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w składzie: Monika Zawadzka, Szymon Reinke, Patryk Lis, Marek Bieliński, 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: 
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LITURGICZNE 
CZY WIESZ, ŻE...

Ważnym symbolem okresu wielkanocnego jest paschał.
Wyżłobione są na nim ramiona krzyża, greckie litery – alfa i omega 
(mówią one o tym, że Chrystus jest początkiem i końcem 
wszystkiego) oraz cyfry bieżącego roku (obecny czas jest 
rzeczywistością, w której Bóg żyje i działa). Widać na nim pięć 
symbolicznych gwoździ oznaczających mękę Jezusa. Obecnie 
paschał umieszczony jest przy ambonie. Po zakończeniu Okresu 
Wielkanocnego zostanie przeniesiony za swoje zwyczajne miejsce – 
w okolice chrzcielnicy. 

Paschał

Wspólnota, która trwa w Jezusie jest silniejsza i przynosi wyłącznie 
dobro. Bez Niego nic nie jesteśmy w stanie zrobić – bez Niego 
wszystko, co robimy jest puste: „Bez mojego życia w Waszych 
żyłach, nic nie możecie uczynić, nie możecie przeżyć niczego 
głębokiego i prawdziwego ani z Ojcem, ani między sobą. Jesteście 
tylko uschłą latoroślą”. Aby żyć pełnią życia, trzeba złapać Boga za 
rękę, zaufać Mu, oddać Mu swoje życie. Bo tylko On może nas 
oczyścić, abyśmy przynosili Mu plon ob�ty. My zaś wolimy działać 
na własną rękę, boimy poddać się temu, co niewidzialne, uchylać się 
od trwania we wspólnocie Kościoła, bo przecież tak łatwiej. Po co 
słuchać ciągle tego samego? Przecież to nic nie daje. Jak nasze życie 
wtedy ma się zmienić, skoro nie trwamy w Tym winnym krzewie? 
On czeka – czeka i nie zostawi, czeka na nas z otwartymi ramionami, 
aby nas napoić. To życie wspólnotowe, będące równocześnie 
różnorodnością i jednością jest komunią świętą. 

Monika Zawadzka 

Szymon Reinke

Trwać we wspólnocie SŁOWA EWANGELII 
WEDŁUG MŁODYCH

Post eucharystyczny to sięgająca starożytności kościelna praktyka polegająca na 
nieprzyjmowaniu pokarmów i napojów przez jakiś czas przed przyjęciem Komunii świętej. 
Zwyczaj ten ma na celu wzbudzenie wśród wiernych należytego szacunku dla Eucharystii 
przez wyraźne oddzielenie pokarmu doczesnego od Pokarmu niebiańskiego. Był okres 
w historii Kościoła, że post ten trwał tydzień. Z czasem zaczął obowiązywać przez pół 
tygodnia. Potem poszczono od północy dnia, w którym przystępowano do Komunii św. (stąd 
Msze święte sprawowane były tylko rano). Paweł VI wprowadził (a jego nauczenie 
potwierdził obecnie obowiązujący Kodeks Prawa Kanonicznego) praktykę godzinnego postu 
przed przyjęciem Eucharystii (nie mylić z godziną jej rozpoczęcia). Post dotyczy 
WSZELKICH napojów i pokarmów z wyjątkiem wody i lekarstw. Z zachowania postu nie 
zwalnia „zapomnienie się”, czy nieświadome przyjęcie pokarmu czy napoju. Postu nie muszą 
przestrzegać jedynie osoby chore i te, które je pielęgnują.

Co to jest i jakie znaczenie ma 
post eucharystyczny?  PARAFIANIE PYTAJĄ?

Ogłoszenia para�alne ! 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.

xkb

Stary Testament głosił wyraźnie Ojca, Syna zaś bardzo 
niejasno. Nowy objawił Syna i pozwolił dostrzec Bóstwo 
Ducha. Teraz Duch Święty mieszka pośród nas i udziela 
nam jaśniejszego widzenia samego siebie. Nie było rzeczą 
roztropną głosić otwarcie Syna, gdy nie uznawano jeszcze 
Bóstwa Ojca, i dodawać Ducha Świętego jako nowy ciężar, 
jeśli można użyć nieco śmiałego wyrażenia, kiedy jeszcze 
Bóstwo Syna nie było uznane. Jedynie na drodze postępu 
i przechodzenia od chwały do chwały światło Trójcy 
Świętej zajaśnieje w pełniejszym blasku. 

św. Grzegorz z Nazjanzu

1. We wtorek rozpoczynamy maj, poświęcony czci Matki Bożej. Naszą Patronkę uczcimy 
uroczyście nabożeństwem majowym oraz apelem jasnogórskim przy kapliczce Najświętszej 
Maryi Królowej Polski na Śmiechowie 1 maja, o godz. 20.30. 
2. Przez cały maj nabożeństwa majowe będą odprawiane od poniedziałku do piątku o godz. 
17.30, w soboty i w niedziele, o godz. 18.00.
3. W czwartek, 3 maja, przypada Uroczystość NMP Królowej Polski, patronki naszej para�i. 
Zapraszamy na sumę odpustową, o godz. 12.15. Kazania w dniu odpustowym wygłosi oblat 
o. Marcin Szafros rektor kościoła św. Józefa w Gdańsku. 
4. Po sumie procesja eucharystyczna. Zapraszamy do udziału dziewczęta niosące �gurę Matki 
Bożej, chłopców do obrazu, osoby niosące chorągwie i feretrony, poczty sztandarowe oraz 
panów do baldachimu. Po Mszy Świętej na placu koło wejścia na plebanię będzie można 
posilić się wojskową grochówką, oraz ciastem upieczonym przez nasze para�anki. 
Grochówkę funduje Wejherowskie Starostwo Powiatowe. 
5. Popołudniu natomiast zapraszamy na charytatywny mecz Księża – Samorządowcy. 
Początek o godz. 16.00. Zapraszamy na stadion na Wzgórzu Wolności już od godz. 15.00 na 
wspólne świętowanie i zabawę (m. inn. zamki dmuchane, miasteczko militarne, pokazy 
strażackie atrakcje dla dzieci i inne atrakcje). Podczas meczu odbędzie się zbiórka o�ar dla 
Karola Barcza, 14 letniego ministranta z naszej para�i chorego na eozyno�lowe zapalenie 
przewodu pokarmowego, chorobę Leśniowskiego-Crohna i padaczkę. Szczegóły na 
plakatach. 
6. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Do chorych 
kapłani udadzą się: ks. proboszcz w najbliższy piątek, ks. Krzysztof w sobotę, a ks. Marek 
w czwartek 10 maja. Okazja do spowiedzi w piątek, od 17.30. 
7. Msza Nikodemowa, jak zwykle w piątek, o godz. 20.00. Po niej katecheza na temat VIII 
przykazania dekalogu. Za pośrednictwem strony internetowej można zadawać pytania. 



BÓG MÓWI DZISIAJLiturgia Słowa

Gorliwość nawróconego Szawła
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Kiedy Szaweł przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie 
wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów, i opowiedział 
im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania przemawiał 
w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał 
z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do 
Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się 
i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego.

Oto słowo Boże. 

Pierwsze czytanie Dz 9, 26-31

Kto trwa we Mnie, przynosi owoc ob�ty
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym 
krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą 
latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która 
przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc ob�tszy. Wy już 
jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. 
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie 
może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym 
krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem 
krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, 
ten przynosi owoc ob�ty, ponieważ beze Mnie nic nie możecie 
uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony, jak winna 
latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we 
Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek 
chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna CHWAŁY, że 
owoc ob�ty przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.

Oto słowo Pańskie. 

Powinniśmy wspierać bliźniego według naszych możliwości, 
a więc jeden – nauką, inny – modlitwą, a jeszcze inny – materialną 
pomocą. Kto zaś nie może udzielić bliźniemu materialnej pomocy, 
niechaj go wspiera przyjaźnią. Powinniśmy zawsze okazywać 
miłość bliźniemu, czyniąc coś pożytecznego i dobrego temu, kogo 
Bóg postawił na naszej drodze. Bracie mój jeszcze raz cię proszę 
i wzywam cię do życia w łasce i do miłosiernych czynów.

Z życia duszpasterstwa młodzieży

W  m i n i o n y  p i ą t e k  ( 2 0  k w i e t n i a ) 
uczestniczyliśmy w kolejnym Wieczorze 
Modlitwy Młodych, który tym razem odbył się 
w Gdańsku w kościele p.w. św. Franciszka 
z Asyżu. Po bardzo długiej zimowej przerwie od 
tych spotkań, mogliśmy znów uwielbiać Boga 
w sposób inny, niż jest powszechnie znany – 
r a d o s ny m  śpi e we m ,  t ań c e m ,  r a d o ś n i e 
wykrzykując Jego chwałę. Mieliśmy okazję 
wysłuchać świadectwa byłego gangstera – 
niegdyś jednego z najbardziej niebezpiecznych 
w Polsce. Dzięki Panu Bogu wyszedł on z „bagna” 
i wiedzie spokojne i  zwyczajne życie. Po przerwie na ciastko, herbatę i przyjaciół, nadszedł 
najpiękniejszy moment wieczoru – adoracja Najświętszego Sakramentu, spotkanie z Jezusem, który 
przechadzał się między nami – młodymi ludźmi pragnącymi, by do nich przyszedł i zmienił ich życie.

CHWAŁA – (hebr. kawod  - 
‘znaczenie’, ‘waga’, ‘szacunek’, 
‘blask’) - w Starym Testamencie 
chwała oznaczała przymiot 
Boga, który objawiał się przede 
w s z y s t k i m  w  d z i e ł a c h 
stworzenia (np. Iz 6,3) i zba-
w i e n i a  ( n p .  I z  3 5 , 1 - 4 ) . 
Ukazywała się również w sposób 
dostrzegalny przez człowieka 
jako obłok (np. Wj 14,24) lub 
słup ognia (np. Pwt 4,36). 
Czasami słowo to oznaczało 
obecność Boga (Wj 40,34n). 
W Nowym Testamencie chwała 
Boża w sposób pełny objawiła się 
w  o s o b i e  i  d z i e l e  Je z u s a 
Chrystusa (np. J 1,14; 17,1.4). 
Oddawać chwałę Bogu oznacza 
czcić Go, uwielbiać, adorować 
i być wdzięcznym za otrzymane 
łaski (np. Łk 17,18; 1Kor 10,31). 
Dzięki Jezusowi Chrystusowi 
lu d z i e  b ę d ą  m i e l i  u d z i a ł 
w chwale Boga (Rz 2,7; 8,17; 2Tes 
2,14), co nastąpi przy Jego 
powtórnym przyjściu na ziemię 
(Kol 3,4).

ŚWIĘTY TYGODNIAdziewica i doktor Kościoła; patronka Europy
29 kwietnia, św. Katarzyna ze Sieny

Aklamacja J 15, 4. 5b

Alleluja, alleluja, alleluja
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę. 
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc ob�ty.
Alleluja, alleluja, alleluja

Drugie czytanie 1 J 3, 18-24

Miłujmy czynem i prawdą
Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła
Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, 
i uspokoimy przed Nim nasze serce. Bo jeśli nasze serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy od 
naszego serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga, i o co 
prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się 
Jemu podoba. Przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jezusa Chrystusa, Jego Syna, 
i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg 
w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

Oto słowo Boże. 

Psalm responsoryjny Ps 22, 26b-27. 28 i 30ab. 30c i 31a, i 32ab

Ref.: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu
Wypełnię me śluby wobec bojących się Boga. 
Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni, 
będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają: 
„Serca wasze niech żyją na wieki”.

Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu
Przypomną sobie i wrócą do Pana 
wszystkie krańce ziemi i oddadzą Mu pokłon 
wszystkie szczepy pogańskie. 
Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi, 
przed Nim zegna się wszyscy, którzy staną się 
prochem.

Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu
A moja dusza będzie żyła dla Niego, 
potomstwo moje Jemu będzie służyć, 
przyszłym pokoleniom o Panu opowie, 
a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, 
który się narodzi.

Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu

Ewangelia J 15, 1-8

Paulina Bieszke


