
Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą 
oliwy. Roztropne zaś razem z lampionami zabrały 
również oliwę. Gdy się Pan młody opóźniał, senność 
ogarnęła wszystkie i posnęły.

Czytając te słowa zastanawiam się, czym dla mnie 
jest lampa, a czym oliwa. Lampa jest czymś, co na 
swój sposób jest piękne. Daje blask, jasność, dzięki 
czemu widzimy – mamy poczucie bezpieczeństwa. 
Dlatego bardzo chcemy, aby płomień tej lampy nigdy 
nie zgasł. Czym może być dla mnie lampa? Myślę, że 
jest moim życiem, które pragnę utrzymać w jak naj-
lepszym stanie. Nie chcę, żeby kiedykolwiek się wy-
paliło. Dbam o nie, bo wiem, że kiedy przez przypadek, przez głupią, złą decyzję zgaśnie... 
mogę już go nie rozpalić na nowo. Potrzebuję czegoś co będzie podtrzymywać tę jasność   
i piękno. Potrzebuję oliwy. Ale czy zawsze ją przyjmuje? Czy zabieram ją w podróż przez 
życie, czy może wolę z niej zrezygnować, wierząc, że ja sama lepiej wiem i sama dam radę. 
Przecież to tylko zaszkodzi lampie, jeżeli oliwą jest utrata pracy, choroba, skomplikowanie 
życia, które tak naprawdę nie wiem gdzie mnie poprowadzi. Bóg wie, jakiej oliwy mi 
potrzeba, aby moja lampa nigdy nie zgasła, abym przetrwała okres złudnego snu i była 
gotowa na spotkanie z Nim.                                                                         Katarzyna Bielińska
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Słowa Ewangelii według młodych

Światło lampy

W poniedziałek odbyło się spotkanie on-line, podczas 
którego ks. Krzysztof przybliżył nam istotę i sposób 
odmawiania różańca. Dowiedzieliśmy się, iż jest on 
streszczeniem Ewangelii, oraz że poprzez jego odmawia-
nie, polegające na rozważaniu życia Jezusa i Maryi, możli-
we jest rozwiązanie wielu problemów. Następnie 
dzieliliśmy się własnym doświadczeniem związanym z tą 
modlitwą. Później wspólnie odmówiliśmy różaniec roz-
ważając tajemnice radosne przy pomocy fragmentów      
z Pisma Świętego, obrazów oraz cytatów osób świętych. 
Na koniec spotkania mieliśmy jeszcze okazję porozma-
wiać.

Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej parafii pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie 
przygotowywany przez członków Wspólnoty Młodzieżowej Concordia. Niniejszy numer zredagował zespół w 
składzie: Katarzyna Bielińska, Weronika Lemke, Paweł Głowacki, Łukasz Syposz, Michał Sikora, 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

Weronika Lemke

ź Zmarłych, w tradycyjnych wypominkach, polecamy Miłosierdziu Bożemu w dni 
powszednie po Mszach św. 

ź Przypominamy, że papież Franciszek, w związku z pandemią, przedłużył na cały lis-
topad możliwość uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych. Szczegóły na ten temat 
można znaleźć w ubiegłotygodniowym biuletynie (dostępny jest na stojakach z prasą) 
oraz na stronie internetowej naszej parafii. 

ź W środę, 11 listopada, będziemy obchodzić 102. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Zachęcamy do przyozdobienia biało-czerwoną flagą domu, czy bal-
konu. W naszej parafii Msze św. sprawować będziemy jak w dni powszednie. 

ź W związku z pandemią w tym miesiącu Dom Łaski będzie nieczynny. Zawieszamy także 
katechezy dla dorosłych.

ź W ramach trzeciej edycji Muzycznej jesieni u stóp Królowej Polski zapraszamy na kon-
cert organowy w wykonaniu Patryka Dopke – organisty Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. 
Wydarzenie odbędzie się w następną niedzielę, po Mszy św. o 18.30.

ź Zbliża się Adwent. W tym roku CARITAS Archidiecezji Gdańskiej przygotowała kalen-
darze adwentowe, w którym znajdują się czekoladki wraz z zadaniami do wykonania. 
Od następnej niedzieli nasza parafialna CARITAS będzie rozprowadzać takie 
kalendarze w cenie 10 zł. Ewentualna nadwyżka zostanie przeznaczona na działalność 
CARITAS. 

Ogłoszenia są aktualne na dzień 4 listopada, kiedy to zamykamy ten numer biuletynu. W 
związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną powyższe informacje mogą ulec zmianie. 
Prosimy sugerować się wówczas treścią ogłoszeń podawanych w kościele. 



PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi Mądrości
Mdr 6, 12-16

Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, ci 
łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją 
znajdą, którzy jej szukają, uprzedza 
bowiem tych, co jej pragną, wpierw 
dając się im poznać. Kto dla niej wstanie 
o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją 
bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej 
rozmyślać – to szczyt roztropności, a kto 
z jej powodu nie śpi, wnet się trosk 
pozbędzie, sama bowiem obchodzi i szu-
ka tych, co są jej godni, objawia się im 
łaskawie na ścieżkach i wychodzi naprze-
ciw wszystkim ich zamysłom.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2ab)

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich 

czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam 
radośnie.

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Tesaloniczan
1 Tes 4, 13-18

Nie chcemy, bracia, byście trwali w nie-
wiedzy co do tych, którzy umierają, aby-
ście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy 
nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, 
że Jezus istotnie umarł i zmartwych-
wstał, to również tych, którzy umarli      
w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. 
To bowiem głosimy wam jako słowo 
Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na 
przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, 
którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi  
z nieba na hasło i na głos archanioła, i na 
dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie 
powstaną pierwsi. Potem my, żywi, tak 
pozostawieni, wraz z nimi będziemy 
porwani w powietrze, na obłoki naprze-
ciw Pana, i w ten sposób na zawsze bę-
dziemy z Panem. Przeto wzajemnie się 
pocieszajcie tymi słowami.

AKLAMACJA
(Mt 24, 42a. 44)

Alleluja, alleluja, alleluja

Czuwajcie i bądźcie gotowi,
bo o godzinie, której się nie domyśla-
cie,
Syn Człowieczy przyjdzie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mt 25, 1-13

Słowa Ewangelii według Świętego 
Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom tę 
przypowieść: «Podobne będzie króle-
stwo niebieskie do dziesięciu panien, 
które wzięły swoje lampy i wyszły na 
SPOTKANIE PANA MŁODEGO. Pięć z nich 
było nierozsądnych, a pięć roztropnych. 
Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły 
z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lam-
pami zabrały również oliwę w swoich 
naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, 
senność ogarnęła wszystkie i posnęły. 
Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto 
pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotk-
anie!” Wtedy powstały wszystkie owe 
panny i opatrzyły swe lampy. A niero-
zsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie 
nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. 
Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby       
i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej 
do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy 
one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, 
które były gotowe, weszły z nim na ucztę 
weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą 
w końcu i pozostałe panny, prosząc: 
„Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on od-
powiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, 
nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie 
znacie dnia ani godziny».

spotkanie pana młodego - 
mężczyzna żenił się około 18 roku życia, 
natomiast kobieta wychodziła za mąż     
w wieku 12-13 lat. Małżeństwo zawie-
rano w dwóch etapach: pierwszym były 
jakby zaręczyny, podczas których zawie-
rano umowę małżeńską. Czynili to rodzi-
ce przyszłych małżonków. Na mocy poro-
zumienia ojciec panny młodej zrzekał się 

praw do rozporządzania córką na rzecz 
jej przyszłego męża. Mimo, że młodzi 
jeszcze nie mieszkali razem, już uważano 
ich za męża i żonę. Gdyby w tym czasie 
doszło do zdrady, uważano by ją po-
wszechnie za cudzołóstwo. Druga część 
zaślubin, łączyła się uroczystością wesel-
ną. Zanim jednak panna młoda wprowa-
dziła się do męża, otoczona przez druhny, 
trzymające zapalone pochodnie, stawała 
pod baldachimem oczekując na przyby-
cie swojego ukochanego. Ten, po dotar-
ciu na miejsce zajmował miejsce obok 
narzeczonej. Następnie, wobec przed-
stawiciela synagogi, następowało urzę-
dowe potwierdzenie małżeństwa. Kolej-
nym etapem uroczystości było trwające 
siedem dni święto. Pod wieczór pierw-
szego dnia para młoda wychodziła z przy-
jęcia, aby przez współżycie dopełnić mał-
żeństwo.

Łukasz

Do przystąpienia do 
wspólnoty zachęciła 
mnie przyjaciółka i po 
długich namysłach 
dołączyłem do niej 
razem z moim przyjacielem. Był to wy-
jątkowy dzień, którego nigdy w życiu nie 
zapomnę. Wtedy wydarzyło się dla mnie 
coś niemożliwego. Podczas Mszy Św. do-
strzegłem działanie Ducha Świętego i od 
tamtego momentu czuję Jego obecność 
w moim życiu. We wspólnocie pogłę-
biam swoją wiarę w Boga, ale mogę rów-
nież rozwijać swoje umiejętności w gru-
pie teatralnej i studiu filmowym. W Con-
cordii poznałem wspaniałą dziewczynę    
i cudownych ludzi, którzy zawsze służą mi 
pomocą. Jestem bardzo wdzięczny Bogu 
za wspólnotę i cieszę się, że mnie do niej 
przyprowadził. Od tego momentu moje 
życie toczy się całkowicie inaczej!

Liturgia Słowa

Trudne słowo

#ludzieCONCORDII
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