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Słowa Ewangelii według młodych

Dobro bliźniego

Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej parafii pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie 
przygotowywany przez członków Wspólnoty Młodzieżowej Concordia. Niniejszy numer zredagował zespół w 
składzie: Michał Sikora, Krzysztof Koller, Daria Pranga, ks. Krzysztof Borysewicz. Przed kościołem młodzi 
zbierają dobrowolne drobne ofiary, z których pokryte zostają koszty druku. Ewentualna nadwyżka pomaga w 
sfinansowaniu akcji podejmowanych przez Duszpasterstwo Młodzieży. Masz pytania, uwagi? Napisz do nas: 
biuletynczuwam@gmail.com

Z życia duszpasterstwa młodzieży

 
Parafia w pigułce

Wakacje spędziliśmy aktywnie. Na początku lipca 
w dość kameralnym gronie pojechaliśmy odkrywać 
uroki Gór Świętokrzyskich - wspięliśmy się na 
Łysicę i Święty Krzyż, zwiedzaliśmy okolice. Duża 
grupa osób poszła też na pielgrzymkę do Sianowa. 
Pod koniec lipca wybraliśmy się na biwak nad 
jezioro Wyspowo. Spaliśmy pod namiotami, 
śpiewaliśmy przy ognisku. Wspólnie spędzony czas 
w dobrym towarzystwie minął nam bardzo szybko, 
ale wracamy do nauki i pracy w dobrych nastrojach 
i pełni sił na nowy rok szkolny. 

Michał Sikora

Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upo-
mnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozy-
skasz swego brata.
Tak łatwo szemrać za czyimiś plecami. Wytykać 
błędy, mimo, że sami je popełniamy. Niszczyć czyjś 
wizerunek, aby samemu być widzianym w lepszym 
świetle. A tak trudno powiedzieć to samo prosto      
w twarz. Ze strachu, z nienawiści, z pogardy. Jezus 
uczy nas dzisiaj, byśmy powstrzymali w sobie złość 
na drugiego, a zamiast tego stanęli przed nim w pra-
wdzie i miłości, kierując się jego dobrem. Aby to zro-
bić, musimy najpierw rozpoznać w sobie, że zosta-
liśmy zranieni. Nauczyć się nazwać tę emocję. 
Później zastanowić się, czym została spowodowana. Kto uczynił nam krzywdę. I nie tłumić 
w sobie tej emocji, tylko pójść do tej osoby i upomnieć ją z miłością. Dzięki temu nie 
stajemy się niewolnikami własnej złości, ale jesteśmy od niej niezależni, jednocześnie 
pomagając krzywdzicielowi zrozumieć własne błędy, wyeliminować przyszłe uczynione 
innym krzywdy i stać się lepszym człowiekiem. Żyć kierując się dobrem drugiego, to żyć 
Chrystusem i Jego Miłością. To nieść Jego Ewangelię całemu światu.

Daria Pranga

Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej 

Maryi Panny Królowej Polski

ul. Ks. Zygmunta Malińskiego

84-200 Wejherowo

tel. +48 735 009 424

e-mail: nmpwejherowo@wp.pl

www.nmpkp-wejherowo.pl

www.facebook.com/NMPKPwWejherowie/

Numer konta: 

83 1160 2202 0000 0000 5400 1635 

Biuro parafialne

wtorki i czwartki: 16.30-17.30 

Msze święte

w niedziele i święta

6.30; 8.00; 9.30 (suma za parafian); 11.00 (z 

udziałem dzieci); 12.30; 18.30

w dni powszednie

6.30; 7.30; 18.30 (w styczniu od poniedziałku 

do piątku o 15.30 – zamiast wieczornej)

w święta zniesione

6.30; 8.00; 9.00; 17.00; 18.30

Spowiedź

w dni powszednie: na kwadrans przed rozpo-

częciem Mszy świętej

w niedziele: na początku każdej Mszy świętej

w pierwsze piątki miesiąca: od godz.17.00 

oraz między 19.00 a 20.00 (nie dotyczy stycz-

nia i wakacji) 

podczas czwartkowej adoracji Najświętsze-

go Sakramentu 

Nabożeństwa

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy - w środy po Mszy św. o 18.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy 

- każdy czwartek po Mszy św. wieczornej do 

20.00

- pierwsze piątki miesiąca 19.00 - 20.00 

Różaniec

codziennie o godz. 7.00 i 18.00 (w paździer-

niku z wystawieniem Najświętszego Sakra-

mentu o godz. 18.00)

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

w soboty i niedziele po Mszy św. o godz. 6.30

Nabożeństwo Maryjne

w I soboty miesiąca po Mszy św. o godz. 7.30

Nabożeństwo fa�mskie 

13. dzień miesiąca od maja do października 

o godz. 17.00

Dom Łaski

Możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy od 

psychologa, terapeuty, wolontariusza Caritas, 

okazja do spowiedzi i rozmowy z duszpaste-

rzem – w drugie czwartki miesiąca między 

18.00 a 20.00. 

Duszpasterstwo zabieganych Nikodem 

- Msza nikodemowa: pierwsze piątki miesiąca 

(z wyjątkiem Wielkiego Postu i wakacji), godz. 

20.00 

- katechezy biblijno-liturgiczne: pozostałe 

piątki, godz. 19.30 

Dyżury Caritas

wtorki: 17.00-18.00



PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Ezechiela
Ez 33, 7-9

Tak mówi Pan:«Ciebie, o synu człowie-
czy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela 
po to, byś słysząc z mych ust napom-
nienia, przestrzegał ich w moim imieniu. 
Jeśli do występnego powiem: Występny 
musi umrzeć – a ty nic nie mówisz, by 
występnego sprowadzić z jego drogi – to 
on umrze z powodu swej przewiny, ale 
odpowiedzialnością za jego śmierć obar-
czę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś wy-
stępnego, by odstąpił od swojej drogi        
i zawrócił, on jednak nie odstępuje od 
swojej drogi, to on umrze z własnej winy, 
ty zaś ocaliłeś swoją duszę».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-
8a)

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzaj-
cie
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki 
naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbi-
eniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzaj-
cie
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na 
twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas 
stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, *
a my ludem Jego pastwiska i owcami      
w Jego ręku.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzaj-
cie
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
«Niech nie twardnieją wasze serca jak  
w MERIBA, *
jak na pustyni w dniu MASSA,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje 
dzieła».

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzaj-
cie

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu św. Pawła Apostoła do 
Rzymian
Rz 13, 8-10

Bracia: Nikomu nie bądźcie nic dłużni 
poza wzajemną miłością. Kto bowiem 
miłuje drugiego, wypełnił Prawo. Albo-
wiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie 
zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj» i wszy-
stkie inne – streszczają się w tym naka-
zie: «Miłuj bliźniego swego jak siebie sa-
mego!» Miłość nie wyrządza zła bliźnie-
mu. Przeto miłość jest doskonałym 
wypełnieniem Prawa.

AKLAMACJA
2 Kor 5, 19

Alleluja, alleluja, alleluja

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA
Mt 18, 15-20

Słowa Ewangelii według świętego 
Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, 
idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię 
usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś 
nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego 
albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo 
trzech świadków oparła się cała sprawa. 
Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościo-
łowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, 
niech ci będzie jak poganin i celnik. 
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, 
cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie 
związane w niebie, a co rozwiążecie na 
ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, 
zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch   
z was na ziemi zgodnie o coś prosić 
będzie, to wszystko otrzymają od mojego 
Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj 
albo trzej zebrani w imię moje, tam 
jestem pośród nich».

Meriba, Massa - nazwy nawiązu-
jące do hebr. czasowników „wystawiać 
na próbę” i „prowadzić spór”. Opisują 
miejsce, gdzie Bóg za pośrednictwem 
Mojżesza uczynił źródło w skale na 
pustyni, aby zaspokoić pragnienie 
Izraelitów (Wj 17,6-7). Nadanie tych 
nazw miało przypominać o wierności 
Boga i wzywać do ufności.

Krzysztof
Concordia to dar, miej-
sce, gdzie budujemy 
wierną i pełną miłości 
przyjaźń z Jezusem, so-
bą samym i Concordio-
wą Rodziną! Dzięki Nim 
wszystkim, robię rzeczy na Jego chwałę, 
o których wcześniej nawet bym nie 
pomyślał. We wspólnocie utrwalamy     
w sobie wzajemnie najistotniejsze 
wartości i cechy: wierność, przyjaźń, czy-
stość, pokorę, miłość i dążymy do tego by 
Twarz Jezusa była zawsze przed nami, 
gdziekolwiek się znajdujemy. Razem        
z przyjaciółmi na dobre i na złe.

Dlaczego w wielu krajach  
stosuje się  „spowiedź zbio-
rową", a w Polsce nie?

„Spowiedź zbiorowa" to pojęcie poto-
czne. Oficjalnie mówi się o absolucji ge-
neralnej. Jest to rozgrzeszenie udzielone 
przez kapłana kilu wiernym jednocześ-
nie; nie poprzedza go wyznawanie 
grzechów. Są dwa NADZWYCZAJNE przy-
padki, w których można ją zastosować: 
niebezpieczeństwo zbliżającej się śmier-
ci i związany w nim brak czasu na indy-
widualną spowiedź oraz, gdy nie ma dos-
tatecznie wielu spowiedników do wys-
powiadania każdego penitenta, przez co 
wierni bez własnej winy musieliby pozo-
stawać przez długi czas bez spowiedzi       
i Komunii św. Ponadto  korzystający z ab-
solucji generalnej muszą przystąpić do 
spowiedzi indywidualnej w najbliższym 
możliwym czasie. Praktykę, o której 
mowa w samym pytaniu jest naduży-
ciem, o czym przypomniał papież Jan 
Paweł II w liście Misericordia Dei z 2002 
roku.                                                        xkb
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Trudne słowo

Parafianie pytają


	Strona 1
	Strona 2

