
Biuletyn liturgiczny para�i NMP Królowej Polski w Wejherowie   
Biuletyn liturgiczny para�i NMP Królowej Polski w Wejherowie   

4 grudnia 2022 | II Niedziela AdwentuNr  40(202)/2022

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, Katarzyna 
Bielińska. 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

W owym czasie pojawił się i głosił na Pustyni «Naw-
racajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie».

Bywa, że mam taki czas w życiu, kiedy ledwie idę do 
przodu. Wydaje mi się, że skupienie na codziennym 
życiu i obowiązkach: pracy, sprzątaniu, szkole, ratuje 
mnie od całkowitego załamania. Jestem w swojej 
pustyni i wtedy nagle słyszę: Nawracajcie się, bo 
bliskie jest królestwo niebieskie. Zaczął się adwent… 
Nie… ja tak bardzo teraz nie chcę. To nie jest dobry czas 
na to, żeby znowu ktoś surowo mi mówił „no nawróć 
się”, ja już naprawdę nie mam siły zaglądać w swoje 
wnętrze. Już tyle lat jestem Jego uczniem i wciąż na-
bieram się na zasadzki Jego wroga. Czy naprawdę to nie jest dobry czas? Spójrz, jak wy-
gląda twoje życie? Czy żyjesz, czy tylko wegetujesz? Szatan czasem chce, żebyś żył w złotej 
klatce, ale czy ona jest na pewno złota? Ale ja się boję… Czego się boisz? Przecież to nie 
złodziej czy kat przychodzi, tylko Jezus, twój Jezus, twój przyjaciel. Co myślisz, że karze ci 
zrobić? Zrezygnować z czegoś? Ale przecież skoro On ci mówi o tej rezygnacji, to musi być 
ona dobra. Zapomniałeś już, że to Twój Przyjaciel i czysta miłość? Nie bój się! Słuchaj 
sercem.

Katarzyna Bielińska

Z życia duszpasterstwa młodzieży

Wtorkowy wieczór spędziliśmy blisko ołtarza  
z Najświętszym Sakramentem w centrum. Nie 
była to zwykła Adoracja, każdy po kolei mógł 
podzielić się swoim ulubionym fragmentem 
Pisma Świętego i opowiedzieć, dlaczego jest 
dla niego szczególnie ważny. Niesamowite, jak 
Bóg porusza nasze serca swoim Słowem. W co-
dzienne sprawy wnosi miłość, pokój i nadzieję.  
Na koniec udaliśmy się do salki, by spędzić ra-
zem czas na integracji.

Intencje mszalne

Poniedziałek  5.12      
ź 6:00 W podziękowaniu za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę 
NMP dla Marzeny w dniu 57 urodzin

      +Maria Predkiel (8)
      +Helena Konkol (11)
ź 18:30 Dziękcz-błag. dla Barbary w 85 

urodziny, dziękując Maryi Niepokalanej 
oraz św. Barbarze za opiekę i orędow-
nictwo, prosząc o dalsze Boże błog.

      +Józef Kas (13 r. ś.) oraz rodzice z ob. str.
      +Barbara Opłatowska

Wtorek  6.12
ź 6:00 +syn Zdzisław i mąż Józef oraz 

rodzice z obojga stron
      +Maria Predkiel (9)
      +Helena Konkol (12)
ź 18:30 +Stefan (r. ś.) oraz rodzice z ob. str.
      +Zofia (3 rocz. śmierci) oraz Hubert
     +Katarzyna Kwidzińska,Stefan Grochowski

Środa  7.12
ź 6:00 +Zofia Rocławska
      +Piotr Korzeniowski (1 rocz. śmierci)
      +Maria Predkiel (10)
      +Helena Konkol (13)
ź 18:30 Dziękcz.-błag. z okazji urodzin dla 

Tomasza;  +Zbigniew Romanik (3 r. śm.) 
oraz synowa Iwona

      +Marzena Kobiela (17 rocz. śmierci)

Czwartek  8.12
ź 6:00 +mąż Mieczysław, rodzice i bracia
      +mąż Roman i teściowie Jadwiga
      i Brunon;  +Maria Predkiel (11)
      +Helena Konkol (14)
ź 18:30 O zdrowie, Boże błog. i opiekę MB 

dla Ignacego z okazji 1 urodzin
      +Teresa (o dar Nieba)
      +mąż Jarosław

Piątek  9.12
ź 6:00 +rodzice, rodzeństwo, zmarli z ro-

dziny Skalskich i Makowskich
      +Maria Predkiel (12)
      +Helena Konkol (15)
ź 15:00 o zdrowie i Boże bł. oraz opiekę 

Matki Bożej dla rodziny Pałasz
ź 18:30 +Stanisław Linda (9 rocz. śmierci)
      +Krystyna Brzoskowska (1 rocz. śmierci)
      +Tomasz Miotk w miesiąc po pogrzebie

Sobota  10.12
ź 6:00 +rodzice Marianna i Józef oraz sios-

tra Janina;  +Maria Predkiel (13)
      +Helena Konkol (16)
ź 18:30 W podziękowaniu za szczęśliwy 

przebieg operacji z prośbą o dalsze 
zdrowie i Boże błogosławieństwo

      +Zygmunt

Niedziela  11.12
ź 6:30 Dziękcz.-błag. o Boże bł., zdrowie i 

opiekę Matki Bożej dla Janiny i Romana, 
dzieci, wnuków, zięcia, sióstr i braci i ich 
rodzin;  +Maria Predkiel (14)

ź 8:00 +Henryk i Franciszka Maćkowiak
      +Kazimierz
ź 9:30  +Maria Grzenkowicz (3 rocz. śm.)
ź 11:00 +Agnieszka i Edmund
      +Helena Konkol (17)
ź 12:30 +Stefania i Jan Polaszek
ź 15:00 Msza pod przewodnictwem Ks. 

Abp. Tadeusza Wojdy z okazji 40 roczni-
cy istnienia parafii

ź 18:30 +Łucja i Ignacy Janikowscy, Anna    
i Alfred Kalert

Obchody 40-sto lecia naszej parafii

Oczekiwanie 

Natalia Wasilka



PIERWSZE  CZYTANIE
Z Księgi proroka Izajasza
Iz 11, 1-10

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści 
odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej 
duch Pański, duch mądrości i rozumu, 
duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni 
Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pań-
skiej. Nie będzie sądził z pozorów ani wy-
rokował według pogłosek; raczej rozsądzi 
biednych sprawiedliwie i pokornym w 
kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich 
ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swo-
ich warg uśmierci bezbożnego. Sprawie-
dliwość będzie mu pasem na biodrach,        
a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy 
wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera 
z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew 
paść się będą pospołu i mały chłopiec 
będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica 
przestawać będą z sobą przyjaźnie, młode 
ich razem będą legały. Lew też jak wół 
będzie jadał słomę. Niemowlę igrać bę-
dzie na gnieździe kobry, dziecko włoży 
swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie 
będą ani działać na zgubę po całej świętej 
mej górze, bo kraj się napełni znajom-
ością Pana, na kształt wód, które przepeł-
niają morze. Owego dnia to się stanie: 
Korzeń Jessego stać będzie na znak dla 
narodów. do niego ludy przyjdą po radę,    
i sławne będzie miejsce jego spoczynku.

PSALM  RESPONSORYJNY
Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: 
por. 7)

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Boże, przekaż Twój sąd królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi              
królewskiemu.
aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie*
i ubogimi według prawa.

Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość *
i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza, *
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Wyzwoli bowiem biedaka, który go 
wzywa, *
i ubogiego, który nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Niech jego imię trwa na wieki, *
jak długo świeci słońce, niech trwa jego 
imię.
Niech jego imieniem wzajemnie się 
błogosławią, *
niech wszystkie narody życzą mu 
szczęścia.

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Rzymian
Rz 15, 4-9

Bracia: To, co niegdyś zostało napisane, 
napisane zostało także dla naszego po-
uczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i po-
ciesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali 
nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość       
i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem 
Chrystusa te same uczucia żywili do siebie 
i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga       
i ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 
Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, 
bo i Chrystus przygarnął was – ku chwale 
Boga. Albowiem Chrystus – powiadam – 
stał się sługą obrzezanych dla ukazania 
wierności Boga i potwierdzenia przez to 
obietnic danych ojcom oraz po to, żeby 
poganie za okazane sobie miłosierdzie 
uwielbili Boga, jak napisano: «Dlatego od-
dawać Ci będę cześć między poganami        
i śpiewać imieniu Twojemu».

Liturgia Słowa Ogłoszenia parafialne

ź Dzisiejsza taca jest 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 Dziękujemy wiernym za udział w Misjach świętych, w modlitwie różańcowej, Mszach 
świętych z naukami, Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Drodze Krzyżowej ulicami 
naszej parafii. Szczególne podziękowania kierujemy do Straży Miejskiej za zabezpie-
czenie, p. Maciej Cirockiego za przygotowanie nagłośnienia i p. Wiesława za śpiew. Bóg 
zapłać za ten czas łaski, który był czasem modlitwy o odnowienie wiary w naszej parafii.

ź Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt Spiżarnia Caritas, którego celem była 
pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom naszej parafii. 

ź Nasza parafialna Caritas przy wyjściu z kościoła rozprowadza świece wigilijne: małe w 
cenie 10 zł, duże 20 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na charytatywną działalność.

ź W zakrys�i i u wolontariuszy Caritas można zabrać „Tutkę miłosierdzia”, czyli papierową 
torbę, którą należy wypełnić artykułami spożywczymi o długim terminie przydatności 
do spożycia. Dary, z których przygotujemy paczki dla najbardziej potrzebujących 
parafian prosimy przynosić najpóźniej do 11 grudnia.

ź Roraty dla dzieci codziennie od poniedziałku do piątku o 6:00. Roraty dla dorosłych         
z homilią w soboty o 6:00. Natomiast roraty dla zabieganych w ramach duszpasterstwa 
Nikodem w piątki o 20:00. Prosimy o przynoszenie lampionów lub świec.

ź W czwartek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 
Msze św. o 6:00 i 18:30. W tym dniu tzw. Godzina Łaski. O 12:00 zapraszamy na modli-
twę Anioł Pański przy figurze Matki Bożej Królowej Korony Polskiej na Śmiechowie. 
Następnie z modlitwą różańcową przejdziemy do kościoła i tam Adoracja Najświęt-
szego Sakramentu do 13:00. Serdecznie zapraszamy.

ź W czwartek po wieczornej Mszy świętej odmówimy na początku adoracji Litanię do 
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – Królowej Polski w intencji naszej parafii,    
w 40 rocznicę jej powstania.

ź Zapraszamy do Domu Łaski w najbliższy czwartek między godziną 18:00 a 20:00. Osoby 
potrzebujące wsparcia mają możliwość uzyskania tu bezpłatnej pomocy od psychologa 
i terapeuty. Jest też okazja do spowiedzi i rozmowy z księdzem.

ź Spotkanie z rodzicami dzieci I Komunijnych odbędzie się 13 grudnia, we wtorek, o 19:15 
w kościele.

ź W każdą niedzielę Adwentu po wieczornej mszy Adoracja prowadzona przez młodzież, 
zapraszamy do wspólnej modlitwy.

ź U progu nowego roku liturgicznego, wychodząc naprzeciw naszym parafianom i czy-
telnikom, redakcja naszego biuletynu ma przyjemność poinformować, że wprowa-
dzamy OKOLICZNOŚCIOWE NUMERY BIULETYNU Czuwam. Wydanie specjalne pojawi 
się na ławkach premierowo w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i w inne ważne 
święta. Jesteśmy ogromnie wdzięczni naszym parafianom za  otwartość i piękny odbiór 
naszego dzieła. Dziękujemy również za składane do koszyczków ofiary, które pomagają 
nam pokryć koszty druku oraz potrzebnych materiałów.

AKLAMACJA

Alleluja, alleluja, alleluja

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie 
ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Mateusza
Mt 3, 1-12

W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel    
i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Na-
wracajcie się, bo bliskie jest królestwo 
niebieskie». Do niego to odnosi się słowo 
proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos wołają-
cego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 
dla Niego prostujcie ścieżki!» Sam zaś Jan 
nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas 
skórzany około bioder, a jego pokarmem 
były szarańcza i miód leśny. Wówczas cią-
gnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea 
i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowa-
no od niego chrzest w rzece Jordan, wy-
znając swoje grzechy. A gdy widział, że 
przychodziło do chrztu wielu spośród fa-
ryzeuszów i saduceuszów, mówił im: «Ple-
mię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec 
przed nadchodzącym gniewem? Wydaj-
cie więc godny owoc nawrócenia, a nie 
myślcie, że możecie sobie mówić: „Abra-
hama mamy za ojca”, bo powiadam wam, 
że z tych kamieni może Bóg wzbudzić 
dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przy-
łożona do korzenia drzew. Każde więc 
drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, 
zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was 
chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, 
który idzie za mną, mocniejszy jest ode 
mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu san-
dałów. On was chrzcić będzie Duchem Świę-
tym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczy-
ści swój omłot: pszenicę zbierze do spichl-
erza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».

Winniśmy zrozumieć, czym jest pocieszenie, 
podobnie jak usiłowaliśmy dobrze zrozu-
mieć, czym jest strapienie. Czym jest pocie-
cha duchowa? Jest to doświadczenie wew-
nętrznej radości, które pozwala dostrzec 
obecność Boga we wszystkich rzeczach; 
umacnia wiarę i nadzieję, a także zdolność 
do czynienia dobra. Osoba, która doświad-
cza pociechy, nie poddaje się w obliczu tru-
dności, ponieważ doświadcza pokoju, który 
jest silniejszy od próby. To przeżywanie owej 
radości wewnętrznej jest wielkim darem dla 
życia duchowego i dla całego życia jako ta-
kiego. Pociecha to ruch wewnętrzny, który 
dotyka głębi nas samych. Nie jest efektow-
na, ale łagodna, delikatna – jak kropla wo-
dy, która spływa na gąbkę. Osoba czuje się 
otoczona obecnością Boga, w sposób, który 
zawsze szanuje jej wolność. Nie jest to nigdy 
coś kakofonicznego, starającego się przy-
musić naszą wolę, nie jest to także jakaś 
przelotna euforia: przeciwnie, także ubole-
wanie – na przykład z powodu swoich grze-
chów – może stać się powodem pocieszenia. 
[...]Być pocieszonym to trwać w pokoju z Bo-
giem, poczuć, że wszystko jest uporządko-
wane, spokojne, wszystko wewnątrz jest 
harmonijne.

Papież
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