Ogłoszenia paraﬁalne

Nabożeństwa czerwcowe odprawiamy w łączności z Mszą św. wieczorną.
W czwartek cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy. Zapraszamy
między 19.00 a 20.00. W tym czasie jest możliwość przystąpienia do spowiedzi.
ź W związku ze zbliżającymi się wakacjami, przypominamy rodzicom, że mają prawo, ale
i moralny obowiązek domagania się od organizatorów wypoczynku dla dzieci, zapewnienia im możliwości uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej.
ź
ź

Komunikaty z Gdańskiego Seminarium Duchownego

Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego zwraca
się do wszystkich, którzy odczuwają w sobie powołanie
do kapłaństwa, by nie zwlekali z decyzją i zgłosili się do
naszej archidiecezjalnej uczelni. Wraz z nowym rokiem
akademickim kandydaci będą mogli wejść na drogę
formacji ku kapłaństwu. Szczegółowe informacje na
temat procedury rekrutacji do Gdańskiego Seminarium
Duchownego i warunków przyjęcia są podane na
stronie internetowej seminarium (www.gsd.gda.pl)
oraz w gablocie ogłoszeń w naszym kościele.
ź Zapraszamy również do udziału w uroczystości święceń
diakonatu, które odbędą się w sobotę, 19 czerwca
o godz. 10.00 w kościele pw. Chrystusa Króla i bł. Alicji
Kotowskiej w Wejherowie. Szafarzem święceń będzie
bp Wiesław Szlachetka. Pamiętajmy o kandydatach do
święceń w naszych codziennych modlitwach.
ź

Modlitwa za wspólnotę Gdańskiego Seminarium Duchownego
Jezu Chryste Królu Wszechświata, któremu poddane jest wszelkie stworzenie, stajemy
do modlitwy za wspólnotę Gdańskiego Seminarium Duchownego, prosząc, abyś uświęcał, strzegł i prowadził wszystkich, którzy ją stanowią. Boski Pasterzu spraw, aby klerycy,
odpowiadający na Twoje wezwanie, czerpali miłość i odwagę z Twego boskiego Serca,
a wpatrując się w Ciebie – dążyli ku kapłaństwu służebnemu i jednoczyli się z Tobą.
Jezu prosimy, by dom seminaryjny nigdy nie był pusty. Przyprowadzaj tych, których
pragniesz uświęcić jako sługi w Winnicy Kościoła Gdańskiego. Twoje Królewskie serce
niech będzie sercem wspólnoty Gdańskiego Seminarium, aby nic i nikt nie był w stanie
odłączyć jej członków od Twojej miłości. Amen.
Jezu Chryste, Królu Wszechświata – Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie.
Maryjo, Wychowawczyni powołań kapłańskich - módl się za nimi.
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: Zuzanna Klasa, Natalia Gron, Klaudia Gron, Michał Sikora, 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

Biuletyn liturgiczny para i NMP Królowej Polski w Wejherowie
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Słowa Ewangelii według młodych

Wzrastanie w Jezusie
Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie
kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak.
Jezus przemienia ludzkie serca nieustannie, a Jego
łaska wypełnia wszystkie pustki mojego życia. Nawet
nie wiem, kiedy to się dokładnie dzieje – bo czas,
według Bożych kategorii różni się od moich godzin
czy dni. Warunek doświadczenia przemiany jest
jeden – otwarcie na łaskę i pozwolenie Jezusowi na
działanie, ufność w Jego plan. Wtedy nawet najmniejsze zasiane we mnie ziarenko wiary będzie
kiełkować. Bóg wywyższa i podnosi na wyżyny każdego, kto szczerze pragnie się z Nim zjednoczyć. Wystarczy, że oddam się Jemu i pozwolę, by to On prowadził mnie po ścieżkach życia. Bóg jest
zatroskanym ogrodnikiem, który przycina niepotrzebne gałęzie, wyrywa chwasty
grzechu, by moja dusza była jeszcze piękniejsza, bym mogła być najlepszą wersją samej
siebie. Mówi do mnie w mojej codzienności przez różne zdarzenia i ludzi, bo chce, bym
odkrywała Jego plan dla mnie i stawała się coraz bardziej na Jego podobieństwo. Będąc
w coraz bliższej relacji z Nim, mogę coraz pełniej służyć, by także inni mogli doświadczyć
Jego miłości.
Zuzanna Klasa
Z życia duszpasterstwa młodzieży

Na minionym spotkaniu zebraliśmy się, aby wspólnie adorować Pana Jezusa. Było to zwieńczenie spotkania w grupkach, na którym rozmawialiśmy o poprzednim drogowskazie - liturgii, gdzie mieliśmy okazję podzielić się tym, jak
przeżywamy liturgię, oraz czym jest ona dla nas. W trakcie
adoracji usłyszeliśmy fragment z Ewangelii św. Jana opowiadający o wizycie Jezusa w Betanii. Podczas słuchania
każdy z nas mógł utożsamić się z Marią, Judaszem lub Łazarzem w kontekście przeżywania Mszy Świętej. To właśnie
Maria była najbardziej przygotowana i szczęśliwa z powodu
przyjścia Pana Jezusa. Chcemy więc w Eucharys i uczestniczyć świadomie i w pełni! Każdy, kto poczuł w sobie takie
pragnienie, mógł podpisać się w naszej wspólnotowej
kronice.
Natalia Gron

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Ezechiela
Ez 17, 22-24
Tak mówi Pan Bóg: «Ja także wezmę
wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę,
z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę
i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej.
Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę.
Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie
się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty
skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wszystkie drzewa na polu poznają,
że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha,
który zieloność daje drzewu suchemu. Ja,
Pan, rzekłem i to uczynię».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por.
2)

zawsze pełni życiodajnych soków,
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.
Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże

DRUGIE CZYTANIE
Z Drugiego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Koryntian
2 Kor 5, 6-10
Bracia: Mając ufność, wiemy, że jak długo
pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć
w obliczu Pana. Dlatego też staramy się
Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy
z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem
Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za
uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże
Dobrze jest dziękować Panu, *
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,
rano głosić Twoją łaskawość, *
a wierność Twoją nocami.
Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim *
rozkwitną na dziedzińcach naszego
Boga.
Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże
Nawet i w starości wydadzą owoc, *

AKLAMACJA
Alleluja, alleluja, alleluja
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest
Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na
wieki.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mk 4, 26-34
Słowa Ewangelii według Świętego
Marka
Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem

Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje
i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama
z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło,
potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo». Mówił
jeszcze: «Z czym porównamy królestwo
Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko GORCZYCY; gdy się je wsiewa w ziemię, jest
najmniejsze ze wszystkich nasion na
ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się
większe od innych jarzyn; wypuszcza
wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne
gnieżdżą się w jego cieniu». W wielu takich przypowieściach głosił im naukę,
o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno
zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.
Trudne słowo

gorczyca - uczeni nadal spierają się
o to, czy roślinę z przypowieści należy
tłumaczyć jako „gorczyca". Niezależnie
od wyniku debaty wiadomo, że jej ziarno
nie jest najmniejsze ze znanych słuchaczom Jezusa (ziarno storczyka jest od
niego mniejsze). Chodzi jedynie o to, że
jest ono przysłowiowo małe, a mimo to
wyrasta z niego duży krzew. Gorczyce
rosnące wokół Jeziora Galilejskiego osiągały nawet 3-5 m wysokości, zwykle jednak mierzyły około 1,5 m. Ponieważ roślina odrastała co roku, ptaki nie mogły
wić w niej gniazd w okresie gniazdowania wczesną wiosną. Jednak małe ptaki
mogły siadać na nich i to wystarczyło, by
dopełnić użytego tutaj obrazu. W tej
przypowieści Jezus posługuje się najlepszym przykładem wzrostu od małego
ziarna do dużej rośliny jaki był wówczas
znany, nie zmienia to jednak głównej
myśli - królestwo mogło się rozpocząć
niepozornie, lecz swoją pełnię osiągnie
w chwale.

Pytania o paraﬁę

Co to jest paraﬁa?
Paraﬁa to określona dekretem biskupa
wspólnota wiernych, którzy ku chwale
Boga i swojemu duchowemu pożytkowi
mają wzrastać w świętości, by kiedyś
tworzyć wspólnotę z samym Bogiem.
Każda paraﬁa ma swój kościół, który jest
miejscem spełniania kultu Bożego przez
wspólnotę. Kilka paraﬁi (około dziesięciu) tworzy tzw. dekanat, nad którym
pieczę trzyma ustanowiony przez biskupa dziekan. Prawo Kanoniczne rozróżnia
dwa rodzaje paraﬁi: terytorialne – obejmujące wszystkich wiernych mieszkających na danym terytorium oraz personalne – należą do nich osoby, które łączą
pewne okoliczności, na przykład obrządek (paraﬁe grekokatolickie), język, narodowość czy inne struktury (np. paraﬁe
wojskowe skupiające pracowników wojska). Paraﬁę powołuje biskup diecezjalny, który rozeznając taką potrzebę (np.
rozbudowująca się miejscowość), po wysłuchaniu Rady kapłańskiej, ustala granice nowej jednostki organizacyjnej Kościoła przydzielając jednocześnie proboszcza i ewentualnie wikariusza. Dekret
powołujący do istnienia naszą paraﬁę
został podpisany przez biskupa chełmińskiego Mariana Przykuckiego 8 grudnia
1982 r. Do zadań paraﬁi należy posługa
nauczania (homilie, katechezy, formacja
liturgiczno-teologiczna), uświęcanie
(sprawowanie sakramentów), pasterzowanie (opieka nad powierzonymi ludźmi
– zarówno w aspekcie duchowym, jak
i materialnym przez konkretną pomoc
najbardziej potrzebującym członkom
wspólnoty). Paraﬁa ma za zadanie
ukształtować u katolika właściwy obraz
Kościoła i pogłębić świadomość tego,
czym Kościół jest. „Wartością dodaną”
paraﬁi jest działalność społeczna (np.
krzewienie kultury, oświaty, patriotyzmu, zdrowego stylu życia itp.).
xkb

