
Msza święta Wieczerzy Pańskiej, będąca punktem rozpoczynającym obchody Triduum Paschalnego 
koncentruje naszą uwagę wokół tajemnicy Eucharystii i nierozłącznego z nim sakramentu święceń 
kapłańskich. Liturgia rozpoczyna się od uroczystej procesji wejścia. Dokumenty Kościoła zalecają, by 
ta Msza św. była koncelebrowana (sprawowana przez wszystkich prezbiterów obecnych w danej 
wspólnocie). Koncelebra jest bowiem wyrazem jedności kapłaństwa. Warto zaznaczyć, że Msza św. 
rozpoczyna się wobec pustego tabernakulum. Ma to oznaczać nieustanną „nowość” i „świeżość” 
sprawowanej O�ary Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek Eucharystia się zaczęła. Podczas tej liturgii 
po raz ostatni przed Wielkanocą słyszymy hymn Chwała na wysokości Bogu i bicie dzwonów. Mycie 
stóp dwunastu osobom ma przypomnieć wyświęconym o ich służebnej wobec ludu Bożego roli (na 
wzór Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz, aby służyć). Po Eucharystii Najświętszy 
Sakrament zostaje przeniesiony do Kaplicy Adoracji, zwanej niekiedy ciemnicą. Miejsce to (według 
polskiej pobożności) ma przenieść nas duchowo do więzienia, w którym Chrystus oczekiwał na wyrok 
oraz ma zachęcić Kościół do trwania przy swoim Oblubieńcu. Przepisy liturgiczne sugerują jednak, by 
wystrój Kaplicy Adoracji zachęcał do dziękczynienia i uwielbienia Boga za dar eucharystycznej 
obecności Jezusa w Kościele. Po zakończeniu liturgii – na znak opuszczenia Jezusa przez apostołów – 
z ołtarza zdejmuje się obrus i wszelkie inne ozdoby.

SOBOTA
 Godz. 18.30 – Msza św. z nauką wstępną
NIEDZIELA
 Godz. 6.30, 8.00, 9.45, 11.00 (dzieci); 12.15; 

18.30 – Msze święte z nauką rekolekcyjną
 Godz. 17.00 – Gorzkie Żale z nauką 

rekolekcyjną
PONIEDZIAŁEK
 Godz. 7.30 – Msza św. z nauką ogólną.
 Godz. 15.00 – Nabożeństwo Słowa Bożego 

z nauką dla dzieci  klas 0 - 3
 Godz. 16.00 – Nabożeństwo Słowa Bożego 

z nauką dla dzieci klas 4-6
 Godz. 17.00 – Nabożeństwo Słowa Bożego 

z nauką dla młodzieży gimnazjalnej + 7 klasa
 Godz. 18.30 – Msza św. z nauką ogólną
 Godz. 20.00 - Spotkanie dla młodzieży 

licealnej, studentów i pracujących 
WTOREK
 Godz. 7.30 – Msza św. z nauką ogólną
 Godz. 8.00 – 10.00 - Spowiedź święta
 Godz. 15.00 – Nauka dla dzieci klas 0 - 3
 Godz. 15.30 – Nabożeństwo pokutne klas

 4 -7 i gimnazjum 

Pierwszy dzień Triduum Paschalnego PRZEŻYĆ WIELKI POST?
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Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej para�i pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie 
przygotowywany przez członków Wspólnoty Młodzieżowej Concordia. Niniejszy numer zredagował zespół 
w składzie: Oliwia Lejman, Maciej Klamrowski, Paweł Głowacki, Paulina Bieszke, ks. Krzysztof Borysewicz, 
ks. Piotr Żynda. Skład edytorski: DlaPara�i.com. Przed kościołem młodzi zbierają dobrowolne drobne o�ary, 
z których pokryte zostają koszty druku. Ewentualna nadwyżka pomaga w s�nansowaniu akcji podejmowanych 
przez Duszpasterstwo Młodzieży. Masz pytania, uwagi? Napisz do nas: biuletynczuwam@gmail.com

Czuwam

! BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

LITURGICZNE 
CZY WIESZ, ŻE...

Okres Wielkiego Postu narzuca nam pewien sposób wystroju oraz 
atmosfery w kościele. Przy ołtarzu nie powinno się ustawiać 
kwiatów ani innych ozdób. Kapłan do sprawowania liturgii używa 
�oletowych szat, czyli koloru symbolizującego pokutę i post. 
Warto również zwrócić uwagę, że pieśni liturgiczne śpiewane 
w trakcie liturgii mają inny charakter, niż w okresie zwykłym. Są 
spokojniejsze i bardziej stonowane, a ich tematyka dotyczy 
głównie postu, pokuty i męki Chrystusa. Na Mszy nie śpiewa się 
również Alleluja.  

Wielki Post

Dzisiejsza Ewangelia wyraźnie nas upomina i przywołuje nas do 
porządku. Świątynia jest symbolem naszego wnętrza, naszej duszy, 
która ma być czysta, aby mogła w niej przebywać chwała Boga. 
Jednak my często o tym zapominamy, „brudząc” naszą duszę 
wszechobecnymi grzechami. Naszym życiem kieruje praca, 
pieniądz i pogoń za nieosiągalnym. I wtedy właśnie potrzebne jest 
oczyszczenie, czyli spowiedź. W tym momencie do naszej duszy- 
świątyni, wchodzi Jezus i robi ogromne porządki. Tylko my tych 
porządków musimy chcieć, musimy chcieć zmian. Ojciec zawsze 
daje nam prawo wyboru. Mamy wolną wolę. Tylko od nas zależy co 
jest dla nas ważne, jakim systemem wartości chcemy się w życiu 
kierować. Bóg zawsze czeka z otwartymi ramionami na swoje 
zagubione dzieci. Wielki Post jest dobrą okazją do tego, aby na 
chwilę się zatrzymać, przewartościować pewne sprawy, coś 
zmienić, oczyścić swojego ducha.  Zaprowadzić ład w swoim życiu 
wewnętrznym.  Zacząć dostrzegać to, co nie dostrzegalne, usłyszeć 
to, na co zawsze byłem głuchy. Wyciszyć się i ze spokojem 
i ufnością oddać się w ręce Ojca.

Oliwia Lejman

Maciej Klamrowski 

Św. Zenon z Werony

Któż nie pojmuje tego, że te wszystkie rzeczy łączą się 
z niebieskimi tajemnicami? Leniwa, nędzna i smutna zima 
symbolizuje służbę bożkom i ziemskie przyjemności. 
Wiosna zaś jest świętym źródłem – z niej rodzą się kwiaty. 
Także Kościół poprzez Ducha Świętego rodzi piękne kwiaty 
Kościoła. 

Czas na porządki SŁOWA EWANGELII 
WEDŁUG MŁODYCH

Na czas Wielkiego Postu zawieszamy odpowiedzi na Wasze pytania. Wrócą po 
Wielkanocy. W ich miejsce proponujemy wtajemniczanie w wielkopostne i świąteczne 
symbole. By święta wielkanocne, do których się przygotowujemy faktycznie PRZEŻYĆ. 

 Godz.  16.00 –  Spowiedź  św.  dzieci 
i młodzieży

 Godz. 17.00 – Spowiedź św. dla dorosłych
 Godz. 18.30 – Msza św. z nauką ogólną
 Godz. 20.00 - Spotkanie dla młodzieży 

licealnej, studentów i pracujących 
ŚRODA
 Godz. 7.10 - Godzinki
 Godz. 7.30 – Msza św. z nauką ogólną
 Godz. 15.30 – Msza św. dla dzieci klas 0 - 6
 Godz. 16.30 – Msza św. dla młodzieży 

gimnazjalnej + 7 klasa
 Godz. 18.30 – Msza św. z nauką ogólną 

i zakończenie rekolekcji
 Rekolekcje poprowadzi ks. Jan Wójcik, który 

od 2014 r. jest proboszczem w Rohatyniu 
i Lipówce na Ukrainie. 

 W czasie rekolekcji (od poniedziałku do 
środy) nie będzie Mszy św. o 18.00. 

Rekolekcje poprowadzi ks. Jan Wójcik, który od 
2014 r. jest proboszczem w Rohatyniu i Lipówce 
na Ukrainie.
W czasie rekolekcji (od poniedziałku do środy) 
nie będzie Mszy św. o 18.00.



BÓG MÓWI DZISIAJLiturgia Słowa

Ogłoszenie przykazań Bożych
Czytanie z Księgi Wyjścia
W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: „Ja jestem Pan, twój Bóg, którym cię wywiódł 
z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz 
czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi 
nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im 
służył, ponieważ Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na 
synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś 
łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań. Nie będziesz 
wzywał imienia Boga twego, Pana, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który 
wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz 
pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci twego Boga, 
Pana. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja 
córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka 
pośród twych bram. Bo w sześciu dniach uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest na 
nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. 
Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą twój Bóg, Pan, da tobie. Nie będziesz 
zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu 
kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony 
bliźniego twego ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej 
rzeczy, która należy do bliźniego twego”. 

Oto słowo Boże.

Ref.: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, 
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka 
mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, 
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, sądy Pana 
prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. Cenniejsze 
nad złoto, nad złoto najczystsze, słodsze od miodu 
płynącego z plastra.

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne

Psalm responsoryjny Ps 19, 8. 9. 10. 11

Pierwsze czytanie   Wj 20, 1-17

Aklamacja J 3, 16

Zapowiedź męki i zmartwychwstania
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. 
W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki 
i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas 
sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze 
świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, 
a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: 
„Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. 
Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość 
o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do 
Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy 
czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja 
w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: 
„Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz 
w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. 
Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że 
to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu 
świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które 
czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich 
znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam 
bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.

Ewangelia J 2, 13-25

Chwała Tobie, Słowo Boże
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; 
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
Chwała Tobie, Słowo Boże

Oto słowo Pańskie.

Zachariasz Ferreri (legat papieski) pisał o nim: Z miłości Bożej 
wypływała jego miłość bliźniego. Wspierać ubogich wedle potrzeby 
stosownym zasiłkiem, dźwigać upadłych, pocieszać zbolałych, wyzwalać 
uciśnionych, spiesznie ratować wszelką nędzę było dla niego największym, 
jedynym szczęściem na ziemi.

Z życia duszpasterstwa młodzieży

Od stycznia tego roku razem z Wiktorem Domerackim bierzemy udział w kursie lektorskim, 
który odbywa się w Gdyni. W trakcie kursu uczestniczymy w wykładach z zakresu: teologii 
ogólnej, teologii biblijnej, liturgiki, fonetyki oraz emisji głosu. Spotkania odbywają się raz w 
miesiącu. Po zdanych egzaminach biskup udzieli nam funkcji lektora.

ŚWIĄTYNIA – budowla wzniesiona 
w Jerozolimie, w której złożono Arkę 
Przymierza, symbol obecności Boga 
pośród ludu izraelskiego. Stanowiła 
centrum życia religijnego i społecznego 
Izraela od czasów monarchii (X w. przed 
Chr.) aż do jej ostatecznego zburzenia 
w 70 r. po Chr. Według opisu z 1Krl 6 - 9, 
ś w i ąt y n i ę  z bu d ow ano  n a  p l an i e 
prostokąta o wymiarach ok.27 m na 9 m i 
podzielono na trzy części: przedsionek, 
nawę główną, zwaną miejscem świętym, 
i  w ydzie lone  zas łonami  mie j s ce 
najświętsze, w którym przechowywano 
Arkę Przymierza.  Świątynia była 
oddzielona dziedzińcem od pałacu 
k r ó l e w s k i e g o,  a  c a ł y  k o m p l e k s 
budynków usytuowano na wielkim placu 
otoczonym murem. Przed świątynią stał 
wielki ołtarz o�arny. Jej  wnętrze 
wyłożone było drewnem cedrowym 
pokrytym złotem. Umieszczono tam 
z ł o t y  o ł t a r z ,  d z i e s i ę ć  z ł o t y c h 
świeczników i sprzęty liturgiczne. Do 
wnętrza świątyni mogli wchodzić tylko 
wybrani, a do miejsca najświętszego 
wyłącznie najwyższy kapłan, raz w roku. 
Na terenie świątynnym składano 
codzienne o�ary całopalenia i kadzenia. 
Każdy Żyd przynajmniej raz w roku miał 
obowiązek odbyć pielgrzymkę do 
świątyni. Jezus aprobował świątynne 
praktyki, sam w nich uczestniczył, ale 
p o t ę p i a ł  p r z e s a d n y  f o r m a l i z m 
i zapowiedział jej zniszczenie.

Drugie czytanie 1 Kor 1, 22-25

Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą
Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Gdy Żydzi żądają, znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, 
który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak 
spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest 
głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

Oto słowo Boże. 

ŚWIĘTY TYGODNIAsyn Kazimierza Jagiellończyka; uczeń m.in. Jana Długosza; miłował się w czytaniu 
Pisma Świętego i żył Nim; gorąco się modlił; budował kościoły i klasztory.

4 marca Święty Kazimierz (1458-1484)

Paweł Głowacki


