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Słowa Ewangelii według młodych

Jak być prawdziwym?

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, Paulina Piskozub, 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

 
Ogłoszenia parafialne

W minioną sobotę kilkanaścioro członków naszej 
wspólnoty wybrało się na już drugą edycję wydarzenia 
„WstańiSław”. Organizatorem spotkania jest Ruch 
Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej, a samo wydarze-
nie odbywało się w Gdyni Karwinach. Podczas spotka-
nia mogliśmy adorować Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie, ale również wysłuchać wiele wartościowych 
świadectw. Spotkanie urozmaicone było przez różnych 
muzyków  jak exodus 15 czy zespół PAW. Całe spotkanie 
transmitowano na żywo, dzięki czemu nieobecni mogli 
łączyć się przez Internet. Nie możemy doczekać się ko-
lejnej edycji!                        Małgorzata Grzywaczewska 

prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu   
w Duchu i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć 
Ojciec

Bóg chce, żebym Go chwalił „w Duchu i prawdzie”.  
W Duchu, czyli swoją wewnętrzną postawą i de-
cyzjami, jakie w sercu podejmuję, i w prawdzie, czyli 
przekładając to, co przyjmę sercem, na czyny – pos-
tawę zewnętrzną. Całym sobą mam chwalić Boga, 
wszystkim co robię. Gdy słyszę Ewangelię w kościele, 
najpierw przyjmuję jej treść i naukę sercem – po-
dejmuję decyzję, czy idę za nią, czy ją rozumiem i ak-
ceptuję. Potem, gdy wyjdę z kościoła, jest czas, żeby 
usłyszaną prawdę wprowadzić w życie i dzięki niej stać się prawdziwym. Prawdziwym 
człowiekiem, który przyjął naukę Jezusa, który żyje Dobrą Nowiną, który jest szczęśliwy. 
Człowiekiem zgody słowa i uczynku – naukę, pod jaką się podpisałem, zastosować dla do-
bra innych. Dla większej chwały, ale nie swojej, tylko Bożej. To znaczy prawdziwie czcić 
Boga – spełniać Jego wolę. Istnieje jednak pokusa, żeby czcić Boga na pokaz, przed ludźmi 
– żeby inni zobaczyli jaki jestem „święty”. Ale wtedy nie chwalę Boga, tylko siebie. To jest 
obłuda. Czyniąc tak nie jestem prawdziwy. 

Michał Sikora

ź W następną niedzielę przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w tym dniu 
według porządku niedzielnego.

ź Wspólnota Concordia zaprasza na Wieczór Uwielbienia Holy Wins – Święty Zwycięża. W dzień 
poprzedzający uroczystość Wszystkich Świętych chcemy wielbić Boga modlitwą, śpiewem         
i tańcem. Holy Wins powstało jako chrześcijańska alternatywa dla święta Halloween – zamiast 
czcić śmierć, chcemy czcić Chrystusa, który ją pokonał. Holy Wins to przypływ nadziei 
szczególnie nam potrzebnej w obecnej sytuacji. To manifestacja zwycięstwa życia, wiary i mi-
łości nad tym, co zepsute na świecie. Zapraszamy do wspólnej adoracji Najświętszego 
Sakramentu prowadzonej przez członków wspólnoty młodzieżowej oraz akademickiej. 
Adorację ubogaci również śpiew oraz modlitwa flagami. Rozpoczynamy w sobotę, 31 paź-
dziernika, o godz. 20.00 w naszym kościele. Zapraszamy również do uczestnictwa przez przekaz 
telewizyjny i internetowy. 

ź Różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmawiamy do końca 
października, o godz. 18.00. Szczególnie zapraszamy do modlitwy w intencji przebłagalnej         
o ustanie pandemii koronawirusa. 

ź Zbliżają się dni modlitwy za zmarłych. Druki do wypisania imion zmarłych na zdrowaśki i na 
Msze Święte zbiorowe można odbierać w zakrys�i, a wypełnione należy składać do skarbony 
ustawionej przy obrazie Matki Bożej. 

ź Na życzenie bp. Jacka – przypominamy, że cały listopad jest poświęcony pamięci zmarłych i od-
wiedziny grobów trzeba zaplanować poza 1 i 2 listopada, aby uniknąć przebywania w tłumie.

ź Katecheza sakramentalna dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbędzie się w sobotę 
31 października. 

25 października 1997 - Poświęcenie naszego kościoła

Wmurowanie relikwii św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus do ołtarza

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski 
namaszcza ściany kościoła

ks. Zygmunt Maliński -budowniczy kościołaPokropienie ludu



PIERWSZE CZYTANIE
Z Pierwszej Księgi Królewskiej
1 Krl 8, 22-23. 27-30

Salomon stanął przed ołtarzem Pana 
wobec całego zgromadzenia izraelskiego 
i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł:     
„O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego 
Boga jak Ty ani w górze na niebie, ani      
w dole na ziemi, tak zachowującego 
przymierze i łaskę względem Twoich 
sług, którzy czczą Cię z całego swego ser-
ca. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg 
na ziemi? Przecież niebo i niebiosa naj-
wyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej 
ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ 
więc na modlitwę Twego sługi i jego 
błaganie, o Panie, Boże mój, i wysłuchaj 
to wołanie i tę modlitwę, w której dziś 
Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby 
w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na 
tę świątynię. Jest to miejsce, o którym 
powiedziałeś: «Tam będzie moje imię», 
tak aby wysłuchać modlitwę, którą 
zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlate-
go wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twe-
go ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie 
na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj na 
miejscu Twego przebywania w niebie. 
Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz”.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 84 (83), 3-4. 5 i 10. 11 (R.: por. 2)

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja
Dusza moja stęskniona pragnie przed-
sionków Pańskich. * 
Serce moje i ciało radośnie wołają do 
Boga żywego. 
Nawet wróbel znajduje swój dom,         
a jaskółka gniazdo, † 
gdzie złoży swe pisklęta: * 
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, 
Królu mój i Boże!

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu 
Twoim, Panie, * 
nieustannie Cię wielbiąc. 
Spójrz, Boże, tarczo nasza, * 
wejrzyj na twarz Twego Pomazańca.

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja
Doprawdy, dzień jeden w przybytkach 
Twoich * 
lepszy jest niż innych tysiące: 
wolę stać w progu domu mojego Boga,
niż mieszkać w namiotach grzeszników.

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian
1 Kor 3, 9b-11. 16-17

Bracia: Jesteście uprawną rolą Bożą i Bo-
żą budowlą. Według danej mi łaski Bo-
żej, jako roztropny budowniczy, położy-
łem fundament, ktoś inny zaś wznosi bu-
dynek. Niech każdy jednak baczy na to, 
jak buduje. Fundamentu bowiem nikt 
nie może położyć innego niż ten, który 
jest położony, a którym jest Jezus Chry-
stus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią 
Boga i że Duch Boży mieszka w was? Je-
żeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego 
zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, 
a wy nią jesteście.

AKLAMACJA
(J 4, 24)

Alleluja, alleluja, alleluja
Ojciec szuka prawdziwych czcicieli, 
którzy będą Mu oddawać cześć             
w Duchu i prawdzie.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 4, 19-24

Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana

Kobieta z Samarii powiedziała do Jezusa: 
«Panie, widzę, że jesteś prorokiem. 
Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej 
górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie 
jest miejsce, gdzie należy czcić Boga». 
Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, 
niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy 
ani na TEJ GÓRZE, ani w Jerozolimie nie 
będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego 
nie znacie, my czcimy to, co znamy, 
ponieważ zbawienie bierze początek od 
Żydów. Nadchodzi jednak godzina, ow-
szem, już jest, kiedy to prawdziwi czci-
ciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu  
i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć 
Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, 
by czciciele Jego oddawali Mu cześć        
w Duchu i prawdzie».

ta góra - chodzi o górę Garizim, która 
dla Samarytan była „miejscem, które 
wybrał Pan” do liturgicznego kultu. We-
dług Pięcioksięgu tam znajdował się pier-
wszy ołtarz, który Mojżesz kazał zbudo-
wać po przejściu Jordanu i gdzie Jozue 
złożył pierwsze ofiary. Nie wiadomo 
kiedy Samarytanie wybudowali tam 
swoją świątynię. Została zniszczona 
przez Żydów w II wieku przed Chr.

Paulina

Wspólnota to miejsce,   
w którym mogę rozwijać 
się duchowo i jednocześ-
nie mieć przy sobie wielu 
wartościowych ludzi. Dzięki wspólnocie 
zaczęłam dostrzegać działanie Pana Boga 

w swoim życiu i zrozumiałam, że każdy     
z nas jest wyjątkowy. Każde spotkanie 
kształtuje moją wiarę i pomaga pogłębić 
relację z Bogiem. Niesamowite jest jed-
nak to, że tak wiele osób gromadzi się     
w jednym miejscu i dąży do jednego celu, 
jakim jest miłość do Chrystusa. Teraz, gdy 
doświadczam Boga w każdej sytuacji, 
uważam, że naprawdę warto być we 
wspólnocie. Poczucie wewnętrznej rado-
ści po spotkaniach powoduje, że jestem 
bardziej zmotywowana do działania. 
Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że za-
prowadził mnie właśnie tutaj.

Dlaczego w ołtarzach umie-
szcza się relikwie świętych ?

Pierwszymi „kościołami”, w których gro-
madzili się na Eucharys�i chrześcijanie 
były ich domy oraz… podziemne cmen-
tarze (katakumby), gdzie spoczywały cia-
ła męczenników. Wyjaśnienie symboliki 
tego zwyczaju znajdujemy w Apokalipsie 
św. Jana: A gdy otworzył pieczęć piątą, 
ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla 
słowa Bożego i dla świadectwa, jakie 
mieli. Z tego zrodziła się praktyka umie-
szczania relikwii świętych w kościelnych 
ołtarzach. Obrzędowi tzw. translacji 
towarzyszy śpiew antyfony Ciała świę-
tych spoczywają w pokoju, a imiona ich 
żyją na wieki oraz Psalmu 15. Kościół wy-
raża w ten sposób wiarę w to, że Eucha-
rys�a jest zadatkiem życia wiecznego, 
którym święci już się cieszą. W ołtarzu 
naszego kościoła (od strony tabernaku-
lum) umieszczone są relikwie św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus.                               xkb
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