Ogłoszenia paraﬁalne
Biuletyn liturgiczny para i NMP Królowej Polski w Wejherowie
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Przypominamy, że papież Franciszek, w związku z pandemią, przedłużył na cały
listopad możliwość uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych. Szczegóły na ten temat
można znaleźć na stronie internetowej naszej paraﬁi.
W ramach trzeciej edycji Muzycznej jesieni u stóp Królowej Polski zapraszamy na
koncert organowy w wykonaniu Patryka Dopke – organisty Bazyliki Mariackiej
w Gdańsku. Wydarzenie odbędzie się dziś, po Mszy św. o 18.30.
W tym roku panowie kościelny i organista nie będą roznosili opłatków do naszych
domów. Będzie je można odebrać w zakrys i, biurze paraﬁalnym w godzinach jego
urzędowania oraz przy obrazie Matki Bożej.
Caritas Archidiecezji Gdańskiej przygotowała kalendarz adwentowy, w którym
znajdują się czekoladki wraz z zadaniami do wykonania… Od dziś nasza paraﬁalna
Caritas rozprowadza takie kalendarze w cenie 10 zł. Ewentualna nadwyżka zostanie
przeznaczona na działalność Caritas.
Dziękujemy za udział w akcji Skarpet para – dobro wyzwala. Skarpety zostały
przekazane gdańskiej Caritas. Z okazji Światowego Dnia Ubogich Caritas Archidiecezji
Gdańskiej uruchomiła także zbiórkę na obiady dla osób bezdomnych. Koszt jednego
dwudaniowego obiadu to 12 zł. Szczegóły na temat udzielenia tej pomocy można
znaleźć na stronie internetowej paraﬁi.

Ogłoszenia są aktualne na dzień 12 listopada, kiedy to zamykamy ten numer biuletynu.
W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną niektóre z powyższych informacji mogą ulec
zmianie. Prosimy sugerować się wówczas treścią ogłoszeń podawanych w kościele i na stronie
internetowej.
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Słowa Ewangelii według młodych

Talent
Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie
pięć talentów zyskałem.
Pan Bóg obdarował mnie sporą ilością talentów,
które mogę dobrze wykorzystać albo zmarnować.
Większość z nich używałem już jako dziecko, ale
dostrzegać zacząłem je dopiero w późniejszych
latach mojego życia. Na początku używając talentów
nie wiedziałem, że zostały mi dane z góry. Teraz już
wiem, że to Bóg mnie nimi obdarował, ale dał mi
również wolną wolę, bo to ode mnie zależy, czy będę
je rozwijał. Staram się robić wszystko, aby poszerzać
swoje umiejętności. Nie mogę się lenić, a czas, który
mam, powinienem dobrze wykorzystać. W każdym talencie dostrzegam działanie
Stwórcy. To dzięki Niemu widzę, jak bardzo pomnożyły się moje umiejętności. On mnie
kocha i dlatego stworzył mnie takiego, jakim jestem. W każdym pomyśle czuję Jego
obecność. Jest zawsze przy mnie. To dzięki Niemu mogę rozwijać się. Jestem Mu bardzo
wdzięczny za wszystko, czym mnie obdarzył, dlatego używam moich talentów do
wielbienia Boga i tworzenia dzieł na Jego chwałę.
Łukasz Syposz
Z życia duszpasterstwa młodzieży

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, Weronika Lemke, 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

31 października odbyło się doroczne uwielbienie
Holy Wins – Święty zwycięża. Wydarzenie to jest
chrześcijańską alternatywą dla pogańskiego Halloween. Tym razem przybrało ono charakter
adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej
z uwielbieniem ﬂagami, śpiewem oraz modlitwą
prowadzoną przez członków naszej wspólnoty.
Przeczytane fragmenty Ewangelii oraz poszczególne etapy adoracji pomogły wszystkim uczestnikom odnaleźć się w tym wieczorze, lepiej się
skupić oraz oddać swoją radość, ale też problemy
Jezusowi. Chwała Panu!
Agata Kierznikowicz

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi Przysłów
Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31
Niewiastę dzielną kto znajdzie? Jej
wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie
czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie
dni jego życia. O wełnę i len się stara,
pracuje starannie rękami. Swe ręce
wyciąga po kądziel, jej palce chwytają
wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do
nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy
wdzięk i marne jest piękno: chwalić
należy niewiastę, co boi się Pana.
Uznajcie owoce jej rąk, niech w bramie
sławią jej czyny.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5 (R.: 1b)
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk
swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu
Małżonka twoja jak płodny szczep
winny *
w zaciszu twego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki *
dokoła twego stołu.
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu
Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który służy Panu.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi †
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego
Pawła Apostoła do Tesaloniczan
1 Tes 5, 1-6
Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, sami bowiem dokładnie
wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak jak
złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą
mówić: «Pokój i bezpieczeństwo» – tak
niespodzianie przyjdzie na nich zagłada,
jak bóle na brzemienną, i nie umkną. Ale
wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach,
aby ów dzień miał was zaskoczyć jak
złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście
synami światłości i synami dnia. Nie
jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie
śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy
i bądźmy trzeźwi.

AKLAMACJA
(J 15, 4a. 5b)
Alleluja, alleluja, alleluja
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać
będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc
obﬁty.

EWANGELIA
Mt 25, 14-30
Słowa Ewangelii według Świętego
Mateusza
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Podobnie jest
z królestwem niebieskim jak z pewnym
człowiekiem, który mając się udać

w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć
talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności,
i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć
talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa
otrzymał; on również zyskał drugie dwa.
Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł
i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze
swego pana. Po dłuższym czasie powrócił
pan owych sług i zaczął rozliczać się
z nimi. Wówczas przyszedł ten, który
otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie
pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć
talentów, oto drugie pięć talentów
zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo
dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach
niewielu, nad wieloma cię postawię:
wejdź do radości twego pana!” Przyszedł
również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi
dwa talenty, oto drugie dwa talenty
zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo
dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach
niewielu, nad wieloma cię postawię:
wejdź do radości twego pana!” Przyszedł
i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł:
„Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem
twój talent w ziemi. Oto masz swoją
własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo
zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam,
gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie
nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze BANKIEROM, a ja po
powrocie byłbym z zyskiem odebrał
swoją własność. Dlatego odbierzcie mu
ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma,
będzie dodane, tak że nadmiar mieć
będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą
nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego
wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności!
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”».

Trudne słowo

usługi bankierów - Prawo Mojżeszowe zabrania pożyczania pieniędzy
na procent. Unikali tego poganie, a przez
długi czas także chrześcijanie. Warto
jednak pamiętać, że przepisy Prawa
dotyczyły tylko relacji między Izraelitami
– Żydzi mogli więc pobierać procent od
pogan – i faktycznie ich banki znajdowały
się w każdym ważniejszym mieście
Cesarstwa Rzymskiego. Funkcje ówczesnych instytucji bankowych były podobne do dzisiejszych. Do oferowanych
przez nie usług należała wymiana waluty,
przechowywanie pieniędzy bez zysku
oraz obracanie funduszami z zyskiem na
odsetkach. Odsetki w przypadku pożyczek mogły być bardzo wysokie, w wyjątkowych sytuacjach sięgając nawet
50%. Niemożliwe było jednak podwojenie tym sposobem ogromnych sum
pieniędzy, czego dokonało dwoje pozostałych sług z dzisiejszej Ewangelii. Taki
dochód byłby możliwy jedynie poprzez
umiejętny handel lub spekulacje, to zaś
wiązało się z ryzykiem.
#ludzieCONCORDII

Weronika
Odkąd dołączyłam do
wspólnoty moje życie
znacznie się zmieniło,
oczywiście na lepsze.
Co najważniejsze, zdecydowanie poprawiłam moją relację z Bogiem oraz
zaczęłam dostrzegać Jego działanie
w mojej codzienności. Każde wspólnotowe spotkanie jest dla mnie wyjątkowe
i daje mi siłę oraz motywację na następny
tydzień. Poza tym, poznałam wiele wartościowych osób, dla których Jezus również jest na pierwszym miejscu. Są to
ludzie, od których czuję duże wsparcie
i wiem, że mogę nazwać ich prawdziwymi przyjaciółmi.

