
Nierzadko zdarza się, że podczas robienia porządków w szu�adzie natra�amy 
na pliki starych obrazków kolędowych i poniszczonych pamiątek po wizytach 
w sanktuariach. W ręce tra�ają nam porwane różańce, zbutwiałe krzyże, 
zniszczone modlitewniki czy „nieświeża" woda święcona w zapleśniałym 
pojemniczku w kształcie �gury Maryi... Czujemy opór (słusznie zresztą) przed 
wyrzuceniem tych przedmiotów do śmietnika. Od momentu ich 
pobłogosławienia przestają stanowić własność człowieka – nie można na nich 
zarabiać ani niszczyć, gdyż jest to rodzajem świętokradztwa. W przypadku 
nagromadzenia się dewocjonaliów nienadających się z powodu zniszczenia do 
kultu, należy je w odpowiedni sposób zutylizować. Jeśli są to rzeczy palne 
należy je po prostu wrzucić do ognia. Jeśli nie jest możliwe ich spalenie wypada 
je pociąć (połamać) na jak najmniejsze części i głęboko zakopać (np. na 
działce), względnie oddać do utylizacji jakiej dokonuje się w przypadku 
zwykłych przedmiotów. Wodę wylewa się w miejscu, którego nie da się 
podeptać, np. do doniczki z kwiatem. Dla zachowania należytego szacunku, 
czynności tych nie powinno wykonywać się publicznie. 

Co należy zrobić ze „zużytymi" 
czy podniszczonymi dewocjonaliami? PARAFIANIE PYTAJĄ? Biuletyn liturgiczny para�i NMP Królowej Polski w Wejherowie   
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Biuletyn liturgiczny Rzymskokatolickiej Para�i pw. NMP Królowej Polski, ul. Rybacka 22, 84-200 Wejherowo,  
Numer zredagował zespół w składzie: Piotr Miotk, Katarzyna Bielińska, ks. Piotr Żynda, ks. Krzysztof 
Borysewicz, Marek Bieliński, Maciej Klamrowski, Bartłomiej Rezmer. e-mail: biuletynczuwam@gmail.com 

 W związku z Adwentem zapraszamy na:
- roraty: codziennie (z wyjątkiem niedzieli), o godz. 6.00 (dzieci z lampionami 
gromadzą się przed Mszą Świętą koło zakrystii)
- roraty dla zabieganych: piątki, o godz. 20.00
- Lucenaria (nabożeństwo związane z zapaleniem świec na wieńcu adwentowym): 
soboty, o godz. 18.30

 Przy wyjściu z kościoła lub w zakrystii można nabywać świece Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom (mała za 6 zł., duża za 16 zł.)

 W następną niedzielę przed kościołem nasza młodzież będzie prowadziła zbiórkę 
żywności i o�ar pieniężnych, z których zostaną przygotowane paczki dla rodzin 
o niskich dochodach. 

 Nasza para�a wraz z para�ą św. Katarzyny Szwedzkiej w Gdańsku organizuje 
10-cio dniową pielgrzymkę do Bośni, Hercegowiny Chorwacji w dniach od 
24 kwietnia do 6 maja 2018 roku. W programie między innymi 3 dni w Medjugorje, 
Mostar, Dubrovnik, Split, Trogir, Neum. 
Koszt pielgrzymki to 1890 zł + 55 EU na wstępy. Informacje i zapisy u ks. Marka.

 Nasz poprzedni wikariusz, ks. Łukasz Babul, w terminie od 5 do 11 lutego 2018 r., 
organizuje szkółkę narciarską dla dzieci. Zainteresowani mogą kontaktować się 
bezpośrednio z księdzem: lbabul1@wp.pl

Czuwam

! BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Jeśli macie jakieś nurtujące Was pytania związane z wiarą, życiem duchowym 
lub inne pokrewne, możecie je przesyłać na adres mailowy podany w stopce 
redakcyjnej na końcu biuletynu, lub zapisane na kartkach przynosić do zakrystii. 

LITURGICZNE 
CZY WIESZ, ŻE...

Lucenarium to nabożeństwo światła odbywające się w 
sobotę po zachodzie słońca. Kapłan po odśpiewaniu pieśni 
Radosna Światłości zapala kolejną świecę na wieńcu 
adwentowym. W tym momencie zapalają się również 
światła w kościele. Słowo lucenarium pochodzi z języka 
łacińskiego, oznacza lampę.

Lucenarium

Szymon Reinke

SŁOWA EWANGELII 
WEDŁUG MŁODYCH

Czy każdy z nas zastanawiał się nad swoją drogą? Dlaczego 
akurat nią kroczy, dlaczego nie wybrał innej? Czy ktoś nią 
kieruje? Problemy w domu, brak zaufania, dużo czasu 
i niepotrzebnych myśli. Dom, szkoła, kościół... I tak 
ciągle.. Zero poświęcenia czasu na istotne rzeczy… tylko 
błahostki. Nurtujące pytania w głowie bez odpowiedzi, 
melancholia, dzień jak co dzień… Lecz w pewnej chwili, w 
moim życiu coś się ruszyło, przyszła nowa myśl - chęć 
zmiany na lepsze, droga nawrócenia? Dość patrzenia w 
przeszłość, chwila prawdziwego zastanowienia się, chęć 
całkowitej odnowy i sprostowanie swojej ścieżki. 
Najlepszym punktem wyjścia była i jest spowiedź, 
odkrycie samego siebie, zdjęcie maski, którą czasem 
ciężko jest odkryć. Ale to jest to! Wiesz, że  to ma sens, że 
nic nie dzieje się przez przypadek, że nad Twoją drogą 
czuwa Pan Bóg! 

Czas na zmiany

Monika Zawadzka



BÓG MÓWI DZISIAJLiturgia Słowa

Przygotujcie drogę dla Pana
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
„Pocieszcie, pocieszcie mój lud!" mówi wasz Bóg. „Przemawiajcie do serca Jeruzalem 
i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, 
bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy". Głos się rozlega: 
„Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu 
Bogu! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą; równiną 
niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pana objawi, 
zobaczy ją wszelkie ciało, bo powiedziały to usta Pana". Wstąpże na wysoką górę, 
zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny 
w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: „Oto wasz Bóg!". Oto Pan, 
Bóg, przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed 
Nim Jego zapłata. Podobnie pasterz pasie swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, 
jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie.

Oto słowo Boże.

Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi
Czytanie z Drugiego Listu świętego Piotra Apostoła
Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajne, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, 
a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są 
przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem 
niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień 
Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła 
na niej zostaną spalone. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście 
być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć 
przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu 
się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i ziemi nowej, w których 
będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was 
zastał bez plamy i skazy, w pokoju.

Oto słowo Boże.

Ref.: Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić
Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: 
Oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. 
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, 
którzy się Go boją, 
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić
Spotkają się ze sobą łaska i wierność, 
ucałują się sprawiedliwość i pokój. 
Wierność z ziemi wyrośnie, 
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić
Pan sam obdarzy szczęściem, 
a nasza ziemia wyda swój owoc. 
Przed Nim kroczyć będzie 
sprawiedliwość, 
a śladami Jego kroków zbawienie.

Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić

Psalm responsoryjny Ps 85, 9ab-10, 11-12, 13-14  

Pierwsze czytanie Iz 40, 1-5. 9-11

Drugie czytanie 2 P 3, 8-14

Aklamacja Łk 3, 4. 6

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest 
napisane u proroka Izajasza: „Oto Ja posyłam wysłańca mego 
przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na 
pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego". 
Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na 
odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina 
oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego 
chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił 
odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, 
a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: „Idzie za mną 
mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić 
i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On 
zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym".

Ewangelia Mk 1, 1-8

Alleluja, alleluja, alleluja
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; 
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
Alleluja, alleluja, alleluja

Oto słowo Pańskie.

Jeśli oddacie się prawdziwie 
i całkowicie temu Dzieciątku, 
które narodziło się dla nas, 
odnajdziecie całe szczęście, 
jakiego pragniecie.

11 grudnia, św. Marii Maravillas od Jezusa (1891-1974) ŚWIĘTY TYGODNIA
Karmelitanka bosa, opatka, dziewica

Z ŻYCIA DUSZPASTERSTWA 
MŁODZIEŻY

W sobotę, 25 listopada br. w Gdańsku Oliwie odbyła się pielgrzymka liturgicznej 
służby ołtarza naszej archidiecezji. Ten dzień był wyjątkowy również dla naszej 
para�i, ponieważ jeden z naszych lektorów, Szymon Reinke, został tego dnia 
mianowany na ceremoniarza. Ceremoniarz to osoba, która odpowiada 
za przygotowanie i prawidłowy przebieg liturgii. 

Ewangelia: (gr. euangelion - 
‘dobra nowina’) - słowo to 
było używane w języku 
potocznym i  oznaczało 
pomyślną wieść, najczęściej 
dotyczącą odniesionych 
zwycięstw. Szczególnego, 
r e l i g i j n e g o  z n a c z e n i a 
n a b i e r a  w  N o w y m 
Te s t a m e n c i e .  J e z u s , 
odwołując się do proroctwa 
Izajasza,  s iebie  nazywa 
zwiastunem Ewangel i i . 
Później termin ten stał się 
określeniem całej Jego nauki, 
a podjęte przez uczniów 
dzieło przekazywania tej 
n a u k i  n a z y w a n e  j e s t 
g ł o s z e n i e m  Ew ang e l i i . 
Miano Ewangelii noszą także 
s p i s a n e  o p o w i a d a n i a 
o Jezusie, włączone do Pisma 
Świętego, a także specy�czny 
gatunek literacki, którym 
posłużyli się autorzy tych 
pism.


