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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, Małgorzta 
Talarczyk. 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

A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za 
wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało 
przedtem powiedziane.

W cudzie Narodzin Chrystusa urzeka mnie to, że na-
rodził się On właśnie w stajence. Stwórca całego świa-
ta, prawdziwy Król wszystkiego nie pogardził żłób-
kiem, otoczonym przez stado zwierząt. Z pewnością 
nie mogło to być miejsce ciepłe, wygodne i pięknie 
pachnące. Trudno spodziewać się tam przyjścia na 
świat kogoś tak Wielkiego, tak Znaczącego. Tutaj po-
ruszająca też jest postawa pasterzy, którzy nie poddają 
tej opcji w wątpliwość, tylko biegną spotkać się z Pa-
nem, a potem wychwalają Boga za wszystko. Bardzo często ja poddaję w wątpliwość to, że 
właśnie moje serce mógł wybrać Jezus, aby się w Nim na nowo urodzić. Przecież jest tam 
sporo zimna, niewygody, paskudnego zapachu i brudu… A przecież On właśnie TAKIE 
miejsce wybrał na swoje narodziny! Chcę o tym pamiętać, nie tylko w czasie Świąt, ale i cały 
rok – o tym, że Bogu zależy na relacji ze mną, nieważne ile błędów popełniam i jak bardzo 
grzeszę. Nie chcę w to wątpić, a otworzyć się na tę wspaniałą Miłość i ugościć Jezusa w 
swoim sercu, aby razem z Nim zrobić tam nieco porządku… I chcę Go za to uwielbiać, tak jak 
zrobili to pasterze. Nie tylko w czasie Świąt, ale przez cały zaczynający się rok!

 Małgorzata Talarczyk

Z życia duszpasterstwa młodzieży

W ubiegłym tygodniu odbyło się nabożeństwo poku-
tne dla całego duszpasterstwa, na którym każdy mógł 
spojrzeć w głąb siebie, podejść do konfesjonału i się 
oczyścić. Podczas spowiedzi trwaliśmy na adoracji            
i modlitwie. Towarzyszyło nam pytanie z Ewangelii, 
które Bóg zadał Adamowi: Gdzie jesteś? Gdzie JA jes-
tem? Z czym przychodzę do Boga, z jakimi słaboś-
ciami sobie nie radzę? Pytania te wymagały od nas 
szczerości i stanięcia w prawdzie o sobie. Jednak były 
bardzo budujące i przygotowujące do narodzin Tego, 
który nauczy nas miłości.

Intencje mszalne

Poniedziałek  2.01      
ź 6:30 Dziękczynna za ot. łaski z pr. o Boże 

bł. i zdrowie dla rodzeństwa i ich rodzin
ź 7:30 O zdrowie dla Ewy;  +Ludwik Grul-

kowski (2); +Gerard Cirocki oraz rodzice 
i rodzice chrzestni z obojga stron

ź 18:30 +Roman Gut w 3 r. ś. oraz rodzice   
z obojga stron

Wtorek  3.01
ź 6:30 O dar nieba dla zmarłych Celiny i 

Antoniego, Rozalii i Kazimierza, Władys-
ława i Stanisław;  +rodzice Cecylia i Pa-
weł, bracia Edmund, Marcin i Kazimierz 
oraz siostra Kunegunda

ź 7:30 +mąż Edmund w 1 r. śmierci
      +Ludwik Grulkowski (3)
ź 18:30 +rodzice Anna i Augustyn oraz 

bracia Franciszek i Augustyn

Środa  4.01
ź 6:30 +mąż Jarosław
      +Elżbieta Konkol w 5 rocznicę śmierci
ź 7:30 +mąż Gerard w 1. r. śmierci
      O zdrowie i szczęśliwą operację dla 
      Wiesława;   +Ludwik Grulkowski(4)
ź 18:30 +Jan w 19 rocznicę śmierci

Czwartek  5.01
ź 6:30 W intencji nowych powołań kap-

łańskich i zakonnych i misyjnych oraz o 
Boże bł. dla naszych kapłanów

      +Stanisław Bronk w 17 r. śmierci, rodzice  
      i rodzeństwo z obojga stron
ź 7:30 +Jan Bisewski w 1 rocznicę śmierci
      +Antoni Jadnachowski
      +Ludwik Grulkowski(5)
ź 18:30 +Grażyna Ścibor i zmarli z rodziny

Piątek  6.01
ź 6:30 +mąż Ludwik Becker
ź 8:00 Dziękczynno-błagalna z pr. o Boże 

bł., opiekę NMP dla rodziny w N. Roku  

Dziękczynna za otrz. łaski z pr. o Boże bł. 
i zdrowie dla Mikołaja z ok. urodzin;

      + Ludwik Grulkowski(6)
ź 9:30 Dziękczynna za otrz. łaski z prośbą 

o Boże bł. i zdrowie dla Antoniego z oka-
zji 90 ur.;   Dziękczynna za otrz. łaski z pr. 
o dalsze dla Pawła Dunst z okazji 80 ur.

      +rodzice: Kozłowscy i Żbikowscy
ź 11:00 Dziękczynna za otrz. łaski z prośbą 

o Boże bł. Dary Ducha Świętego, opiekę 
MB i zdrowie dla Martyny i Kamili z ok. 
urodzin;   Leokadia Herbarz w 101. r. ur.

ź 12:30 +Kubuś i Jarosław i Teresa Borco-
wscy oraz Zygmunt Zegzuła

      +mąż i ojciec Edward Kur w 41 r. śmierci
ź 18:30 rez.
ź 20:00 +Tadeusz Dziubański - int. od sios-

trzenicy z dziećmi

Sobota  7.01
ź 6:30 +Grażyna Elwart w 5 r. śmierci
      +Ludwik Grulkowski (7)
ź 7:30 Wynagradzająca za bluźnierstwa 

przeciwku Dziewictwu Maryi;   Prośba o 
zdrowie i Boże bł. dla rodziny w N. Roku

      +Kazimierz i Danuta Rybakowska 
ź 18:30 +Tomasz, Stanisław, Lucyna, Wan-

da i Aleksandra

Niedziela  8.01
ź 6:30 +Wiktoria Badaczewska w 21 rocz. 

śmierci oraz Zofia Sadowska
ź 8:00 +mąż Gerard, rodzice Barbara i Pa-

weł, bracia Henryk, Adnrzej i Kazimierz
      +Ludwik Grulkowski(8)
ź 9:30  Za parafian; +Józef Deik w rocz. ur.
ź 11:00 +Krystyna i Stanisław Streng oraz 

Mirosław i Mirosława Ptach oraz mąż 
Brunon i rodzice z obojga stron

      +rodzice z ob. st, siostra Felicja i Romana
ź 12:30 rez.; O Boże bł. dla r. chrzestynch 

dzieci Anna, Wojciech, Piotr i Małgorzata
ź 18:30 +Danuta Rybakowska w 8 r. śm.

Bóg w stajni

Zuzanna Muńska

Plan rewizyt duszpasterskich



PIERWSZE  CZYTANIE
Z Księgi Liczb
Lb 6, 22-27

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: 
«Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto 
macie błogosławić Izraelitom. Powiecie 
im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. 
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad 
tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech 
zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię 
obdarzy pokojem”. Tak będą wzywać 
imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im 
będę błogosławił».

PSALM  RESPONSORYJNY
Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 2a)

Bóg miłosierny niech nam błogosławi

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam 
błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich 
narodów.

Bóg miłosierny niech nam błogosławi

Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech nam Bóg błogosławi, *
i niech cześć Mu oddają wszystkie 
krańce ziemi.

Bóg miłosierny niech nam błogosławi

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Galatów
Ga 4, 4-7

Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał 
Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty, 

zrodzonego pod Prawem, aby wykupił 
tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli 
otrzymać przybrane synostwo. Na dowód 
tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do 
serc naszych Ducha Syna swego, który 
woła: «Abba, Ojcze!» A zatem nie jesteś 
już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś 
synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

AKLAMACJA
Por. Hbr 1, 1-2a

Alleluja, alleluja, alleluja

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg 
do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił 
do nas przez Syna.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza
 Łk 2, 16-21

Pasterze pośpiesznie udali się do Bet-
lejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące 
w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opo-
wiedzieli, co im zostało objawione o tym 
dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, 
zdumieli się tym, co im pasterze opowie-
dzieli. Lecz Maryja zachowywała wszys-
tkie te sprawy i rozważała je w swoim ser-
cu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysła-
wiając Boga za wszystko, co słyszeli i wi-
dzieli, jak im to zostało przedtem powie-
dziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i nale-
żało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Je-
zus, którym Je nazwał Anioł, zanim się po-
częło w łonie Matki.

Liturgia Słowa Ogłoszenia parafialne

ź Dzisiaj wchodzimy w Nowy Rok Pański 2023. Dziękujemy Bogu, który nam pozwolił 
przeżyć kolejny rok i modlimy się o Boże błogosławieństwo, pomyślność, zdrowie,             
i wszelkie potrzebne łaski na naszych Parafian na nowy Rok Pański 2023. 1 stycznia to 
również 56 Światowy Dzień Modlitwy o Pokój. Orędzie papieża Franciszka: Nikt nie 
może ocalić się sam. Po Covid 19 wyruszyć na nowo, by na nowo wytyczyć drogi pokoju, 
na naszej stronie parafialnej.

ź W Drugi Dzień Świąt na KUL i uczelnie katolickie zebraliśmy 1695 zł.

ź Zapraszamy członków Żywego Różańca na modlitwę różańcową w środę 4 stycznia,        
o 18:00 w intencji misji, szczególnie za misję Totora i ks. Wiesława pochodzącego z 
naszej parafii, który tam posługuje. Przypominamy, że w każdą pierwszą środę miesiąca 
wspieramy modlitewnie misje a szczególnie ks. Wiesława Mielewczyka. Natomiast w 
Uroczystość Trzech Króli będziemy zbierali ofiary do puszek na materialne wsparcie 
jego misji.

ź W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:                                                                     
- Pierwszy Czwartek miesiąca. Po Mszy św. o  7:30 i 18:30 modlimy się o powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne. Od 8:00 do 9:00 oraz od 19:00 do 20:00 w kościele 
możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu.                                                                   
- W Pierwszy Piątek stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech 
Króli. Msze św. sprawować będziemy w porządku niedzielnym. Pierwsza Msza święta 
z Objawienia Pańskiego w czwartek, wieczorem o 18:30. Po Mszach św. poświęcenie 
kredy. Z racji pierwszego piątku miesiąca po Mszy św. o  9:30 i 18:30 litania z aktem 
wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Po wieczornej Mszy św. Adoracja 
Najświętszego Sakramentu do 20:00 i dodatkowa Msza święta Nikodemowa o 20:00. 
- Pierwsza sobota miesiąca z Mszą św. w intencjach fa�mskich oraz nabożeństwem i 
aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego Niepokalanemu Sercu Maryi po Mszy świętej  
o 7:30 oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu do 9:00.

ź Wspólnoty Żywego Różańca zapraszamy na wspólne dzielenie się opłatkiem w dzień 
Objawienia Pańskiego, 6 stycznia, po Mszy świętej o 12:30 w kościele. 

ź W Uroczystość Trzech króli nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

ź Zapraszamy na Parafialny Wieczór Kolęd, który odbędzie się w niedzielę 8 stycznia po 
wieczornej Mszy świętej z udziałem naszego chóru Laudate Dominum.

ź Zapraszamy rodziny z dziećmi na Jasełka - On czeka na was…, przygotowane przez 
najmłodszych z naszej parafii. Odbędą się 6 stycznia o 11:45.

[...] Ważnym elementem jest świadomość 
znajdowania się na swoim miejscu w życiu 
– ten spokój: Jestem na swoim miejscu 
oraz poczucie bycia częścią większego 
planu, do którego pragniemy wnieść swój 
wkład. Na Placu św. Piotra znajdują się 
dwa dokładne punkty - ogniska elipsy -       
z których widać idealnie ustawione ko-
lumny Berniniego. Podobnie człowiek mo-
że rozpoznać, że znalazł to, czego szuka, 
gdy jego dzień staje się bardziej uporzą-
dkowany, odczuwa coraz większą integra-
cję między wieloma swoimi działaniami, 
ustala prawidłową hierarchię ważności     
i jest w stanie żyć tym z pewną wewnęt-
rzną lekkością, stawiając czoła pojawia-
jącym się trudnościom z odnowioną ener-
gią i hartem ducha. To są znaki, że podją-
łeś dobrą decyzję. Właśnie to Biblia na-
zywa bojaźnią Bożą, czyli szacunkiem dla 
Boga, nie chodzi o to, że On mnie straszy, 
nie, nie, nie: szacunek jest niezbędnym 
warunkiem przyjęcia daru Mądrości (por. 
Syr 1,1-18). Jest to poczucie szacunku, któ-
re wypędza wszystkie inne lęki, ponieważ 
jest skierowane ku Temu, który jest Pa-
nem wszystkiego. Wobec Niego nic nie 
może nas niepokoić. Jest to zdumiewające 
doświadczenie św. Pawła, który mówił     
w ten sposób: «Umiem cierpieć biedę, 
umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle 
warunków jestem zaprawiony: i być sy-
tym, i głód cierpieć, obfitować i dozna-
wać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, 
który mnie umacnia» (Flp 4,12-13). 
Uznanie tego faktu jest podstawą do 
podejmowania dobrych decyzji i uspokaja 
nas w kwes�i tego, czego nie możemy 
kontrolować ani przewidzieć: zdrowia, 
przyszłości, bliskich, naszych planów.  
Ważne jest to, że naszą ufność pokładamy 
w Panu wszechświata, który ogromnie 
nas miłuje i wie, że możemy z Nim 
z b u d o w a ć  co ś  w s p a n i a ł e g o,  co ś 
wiecznego.

7 grudnia 
Liturgia zdaje się wręcz pragnąć oderwać 
nas od świata świateł,  obiadów i 
prezentów, w którym być może w tych 
dniach nieco się usadowiliśmy. Dlaczego? 
Bo Boże Narodzenie to nie bajka o 
narodzi-nach króla, lecz przyjście 
Zbawiciela, któ-ry wybawia nas od zła, 
biorąc na siebie nasze zło: egoizm, grzech, 
śmierć. A mę-czennicy są najbardziej do 
Niego podobni. Istotnie słowo męczennik 
oznacza świad-ka:  męczennicy są 
świadkami, to znaczy braćmi i siostrami 
ukazującymi nam po-przez swoje życie 
Jezusa, który miłosier-dziem zwyciężył 
zło. I także w naszych cza-sach mamy 
wielu męczenników.

26 grudnia

[...] Ileż świętych uczuć rodzi w naszych 
sercach to narodzenie! Przede wszystkim 
jednak uczy nas doskonałego wyrzeczenia 
się wszelkich dóbr, całego przepychu [...] 
tego świata. Nie wiem, ale nie znajduję 
żadnej innej tajemnicy, w której czułość      
i surowość, miłość i karność, słodycz i szor-
stkość tak słodko się mieszają»: to wszys-
tko widzimy w żłóbku. […] I tu potrafi leżeć 
problem, bo na tym właśnie polegają 
święta. Ale dziś widzimy, że jest też «inne 
Boże Narodzenie», w cudzysłowie – to 
światowa karykatura świąt, która spro-
wadza Boże Narodzenie do ckliwej, kon-
sumpcyjnej zabawy. Chce się świętować, 
chce, ale to nie jest Boże Narodzenie, Boże 
Narodzenie to coś innego. Miłość Boga 
nie jest przesłodzona, ukazuje nam to 
żłóbek Jezusa – podkreślił Ojciec Święty. – 
Miłość Boga nie jest obłudną dobrot-
liwością, pod jaką kryje się dążenie do 
przyjemności i wygód. Nasi dziadkowie, 
którzy znali wojnę, a także głód, dobrze to 
wiedzieli: Boże Narodzenie to radość i 
świętowanie, z pewnością, ale w prosto-
cie i w surowości.“

Papież
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