je do koszyka przed ołtarzem. Dzieci 
zapraszamy do drzwi zakrys�i, skąd wyruszy procesja z lampionami.

ź W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: Pierwszy Czwartek miesiąca. Po Mszy 
św. o 6:00 i 18:30 modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Między 19:00 
a 20:00 w kościele trwa Adoracja, którą rozpoczniemy od odmówienia litanii do św. 
Józefa, zawierzając Jego opiece nasze rodziny. Pierwszy Piątek z litanią i aktem wyna-
grodzenia Najświętszemu Sercu Pana po Mszy św. o 6:00 i 18:30. Okazja do Spowiedzi 
od 17:00. Pierwsza Sobota z Mszą św. w intencjach fa�mskich oraz nabożeństwem do     
i aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego Niepokalanemu Sercu Maryi po Mszy św. o 6:00. 
W dniach eucharystycznych możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu do 9:00.

ź W tym tygodniu odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną: w piątek ks. Proboszcz, 
ks. Marcin i ks. Piotr, a ks. Wojciech w sobotę.

ź W przyszłą niedzielę taca będzie naszą specjalną ofiarą na utrzymanie naszego kościoła. 
Pozostaje do zapłaceni jeszcze 60 tysięcy złotych za ołtarze Miłosierdzia i bł. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II oraz rosnące opłaty na ogrzewanie i prąd. Bóg 
zapłać za ofiary, które złożymy w przyszłą niedzielę na tacę.

ź Zapraszamy wszystkich do projektu Spiżarnia Caritas, którego celem jest pomoc 
najbardziej potrzebującym rodzinom naszej parafii. W pobliskich sklepach: Bierdonka 
na os. Kaszubskim 46, Lidl na ul. Ofiar Piaśnicy 1F oraz Lidl na ul. Gdańskiej 139, będzie 
można podzielić się swoimi zakupami. Akcja rozpocznie się w piątek i potrwa do soboty 
włącznie. Produkty zbierać będzie także młodzież ze Szkolnego Koła Caritas.

ź Wspólnotę Wiara i Światło, która skupia osoby niepełnosprawne intelektualnie, ich 
rodziny i przyjaciół zapraszamy w sobotę 3 grudnia na godzinę 15:00 na Mszę św. a nas-
tępnie na spotkanie do domu katechetycznego.

AKLAMACJA
Ps 85 (84), 8

Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Mateusza
Mt 24, 37-44

Jezus powiedział do swoich uczniów:  
«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyj-
ściem Syna Człowieczego. Albowiem jak 
w czasie przed potopem jedli i pili, żenili 
się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy 
Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż 
przyszedł potop i pochłonął wszystkich, 
tak również będzie z przyjściem Syna 
Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w po-
lu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. 
Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie 
wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, 
bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz 
przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospo-
darz wiedział, o jakiej porze nocy nadej-
dzie złodziej, na pewno by czuwał i nie po-
zwoliłby włamać się do swego domu. Dla-
tego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, 
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy 
przyjdzie».

W obliczu trudności nigdy nie wolno się 
zniechęcać, ale trzeba stanowczo stawić 
czoła próbie, z pomocą łaski Bożej, której 
nigdy nam nie zabraknie. Strapienie jest 
niczym wstrząs duszy, utrzymuje nas w go-
towości, sprzyja czujności i pokorze, chro-
ni przed chwilowymi kaprysami. Jest też 
zachętą do bezinteresowności, do nie-
działania zawsze i tylko z myślą o satysfa-
kcji emocjonalnej. Stan strapienia daje 
nam szansę na rozwój, na rozpoczęcie 
bardziej dojrzałej, piękniejszej relacji z Pa-
nem i z bliskimi, relacji, która nie sprowa-
dza się jedynie do wymiany dawania i bra-
nia. Wróćmy myślami do naszego dzieciń-
stwa, pomyślmy, że jako dzieci często szu-
kamy rodziców, żeby coś od nich dostać, 
zabawkę, pieniądze na lody czy pozwo-
lenie... W ten sposób szukamy ich nie dla 
nich samych, lecz ze względu na możliwą 
korzyść. Jednak największym darem są 
oni - rodzice, i rozumiemy to w miarę do-
rastania.
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