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Słowa Ewangelii według młodych

Umowa o życie

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, Małgorzata Grzywaczewska, Agata Kierznikowicz, Łukasz Syposz, Małgorzata 
Talarczyk, 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

 
Ujednolicone teksty modlitw 

W miniony poniedziałek spotkal iśmy s ię na 

wspólnotowej Mszy Świętej. Podczas homilii ksiądz 

przypomniał  nam o tym,  że  Jezus  może  przeszkadzać 

w byciu religijnym. Podkreślił, że wiara powinna być 

najważniejsza, a dekalog jedynie wspomaganiem na 

drodze miłości, bo tym właśnie jest wiara w Jezusa 

Chrystusa. Po Eucharys�i udaliśmy się do salki, gdzie 

drobnym upominkiem pożegnaliśmy starszych 

członków wspólnoty, którzy w tym roku przechodzą do 

grupy akademickiej. Nie zabrakło też czasu na zabawy 

integracyjne, przy których bardzo się uśmialiśmy.                                                                         

                                              Małgorzata   Grzywaczewska

Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich 

z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę.

Taka sama zapłata dla wszystkich robotników była 
niekorzystna nawet dla gospodarza. Przez jego 
skandaliczną dobroć nawet ci, którzy zajęli się pracą 
w ostatniej chwili, zyskali umówioną stawkę. Każdy 
członek Kościoła również podpisał umowę, że za 
pracę na ziemi otrzyma nagrodę nieba. Została ona 
zatwierdzona na chrzcie – u progu życia niejako 
„skazałem” się na znoszenie trudu wiary, życia 
według zasad Ewangelii.  Dalej, przyjmując 
sakramenty, wielokrotnie zgadzałem się na otrzymanie takiej nagrody jak ci, którzy nie 
pracują uczciwie lub nawet w ogóle. Lecz najważniejsze jest, żebym ja sumiennie 
wypełniał powierzone mi zadania. Osobami, które jeszcze się nie nawróciły, zajmie się 
Bóg. On ich najmie do pracy, możliwe, że w ostatniej chwili. Nawróceni tuż przed śmiercią 
też dostaną się do nieba, bo tak wielka jest miłość Pana Boga. On chciałby, żeby każdy 
otrzymał zapłatę, dlatego wciąż szuka robotników gotowych do podjęcia pracy, niekiedy 
żmudnej i trudnej, ale godnie wynagrodzonej. 
                                                                                                                                    Michał Sikora

Publikujemy wybrane ujednolicone teksty modlitw, przygotowane przez Komisję ds. 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski i przyjęte podczas 
386. Zebrania Plenarnego. Całość dokumentu jest dostępna na stronie internetowej 
naszej parafii.

Aniele Boży
Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy 
mnie stój. Rano, wieczór, we dnie,        
w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. 
Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź 
mnie do żywota wiecznego. Amen.

Pozdrowienie Anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z To-
bą. Błogosławionaś Ty między niewia-
stami i błogosławiony owoc żywota 
Twojego, Jezus.  Święta Maryjo, Matko 
Boża, módl się za nami grzesznymi, te-
raz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
„Zdrowaś Maryjo”, zamiast „Mario”

Wieczny odpoczynek
Wieczny odpoczynek racz im dać, Pa-
nie, a światłość wiekuista im świeci. 
Niech odpoczywają w Pokoju wiecz-
nym. Amen.

O  Krwi  i  Wodo
O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Naj-
świętszego Serca Jezusowego jako 
zdrój Miłosierdzia dla nas - ufamy 
Tobie.
„wypłynęła”, zamiast „wytrysnęła”

O  mój  Jezu
O mój Jezu, przebacz nam nasze grze-
chy, zachowaj nas od ognia piekiel-
nego, zaprowadź wszystkie dusze do 
nieba i dopomóż szczególnie tym, któ-
rzy najbardziej potrzebują Twojego 
miłosierdzia.

Ojcze nasz
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się 
imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, 
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na 
ziemi. Chleba naszego powszedniego 
daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze wi-
ny, jako i my odpuszczamy naszym 
winowajcom. I nie wódź nas na poku-
szenie, ale nas zbaw ode złego. (Amen.)

Końcowe  „Amen”  (KKK  2856)  używane  jest 
w formułach pozaliturgicznych, np. w Różańcu 
NMP lub Koronce do Bożego Miłosierdzia. 
Opuszcza się je w formułach liturgicznych, gdzie 
po Modlitwie Pańskiej następuje inna oracja 
skierowana do Boga Ojca.

Litania Loretańska
Nowe wezwania litanii loretańskiej, 
wprowadzone w języku łacińskim przez 
Stolicę Apostolską 20 czerwca 2020 r., 
będą odtąd brzmiały w języku polskim 
"Matko miłosierdzia" (po "Matko 
Kościoła"), "Matko nadziei" (po "Matko 
łaski Bożej"), "Pociecho migrantów" (po 
"Ucieczko grzesznych").

Inne litanie
We wszystkich zatwierdzonych litaniach 
przed oracją końcową stosuje się wez-
wanie „Módlmy się” oraz (oprócz Litanii 
do Świętych) przyjmuje się standardowe 
brzmienie i pisownię formuły wstępnej:
 Kyrie, eleison.
 Christe, eleison.
 Kyrie, eleison.



PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Izajasza
Iz 55, 6-9

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, 
wzywajcie Go, dopóki jest blisko! 
Niechaj  bezbożny  porzuci  swą  drogę 
i człowiek nieprawy swoje knowania. 
Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad 
nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż 
hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje 
nie są myślami waszymi ani wasze drogi 
moimi drogami – mówi Pan. Bo jak 
niebiosa górują nad ziemią, tak drogi 
moje – nad waszymi drogami i myśli 
moje – nad myślami waszymi.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145 (144), 2-3. 8-9. 17-18 (R.: 18a)

Pan blisko wszystkich, którzy Go 
wzywają.
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie * 
i na wieki wysławiał Twoje imię. 
Wielki jest Pan i godzien wielkiej 
chwały, * 
a wielkość Jego niezgłębiona.

Pan blisko wszystkich, którzy Go 
wzywają.

Pan jest łagodny i miłosierny, * 

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 

Pan jest dobry dla wszystkich, * 

a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co 

stworzył.

Pan blisko wszystkich, którzy Go 
wzywają.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich 
swych drogach * 
i łaskawy we wszystkich swoich 
dziełach. 

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go 
wzywają, * 
wszystkich wzywających Go szczerze.

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go 
wzywają, 

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Filipian
Flp 1, 20c-24. 27a

 Bracia:  Chrystus  będzie  uwielbiony 
w moim ciele: czy to przez życie, czy 
przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to 
Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli zaś żyć 
w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż 
mam  wybrać?  Nie  umiem  powiedzieć. 
Z dwóch stron doznaję nalegania: 
pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to 
o wiele lepsze; pozostawać zaś w ciele – 
to bardziej konieczne ze względu na was. 
Tylko sprawujcie się w sposób godny 
Ewangelii Chrystusowej.

AKLAMACJA
 (Dz 16, 14b)

Alleluja, alleluja, alleluja

Otwórz, Panie, nasze serca, 
abyśmy uważnie słuchali słów Syna 
Twojego.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mt 20, 1-16a

Słowa Ewangelii według Świętego 
Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom 

następującą przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do 

gospodarza, który wyszedł wczesnym 

rankiem, aby nająć robotników do swej 

winnicy.  Umówił  się  z  robotnikami 

o denara za dzień i posłał ich do winnicy.

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, 

zobaczył innych, stojących na rynku 

bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do 

mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam 

wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie 

około godziny szóstej i dziewiątej, tak 

samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 

jedenastej,  spotkał  innych  stojących 

i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień 

bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas 

nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do 

winnicy”. A gdy nadszedł wieczór, rzekł 

właściciel winnicy do swego rządcy: 

„Zwoła j  robotn ików i  wypłać  im 

należność, począwszy od ostatnich aż do 

pierwszych”. Przyszli  najęci około 

jedenastej godziny i otrzymali po 

denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, 

myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni 

otrzymali po denarze. Wziąwszy go, 

szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: 

„Ci  ostatni  jedną  godzinę  pracowali, 

a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy 

ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł 

jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci 

krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się 

ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też 

i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. 

Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co 

chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja 

jestem dobry?” Tak ostatni  będą 

pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

Denar był srebrną rzymską monetą, która 
odpowiadała połowie szekla żydowskie-
go. Jeden denar zwyczajowo stanowił 
wynagrodzenie niewykwalifikowanego 
pracownika fizycznego. Była to kwota 
niezbyt wielka. Minimum utrzymania dla 
jednego człowieka przez rok to 200 
denarów. Za 3-4 denary można było 
zakupić około 15 kg chleba, za 30 – 
ubranie dla niewolnika, natomiast za 100 
– osła. Każdy Żyd płacił denara jako 
osobisty, roczny podatek dla Cezara.

Gosia

Przychodząc  na 
pierwsze spotkanie 
w s p ó l n o t y  n i e 
sądz i łam,  że  to 
b ę d z i e  c o ś  c o 
zmieni moje życie o 
1 8 0  s t o p n i . 
Poznałam tutaj prawdziwych przyjaciół, 
z którymi mogę nie tylko spędzić miło 
czas, ale również wzrastać we wspólnych 
wartościach. Poza tym, z ich wsparciem, 
znajduję w sobie odwagę, by rozwijać 
swoje talenty i głosić nimi Bożą chwałę. 
Najważniejsze jest jednak to, że wspóln-
ota  uczy  mnie  pielęgnować   przyjaźń 
z Jezusem i dostrzegać Boga w każdej 
sytuacji napotkanej na mojej drodze. 
Chwała Panu za Concordię! 

Liturgia Słowa Trudne słowo

#ludzieCONCORDII
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