
Wielki Post jest czasem przygotowania do świąt wielkanocnych. W kolejnych numerach 
Czuwam będziemy przybliżać tematykę poszczególnych części Triduum Paschalnego, by 
przeżycie tych najważniejszych dni roku było bardziej owocnym. Święte „trzy dni” (stąd 
łacińska nazwa triduum) możemy nazwać „osią roku liturgicznego”, gdyż wspominane 
wydarzenia są kulminacyjnym punktem całej historii zbawienia. Czwartek + piątek + 
sobota + niedziela = cztery dni… Skąd zatem mowa o trzech świętych dniach? Za 
„nieporozumienie” odpowiedzialna jest żydowska rachuba czasu. Według kalendarza 
żydowskiego doba zaczyna się wieczorem i trwa do zmierzchu dnia następnego. Tak więc 
czwartkowy wieczór należy de facto do piątku. Podobnie zresztą można wyjaśnić problem 
trzydniowego pobytu ciała Chrystusa w grobie. Dlaczego triduum jest „paschalne”? 
Ponieważ Chrystus składający na krzyżu O�arę z siebie nawiązuje do Święta Paschy. Żydzi 
wspominają w tym dniu wyjście przodków z niewoli egipskiej. Tak jak Izraelitów ratowała 
przed faraonem krew baranka, którą znaczyli drzwi domostw, tak wyznawców Jezusa ratuje 
od śmierci wiecznej Krew nowego – Baranka Bożego. Datę Wielkanocy ustala się na 
pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. 

 Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych, za co Kościół udziela odpustu 
zupełnego pod zwykłymi warunkami:

     Droga Krzyżowa w piątki: 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.

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek, po 
Mszy św. wieczornej zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu; w piątek 
okazja do spowiedzi św. od godz. 17.00; w sobotę Msza św. i nabożeństwo fatimskie 
o godz. 7.30. Posługa wśród chorych odbędzie się zgodnie z ustalonym 
harmonogramem.
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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: Katarzyna Bielińska, Bartłomiej Rezmer, Jakub Zadomski, Mikołaj Mazurkiewicz, 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...

Gorzkie Żale jest to nabożeństwo pasyjne, odprawiane w okresie 
Wielkiego Postu oraz w Wielki Piątek. Ich śpiewanie jest tradycją 
wyłącznie polską. Składają się z trzech części. W poszczególne 
niedziele Wielkiego Postu odprawia się kolejne części (dwukrotnie, 
gdyż wielki post trwa sześć tygodni), natomiast Zachęta (Pobudka) 
pozostaje zawsze ta sama. Gorzkie Żale po raz pierwszy zostały 
odprawione 13 marca 1707 r. w kościele Świętego Krzyża, 
w Warszawie.

Gorzkie Żale

Całe życie poszukuję Boga i odpowiedzi na nurtujące pytania co do 
świata. Dlaczego to wszystko tak wygląda? Czemu tyle bólu, 
problemów, nienawiści? Co mam robić? Nie wiem… Ciągle tylko 
wściekam się i żądam wyjaśnień, ale odpowiedź przecież została mi 
już dana… Gdzie? W Piśmie Świętym. 
Pozostaje tylko pytanie, jak ja reaguję na tę prawdę. Czy żyję 
światem codziennym, w ciągłym zabieganiu i chaosie, przez co 
odpowiadam Bogu ze strachem to, co mi przyjdzie na myśl i jest dla 
mnie wygodne? Czy może próbuje tę prawdę uczynić bardziej 
ziemską, współczesną? Może jest tak inna od moich myśli, że boję 
się w nią uwierzyć, zrezygnować z tego co racjonalne? Ale... ja muszę 
uwierzyć… 
Tak muszę, szczególnie teraz w czasie Wielkiego Postu, po to, by 
zrozumieć całą tajemnicę zmartwychwstania...

Katarzyna Bielińska

Bartłomiej Rezmer

św. Izaak z Niniwy

Od chwili, gdy Duch Święty zamieszka w człowieku, ten nie 
może przestać się modlić, dlatego, że Duch Święty modli się 
w nim bez ustanku. Czy on śpi czy czuwa, je czy pije, 
odpoczywa czy pracuje – woń modlitwy wydobywa się z 
jego duszy. Modli się już nie tylko w określonych 
momentach, lecz w każdym momencie, a kiedy modlitwa 
ustaje na zewnątrz, trwa w sposób ukryty.

Nasza pustynia 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. 
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BÓG MÓWI DZISIAJLiturgia Słowa

O�ara Abrahama
Czytanie z Księgi Rodzaju
Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: „Abrahamie!” A gdy on odpowiedział: „Oto jestem”, 
powiedział: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w 
o�erze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę”. A gdy przyszedł na to miejsce, które Bóg wskazał, 
Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych 
drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł Pana 
zawołał na niego z nieba i rzekł: „Abrahamie, Abrahamie!” A on rzekł: „Oto jestem”. Powiedział mu: 
„Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie 
odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna”. Abraham obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana 
uwikłanego w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w o�erze całopalnej zamiast swego syna. Po 
czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: „Przy sięgam na siebie, mówi 
Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie szczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci 
potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi 
zdobędą warownie twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór 
twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu”.

Oto słowo Boże.

Ref.: W krainie życia będę widział Boga
Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem: 
„Jestem w wielkim ucisku”. 
Cenna jest w oczach Pana 
śmierć świętych Jego.

W krainie życia będę widział Boga
O Panie, jestem Twoim sługą, 
jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. 
Ty rozerwałeś moje kajdany, 
Tobie złożę o�arę pochwalną i wezwę imienia Pana.

W krainie życia będę widział Boga
Wypełnię me śluby dla Pana 
przed całym Jego ludem. 
W dziedzińcach Pańskiego domu, 
pośrodku ciebie, Jeruzalem.

W krainie życia będę widział Boga

Psalm responsoryjny Ps 116, 10 i 15. 16-17. 18-19

Pierwsze czytanie   Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18

Aklamacja Por. Mt 17, 7

Przemienienie Pańskie
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich 
samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec 
nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden 
wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; 
postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, 
tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z 
obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego 
słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie 
widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili 
z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co 
widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. 
Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co 
znaczy powstać z martwych.

Ewangelia Mk 9, 2-10

Chwała Tobie, Królu wieków
Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: 
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.
Chwała Tobie, Królu wieków

Oto słowo Pańskie.

Jeśli uznasz to za stosowne, przekaż proszę te słowa Tecie i jej mężowi. Lepiej jest 
kilka lat na tej ziemi cierpieć i mozolić się, a potem cieszyć się radością, której nie 
będzie końca, aniżeli przez kilka lat wieść wygodne życie, a potem cierpieć nie 
przez sto, czy tysiąc, czy milion lat, ale na wieki, na wieki! Powiedz im także, iż 
będą musieli zdać Bogu sprawę nie tylko z własnych dusz, ale i z dusz swych 
dzieci. Toteż postaraj się ich nakłonić, by chowali je w świętej bojaźni Bożej, 
a nie wedle wymagań świata. Bo jakże się wytłumaczą w dzień sądu…

Z życia duszpasterstwa młodzieży

W miniony weekend (16-18 lutego), jako wspólnota Concordia 
uczestniczyliśmy w rekolekcjach w Swarzewie. Pierwszego dnia, ksiądz 
zaproponował, byśmy oddali nasze telefony na dobę, by zobaczyć, jak to jest 
bez nich... Okazało się to bardzo dobrym pomysłem, a kilka osób nie 
używało komórki do końca rekolekcji. W sobotę mieliśmy spotkania 
w grupach, na których - na przykładzie nawrócenia św. Pawła 
zastanawialiśmy się czym powinno być nasze nawrócenie. W południe 
poszliśmy na spacer nad zatokę i odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia 
Bożego. Wieczorem była adoracja Najświętszego Sakramentu. Ksiądz miał dla nas jeszcze jedną 
niespodziankę - adorację całonocną. Z soboty na niedzielę każdy z nas miał swoje 20 minut na bycie sam 
na sam z Panem Jezusem w małej kaplicy w blasku świec i ciszy. Okazało się to niezwykłym 
doświadczeniem dla każdego z nas. Te rekolekcje przygotowały nas na godne, uduchowione przeżycie 
Wielkiego Postu.

S Y N  C Z Ł O W I E C Z Y – biblijny zwrot 
stosowany na określenie człowieka lub 
całej ludzkości. W Starym Testamencie 
w y raż enie  to  j e s t  uży wane  d l a 
podkreślenia dystansu między Bogiem 
a człowiekiem.  W apokal iptyce 
żydowskiej oznaczało ono godność 
i  s ta ło  s ię  tytułem spec ja lnego 
pośrednika, który ukaże się na końcu 
czasów. W Księdze Daniela jest mowa o 
przybywającym na obłokach Synu 
Człowieczym, który na wieki będzie 
panował nad ludźmi. W Nowym 
Testamencie Jezus wielokrotnie nazywa 
s i e b i e  S y n e m  C z ł o w i e c z y m . 
Wypowiedzi Jezusa, w których używa 
tego określenia w stosunku do własnej 
osoby, można podzielić na dwie grupy: 
kiedy mówi o godności przysługującej 
Synowi Człowieczemu, który ma 
władzę odpuszczania grzechów i jest 
Panem szabatu, oraz gdy mówi o sobie 
jako tym, który przyszedł, żeby służyć, 
który nie ma mieszkania, który będzie 
musiał cierpieć i zostanie zabity. 

Drugie czytanie Rz 8, 31b-34

Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia:
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas 
wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić 
z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać 
wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi 
po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

Oto słowo Boże. 

ŚWIĘTY TYGODNIAzakonnik, czciciel Męki Pańskiej i Maryi
27 lutego, św. Gabriel od MB Bolesnej (1838-1862)

Paulina Bieszke 


