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Słowa Ewangelii według młodych

Świadectwo życia
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Zastanawiam się czasami, jak wyglądałaby moja
wiara, gdyby przyszło mi żyć w tym samym czasie, co
Jezus. Czy potraﬁłabym zmierzyć się z przeciwnościami i mimo wszystko trwać w miłości do
Boga? Czy niosłabym Ewangelię? Tak naprawdę nikt
tego nie wie i nigdy się nie dowie. Czas skupić się na
sobie w teraźniejszości i żyć tak, by być dumnym z samego siebie. Chcę, aby moja wiara była świadectwem dla osób oddalonych od chrześcijaństwa, by
moje słowa i czyny nawracały. Wiem jednak, że samo
„chcę” nie wystarczy. Muszę najpierw zacząć od samej siebie. Ostatnio czuję, że pomimo
uczęszczania na Msze święte, jestem dalej od Boga, niż byłam rok temu. Muszę wziąć się
w garść. Pomogą mi w tym na pewno częstsze wgłębianie się w Słowo Boże i reﬂeksja
o nim w ciszy. Jestem pewna, że uda mi się „powrócić”, ponieważ z Panem Bogiem
możliwe jest wszystko. Wystarczy zaufać Mu w stu procentach powierzając tym samym
swoje życie. Chwała Panu!
Karolina Stankiewicz
Z życia duszpasterstwa młodzieży
Ogłoszenia paraﬁalne

Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbędzie się 26
kwietnia, w poniedziałek, o godz. 19.15 w kościele.
ź Małżonków, którzy obchodzą swoje jubileusze w kwietniu zapraszamy wraz
z rodzinami na Mszę świętą w ich intencji w najbliższą sobotę, o godz. 17.00.
ź Członków Żywego Różańca zapraszamy na comiesięczną Mszę świętą w następną
niedzielę o 8.00.
ź

Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej paraﬁi pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie przygotowywany przez
członków Wspólnoty Młodzieżowej Concordia, do użytku wewnętrznego Kościoła. Niniejszy numer zredagował zespół
w składzie: Karolina Stankiewicz, Agata Kierznikowicz, Agata Ambroży, Szymon Boćkowski, 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

Nadszedł kolejny miesiąc, a co za tym idzie - comiesięczna
Eucharys a. Wieczór drugiego poniedziałku kwietnia
poświęciliśmy na wspólną Mszę świętą. W przyciemnionym kościele, przy akompaniamencie gitary, wsłuchiwaliśmy się w Słowo Boże kierowane do nas w tym
dniu. Pan Bóg w Ewangelii przypominał nam, że musimy
narodzić się na nowo, by móc wejść do nieba. „To, co się
z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.” Naszymi nowymi narodzinami był
moment chrztu. Od tamtej pory jesteśmy dziećmi
samego Boga. Jemu na nas zależy, dlatego mówi do nas
na różne sposoby, choć nie zawsze jest to dla nas zrozumiałe.
Agata Kierznikowicz

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Dziejów Apostolskich
Dz 3, 13-15. 17-19
Piotr powiedział do ludu: «Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych
wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak
wydaliście Go i zaparliście się Go przed
Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić.
Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg
wskrzesił Go z martwych, czego my
jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem,
bracia, że działaliście w nieświadomości,
tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg
w ten sposób spełnił to, co zapowiedział
przez usta wszystkich proroków, że Jego
Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc
i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały
zgładzone».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 4, 2. 4 i 9 (R.: por. 7b)

bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi
żyć bezpiecznie.
Wznieś ponad nami światłość Twoją,
Panie

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego Jana
Apostoła
1 J 2, 1-5
Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie
grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył,
mamy Rzecznika u Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest
oﬁarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie
tylko za nasze, lecz również za grzechy
całego świata. Po tym zaś poznajemy, że
Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego
przykazania. Kto mówi: «Znam Go», a nie
zachowuje Jego przykazań, ten jest
kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś
zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę
miłość Boża jest doskonała.

Wznieś ponad nami światłość Twoją,
Panie

AKLAMACJA

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi,
Boże, *
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją
modlitwę.

Alleluja, alleluja, alleluja
Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas
mówisz.

Wznieś ponad nami światłość Twoją,
Panie

EWANGELIA

(Łk 24, 32)

Alleluja, alleluja, alleluja

Łk 24, 35-48
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan
swego wiernego, *
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go
wzywał.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, *

Słowa Ewangelii według Świętego
Łukasza
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało

w drodze i jak poznali Jezusa przy
łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym,
On sam stanął pośród nich i rzekł do nich:
«Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym
zdawało się, że widzą ducha. Lecz On
rzekł do nich: «CZEMU JESTEŚCIE ZMIESZANI i dlaczego wątpliwości budzą się
w waszych sercach? Popatrzcie na moje
ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie
i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani
kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych
słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli
i pełni byli zdumienia, rzekł do nich:
«Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali
Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: «To
właśnie znaczyły słowa, które mówiłem
do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi
się wypełnić wszystko, co napisane jest
o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków
i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich:
«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie;
w imię Jego głoszone będzie nawrócenie
i odpuszczenie grzechów wszystkim
narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy
jesteście świadkami tego».
Droga Światła
Nabożeństwo Drogi Światła nawiązuje
do drogi krzyżowej – jest jej kontynuacją.
W czternastu stacjach rozważamy
spatkania Zmartwychwstałego z uczniami. To nabożeństwo powstało najprawdopodobniej we Włoszech (1988
rok). W 2002 roku zostało oﬁcjalnie
zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.
Dobrze jest odprawiać to nabożeństwo
po zmroku, aby podkreślić symbolikę
światła. Jeśli to możliwe, droga światła
powinna mieć formę procesji.
Droga Światła w naszej paraﬁi odbędzie
się 23 kwietnia, o godz. 20.00.

Trudne słowo

czemu jesteście zmieszani? wśród autorów Nowego Testamentu św.
Łukasz jest postacią wyjątkową: był
Grekiem. To jedyny nieżydowski autor
ksiąg Nowego Przymierza. Dzieło swe
adresował do chrześcijan pochodzenia
pogańskiego. Doskonale znał mentalność Greków i wiedział, że mówienie
o zmartwychwstaniu ciała wcale może
ich nie pociągać. W myśli ﬁlozofów ciało
to nic innego, jak więzienie dla duszy - po
co więc duch Jezusa, uwolniony z ciała
przez śmierć, miałby do niego wracać?
Właśnie dlatego ewangelista podkreśla
ﬁzyczny wymiar zmartwychwstania, gdy
ustami Jezusa wyjaśnia: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości
budzą się w waszych sercach? Popatrzcie
na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma
ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”.
Ciało bowiem nie musi być więzieniem
duszy. Przez wiarę w zmartwychwstanie
może stać się świątynią Boga.
#ludzieCONCORDII

Szymon
Dzięki Concordii
uczę się wiary i bud o wa n i a re l a c j i
z Panem Bogiem na
nowo. We wspólnocie poznałem wspaniałych, młodych
ludzi, z którymi można świetnie spędzić
czas i dużo się śmiać. Przebywanie z rówieśnikami, którzy wyznają te same
wartości, jest dla mnie czymś ważnym
i budującym. Wierzę, że to Pan Bóg
przyprowadził mnie na wspólnotę i cieszę się, że mogę zaangażować się w jej
funkcjonowanie.

