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Słowa Ewangelii według młodych

Przebaczenie

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, Natalia Gron, Zuzanna Klasa, Katarzyna Matusiak, 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 czasie epidemii

W poniedziałek 31 sierpnia oficjalnie rozpoczęli-
śmy kolejny rok formacyjny. Ksiądz wraz z liderem 
przedstawili nowy skład rady wspólnoty, kalendar-
ium wydarzeń czekających na nas w tym roku oraz 
plan tegorocznej formacji. Każda z odpowiedzial-
nych osób przedstawiła swój plan „działania” na 
ten rok. Po oficjalnej części spotkania mogliśmy po-
rozmawiać w salkach, przestrzegając zasad reżimu 
sanitarnego. Już wiemy, że to będzie naprawdę u-
dany rok. Jeśli myślisz nad dołączeniem do wspól-
noty, to zapraszamy na nasze poniedziałkowe spot-
kania. Czekamy na Ciebie!                 Kasia Matusiak

Gdyby Bóg przebaczał nam tak samo jak my innym, 
mielibyśmy duże kłopoty. On jednak wybacza nam za 
każdym razem…

...gdy szczerze podchodzimy do spowiedzi. Liczy, że 
człowiek w końcu zrozumie jak wielką, bezintere-
sowną miłością został obdarowany i zechce stawać 
się coraz bardziej do Niego podobny. Mamy darować 
winy nieskończoną liczbę razy, tak jak On. Jako ludzie 
z natury nie lubimy przebaczać. Przebaczenie to 
świadoma decyzja o odrzuceniu zemsty, a uczucia 
stanowią tu drugorzędną kwes�ę. Zachowanie urazy 
przywiązuje nas emocjonalnie do danej osoby. 
Jedynie przebaczenie daje wolność i pokój serca. Tak często szukamy miłosierdzia u in-
nych, gdy jednocześnie sami nie miłujemy i żywimy złość wobec kogoś. Bóg jest 
konsekwentny wobec naszej wolnej woli i również odrzuci nasze błagania, tak jak my to 
robiliśmy odrzucając drugiego człowieka, którego tak samo jak nas kocha Bóg. Trwając    
w nienawiści wobec bliźniego, zamykamy się na działanie Bożej miłości, czyli zamykamy 
sobie drogę do zbawienia, a to właśnie jest naszym celem życia tu na ziemi - żyć dla Pana. 
Otwierajmy się każdego dnia na działanie Ducha Świętego, by uzdrawiał nasze serca z bra-
ku miłości.                                                                                                                Zuzanna Klasa



PIERWSZE CZYTANIE
Z Mądrości Syracha
Syr 27, 30 – 28, 7

Złość i gniew są obrzydliwościami, któ-
rych trzyma się grzesznik. Tego, kto się 
mści, spotka pomsta od Pana, On grze-
chy jego dokładnie zachowa w pamięci. 
Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, 
gdy błagać będziesz, zostaną ci odpusz-
czone grzechy. Gdy człowiek żywi złość 
przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać 
będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosier-
dz ia  nad cz łowiek iem do s iebie 
podobnym, jakże błagać będzie o od-
puszczenie swoich własnych grzechów? 
Sam, będąc ciałem, trwa w nienawiści, 
któż więc zyska dla niego odpuszczenie 
grzechów? Pamiętaj o RZECZACH OSTA-
TECZNYCH i przestań nienawidzić –o roz-
kładzie ciała, o śmierci, i trzymaj się przy-
kazań! Pamiętaj o przykazaniach i nie 
miej w nienawiści bliźniego – o przy-
mierzu Najwyższego, i daruj obrazę!

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12 (R.: 
por. 8a)

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię 
Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego 
dobrodziejstwach.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Nie zapamiętuje się w sporze, *
nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych 
grzechów *
ani według win naszych nam nie 
odpłaca.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad 
ziemią, *
tak wielka jest łaska Pana dla Jego 
czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Rzymian
Rz 14, 7-9

Bracia: Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt 
nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem 
żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś 
umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu 
więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to 
bowiem Chrystus umarł i powrócił do 
życia, by zapanować tak nad umarłymi, 
jak nad żywymi.

AKLAMACJA
 (J 13, 34)

Alleluja, alleluja, alleluja

Daję wam przykazanie nowe, abyście 
się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mt 18, 21-35

Słowa Ewangelii według Świętego 
Mateusza

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Pa-
nie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój 
brat zawini względem mnie? Czy aż sie-
dem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mó-
wię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedem-
dziesiąt siedem razy. Dlatego podobne 
jest królestwo niebieskie do króla, który 
chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy 
zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu 
jednego, który był mu winien dziesięć ty-
sięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego 
ich oddać, pan kazał sprzedać go razem   
z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, 
aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy 
sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, 
okaż mi cierpliwość, a wszystko ci od-
dam”. Pan ulitował się nad owym sługą, 
uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy 
sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze 
współsług, który mu był winien sto de-
narów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: 
„Oddaj, coś winien!” Jego współsługa 
padł przed nim i prosił go: „Okaż mi 
cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak 
nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do 
więzienia, dopóki nie odda długu. 
Współsłudzy jego, widząc, co się działo, 
bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli 
swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy 
pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: 
„Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały 
ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż 
więc i ty nie powinieneś był ulitować się 
nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem 
się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, 
pan jego kazał wydać go katom, dopóki 
mu nie odda całego długu. Podobnie 
uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli 
każdy z was nie przebaczy z serca swemu 
bratu».

rzeczy ostateczne - śmierć (ko-
ńczy czas otwarty na przyjęcie lub od-
rzucenie łaski Bożej), Sąd Ostateczny (zo-
stanie na nim ujawniona prawda o re-
lacji każdego człowieka z Bogiem), niebo 
(doskonałe życie z Bogiem, aniołami         
i  świętymi) oraz piekło (stan wykluczenia 
z jedności z Bogiem).

Natalia

Kilka lat temu, dołą-
czając do wspólnoty, 
nie sądziłam, że mo-
je życie tak bardzo się 
zmieni. Poznałam tam prawdziwych 
przyjaciół, ale przede wszystkim Boga, 
który jest i działa w moim życiu. To cu-
downe uczucie móc odnaleźć i doś-
wiadczyć Boga nie tylko w Kościele, lecz 
także w drugim człowieku. Każdy z nas 
jest inny, ale łączy nas przede wszystkim 
miłość do Boga. Wspólnota to miejsce, w 
którym każdy z nas może być sobą, a ra-
zem tworzymy jedną wielką rodzinę. Każ-
de spotkanie daje mi wiele radości i spra-
wia, że jeszcze bardziej nie mogę docze-
kać się kolejnego. Jestem bardzo wdzię-
czna, że Bóg posłał mnie, abym dołączyła 
do Concordii.

Liturgia Słowa Trudne słowo

#ludzieCONCORDII

Sąd Ostateczny, Hans Memling
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