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Słowa Ewangelii według młodych

Oczekiwanie na przyjście Jezusa 

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, Monika Reinke. 
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

Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego 
mamy oczekiwać?

Czy jestem gotowa na przyjście Jezusa? Co jest dla 
mnie najważniejsze w adwencie - świąteczny klimat      
i dekoracje czy oczekiwanie na narodziny Pana? 
Zaczynając trzeci tydzień adwentu, zastanawiam się, 
kiedy właściwie minęły te dwa. Dopiero co pochyla-
łam się nad grobami swoich zmarłych, a już jestem     
w połowie przygotowań do Bożego Narodzenia. 
Świąteczny wystrój w sklepach i na ulicach przysła-   
nia mi to, co najważniejsze w tym okresie. Może za-
miast skupiać się na dekoracjach czy muzyce, powin-
nam przygotować się i wysprzątać własne serce, by móc już niedługo zaprosić tam nowo 
narodzonego Chrystusa. Chcę, tak jak Jan Chrzciciel, doszukiwać się prawdy o Jezusie,         
o tym, że to właśnie On przyjdzie do mnie w te Święta. Bez znaczenia, gdzie aktualnie 
jestem. Wszędzie znajdę na to odpowiedź – w kościele na homilii, w domu lub w Piśmie 
Świętym,  które zawsze mam pod ręką. Pragnę być jak najlepiej przygotowana w te Święta, 
aby Jezus mógł przyjść do mojego serca i się w nim narodzić.

Monika Reinke

Z życia duszpasterstwa młodzieży

Ostatnie dwa weekendy animatorzy z naszego 
duszpasterstwa spędzili głosząc Kerygmat dla 
dwóch różnych grup młodzieży z Gdyni i Gdańska, 
przygotowujących się do bierzmowania. Mogliśmy 
nie tylko dzielić się świadectwem działania Boga       
w naszym życiu, ale też posługą. Bóg nas powołuje 
do służby drugiemu człowiekowi, a my tę wolę 
spełniamy i robimy to z wielką przyjemnością! 
Chcemy żyć na chwałę Bożą, by ludzie mogli Go 
doświadczyć i pokochać na nowo, tak jak my to zro-
biliśmy. Jesteśmy poruszeni tym, jak Duch Święty 
działał przez te kilka dni. Ad maiorem Dei gloriam!

Intencje mszalne

Poniedziałek  12.12      
ź 6:00  +brat Stefan (39 rocz. śmierci) oraz 

dziadkowie z obojga stron
      +Maria Predkiel (15)
      +Jan Lewiński (30 rocz. śmierci)
ź 18:30 +Stanisław i Maria, Andrzej i 

Walery;  +Grzegorz Treder
      +Helena Konkol (18)

Wtorek  13.12
ź 6:00 +Eugeniusz Słowy w mies. po pog.
      +rodzice: Agnieszka i Jan, mąż Jerzy, brat 
      Hubert i siostra Urszula
      +Maria Predkiel (16)
ź 18:30 W obronie życia
      +Józef (2 rocz. śmierci)
      +Helena Konkol (19)

Środa  14.12
ź 6:00 +Krystyna i dusze w czyśćcu
      +mąż Józef Szymański, rodzice Apolonia 
      i Ksawery, teściowie Apolonia i Jan
      +Maria Predkiel (17)
      +Helena Konkol (20) 
ź 18:30 W podziękowaniu za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże Bł. i opiekę 
Matki Bożej dla rodziny Żywickich

      +rodzice: Małgorzata i Wiktor
      +Stanisław Soliński

Czwartek  15.12
ź 6:00 +rodzice: Urszula, Mieczysław, 

siostra Elżbieta i brat Zygmunt
      +Maria Predkiel (18)
      +Helena Konkol (21)
ź 18:30 rez.;  +Janina i Józef, Saturnina, 

dziadkowie z obojga stron
      +ojciec Stanisław Browarczyk (rocz. śm.)

Piątek  16.12
ź 6:00  +Adam Kurski, Alicja Kuhr
      +Maria Predkiel (19)
      +Helena Konkol (22)
ź 18:30 +rodzice: Antonina, Franciszek, 

Cecylia i Antoni
      +Jadwiga Doering - w dniu urodzin, 
      o łaskę nieba
      +brat Edmund Hildebrandt (4 rocz. śm.)

Sobota  17.12
ź 6:00 W intencji chrześniaków: Oli, 

Romana, Bartka i Jacka
      +Maria Predkiel (20)
      +Helena Konkol (23) 
ź 18:00 Msza Święta z udzieleniem 

posługi akolitatu pod przewodnictwem 
Ks. Bp. Wiesława Szlachetki

      +Henryk Stolz (9 rocz. śmierci), rodzice 
      z obojga stron i rodzeństwo
      +rodzice: Agnieszka i Józef
      +Anna, Hubert i Władysław

Niedziela  18.12
ź 6:30 W podziękowaniu za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę 
Matki Bożej dla ofiarodawcy

      +Maria Predkiel (21)
ź 8:00 +Jan, Małgorzata i Kazimierz oraz 

dziadkowie z obojga stron
ź 9:30 Za Parafian
ź 11:00 +Maria Benke (9 rocznica śmierci)
      +mama Teresa w 1 rocznicę śmierci
ź 12:30 +Helena Konkol (24)
ź 18:30 +Barbara Margazyn

Ogłoszenia parafialne

ź Dzisiaj nasza parafia obchodzi Jubileusz 40-lecia powstania. Została erygowana 8 
grudnia 1982 roku przez biskupa chełmińskiego Mariana Przykuckiego, a jej pierwszym 
proboszczem został śp.ks. Zygmunt Maliński. O 14:30 zapraszamy na główne uroczy-
stości, którym będzie przewodniczył ks.abp Tadeusz Wojda, Metropolita Gdański. 
Poświęci on Ołtarz Miłosierdzia Bożego i odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w in-
tencji zakończenia wojen, szczególnie na Ukrainie. Po koronce rozpocznie się uroczysta 
Msza dziękczynna. Wszystkich parafian zapraszamy do dziękczynienia Bogu za naszą 
Parafię.

ź Członków Żywego Różańca i sympatyków misji zapraszamy w środę na 18:00 do koś-
cioła na różaniec w intencji misji świętych, szczególnie naszego ks. Wiesława.

ź W tym tygodniu, w biurze parafialnym lub zakrys�i prosimy zgłaszać osoby chore             
i starsze, których kapłani nie odwiedzają w pierwszy piątek lub sobotę miesiąca, a które 
przed świętami chciałyby przyjąć Sakrament św. Kapłani odwiedzą chorych w piątek 23 
grudnia w godzinach przedpołudniowych, ks. Marcin 20 grudnia. 

ź Jeżeli jakaś rodzina jeszcze nie ma poświęconego opłatka wigilijnego, może nabyć go     
w biurze parafialnym lub zakrys�i.

ź W najbliższą sobotę 17 grudnia, w naszym kościele, ks bp Wiesław Szlachetka udzieli 
posługi akolitatu 6 klerykom naszego Seminarium na Mszy św. o 18:00. Wśród nich jest 
nasz kleryk Szymon Reinke. Dlatego Msza święta w przyszłą sobotę zostanie 
odprawiona pół godziny wcześniej, czyli o 18:00.

ź Również z tej okazji w przyszłą niedzielę kazania na Mszach świętych będzie głosił ks. 
Jan Uchwat – Ojciec Duchowny w Gdańskim Seminarium Duchownym, a kolekta 
przeznaczona będzie w tym dniu na potrzeby Gdańskiego Seminarium. Już dziś 
składamy wielkie „Bóg zapłać” za złożone w przyszłą niedzielę ofiary.

ź W przyszłą niedzielę przy wyjściu z kościoła u naszych ministrantów będzie można 
nabyć sianko na stół wigilijny za dobrowolną ofiarę.

ź Od piątku w naszym dekanacie odbywają się spowiedzi przedświąteczne. Plan 
spowiedzi podajemy na stronie naszej parafii i w biuletynie. Nie odkładajmy spowiedzi 
na ostatnią chwilę. Przypominamy, że spowiadamy w niedzielę podczas Mszy, a w dni 
powszednie  15 minut przed Roratami czyli o 5:45 oraz o 18:15 wieczorem. 

ź 16 grudnia (piątek)  Święty Leon 8:00 - 10:00 oraz 16:30 - 18:30
                                          Nowy Dwór Wejherowski 17:00 - 18:00
      17 grudnia (sobota)  Karol Boromeusz 16:30 - 18:30
                                           Orle 15:00 - 17:30
      19 grudnia (poniedziałek)  Bolszewo 8:00 - 10:00 oraz 16:00 - 18:30
      20 grudnia (wtorek)  Chrystus Król 16:00 - 18:30,  Kąpino 17:00 - 18:00
      21 grudnia (środa)  NMP Królowej Polski 8:00 - 10:00 oraz 16:00 - 18:30
      22 grudnia (czwartek)  Trójca Święta 8:00 - 10:00 oraz 16:00 - 18:30
      23 grudnia (piątek)  Święta Anna 8:00 - 10:00 oraz 15:00 - 18:30

Zuzanna Muńska



Liturgia Słowa

PSALM  RESPONSORYJNY
Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: 
por. Iz 35, 4)

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

Bóg wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

Ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Jakuba Apostoła
 Jk 5, 7-10

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia 
Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny 
plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz 
wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi 
i umacniajcie serca wasze, bo przyjście 
Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, 
bracia, jeden na drugiego, byście nie pod-
padli pod sąd. Oto Sędzia stoi przed drzwia-
mi. Za przykład wytrwałości i cierpliwości 
weźcie, bracia, proroków, którzy przema-
wiali w imię Pańskie.

AKLAMACJA
Iż 61, 1

Alleluja, alleluja, alleluja

Duch Pański nade mną,
posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę 
ubogim.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza
 Łk 17, 11-19

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach 
Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapy-
taniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma 
przyjść,czy też innego mamy oczekiwać?» 
Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmij-
cie Janowi to, co słyszycie i na co patrzyci-
e: niewidomi wzrok odzyskują, chromi 
chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, 
głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, 
ubogim głosi się Ewangelię. A błogosła-
wiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie». 
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do 
tłumów o Janie: «Co wyszliście obejrzeć 
na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wiet-
rze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowie-
ka w miękkie szaty ubranego? Oto w do-
mach królewskich są ci, którzy miękkie 
szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zoba-
czyć proroka? Tak, powiadam wam, na-
wet więcej niż proroka. On jest tym, o któ-
rym napisano: „Oto Ja posyłam mego wy-
słańca przed Tobą, aby przygotował Ci 
drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Mię-
dzy narodzonymi z niewiast nie powstał 
większy od Jana Chrzciciela. Lecz najniej-
szy w królestwie niebieskim większy jest 
niż on».

Jest takie słowo – gigant , któremu kłaniamy się nisko, byle czepiało się kogo innego, 
a nie nas. Słowo Święty, Świętość działa przerażająco niemal na wszystkich i dlatego 
jest odrzucone – nie z nienawiści, a z lęku. Boimy się takiego życia , bo wydaje się , że 
nas za bardzo umęczy, pozbawi nas przyjaciół i zabierze tyle umiłowanych dziedzin 
życia. Dlatego Świętych chcemy widzieć tylko na drugim świecie. A ja chciałbym 
postawić pytanie, parafrazując Ewangelię – Dlaczego szukacie świętych spośród 
umarłych . Święci chodzą przecież po ziemi . Patrzymy na siebie zdumieni . Jak to? 
Przecież kościół wypomina nam stale naszą grzeszność. Ludzie w rozmowach ze 
sobą stale mają drugim za złe. Środki informacji ciągle zalewają nas brudem świata. 
Gdzie są święci? Może wymienilibyśmy kilka osób, które błyszczą jak gwiazdy na 
firmamencie: Matka Teresa z Kalkuty, Brat Roger z Taizé, Abbe Pierre, Jan Paweł II... 
Ale czy to już są wszyscy? Czy tylko niektórzy chrześcijanie są święci? Św. Jan mówi: 
Każdy kto w Bogu poświęca nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. 
Każdy. Podobnie św. Paweł. Gdy pisał do nawróconych , tytułował ich świętymi. To 
nie grzecznościowy zwrot . Św. Paweł pokorny realista znał dobrze grzechy takiego 
na przykład Koryntu. A jednak nazywa chrześcijan w Koryncie świętymi, aniołami 
nie, ale świętymi tak. Tylko Bóg jest święty, ale kiedy człowiek zbliża się do Boga , 
rozmawia z Nim, przyjmuje Go w Eucharys�i, musi się stać podobnym do Boga, czyli 
świętym. Jeżeli ktoś staje się podobnym do Boga, to tym samym staje się bardziej 
ludzki. Święci to prawdziwi ludzie, na wielką miarę. Papież mówi, że nie każdego 
stać na bohaterstwo, ale rezygnacja z niego jest klęską. Właśnie! Największą 
klęską, jaka dotknęła Polskę jest zburzenie autorytetów. Przez długie lata schle-
biano tylko młodym, za nic mając trud i wysiłek ludzi starszych. Zdegradowano 
pozycje nauczycieli przez narzucenie obcej Polakom ideologii. Ośmieszano tych, 
którzy sprawują władzę. Obrzucono błotem Kościół, który stał z narodem w naj-
trudniejszych chwilach naszych dziejów. A teraz kraj nasz przypomina dryfujący 
statek, bez silnika i steru, którym miotają złowrogie fale wzajemnych kłótni i cią-
głych pretensji wszystkich do wszystkich. Czy tak być musi? Wszyscy powiedzą , że 
nie. Chcieliśmy mieć wielkich liderów, ludzi bez skazy, którzy byliby przewodnikami 
naszych rodzin, szkół, urzędów, parlamentu. Ale zastanawiam się nieraz , co byłoby, 
gdyby pewnego dnia na stanowiskach naczelników gmin, majstrów w fabrykach, 
ordynatorów w szpitalach, dyrektorów urzędów, ministrów pojawili się ludzie 
moralnie nienaganni i wymagający uczciwości i pracowitości od podwładnych? Co 
powiedzieliby ludzie, gdyby kierownik zakładu zdelegalizował pijaństwo, kradzieże, 
marnotrawstwo? Jak zareagowaliby, gdyby zażądał kultury bycia od słownictwa 
począwszy? Jak by się zachowali, gdyby lepiej wynagradzał tych, którzy lepiej pra-
cują? Myślę, że napisaliby na tablicy: komuno wróć! To nie są wcale sytuacje wydu-
mane – tak wygląda nasze życie. Dyrektor pewnego szpitala skarżył się, że musiał 
niedawno przyjąć dymisje dwóch doskonałych pielęgniarek – zakonnic. Odchodziły 
dlatego że inne świeckie pielęgniarki – nie mogąc sprostać ani znieść konkurencji – 

Ś.P. ks. Zygmunt Maliński:

PIERWSZE  CZYTANIE
Z Księgi proroka Izajasza
Iz 35, 1-6a. 10

Niech się rozweselą pustynia i spieczona 
ziemia, niech się raduje step i niech roz-
kwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, 
niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując 
z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, 
ozdobą Karmelu i Szaronu. Oni zobaczą 
chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. 
Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie ko-

lana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: 
«Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, 
oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On 
sam przychodzi, by was zbawić». Wtedy 
przejrzą oczy niewidomych, uszy głuchych 
się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak 
jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. 
Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą 
na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczę-
ściem wiecznym na czołach; osiągną ra-
dość i szczęście, ustąpi smutek i wzdy-
chanie.

– obrzydzały im na każdym kroku życie , aż „wygryzły” je skutecznie. Świat dzisiejszy 
potrzebuje Świętych bardziej niż kiedykolwiek, a równocześnie nikogo tak nie boją 
się „dzieci tego świata” jak własnych świętych. Przed nimi zamykają drzwi. Do nich 
strzela się z ukrycia. Czy możemy zapomnieć Ghandiego, Mar�na Luthera Kinga, 
Księdza Popiełuszkę? Czy możemy zapomnieć, co zdarzyło się 13 maja 1981 na 
placu Świętego Piotra w Rzymie? W istocie, na naszych oczach, w naszym życiu 
powtarza się dramat Golgoty. Chrystus był moralnie nienaganny i domagał się 
zachowania prawa Bożego. Powiedział: Kto by zniósł jedno z tych przykazań, choćby 
najmniejszych, będzie najmniejszym w królestwie niebieskim. Takie słowa drażnią 
tych, którzy chcieliby przewrócić Boży porządek w świecie. Pan Jezus wiedział co 
mówi, odrzucenie jednego przykazania łamie wszystkie inne. Mamy tego dowód    
w naszej polskiej rzeczywistości. Przez kilka miesięcy nagłaśniano slogan, że ode-
branie życie nienarodzonym dzieciom nie jest żadnym przestępstwem. I oto lawina 
przewracania przykazań ruszyła. Ujawniły się afery okradania narodowego 
majątku. I nic dziwnego. Dostojewski powiedział: jeżeli Boga nie ma, to wszystko 
jest dozwolone. Czy i my, katolicy musimy się poddać tej napierającej – fali bez-
bożnictwa i demoralizacji? Niestety, zbyt często jesteśmy jak kukły z plasteliny, 
które są lepione dla zabawy mącicieli świata, a potem wyrzucone do śmietnika. 
Smutne to, że tak łatwo się poddajemy. G.Green powiedział, że przez pierwsze 30 
lat człowiek robi wszystko, by zabić w sobie świętość. Dzisiejsze święto jest 
wezwaniem do zostawienia. Trzeba się wyrwać z tej zastraszonej masy, która boi się 
świętości, boi się być innym niż wszyscy. Dzisiaj spoglądamy na tę drugą stronę 
miasta, gdzie spoczywają ci, którzy już wiedzą jak należało żyć. My też to wiemy, 
tylko sił brakuje. Człowiek jak powój pragnie się oprzeć na kimś lepszym. Pod to 
wsparcie zaprasza Jezus. Mówi : Ja jestem winnym krzewem, a wy latoroślami.                
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