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Słowa Ewangelii według młodych

Samotność
Przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony
przez Szatana, i był ze zwierzętami

Ogłoszenia paraﬁalne

Msza święta w intencji członków Żywego Różańca zostanie odprawiona w następną
niedzielę, o godz. 8.00. Po niej modlitwa różańcowa.
ź Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych:
ź droga krzyżowa w piątki: dla dorosłych o 8.00 i 18.00 (co drugi tydzień zapraszamy także dzieci); z udziałem młodzieży o 20.00.
ź Gorzkie Żale w niedziele, o 17.00.
ź W tegorocznym Wielkim Poście, na wieczornych Mszach św. w dni powszednie
będziemy głosić krótkie homilie, które mają pomóc w owocnym przeżyciu tego czasu.
Ponadto przygotowaliśmy cykl niedzielnych kazań, które poświęcamy omówieniu
warunków dobrej spowiedzi. W ubiegłotygodniowym biuletynie (można go znaleźć na
stojakach z prasą) zamieściliśmy plan uwzględniający dany temat, godzinę Mszy św.
i imię księdza, który będzie jej przewodniczył.
ź Osoby starsze i chore, które nie wychodzą z domów, a chcą skorzystać z posługi
sakramentalnej mogą zapisywać się telefonicznie (tel. 735 009 424). Wizyty odbędą
się 27 marca (sobota) w godzinach przedpołudniowych.
ź

Ogłoszenia są aktualne na dzień 17 lutego, kiedy to zamykamy ten numer biuletynu.
W związku z sytuacją epidemiczną niektóre z powyższych informacji mogą ulec zmianie.
Prosimy sugerować się wówczas treścią ogłoszeń podawanych w kościele i na stronie
internetowej naszej paraﬁi.
Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej paraﬁi pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie
przygotowywany przez członków Wspólnoty Młodzieżowej Concordia. Niniejszy numer zredagował zespół
w składzie: Daria Tomaszewska, Aleksandra Matusiak, Anna Muńska, Michał Sikora, ks. Krzysztof Borysewicz.
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

Duch Go wyprowadził, a aniołowie służyli. Przez 40
dni nie spotkał żadnego człowieka. Spędził ten czas
w samotności. Chociaż… przecież był z Nim Bóg,
który sam Go doprowadził do takiego „stanu”.
W smutku samotności, opuszczeniu przez ludzi,
można obecności Boga nie zauważyć. Może się zdawać, że otaczają mnie szatani pragnący mojego
upadku, lub obojętne zwierzęta, którym w ogóle na
mnie nie zależy. Ale wciąż żyję, są anioły, które
o mnie dbają, choć mogę tego nie widzieć. Bóg się
mną opiekuje, mimo że stoi z boku i wydaje się, że gdzieś sobie poszedł. A czas pustyni –
samotności, tęsknoty, ciemności, widocznie jest mi do czegoś potrzebny. Do czego? Nie
wiem. To wie jedyny Pan Bóg i ja Jemu ufam, choć jest trudno. On wie, że jestem prochem,
i nie da mi nic ponad moje siły. Czasem z tej pustyni widzę tylko cień Golgoty. Ale wiem, że
nic nie kończy się zupełnym złem. Ten Wielki Post, jak każdy inny, skończy się zmartwychwstaniem. Taka perspektywa daje nadzieję na przetrwanie trudności.
Michał Sikora
Z życia duszpasterstwa młodzieży

Naszą wspólnotę można porównać do drzewa. Jak
na drzewo przystało, posiada ono konary, gałęzie,
listki… Każda gałązka tego drzewa to inna forma
działania, w którą angażują się członkowie Concordii. Jednym z tych działań jest niedawno zainaugurowana posługa wolontariacka. Od kilku tygodni
osoby z naszej wspólnoty biorą udział w działaniach dla dobra potrzebujących. Spotykamy się ze
starszymi ludźmi z domu opieki społecznej, aby
dotrzymać im towarzystwa, porozmawiać, pograć
w różne gry, czy po prostu wysłuchać. Te wszystkie
rzeczy sprawiają, że na ich twarzach pojawia się
uśmiech, co również i nas bardzo cieszy.
Daria Tomaszewska

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi Rodzaju
Rdz 9, 8-15
Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów:
«Oto Ja zawieram przymierze z wami
i z waszym potomstwem, które po was
będzie; z wszelką istotą żywą, która jest
z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze
wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram
z wami przymierze, tak iż nigdy już nie
zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię». Po czym Bóg
dodał: «A to jest znak przymierza, które
Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą,
jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk
mój kładę na obłoki, aby był znakiem
przymierza między Mną a ziemią. A gdy
rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże
się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę
na moje przymierze, które zawarłem
z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym
człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód
potopu na zniszczenie żadnego istnienia».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: por.
10)
Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według
swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność
Wspomnij na swoje miłosierdzie,
Panie,*
na swoją miłość, która trwa od wieków.

EWANGELIA
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu *
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność
Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.
Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego
Piotra Apostoła
1 P 3, 18-22
Najdrożsi: Chrystus raz jeden umarł za
grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić;
zabity wprawdzie na ciele, ale powołany
do życia przez Ducha. W Nim poszedł
ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża
naczekiwała, a budowana była arka,
w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was
ona we chrzcie nie przez obmycie brudu
cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga – dzięki
zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On
jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do
nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Władze, i Moce.

AKLAMACJA
(Mt 4, 4b)
Chwała Tobie, Słowo Boże
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi
z ust Bożych.
Chwała Tobie, Słowo Boże

Mk 1, 12-15
Słowa Ewangelii według Świętego
Marka
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię.
A przebywał na PUSTYNI CZTERDZIEŚCI
dni, kuszony przez Szatana, i był ze
zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł
do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
Trudne słowo

pustynia, czterdzieści

– związek tych dwóch słów zdaje się być
całkiem przypadkowy. Okazuje się jednak, że w dzisiejszym fragmencie Ewangelii ma swoje głębsze znaczenie. Według tradycji rabinów słowo pustynia
(hebr. midbār) jest złożeniem dwóch
innych słów: przyimka oznaczającego
m.in. kierunek pochodzenia: od, z, oraz
słowa „mówić”, „rozmawiać”. Zatem po
hebrajsku pustynia to miejsce z-któregoprzemawia-Bóg. Ponieważ Bóg mówi
w głębi serca, trzeba się dobrze wsłuchać, a to wymaga trochę czasu. Stąd
człowiek, który idzie na pustynię słuchać
Boga, musi być cierpliwy. W takim sensie
symbol pustyni łączy się z tajemniczą
liczbą czterdzieści. Czterdzieści lat to czas
jednego pokolenia, a więc symbol odpowiednio długiego czasu, dojrzałości i cierpliwości człowieka, gotowości nasłuchiwania… Przed Jezusem na pustkowie
szli Mojżesz, a później Eliasz. Oni też spędzili na pustyni 40 dni. Warto na to zwrócić uwagę, gdyż nie przypadkiem na górze Tabor w czasie Przemienienia Jezus
będzie rozmawiał właśnie z Mojżeszem
i Eliaszem. Czterdzieści to liczba symbolizująca niekiedy także Bożą karę (por.

potop, podczas którego deszcz padał
przez czterdzieści dni), ale również Bożą
bliskość (jeden z apokryfów wspomina
także, że Adam czterdzieści dni po stworzeniu został przeniesiony przez Boga do
raju). W przeciwieństwie do pustyni
piaszczystej, gdzie prawie nic nie rośnie,
w Palestynie, wśród kamieni i skał pustynnych połaci, co rano pojawiają się trawy, a niekiedy nawet kwiaty. Ten „cud
życia” trwa zaledwie chwilę - roślinność
usycha już po kilku godzinach, spieczona
żarem południa. Życie na pustyni trwa
zatem zaledwie kilka godzin… Obserwacja ta pozwoliła zapisać autorowi
natchnionemu w Psalmie 90 reﬂeksję na
temat kruchości życia: Porywasz ich (ludzi): stają się jak sen poranny, jak trawa,
co rośnie: rankiem kwitnie i jest zielona,
wieczorem więdnie i usycha.

#ludzieCONCORDII

Ania
Do Concordii dołączyłam zaraz po
rekolekcjach przygotowujących do
bierzmowania. Poznałam tam wielu
wspaniałych ludzi, którzy zawsze są
otwarci na rozmowę. To dzięki wspólnocie nauczyłam się dostrzegać działania
Boga nawet w najdrobniejszych momentach mojego życia. Przez ponad rok
bycia we wspólnocie zauważam, jak
bardzo pogłębia się moja wiara i czuję, że
jestem na właściwej drodze życiowej.
Jestem bardzo wdzięczna Panu Bogu za
to, że traﬁłam do Concordii. Chwała
Panu!

