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Słowa Ewangelii według młodych

Zaproszenie 

Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej parafii pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie 
przygotowywany przez członków Wspólnoty Młodzieżowej Concordia. Niniejszy numer zredagował zespół w 
składzie: Łukasz Syposz, Agata Kierznikowicz, Daria Pranga, Zuzanna Klasa, Maciej Sikora, Michał Sikora, Jakub 
Zadomski, 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

 
Sprawozdanie Caritas 

W ostatni weekend września uczestniczyliśmy 
w naszych tradycyjnych rekolekcjach „na dobry 
początek roku formacyjnego”. Tym razem 
poruszyliśmy temat modlitwy. Pomogła nam 
w tym Wspólnota Zjednoczeni w Duchu 
z Gdańska Wrzeszcza. Ksiądz Andrzej wraz 
z trzema przedstawicielkami grupy poprzez 
konferencje, świadectwa oraz warsztaty ukazali 
nam to, czym modlitwa powinna być, jak odkryć 
jej prawdziwy sens i co zrobić, by była owocna. 
Zwieńczeniem rekolekcji była sobotnia adoracja 

Najświętszego Sakramentu oraz niedzielna Msza święta, po których wróciliśmy do 
codzienności. To był święty czas!                      Agata Kierznikowicz

„Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to 
i odeszli…

Często Pan Bóg zaprasza nas do siebie, nierzadko 
nawet kilka razy, lecz my to lekceważymy. Stara się 
abyśmy Go dostrzegli, ponieważ bardzo nas kocha 
i chce dla nas jak najlepiej. Jednak mimo wielu 
znaków płynących od Niego, wolę kroczyć w życiu 
swoimi ścieżkami. Jezus zaprasza do siebie ludzi 
dobrych oraz złych. W dzisiejszej Ewangelii możemy 
zauważyć człowieka, który nie był ubrany w strój 
weselny. Stało się to powodem wyrzucenia z uczty, 
choć przecież został zaproszony na przyjęcie. 
Podobnie jest z nami: często odpowiadamy Bogu na zaproszenie i przychodzimy 
w niedzielę do kościoła. Prawda jednak jest taka, że samo uczestniczenie w Eucharys�i nie 
gwarantuje nam miejsca w Królestwie Bożym. Dlatego też słucham słów Jezusa i staram 
się wybaczać innym, czynić dobro i kochać moich bliźnich, nawet jeśli przez nich cierpię, 
a gdy tego potrzebują - modlę się za nich. Nie mogę lekceważyć zaproszenia od Jezusa! 
Powinienem pamiętać o swojej duszy, która musi być czysta od złych uczynków, bo 
w innym wypadku drzwi do nieba zostaną przede mną zamknięte.  

Łukasz Syposz

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.

 
Ogłoszenia parafialne 

1. Dziś obchodzimy XX Dzień Papieski. Podczas kwesty przy kościele, możemy wesprzeć 
fundusz stypendialny dla młodych uzdolnionych Polaków. 
2. We wtorek przypada 13. dzień miesiąca. Wieczór fa�mski rozpoczniemy o 17.00.  
3. Różaniec z wystawieniem Najświętszego Sakramentu w naszej parafii odmawiamy 
codziennie o godz. 18.00.
4. Kolejna katecheza biblijna dla dorosłych odbędzie się w najbliższy piątek, o 19.30 w salce 
na plebanii. 
5. Intencje mszalne na 2021 rok zaczniemy przyjmować od najbliższego czwartku. 
Zapraszamy od godz. 8.00 do biura parafialnego.
6.W sobotę, 17 października będzie całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. 
Rozpoczęcie po rannych Mszach Świętych. W związku ze ślubem, modlitwa będzie 
zawieszona między 14.00 a 16.30, a potem kontynuowana będzie do 18.00.



PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Izajasza
Iz 25, 6-10a

Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich 
ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, 
ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego 
mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On 
na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz 
wszystkich ludów, i całun, który okrywał 
wszystkie narody; raz na zawsze zniszczy 
śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego 
oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na 
całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą 
w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremu 
zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan, 
w którym złożyliśmy naszą ufność; cieszmy 
się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem 
ręka Pana spocznie na tej górze.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 6cd)

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana
Pan jest moim pasterzem, †
niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę 
odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną 
dolinę, †
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana
Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Filipian
Flp 4, 12-14. 19-20

Bracia: Umiem cierpieć biedę, umiem też 
korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle 
warunków jestem zaprawiony: i być sytym, 
i głód cierpieć, korzystać z obfitości 
i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w 
Tym, który mnie umacnia. W każdym razie 
dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim 
ucisku. A Bóg mój według swego bogactwa 
zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie 
każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu 
naszemu chwała na wieki wieków. Amen.

AKLAMACJA
 (Por. Ef 1, 17-18)

Alleluja, alleluja, alleluja
Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim 
światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest 
nadzieja naszego powołania.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mt 18, 21-35

Słowa Ewangelii według Świętego 
Mateusza

Jezus w przypowieściach mówił do 
arcykapłanów i starszych ludu: «Królest-
wo niebieskie podobne jest do króla, 
który wyprawił ucztę weselną swemu 
synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby 
zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie 
chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne 
sługi z poleceniem: „Powiedzcie zapro-
szonym: Oto przygotowałem moją ucztę; 
woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko 
jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz 
oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na 
swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a 
inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, 
pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. 
Posłał swe wojska i kazał wytracić owych 
zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy 
rzekł swoim sługom: „Uczta weselna 
wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni 
nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne 
drogi i zaproście na ucztę wszystkich, 
których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na 
drogi i sprowadzili wszystkich, których 
napotkali: złych i dobrych. I sala weselna 
zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, 
żeby się przypatrzyć biesiadnikom, 
i zauważył tam człowieka nieubranego 
w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjac-
ielu, jakże tu wszedłeś, nie mając STROJU 
WESELNEGO?” Lecz on oniemiał. Wtedy 
król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i 
nogi i  wyrzućcie go na zewnątrz, 
w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzy-
tanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, 
lecz mało wybranych».

strój weselny - wskazywał na rangę i 
status społeczny osoby. Publiczne 
uroczystości, takie jak uczta weselna, 
były miejscem manifestacji swojego 
statusu społecznego na podstawie 
noszonej szaty. Bogatsi nosili szaty z 
najlepszych materiałów i w najlepszych 
kolorach. Aby wejść na ucztę nieważne 
było jednak czy szata była bogatsza czy 
uboższa, musiała być po prostu czysta i 
schludna. Szata weselna była znakiem 
przynależności do grona wybranych 
gości weselnych i nadawała status bycia 
godnym w domu gospodarza i zgromad-
zonej społeczności.

Zuzia

Wspólnotę tworzą 
ludzie. Często tak 
bardzo różni  ode 
mnie, ale wszystkich 
n a s  ł ą c z y  c h ę ć 
d o s ko n a l e n i a  s i ę 
w miłości do Boga. 
W ciągu tego roku poznałam samą siebie 
i odnalazłam pokój serca. To wcale nie 
oznacza, że wszystko stało się łatwe i nie 
napotykam na żadne przeszkody. Teraz 
jednak wiem, że Bóg cały czas jest przy 
mnie i działa. Wspólnota pomogła mi 
odkryć swoje charyzmaty, by posługiwać 
nimi na większą chwałę Bożą. Myślę, że 
znalazłam swoje miejsce w żywym, 
młodym pełnym radości Kościele , który 
szuka w życiu głębi, a nie zatrzymuje się 
na wartościach promowanych przez 
świat. Chwała Panu!

Liturgia Słowa Trudne słowo

#ludzieCONCORDII
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