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.

Co to są Gorzkie Żale?

?

PRZEŻYĆ WIELKI POST

Gorzkie Żale to typowo polskie nabożeństwo pasyjne. Początki tego nabożeństwa sięgają
pierwszej połowy XVIII wieku. W tamtym czasie magnateria i mieszczanie tworzyli tzw.
bractwa, czyli grupy modlitewne zajmujące się m.in. organizowaniem nabożeństw czy
procesji. Poszczególne bractwa często rywalizowały ze sobą m.in. o pierwszeństwo
i sposoby przeprowadzania modlitw. Wynikiem jednego z takich sporów były właśnie
Gorzkie Żale, które po raz pierwszy zostały uroczyście odprawione w I niedzielę Wielkiego
Postu, 13 marca 1707 r. w kościele Misjonarzy Świętego Krzyża w Warszawie. Z czasem
nabożeństwo to, rozpropagowane przez księży misjonarzy, zyskało popularność
i otrzymało akceptację Stolicy Apostolskiej. Gorzkie Żale składają się z trzech części
poruszających kolejne etapy męki Chrystusa. Struktura nabożeństwa swobodnie nawiązuje
do modlitw brewiarzowych, a treść opiera się na tekstach ewangelicznych oraz ze Starego
Testamentu, zwłaszcza z Księgi Izajasza. Warta uwagi jest także oprawa liturgiczna: Gorzkie
Żale od samych początków odprawia się przy wystawionym Najświętszym Sakramencie,
a jego stałą częścią jest okolicznościowe kazanie pasyjne. W naszej para i Gorzkie Żale
mamy w niedziele o godz. 17.00.
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych, za co Kościół udziela odpustu
zupełnego pod zwykłymi warunkami (brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu,
nawet powszedniego [jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust
cząstkowy]; stan łaski uświęcającej [brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego] lub
spowiedź sakramentalna; przyjęcie Komunii świętej; odmówienie modlitwy [np. "Ojcze
nasz" i "Zdrowaś Mario"] w intencjach Ojca Świętego [nie chodzi o modlitwę w intencji
samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem
ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież]).
Droga Krzyżowa (piątek) - godz. 8.00 (dla dorosłych); godz. 17.30 [dla dorosłych, co
drugi tydzień z udziałem dzieci (23.02; 09.03; 23.03)]; godz. 20.00 (z udziałem młodzieży) ; godz. 16.00 na Kalwarii Wejherowskiej (kościół św. Anny, oo. franciszkanie)
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu, godz. 17.00
Kurs przedmałżeński w naszym dekanacie odbędzie się od 24 lutego do 2 marca
w konwikcie przy para i św. Leona Wielkiego. Spotkania będą się rozpoczynać
codziennie, o godz. 19.00. Na stronie internetowej podaliśmy również opcjonalne
terminy kursów weekendowych odbywających się Gdańsku. Informujemy, że decyzją
władz kościelnych, na terenie Polski nie uznawane są kursy prowadzone drogą
internetową.
Spotkanie dla rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania odbędzie się
w najbliższą środę, o godz. 19.15 w kościele.

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, Szymon Reinke, Patryk Lis, Konrad Oryl, 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
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Powinniśmy modlić się do Ducha Świętego i Go upraszać,
gdyż wszyscy potrzebujemy w najwyższym stopniu Jego
pomocy i obrony. Jesteśmy ubodzy, słabi, obciążeni
troskami, skłonni do złego, dlatego zwracajmy się do Tego,
który jest niewyczerpanym źródłem mocy, pociechy i łaski.
Leon XIII

Nasza pustynia

SŁOWA EWANGELII
WEDŁUG MŁODYCH

Bywają takie chwile, w których można odnieść wrażenie, że życie
nieustannie rzuca nam kłody pod nogi. Często próbując sobie z nimi
poradzić, przerastają nas. Problemy stają się coraz większe
i trudniejsze do zniesienia. W takich właśnie momentach najciężej
jest się oprzeć pokusie i łatwiej możemy wpaść w sidła grzechu.
Człowiek sam z natury jest bardzo słaby i samemu w beznadziejnych
sytuacjach zdziała niewiele. Można się zatracić na takiej „pustyni”,
zgubić drogę, zwątpić. Dlatego powinniśmy brać przykład z Jezusa.
Gdy sam przebywał na pustyni aż 40 dni, nieustannie będąc
kuszonym przez szatana, poddawał się łasce Bożej. Dzięki temu oparł
się wszelkim pokusom i nawet aniołowie mu usługiwali. Bóg nie
pozwolił Mu się zagubić, zwątpić czy zginąć w grzechu. Nie.
Powinniśmy postępować tak jak Chrystus i gdy w naszym życiu
zaczynają dziać się straszne rzeczy, gdy nie mamy już na nic sił, mamy
ochotę się poddać, jesteśmy wyprowadzeni na życiową „pustynię”.
Oczy nasze powinny zwrócić się ku Bogu. Zaufać Mu i trwać przy
Nim. Problemy nie muszą odejść natychmiast, jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki. Lecz jeśli wytrwamy w wierze, zaufamy Bogu
i będziemy iść przez tę „pustynię” z Nim, owoce takiego
bezgranicznego zaufania będą wspaniałe. „Czas się wypełnił i bliskie
jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”
Piotr Miotk

Posypywanie popiołem

LITURGICZNE
CZY WIESZ, ŻE...

W zeszłym tygodniu, w środę popielcową, kapłan sypał na nasze
głowy popiół. Wypowiadał wtedy następujące słowa: „Prochem jesteś
i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Znak ten wyraża pokutę, która nam będzie towarzyszyć przez czas
Wielkiego Postu. Zwyczaj posypywania głów popiołem pojawił się już
w VIII w. zaś obowiązkowy stał się w wieku XI. Popiół pochodzi
z palm, które zostały pobłogosławione w ubiegłym roku, w Niedzielę
Palmową.
Szymon Reinke

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie

BÓG MÓWI DZISIAJ
Rdz 9, 8-15

Przymierze Boga z Noem po potopie
Czytanie z Księgi Rodzaju
Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: «Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym
potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze
zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim
zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona
wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię». Po czym Bóg
dodał: «A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na
wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy
rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje
przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już
nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia».
Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 25, 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: por. 10)
Ref.: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * naucz mnie
chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie
w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność
Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność

Z życia duszpasterstwa młodzieży
Nowy semestr, nowy styl naszej wspólnoty młodzieżowej!
Po pierwszym półroczu w naszej młodzieżowej wspólnocie nadszedł
czas na podsumowania i postawienie nowych celów. Symbolem
„porządków” jest nowa nazwa. "Concordia" (bo tak wspólnota będzie
się nazywać), z języka łacińskiego można przetłumaczyć jako zgoda,
jedność, harmonia. Słowo to ukrywa jednak jeszcze jedno znaczenie:
con-cordia dosłownie można przetłumaczyć jako "serca razem".
Nazwa ma wytyczyć nowy, ambitny kierunek naszej duchowej pracy. Przede wszystkim chodzi o
uzyskanie jedności i zgody z samym sobą - harmonia duszy, psychiki i ciała to podstawa
szczęśliwości człowieka. Osiąganie takiej równowagi da nam silną podstawę, by tworzyć
wspólnotę ludzką - i między sobą, i w innych środowiskach, w których na co dzień żyjemy
(rodziny, szkoły, przyjaciele...). Symbolicznym wyrazem tych treści jest logo naszej wspólnoty swobodnie opadająca czerwona wstęga tworząca kształt serca, którego częścią jest krzyż symbol nieskończonej miłości Boga do człowieka, co stanowić powinno centrum każdej
chrześcijańskiej wspólnoty. Dziękujemy za projekt rmie ABAT z Wejherowa. Jeśli macie ochotę
być na bieżąco z naszymi różnorakimi aktywnościami, polubcie nas na facebook’u:
https://www.facebook.com/ConcordiaWejherowo/

Drugie czytanie 1 P 3, 18-22
Woda chrztu nas ocala
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła
Najdrożsi:
Chrystus raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga
przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. W Nim poszedł
ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni
Noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz,
zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie
nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga –
dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba,
gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Władze, i Moce.
Oto słowo Boże.

Aklamacja Mt 4, 4b
Chwała Tobie, Słowo Boże
Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika,
lecz aby się nawrócił i miał życie.
Chwała Tobie, Słowo Boże

Ewangelia Mk 1, 12-15
Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie
zaś Mu usługiwali
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię.
A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony
przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś
Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus
przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą.
Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
Oto słowo Pańskie.

23 lutego, św. Polikarp ze Smyrny (69-155)
biskup, zaliczany do ojców apostolskich, czyli bezpośrednich
uczniów apostołów.

S Z A T A N – (gr. diabolos - ‘oskarżyciel’,
‘oszczerca’; nazywany również szatanem) najczęściej nazwa ta odnosiła się do anioła,
który sprzeciwił się Bogu i został od Niego
odsunięty. W Nowym Testamencie diabeł
ukazany jest jako zaciekły przeciwnik Boga
i królestwa Bożego, ojciec kłamstwa. Dąży on do
zburzenia harmonii p omiędzy B ogiem
a człowiekiem. Jezus, urzeczywistniając
przebaczającą miłość Boga, jest tym, który
niszczy dzieło diabła i pozbawia go
jakiejkolwiek władzy. Diabeł, choć został
pokonany na krzyżu, ciągle zagraża ludziom.
W jego sidła wpadają ci, którzy świadomie
odwracają się od Boga lub szukają kontaktu ze
złym duchem. Uwolnić od jego wpływu może
tylko Bóg, który udziela takiej władzy także
ludziom powołanym do tej posługi w Kościele.

ŚWIĘTY TYGODNIA

W tym zatem trwajcie i naśladujcie przykład Pana. Mocni niezachwiani
w wierze, miłujcie braci, kochajcie się wzajemnie, zjednoczeni w prawdzie,
uprzedzajcie jedni drugich w łagodności Pana, nikim nie pogardzajcie.
Kiedy możecie czynić dobrze, nie zwlekajcie, bo jałmużna wyzwala od
śmierci. Wszyscy bądźcie poddani sobie nawzajem i zachowujcie się wśród
pogan bez zarzutu, aby dzięki waszym dobrym uczynkom i was samych
chwalono i nie bluźniono z waszego powodu Panu. A biada temu, kto
sprawia, że inni bluźnią Pańskiemu Imieniu. Uczcie zatem wszystkich
mądrości w jakiej i wy sami żyjecie.

