
Od czego zależy dobór tekstów Pisma Świętego
odczytywanych w kościele? PARAFIANIE PYTAJĄ?

Ogłoszenia para�alne

Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej para�i pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie przygotowywany 
przez członków Wspólnoty Młodzieżowej Concordia. Niniejszy numer zredagował zespół w składzie: Piotr Miotk, 
Bartłomiej Rezmer, Jakub Zadomski, Paulina Bieszke, Dominic Cannon, Zo�a Lasota-Grubba, 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 podejmo-
wanych przez Duszpasterstwo Młodzieży. Masz pytania, uwagi? Napisz do nas: biuletynczuwam@gmail.com

! BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Jeśli macie jakieś pytania związane z wiarą, duchowością, życiem para�i, możecie je 
przesyłać na adres podany w stopce redakcyjnej lub zapisane na kartkach przynosić do 
zakrystii.

LITURGICZNE 
CZY WIESZ, ŻE...

Skłon w liturgii ukazuje cześć i szacunek wobec osoby lub znaku. 
Wyróżniamy dwa rodzaje skłonów – głowy i ciała. Pierwszy wykonuje 
się podczas wymawiania imion Trójcy Świętej, Maryi oraz świętego, 
którego wspomina się danego dnia. Skłon głowy wykonują również 
ministranci, którzy pełnią daną posługę wobec celebransa. Natomiast 
skłon ciała wykonują wszyscy wierni, przechodząc w trakcie Eucharystii 
przed ołtarzem oraz w trakcie odmawiania Wyznania wiary na słowa: 
„I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się 
człowiekiem”. Celebrans wykonuje skłon ciała w różnych momentach 
Mszy św.: modląc się przed odczytaniem Ewangelii, w trakcie 
przygotowania darów o�arnych oraz wypowiadając słowa konsekracji.

Skłony

Każdy z nas już od najmłodszych lat słyszał o Niebie. Ludzkość przez 
wiele lat próbowała przedstawiać to miejsce na różne sposoby. 
W malarstwie, kinematogra�i, piosenkach, itd. Myślę też, że każdy 
człowiek zastanawiał się choć raz w swoim życiu jak tam jest?, czy 
faktycznie jest tam tak pięknie? co jeśli nie tra�ę do Nieba? Sądzę, że takie 
same pytania zadawali Jezusowi Jego uczniowie. Chrystus kilkukrotnie 
próbuje wytłumaczyć jakie jest Niebo. Mówiąc o Królestwie Bożym, daje 
nam zrozumieć, że nie jest to rzeczywistość taka sama, jak nasze życie na 
ziemi. Królestwo moje nie jest z tego świat - mówił. W dzisiejszej 
Ewangelii Jezus porównuje Królestwo Boże do ziarna gorczycy. Próbuje 
nieco zobrazować jak może wyglądać Niebo oraz jak potężne jest jego 
Królestwo. Wydaje mi się, że w tej przypowieści Chrystus próbuje nam 
przekazać o wiele ważniejsze przesłanie, a mianowicie dar życia 
wiecznego w Królestwie Bożym, a raczej jak je osiągnąć. Ziarnem jest 
tutaj nasza wiara w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Wiara 
w nasze odkupienie, w życie wieczne w Królestwie Bożym. Jeżeli zasieje 
się ziarno, trzeba również je pielęgnować, podlewać, wyrywać chwasty. 
Tak właśnie i my musimy pielęgnować naszą wiarę poprzez sakramenty, 
udzielanie się we wspólnocie Kościoła, modlitwę i wzajemną miłość. 
Bóg pokazuje nam, że droga do królestwa Bożego jest w Nim.

Jak w niebie

Piotr Miotk

Bartłomiej Rezmer

xkb

SŁOWA EWANGELII 
WEDŁUG MŁODYCH
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Kto napełniony jest Duchem Świętym, ten przemawia 
różny mi językami. Różne języki to różne sposoby 
świadczenia o Chrystusie. Przemawiamy nimi wtedy, gdy 
inni widzą je w nas. Mowa jest skuteczna wtedy, kiedy 
przemawiają czyny. św. Antoni z Padwy

 Nabożeństwa czerwcowe sprawujemy w łączności 
z wieczorną Mszą Świętą o 18.30.

 Wszystkich pielgrzymów, gospodarzy i przyjaciół 
Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej z Helu na Jasną 
Górę zapraszamy na spotkanie 24 czerwca. 
Rozpocznie się ono o 14.00 w kościele św. Jakuba 
i św. Mikołaja w Mechowie Mszą świętą. Po 
Eucharystii druga część spotkania odbędzie 
w plebanii. 

 Planujemy pięciodniową pielgrzymkę w terminie 
od 28 września do 2 października br., z okazji 100-
lecia odzyskania niepodległości. Na trasie 
pielgrzymki znajdą się trzy polskie stolice – 
Gniezno, Kraków i Warszawa. Koszt: 590 zł. 
Szczegółowe informacje i zapisy u ks. Krzysztofa.

 W związku ze zbliżającymi się wakacjami 
podpowiadamy rodzicom, by pamiętali o zwró-
ceniu się do organizatorów kolonii i obozów, na 
które posyłają swoje dzieci, by stworzono im możli-
wość uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii. 
Rodzice mają takie prawo, ale i moralny obowiązek.

Sobór Watykański II nakazał ob�ciej zastawić dla wiernych stół słowa Bożego, szerzej otworzyć 
skarbiec biblijny, aby w ustalonym przeciągu lat odczytać wiernym ważniejsze części Pisma 
świętego. Nauka ta znalazła odzwierciedlenie w układzie Lekcjonarza Mszalnego, czyli księgi 
(a właściwie siedmiu ksiąg, bo tyle tomów liczy lekcjonarz), z której odczytuje się fragmenty 
Biblii podczas celebracji liturgicznych. Czytania dobrane są tak, by ilustrowały duchowość 
i charakter poszczególnych okresów roku kościelnego czy obrzędów, podczas których się je 
odczytuje. Nie powinno zatem dziwić, że w Adwencie, Boże Narodzenie, Wielki Post 
i Wielkanoc (z wyjątkiem niedziel) słyszymy rokrocznie te same czytania. By jednak 
urozmaicić biblijną strawę, Kościół wprowadził cykliczność lektury wybranych fragmentów. 
I tak niedzielne czytania słyszymy co trzy lata (rok A, B, C), zaś teksty dni powszednich okresu 
zwykłego występują w cyklu dwuletnim (rok I i II). We wspomnienia (święta, uroczystości) 
ku czci świętych, Kościół przywołuje (według uznania księdza przewodniczącego liturgii) 
takie fragmenty Biblii, które ilustrują duchowe życie patrona lub – jeśli jest to święty znany 
z Biblii – po prostu opowiadają znaczące epizody z jego życia. 



BÓG MÓWI DZISIAJLiturgia Słowa

Bóg wywyższa drzewo niskie
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
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».

Oto słowo Boże.

Ref.: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, * 
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

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

Pierwsze czytanie Ez 17, 22-24

Aklamacja

Rozwój królestwa Bożego
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 przy-
powieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś 
objaśniał wszystko swoim uczniom.

Ewangelia Mk 4, 26-34

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

Oto słowo Pańskie.

Powinno się być dobrym jak chleb. 
Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, 
z którego każdy może kęs dla siebie ukroić 
i nakarmić się, jeśli jest głodny.

Z życia duszpasterstwa młodzieży

W minionym tygodniu odbyło się ognisko, na które zostaliśmy zaproszeni przez Wspólnotę 
Młodzieżową Lux Cordis z para�i św. Brata Alberta w Gdańsku Przymorzu.  Członkowie tej 
wspólnoty przygotowali i przeprowadzili we wrześniu rekolekcje dla nas, a w listopadzie wraz z 
nami prowadzili podobne dla kandydatów do bierzmowania z naszej para�i. A w nadmorskim 
Parku Reagana bawiliśmy się świetnie! Troszkę potańczyliśmy, pośpiewaliśmy oraz pogadaliśmy!  

Drugie czytanie 2 Kor 5, 6-10

Staramy się podobać Bogu
Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Dominic Cannon

PRZYPOWIEŚĆ – (gr. parabole - ‘porównanie’, 
‘zestawienie’) - krótkie opowiadanie o pod-
wójnym znaczeniu (dosłownym i przenośnym), 
oparte na trzech podstawowych zasadach: 
narracji, metaforze oraz zwięzłości. Pierwszą 
warstwę znaczeniową tworzą treści, które w jakiś 
sposób odnoszą się do życia słuchaczy. 
Przedstawiana historia ma ich sprowokować do 
zinterpretowania - poprzez porównanie - treści 
przypowieści w kontekście własnego życia i do 
wyciągnięcia wniosków natury dydaktyczno-
religijnej. Przypowieści Jezusa można podzielić 
na trzy rodzaje. Pierwszy tworzą tzw. przy-
powieści właściwe, w których przedstawienie 
konkretnej sytuacji z życia codziennego ma 
wyrazić rzeczywistość religijną (np. przy-
powieść o ziarnku gorczycy lub zaginionej 
owcy). Drugi rodzaj stanowi parabola, w której 
opowiadana historia jest tak nietypowa, że 
słuchacze mogą wątpić, czy rzeczywiście 
zaistniała (np. przypowieść o dziesięciu 
pannach). Ostatni typ przypowieści to tzw. 
opowiadanie paradygmatyczne, gdzie nie ma 
przeniesienia znaczenia z jednej rzeczywistości 
na drugą, lecz następuje zilustrowanie pewnej 
idei religijno-moralnej za pomocą jakiegoś 
szczególnego przypadku (np. przypowieść 
o faryzeuszu i celniku). Przypowieści nie należy 
utożsamiać z alegorią. W tej drugiej każdy 
element opowiadania ma odrębne odniesienia 
symboliczne, przypowieść natomiast ma tylko 
jedno, bardzo czytelne odniesienie religijne 
oparte na zestawieniu porównawczym. 

ŚWIĘTY TYGODNIAzałożyciel zgromadzenia Braci Albertynów i Sióstr Albertynek, opiekun 
biednych i bezdomnych, czciciel św. Franciszka z Asyżu; 

17 czerwca, św. Brat Albert Chmielowski (1845-1916)

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.

Oto słowo Boże. 


