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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, Maria Warkusz. 
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

Bóg tego ludu izraelskiego wybrał ojców naszych      
i wywyższył lud na obczyźnie w ziemi egipskiej, i wy-
prowadził go z niej mocnym ramieniem.

Podążanie za Chrystusem nie oznacza, że nasze życie 
będzie mlekiem i miodem płynące. Przez bardzo długi 
czas tkwiłam w takim przekonaniu i obwiniałam Boga 
za każdą trudność, jaka mnie w życiu spotkała. W 
głowie ciągle tkwiły pytania: „Gdzie jesteś kiedy Cię 
potrzebuję? Czemu na to pozwoliłeś?” Dopiero po 
długim czasie zrozumiałam te słowa Listu do Rzymian: 
„Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej 
rozlała się łaska” (Rz 5, 20). Przez ten cały czas kiedy 
myślałam, że jestem z tym wszystkim sama, Jezus był przy mnie. To dzięki Niemu teraz 
mogę żyć, rozwijać się i głosić światu Jego chwałę! Czuję się przy Nim bezpiecznie, bo wiem, 
że mnie kocha i z każdej sytuacji (nawet tej beznadziejnej) wyprowadzi mnie mocnym 
ramieniem tak samo, jak niegdyś Izraelitów. On jest Bogiem cudów i jestem pewna, że 
twoje życie jest nimi przepełnione!

 Maria Warkusz

Z życia duszpasterstwa młodzieży

Czwarta niedziela Adwentu była idealną okazją, 
aby całe duszpasterstwo zebrało się na spotkaniu 
opłatkowym. Kolacja rozpoczęła się przeczytanym 
przez ks. Wojciecha fragmentem Pisma Świętego. 
Po modlitewnej części nadszedł czas na życzenia, 
czyli najdłuższą część całej wigilii... Napełnieni mi-
łością i radością wróciliśmy do stołu. Nie siedzie-
liśmy jednak zbyt długo, bo po krótkiej chwili od-
wiedził nas Święty Mikołaj! Chyba byliśmy w tym 
roku naprawdę grzeczni, bo obdarował nas górą 
prezentów. Ten czas spędziliśmy w rodzinnej, po-
godnej atmosferze. 

Intencje mszalne

Poniedziałek  26.12      
ź 6:30 +Piotr Weichbrodt i rodzice z ob. st.
ź 8:00 +syn Roman;  +Maria Predkiel (29)
ź 9:30 +Jerzy Gleske (8 r. ś.) oraz rodzice z 

ob. st.; +mąż Kazimierz Stromski (1 r. ś.)
ź 11:00 +mąż Kazimierz
ź 12:30 O Boże bł. dla Bogumiły w 60 ur. 

oraz w podziękowaniu za otrz. łaski w 
minionym roku z prośbą o Boże bł. na 
kolejny rok dla całej rodziny Muńskich

ź 18:30 +Stefania, Antoni, Danuta, Kazi-
mierz i Roman

Wtorek  27.12
ź 6:30 +Anna Bank;  +Maria Predkiel (30)
ź 7:30 +syn Waldemar (2 rocz. śmierci)
      +Marian Kopicki (2 rocz. śmierci)
ź 18:30 +rodzice: Dorota (2 rocz. śmierci)
      i Leon Gosz

Środa  28.12
ź 6:30 +Zygmunt Thiel w 30 dni po pogrz.
      +matka Marta Okoń (25 rocz. śmierci)
ź 7:30 O łaskę zdrowia dla ks. Józefa
      +rodzice Kazimierz Łazowski (25 rocz. 
      śmierci) i Genowefa Łazowska, Antoni 
      i Elżbieta Wiśniewscy, rodzice chrzestni
      i wszyscy krewni;  +syn Czesław Żywicki
ź 18:30 +Maciej Dunst w 1 rocz. śmierci 

oraz Alojzy, Anna, Regina, Maria 

Czwartek  29.12
ź 6:30 O Boże błog. i potrzebne łaski dla 

wnuka Wojciecha w dniu urodzin
ź 7:30 +Franciszek Czerwicki (60 rocz. 

śmierci);  +Feliks Mroske w 5 r. śmierci
ź 18:30 +bratanek Jarosław Browarczyk 

(7 rocz. śmierci)

Piątek  30.12
ź 6:30 +Klemens o łaskę nieba
ź 7:30 W podziękowaniu za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. dla 
Danuty i Zbigniewa Bigus w 34 r. ślubu

      +z rodz. Tessa, Kielas i Kwidzińskich
ź 18:30 Dziękczynna za otrzymane łaski, 

stałą obecność MB, Jej czułą opiekę nad 
całą rodziną, aby Bóg umacniał wiarę w 
to, że nas nie opuszcza i w każdym doś-
wiadczeniu jest Jego zbawczy plan

Sobota  31.12
ź 6:30 w pewnej intencji
ź 7:30 +Zbigniew Bigus;   Dziękczynna za 

otrzymane łaski w starym roku, prosząc 
o Boże błog. dla rodziny w Nowym Roku 

ź 11:00 Msza z udzieleniem sakramantu 
namaszczenia chorych

ź 18:30 Dziękczynna za miniony rok
      +ojciec Józef (1 r. ś.), teściowie Jankowscy

Niedziela  1.01
ź 6:30 +Antoni i Elżbieta Bizewscy, Leoka-

dia i Władysław Bojke
ź 8:00 +Ludwik Grulkowski (1)
ź 9:30  Za Parafian
ź 11:00 +Maria Groenke w 10 r. śmierci 

oraz rodzice i dusze w czyśćcu;  rez.
ź 12:30 +mama Jadwiga Kukowska (3 r. ś.)
ź 18:30 +Agnieszka Orłowska (9 rocz. śm.)

Gdzie jesteś, kiedy Cię potrzebuję?

Zuzanna Muńska

Plan rewizyt duszpasterskich

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 (czw) 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
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

Życzenia świąteczne dla parafian



PIERWSZE  CZYTANIE
Z Księgi proroka Izajasza
 Iz 52, 7-10

O jak są pełne wdzięku na górach nogi 
zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza 
pokój, zwiastuje szczęście, który obwiesz-
cza zbawienie, który mówi do Syjonu: 
«Twój Bóg zaczął królować». Głos! Twoi 
strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą 
okrzyki radosne, bo oglądają na własne 
oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie 
radosnym śpiewem, wszystkie ruiny Jeru-
zalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił 
Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię 
święte na oczach wszystkich narodów;      
i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawie-
nie naszego Boga.

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

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego 
prawica*
i święte ramię Jego.

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą 
sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność 
swoją *
dla domu Izraela.

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała 
ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy głosie rogu, *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu do Hebrajczyków
Hbr 1, 1-6

Wielokrotnie i na różne sposoby przema-
wiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez 
proroków, a w tych ostatecznych dniach 
przemówił do nas przez Syna. Jego to 
ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, 
przez Niego też stworzył wszechświat. Ten 
Syn, który jest odblaskiem Jego chwały      
i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszy-
stko słowem swej potęgi, a dokonawszy 
oczyszczenia z grzechów, zasiadł po pra-
wicy Majestatu na wysokościach. On o ty-
le stał się większy od aniołów, o ile odzie-
dziczył dostojniejsze od nich imię. Do któ-
rego bowiem z aniołów powiedział Bóg 
kiedykolwiek: «Ty jesteś moim Synem, Ja 
Cię dziś zrodziłem»? I znowu:«Ja będę Mu 
Ojcem, a on będzie Mi Synem»? A skoro 
ponownie wprowadzi Pierworodnego na 
świat, powie: «Niech Mu oddają pokłon 
wszyscy aniołowie Boży».

AKLAMACJA
Por. Mk 11, 9c. 10a

Alleluja, alleluja, alleluja

Zajaśniał nam dzień święty,
pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu, 
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na 
ziemię.

Alleluja, alleluja, alleluja

Liturgia Słowa Ogłoszenia parafialne

ź Jutro 26 grudnia drugi Dzień Świat Narodzenia Pańskiego – uroczystość św. Szczepana 
pierwszego męczennika,. Msze święte sprawowane będą wg porządku niedzielnego. 
Przy obrazie Matki Bożej można wesprzeć KUL oraz uczelnie katolickie.

ź We wtorek 27 grudnia rozpoczynamy kolędę – wizytę duszpasterską. Tym razem od ulic 
Śmiechowa i trasy nr 6. Kolędować będziemy codziennie od 16:00 do około 21:00,          
a w soboty, Trzech Króli i niedziele od 15:00 do około 21:00. Ofiary składane przy okazji 
kolędy będą przeznaczone na potrzebne inwestycje w naszym kościele, domu kateche-
tycznym oraz plebani.

ź Chcących przyjąć kolędę prosimy o przygotowanie stołu, przykrytego białym obrusem, 
który przypomina domowy ołtarz, na nim stoją świece oraz krzyż, przygotowana woda 
święcona i kropidło. Wodę święconą można pobrać przy głównym wyjściu z kościoła.   
W ten sposób przygotowany domowy Kościół uczestniczy w nabożeństwie poświęcenia 
Rodziny, mieszkania lub domu na Nowy Rok Pański 2023. Bardzo prosimy o obecność 
możliwie wszystkich członków Rodziny.

ź Plan kolędy dla całej parafii zamieszamy w biuletynie i na stronie internetowej naszej 
parafii. Bardzo prosimy wiernych o sprawdzenie czy nie ma błędów w planie, i czy kogoś 
nie pominięto przez nasza pomyłkę. W Sylwestra i Nowy Rok nie kolędujemy!

ź W sobotę kończymy Rok Pański 2022. Zapraszamy na godzinę 18:00, na nabożeństwo 
dziękczynne za odchodzący rok a następnie Mszę świętą dziękczynną, która będzie już 
sprawowana z formularza o Najświętszej Bożej Rodzicielce, czyli będzie pierwszą Mszą 
świętą noworoczną.

ź W niedzielę 1 stycznia przypada Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze 
święte sprawować będziemy według porządku niedzielnego.

ź Serdecznie dziękujemy panom: Stanisławowi Formeli, Janowi Żbikowskiemu, Kazi-
mierzowi Hebel, Maciejowi Cirockiemu, Mariuszowi Lisowi, Konradowi Kościelskiemu, 
Pawłowi Hasse, Wiesławowi Brodzisz i Dariuszowi Michalakowi  za przygotowanie 
Szopki na Święta Bożego Narodzenia. Ten wysiłek trwa od lat, a efekt jest imponujący. 
Panu Stanisławowi Dampc za choinki. Serdeczne Bóg zapłać. Bóg zapłać Paniom               
i Panom ze Wspólnoty Troski o kościół za czystość naszego kościoła: Karolinie Barcz, 
Gabrieli Grabowskiej, Bernadecie Żywickiej, Beacie, i Joannie Brodzisz, Danucie Szym-
kowiak, Emilianowi Michalakowi, za cotygodniowe sprzątanie kościoła, a zwłaszcza te-
raz za przygotowanie kościoła do Świąt Narodzenia Pańskiego, sprzątnięcie, ozdobienie 
i udekorowanie choinek, ołtarzy, pietyzm i miłość, z którą to czynią. Bóg zapłać.

ź Informujemy, że są jeszcze wolne intencje mszalne na poranne msze w styczniu.

ź Już jutro pojawi się pierwszy numer wydania specjalnego naszego biuletynu Czuwam. 
W gazetce znajdziemy ciekawostki dotyczące wspomnienia, które przeżywamy tego 
dnia, świadectwo członka Concordii oraz Słowo Ewangelii według Ks. Wojciecha.  
Zapraszamy serdecznie do zabierania biuletynów.

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana
J 1, 1-18

Na początku było Słowo, a Słowo było u 
Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na 
początku u Boga. Wszystko przez Nie się 
stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, 
co się stało. W Nim było życie, a życie było 
światłością ludzi, a światłość w ciemności 
świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił 
się człowiek posłany przez Boga, Jan mu 
było na imię. Przyszedł on na świadectwo, 
aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy 
uwierzyli przez niego. Nie był on światłoś-
cią, lecz został posłany, aby zaświadczyć    
o światłości. Była światłość prawdziwa, 
która oświeca każdego człowieka, gdy na 
świat przychodzi. Na świecie było Słowo, 
a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie 
poznał. Przyszło do swojej własności, a 
swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jed-
nak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się 
stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą   
w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy 
ciała, ani z woli męża, ale z Boga się naro-
dzili. A Słowo stało się ciałem i zamiesz-
kało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwa-
łę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje 
od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o 
Nim świadectwo i głośno woła w słowach: 
«Ten był, o którym powiedziałem: Ten, 
który po mnie idzie, przewyższył mnie 
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». 
Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – 
łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało 
dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska    
i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. 
Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednoro-
dzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim 
pouczył.

Sprawozdanie z działaności Caritas
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