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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, Dominik 
Brzeziński. 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

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu pole-
cił Anioł.

Jednym z najczęstszych pytań, jakie zadaję sobie po-
dejmując jakieś działanie, jakąś ważną decyzję od-
nośnie przyszłości, jest to, czy Bóg by tego chciał, czy 
decyzja którą podejmę będzie zgodna z planem jaki 
Bóg ma dla mnie. Będąc aktualnie w klasie maturalnej, 
staję przed wieloma takimi ważnymi decyzjami. 
Niedługo będę musiał decydować: Którą drogą pójść? 
Jaką decyzję podjąć? Czy tego chce dla mnie Pan Bóg? 
W dzisiejszej Ewangelii Józef mierzy się z podobnymi 
rozterkami: Jak postąpić wobec Maryi? Czego oczeku-
je Bóg? Józef uznaje, że najlepiej będzie Maryję oddalić. Wtedy jednak interweniuje Anioł, 
który we śnie pokazuje mu właściwą drogę, mówi mu, że Pan się nim zaopiekuje. Ta wieść 
płynąca z dzisiejszej Ewangelii dodaje mi otuchy, kiedy myślę o czekających mnie wybo-
rach. Bóg pokazuje, że nie pozwoli zabłądzić tym, którzy chcą postępować zgodnie z Jego 
wolą. Tak jak Józefowi Bóg wskazał drogę którą ma podążać, tak bez wątpienia wskazuje ją 
każdemu z nas. Pytanie brzmi: czy tak jak Józef umiem porzucić dotychczasowe zamiary        
i pójść za tym głosem?

Dominik Brzeziński

Z życia duszpasterstwa młodzieży

Poniedziałkowe spotkanie było ostatnim w 
tym roku kalendarzowym spotkaniem forma-
cyjnym. Ksiądz Wojtek wygłosił konferencję na 
temat dojrzałości. Później podzieleni na grupy 
rozmawialiśmy o tym, kim dla nas jest dojrzały 
chrześcijanin. Na niektóre pytania odpowia-
daliśmy indywidualnie. Na końcu poruszyliś-
my temat naszej dojrzałość i tego, jak możemy 
ją rozwijać. Spotkanie zakończyliśmy rozmo-
wami w salce, które pozwoliły nam się zinte-
grować. 

Intencje mszalne

Poniedziałek  19.12      
ź 6:00 +mama Ludwika - o łaskę Nieba
      +Małgorzata Wicka w miesiąc po pogrz.
      +Maria Predkiel (22)
ź 18:30 +rodzice Zofia i Paweł, Konrad i 

Piotr, zmarli z rodziny
      +Anna Kobiela (9 rocz. śmierci)
      +Helena Konkol (25)

Wtorek  20.12
ź 6:00 +Maria Predkiel (23)
      +Stefan Kubacki w miesiąc po pogrzebie
      +Ludwika Pielak w miesiąc po pogrzebie
ź 18:30 +rodzice Anna i Józef oraz krewni 

z obojga stron;   +Helena Konkol (26)

Środa  21.12
ź 6:00 +mąż Gerard (33 rocz. śmierci) oraz 

dziadkowie z obojga stron
      +mąż Józef (2 rocz. śmierci) oraz dusze 
      w czyśćcu;  +Maria Predkiel (24)
ź 18:30 +córka Ewa, syn Bogdan oraz mąż 

Zdzisław;  +Helena Konkol (27)

Czwartek  22.12
ź 6:00 Rez.;  +Maria Predkiel (25)
      +Helena Konkol (28)
ź 18:30 +Krzysztof Giłka oraz córka Wies-

ława;   +Maria i Henryk
      +Mirosława Ptach w 1 rocz. śmierci oraz 
      Mirosław Ptach

Piątek  23.12
ź 6:00 +rodzice: Hildegarda i Tadeusz 

Ptach, siostra Katarzyna oraz zmarli z 
rodzin Ptach i Szymańskich

      +Antoni i Jadwiga Kukowscy, zmarli 
      z rodziny Kukowskich
      +Maria Predkiel (26)
ź 18:30 +rodzice: Maria i Juliusz Groen
      +Helena Konkol (29)

Sobota  24.12
ź 6:00 O wszelkie łaski dla mamy Ewy        

w dniu imienin
      +Anna, Józef, Jan, Małgorzata, Regina, 
      Marta, Józef, Zygmunt, Irena, Gertruda,
      Józef, Jadwiga, Jan, Leon i Kazimierz
      +Maria Predkiel (27)
ź 7:30 +Wanda i Kazimierz Michalak oraz 

dziadkowie z obojga stron
      +Helena Konkol (30)
ź 22:00 +zmarli z rodz. Elwart i Meier
      +rodzice: Monika i Brunon Reinke, brat 
      Henryk, dziadkowie z obojga stron
ź 24:00 Za parafian
      +Danuta, Tomasz i Filip Królikowscy
      +mąż Brunon, Fela, Antoni, Cecylia, Jan, 
      rodzeństwo
      O Boże bł. potrzebne łaski i Dary Ducha 
     Św. dla Julii, Magdaleny, Macieja i Michała

Niedziela  25.12
ź 8:00 Żywy Różaniec
      +Maria Predkiel (28)
ź 9:30  W podziękowaniu za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże błog, Janiny 
i Grzegorza w 45 rocz. Ślubu

ź 11:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z 
prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
dla Natalii i Jacka i ich dzieci w rocz. 
zawarcia sakr. Małżeństwa

      +rodzice Bronisława i Franciszek i zmarli 
      z rodziny
ź 12:30  Rez.
ź 18:30 +Feliks Jaskulke oraz Anna Jaskulke 

w 8 rocznicę śmierci

Plan rewizyt duszpasterskich

Bóg wskazuje drogę 

Zuzanna Muńska

27.12 (wt) ul. Gdańska, Bolduana, I Bryga- 
                    dy Pancernej i Rybacka
28.12 (śr) ul. Pokoju, Reja, Mestwina, Cey-
                  nowy,  Stefczyka 4-8
29.12 (cz) ul. Świętopełka 1-28, Mokwy, 
                  ul. Gro�gera
30.12 (pt) ul. Stefczyka 1-73
2.01 (pon) ul. Stefczyka – Osiedle Gryfa, 
                   ul. Konopnickiej, Tuwima, Norwi- 
                   da, Necla 10, 12, 14
3.01 (wt) ul. Necla 2, 4, Staffa, Szczukow- 
                 skiej, Asnyka, Brzechwy
4.01 (śr) ul. Necla 8-41,  Skargi 4, 12,
                Chmieleckiego, Leśmiana, Baczyń-
                skiego, Iwaszkiewicza 1-15
5.01 (czw) ul. Morska, Skargi 2
6.01 (pt) ul. Iwaszkiewicza 27, 29,31,33, 
              ul. Skargi 1-9A, Szyprów, Maszopów
7.01 (sob) ul. Kaszubska, Kropidłowskiej, 
                   Prusa, Obr. Wybrzeża, Chełmoń-
                   skiego, Wyczółkowskiego, Wys-
                   piańskiego, Kossaka
8.01 (nd) ul. Staromłyńska, Ludowa
9.01 (pon) Borowiacka, Kochanowskiego,  
                    Weteranów, os. Kaszubskie 25 
                    /1-15/, 26

10.01 (wt) os. Kaszubskie 23/1-15/, 24,    
                    25 /16-75/
11.01 (śr) os. Kaszubskie 22, 23 /16-90/
12.01 (czw) os. Kaszubskie 20/1-15/, 21, 
                      ul. Rybacka 3
13.01 (pt) os. Kaszubskie  19, 20/16-90/
14.01 (sob) Os. Kaszubskie 18/1-60/, 18CD
15.01 (nd) os. Kaszubskie 16, 17, 18/61-90
16.01 (pon) os. Kaszubskie 12/1-30/
                      13, 14, 15, Necla - domki
17.01 (wt) os. Kaszubskie 10/1-45/
                   12/31-120/
18.01 (śr) os. Kaszubskie  8, 9/1-15/,
                  10/46- 60/, 11
19.01 (czw) os. Kaszubskie 6,7, 9/16-60/
20.01 (pt) os. Kaszubskie 2/1-45/, 3, 4, 5
21.01 (sob) os. Kaszubskie 1, 2/45-60/
22.01 (nd) KOLĘDA DODATKOWA
                    po wieczornej mszy świętej

Uprzejmie prosimy, aby w razie braku Państwa 
adresu w planie, udać się do zakrys�i i poinfor-
mować o tym księży lub Pana kościelnego.



PIERWSZE  CZYTANIE
Z Księgi proroka Izajasza
Iz 7, 10-14

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: 
«Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twe-
go, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko 
w górze!» Lecz Achaz odpowiedział: «Nie 
będę prosił i nie będę wystawiał Pana na 
próbę». Wtedy rzekł Izajasz: «Słuchajcie 
więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam 
uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się 
także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da 
wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi 
Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel».

PSALM  RESPONSORYJNY
Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 7c i 
10b)

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem 
chwały

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją 
napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem on go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem 
chwały

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego 
serca, *
którego dusza nie lgnęła do marności.

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem 
chwały

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem 
chwały

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Rzymian
Rz 1, 1-7

Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powoła-
nia apostoł, przeznaczony do głoszenia 
Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem za-
powiedział przez swoich proroków w Pis-
mach świętych. Jest to Ewangelia o Jego 
Synu – pochodzącym według ciała z rodu 
Dawida, a ustanowionym według Ducha 
Świętości pełnym mocy Synem Bożym 
przez powstanie z martwych – o Jezusie 
Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego ot-
rzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby 
ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszy-
stkich pogan dla posłuszeństwa wierze. 
Wśród nich jesteście i wy, powołani przez 
Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Bo-
ga umiłowanych, powołanych świętych, 
którzy mieszkają w Rzymie: łaska wam       
i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana 
Jezusa Chrystusa!

AKLAMACJA
Mt 1, 23

Alleluja, alleluja, alleluja

Oto dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel,
to znaczy Bóg z nami.

Alleluja, alleluja, alleluja

Liturgia Słowa Ogłoszenia parafialne

ź Witamy w naszej parafii ks. Jana Uchwata – Ojca Duchownego Gdańskiego Seminarium 
Duchownego w Gdansku Oliwie, który będzie głosił Słowo Boże, a ofiary dzisiaj 
składane przeznaczone są na utrzymanie Seminarium w Oliwie. Za te ofiary składamy 
wielkie Bóg zapłać.

ź Bardzo dziękujemy wszystkim wiernym, którzy włączyli się w przeżycie Jubileuszu 40-
lecia naszej parafii w zeszła niedzielę, a zwłaszcza na głównych uroczystościach pod 
przewodnictwem ks. arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Dziękujemy za złożone dary naszej 
Wspólnocie parafialnej: kapę maryjną, różowy ornat oraz ornat bł. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego, relikwię bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, naszego drugiego patrona, 
rytuału sakramentu Małżeństwa i pogrzebu oraz stuły Miłosierdzia Bożego i bielizny 
kielichowej.

ź Nasza Caritas dziękuje za zaangażowanie w zbiórkę żywności w ramach akcji Tutka 
Miłosierdzia. Przygotowaliśmy paczki świąteczne dla około 60 rodzin naszej parafii. 
Działalność naszej Caritas można wspierać przy skarbonie obok obrazu Matki Bożej. 

ź Informujemy, że decyzją prezydenta Wejherowa adres naszej parafii zmienił się i od 8 
grudnia parafia położona jest przy ul. Księdza Zygmunta Malińskiego 1. Jesteśmy 
wdzięczni za tę decyzję.

ź Przed nami ostatni tydzień Adwentu. Roraty od poniedziałku do piątku o 6:00.
ź W poniedziałek po wieczornej Mszy św. spotkanie dla lektorów świeckich.
ź Spowiedź przedświąteczna w naszej parafii odbędzie się w środę rano od 8:00 do 9:00     

i od 9:30 do 10:00, po południu od 16:00 do 17:00 i od 17:30 do 18:30.  W tym czasie 
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Bardzo prosimy, by nie odkładać Spowiedzi św. na 
ostatnią chwilę.

ź Księża odwiedzą chorych z Sakramentami św. w piątek 23 grudnia, ks. Marcin we 
wtorek 20 grudnia, a  ks. Wojciech w czwartek 22 grudnia. Chorych można zgłaszać do 
wtorku w biurze parafialnym lub telefonicznie. 

ź Kto jeszcze nie ma opłatka wigilijnego może go nabyć w zakrys�i po każdej Mszy św. lub 
w tygodniu w biurze parafialnym.

ź W sobotę 24 grudnia Wigilia Bożego Narodzenia. Tradycyjnie w naszym kraju tego dnia 
zachowujemy post. W Wigilię Msze święte poranne o 6:00 i 7:30, nie będzie wieczornej 
Mszy św. o 18:30.

ź W następną niedzielę comiesięczna Msza św. w intencji członków Żywego Różańca         
o 8:00 oraz modlitwa różańcowa.

ź We wtorek 27 grudnia rozpoczynamy kolędę – wizytę duszpasterską w naszej parafii. 
Tym razem zaczniemy od Śmiechowa, od ulicy Gdańskiej, I brygady Pancernej, 
Bolduana i Rybackiej. Plan kolędy znajdziemy w dzisiejszym biuletynie. Bardzo prosimy 
o dokładne przeczytanie i zgłoszenie ewentualnych błędów, byśmy  mogli je poprawić.

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Mateusza
Mt 1, 18-24

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. 
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józe-
fem, wpierw nim zamieszkali razem, zna-
lazła się brzemienną za sprawą Ducha Świę-
tego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem 
sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na 
zniesławienie, zamierzał oddalić Ją pota-
jemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł 
Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: 
«Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć 
do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem 
z Ducha Świętego jest to, co się w Niej 
poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz 
imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od 
jego grzechów». A stało się to wszystko, 
aby się wypełniło słowo Pańskie powie-
dziane przez Proroka: «Oto Dziewica po-
cznie i porodzi Syna, któremu nadadzą i-
mię Emmanuel», to znaczy Bóg z nami. 
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, 
jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją 
Małżonkę do siebie.

Papież
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