Trzymacie w ręku ostatni przedwakacyjny numer naszego biuletynu. Wraz z księżmi i członkami
Wspólnoty Młodzieżowej Concordia zastanawiamy się, czy wydawanie „Czuwam” miałoby sens po
wakacjach... Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która pomoże nam rozwiać
wątpliwości w tym temacie i podjąć odpowiednią decyzję.
Nr 25(30)/2018

1. Z biuletynu korzystam (można zaznaczyć kilka
odpowiedzi):
a. zanim rozpocznie się liturgia (przygotowuję się)
b. podczas liturgii (pomaga mi skupić uwagę na
tekstach)
c. w domu
d .…………………………………………(inna
odpowiedź)
2. Prosimy o ocenę poszczególnych rubryk
biuletynu (1 – słabo, 5 – wspaniale)
a. Słowa Ewangelii według młodych. Czytam
zawsze/czasami/nigdy.
przydatność (w życiu duchowym)
1 2 3 4 5
ciekawość
1 2 3 4 5
b. Liturgiczne Czy wiesz, że…
przydatność (w życiu duchowym)
1 2 3 4 5
ciekawość
1 2 3 4 5
c. Wypowiedź na temat Ducha Świętego. Czytam
zawsze/czasami/nigdy.
przydatność (w życiu duchowym)
1 2 3 4 5
ciekawość
1 2 3 4 5
d. Z życia duszpasterstwa młodzieży. Czytam
zawsze/czasami/nigdy.
przydatność
1 2 3 4 5
ciekawość
1 2 3 4 5

Wolne uwagi na temat biuletynu:

e. Teksty Liturgii Słowa. Czytam
zawsze/czasami/nigdy.
przydatność (w życiu duchowym)
1 2 3 4 5
f. Ciekawostka biblijna (notatka na żółtym tle).
Czytam zawsze/czasami/nigdy.
przydatność (w życiu duchowym)
1 2 3 4 5
ciekawość
1 2 3 4 5
g. Para anie pytają. Czytam zawsze/czasami/nigdy.
przydatność (w życiu duchowym)
1 2 3 4 5
ciekawość
1 2 3 4 5
h. Ogłoszenia para alne. Czytam
zawsze/czasami/nigdy.
przydatność
1 2 3 4 5
ciekawość
1 2 3 4 5
i. Święty tygodnia
przydatność (w życiu duchowym)
1 2 3 4 5
ciekawość
1 2 3 4 5
j. Szata gra czna
1 2 3 4 5

Imię: ...................................................................
Nazwisko: ...........................................................

.................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Wypełnione i podpisane ankiety można przynosić do zakrystii lub wrzucać do koszyka z „tacą”.
Spośród oddanych ankiet, 2 września podczas Mszy św. o 11.00, zostaną wylosowane nagrody.
Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej para i pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie przygotowywany przez
członków Wspólnoty Młodzieżowej Concordia. Niniejszy numer zredagował zespół w składzie: Agata Ambroży, Mikołaj
Mazurkiewicz, Paulina Pranga, 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 podejmowanych przez Duszpasterstwo Młodzieży. Masz pytania, uwagi?
Napisz do nas: biuletynczuwam@gmail.com

24 czerwca 2018 r.
Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

Jak wiele Duch Święty daje światu… miłość rozwiewającą niepewność, miłość
pokonującą lęk przed zdradą, miłość niosącą w sobie wieczność, prawdziwą
miłość, która wprowadza nas w trwałą jedność!
Benedykt XVI
wspólne wyjazdy
i akcje oraz rówieśnicza
zabawa; to wspólna praca dla
dobra wspólnoty para alnej,
czego przykładem jest
niniejszy biuletyn.

Wspólnota Młodzieżowa CONCORDIA istniejąca przy naszej
para i to około pięćdziesięcioosobowa grupa młodych ludzi
spotykających się systematycznie w każdy poniedziałek. To
formacja przez modlitwę i re eksję nad ważnymi dla
wkraczających w dorosłość chrześcijan prawdami wiary; to
Biuletyn „Czuwam” to:
▪ trzydzieści lepiej przeżytych niedzielnych Mszy
Świętych przez to, że Słowo Boże nie tylko można
słyszeć, ale i śledzić czytany tekst a ponadto
przybliżyć sobie ciekawostki związane z Biblią
oraz z liturgią;
▪ zaproszenie do re eksji nas tekstem Ewangelii;
▪ poznawanie Ducha Świętego, dzięki zamieszczanym fragmentom wypowiedzi teologów
i papieży w związku z hasłem roku duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem
Świętym”;
▪ ułatwiony dostęp do ogłoszeń para alnych;
▪ odpowiedzi na różne pytania związane z wiarą;
▪ kronika wydarzeń dotyczących życia wspólnoty

młodzieżowej;
▪ zintegrowana wokół dzieła młodzież (!);
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do sukcesu biuletynu
„Czuwam”! Mamy nadzieję, że po wakacyjnej
przerwie znowu będziemy mogli dzielić się
swoją wiarą i młodzieńczym entuzjazmem ze
wszystkimi uczestniczącymi w liturgii
w para i NMP Królowej Polski.

Młodzież ze Wspólnoty
Concordia oraz ministranci

Archiwalne numery „Czuwam” można znaleźć na internetowej stronie para i oraz
na stojakach przy wyjściach z kościoła . Z apraszamy również na nasz fanpejdż:
https://www.facebook.com/ConcordiaWejherowo/

Liturgia Słowa

BÓG MÓWI DZISIAJ

Pierwsze czytanie Jr 1, 4-10
Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znalem cię
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
Za czasów Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie
matki, znałem cię, poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię prorokiem dla
narodów». I rzekłem: «Ach, Panie, Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!» Pan zaś
odpowiedział mi: «Nie mów: „Jestem młodzieńcem”, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę,
i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić», mówi Pan.
I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: «Oto kładę moje słowa w twoje usta. Spójrz,
daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś
budował i sadził».
Oto słowo Boże.

wiary, zbawienie dusz. Nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy, ci, którzy
przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch
Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia przeznaczone dla Chrystusa i mające potem
nastąpić uwielbienia. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy
obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha
Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie.
Oto słowo Boże.

Aklamacja J 1, 7; Łk 1, 17
Alleluja, alleluja, alleluja
Jan przyszedł świadczyć o światłości,
aby przygotować Panu lud doskonały.
Alleluja, alleluja, alleluja

Psalm responsoryjny Ps 71, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17
Ref.: Od łona matki Pan mym opiekunem
W Tobie, Panie, ucieczka moja,
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości,
nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.

Od łona matki Pan mym opiekunem
Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją,
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin,
od łona matki moim opiekunem.

Od łona matki Pan mym opiekunem
Bądź dla mnie skałą schronienia
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.

Od łona matki Pan mym opiekunem
Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość
i przez cały dzień Twoją pomoc.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

Drugie czytanie 1 P 1, 8-12
Prorocy głosili zbawienie
Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła
Najmilsi: Wy, choć nie widzieliście Jezusa Chrystusa, miłujecie Go; teraz wierzycie w Niego, chociaż
nie widzicie; a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej

Ogłoszenia para alne
Z uwagi na dobro naszych Para an oraz Gości (zwłaszcza tych zmotoryzowanych) uczestniczących
w niedzielnych Mszach świętych od nowego roku szkolnego zostaną wprowadzone drobne zmiany
w harmonogramie Mszy świętych niedzielnych i świątecznych. Ujednolicone do półgodziny odstępy
między Eucharystiami w znaczny sposób ułatwią "wymianę" osób korzystających z miejsc
postojowych w pobliżu kościoła.
Od 2 września Msze święte niedzielne i świąteczne sprawować będziemy według następującego
porządku:
6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.30
Jednocześnie informujemy, że zamówione intencje mszalne odprawione zostaną według
wcześniejszego życzenia o arodawców w terminie uwzględniającym zmianę.

RÓD – społeczna jednostka organizacyjna, oparta na więzach
krwi. Rody łączyły się w większe grupy zwane plemionami lub
szczepami, odwołującymi się do wspólnego przodka (np. 1Sm
10,21). Ród jest pojęciem szerszym niż rodzina rozumiana
jako wspólnota zamieszkania. Poszczególne rodziny izraelskie
łączyły się w rody, na czele których stała jedna osoba (np. Lb
36,1). Przynależność do danego rodu pociągała za sobą
konieczność przyjęcia tej samej tradycji religijnej, czyli
wyznawanie wiary w Boga swoich przodków (np. Rdz 26,24).

Ewangelia Łk 1, 5-17
Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on
żonę z RODU Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali
nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka,
ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy w wyznaczonej dla
swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim
przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć o arę kadzenia. A cały lud modlił się na
zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza
kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: «Nie
bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu
nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie.
Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony
będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie
przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do
usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały».
Oto słowo Pańskie.
24 czerwca św. Jan Chrzciciel, (6 przed Chr. - 32);
pustelnik; ostatni prorok Starego Testamentu; poprzednik Jezusa Chrystusa

Potomstwo żmijowe! Kto wam pokazał, jak uniknąć nadchodzącego
gniewu? Wydajcie więc owoc godny nawrócenia, a nie przechwalajcie
się, że waszym ojcem jest Abraham. Wiedzcie, że nawet z tych kamieni
Bóg może wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już przyłożono siekierę do
korzeni drzew. Dlatego każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu,
zostanie wycięte i wrzucone do ognia. Ja was chrzczę wodą, abyście się
nawrócili. Ten jednak, który po mnie przychodzi, jest potężniejszy ode
mnie, a ja nie jestem godny nosić Mu sandałów. On będzie was chrzcił
Duchem Świętym i ogniem. Ma On w ręku szu ę, którą oczyści swe
klepisko: zboże zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nie do
ugaszenia.

ŚWIĘTY TYGODNIA

