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Słowa Ewangelii według młodych

Uczynki miłosierdzia

Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej parafii pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie 
przygotowywany przez członków Wspólnoty Młodzieżowej Concordia. Niniejszy numer zredagował zespół    
w składzie: Zuzanna Klasa, Katarzyna Matusiak, Klaudia Gron, Karolina Stankiewicz, 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

 
Sprawozdanie Caritas

Minione spotkanie pozwoliło nam bliżej poznać 
kolejny, trzeci już drogowskaz, którym jest Duch 
Święty. Spotkanie składało się z dwóch części. Na 
początku wysłuchaliśmy katechezy poprowa-
dzonej przez księdza Krzysztofa, a po niej mieliśmy 
okazję poznać zaproszonego gościa, wspaniałego 
młodego człowieka, w życiu którego Duch Święty 
zdziałał bardzo wiele. Tymoteusz opowiedział nam 
swoje świadectwo, które wzbudziło w nas wiele 
przemyśleń. To, co usłyszeliśmy, na długo pozo-
stanie w naszych sercach. 

Katarzyna Matusiak                                

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, Mnie uczyniliście.

Jezus jest cały czas pośród nas i w nas, choć nie 
zawsze jest dostrzegany. Działa poprzez innych ludzi. 
Pokazuje po raz kolejny, że to nie widowiskowe            
i spektakularne czyny są największe w oczach Boga, 
ale właśnie tak codzienne sprawy, jak na przykład 
troska o chorych i potrzebujących. Służba drugiemu 
człowiekowi nie tylko otwiera oczy na potrzeby 
innych i pozwala odnaleźć siebie w dawaniu swojego 
czasu, energii – ona przybliża do Jezusa i uczy mi-
łować także tych bliźnich, za którymi się nie prze-
pada. Dodaje pokory, bo zaczyna się mniej myśleć o sobie, a więcej o Bogu. O Bogu, który 
nie osądza tu na ziemi i nie szufladkuje według ludzkich kategorii na bogatych i biednych, 
zdrowych i słabych, utalentowanych i nie. On potrafi jedynie kochać. Każdego tak samo 
mocno. Bez wyjątku. I to mój wybór, czy odpowiem na tę Miłość. Jezus przygotował 
Królestwo Boże także dla mnie. Jest pasterzem dla swojego Kościoła i Królem ludzkich 
serc. Otwierając się na Jezusa, pozwalam Mu, by uzdalniał moje serce do coraz większej 
miłości. 

Zuzanna Klasa

Ogłoszenia parafialne

ź W tym roku panowie kościelny i organista nie będą roznosili opłatków do domów. Będzie je 
można odebrać w zakrys�i, biurze parafialnym w godzinach jego urzędowania oraz przy obrazie 
Matki Bożej.

ź Przypominamy, że papież Franciszek przedłużył na cały listopad możliwość uzyskania odpustu 
zupełnego za zmarłych. Szczegóły na ten temat można znaleźć na stronie internetowej naszej 
parafii.

ź Na stronie parafii znajdują się też informacje na temat komunii duchowej. Osoby, które uczest-
niczą we Mszy św. za pośrednictwem mediów zachęcamy do zapoznania się i praktykowania tej 
formy udziału w Eucharys�i. Prosimy o przekazanie tych wskazówek również seniorom.

ź Apelujemy o wrażliwość na potrzeby osób starszych i samotnych. Gdyby zaistniała konieczność 
wsparcia, prosimy o kontakt z przedstawicielem naszego PZ Caritas tel. 730 620 263. 

ź W następną niedzielę rozpoczynamy Adwent. Zapraszamy na Lucenaria – nabożeństwa, pod-
czas których zapala się kolejne świece na wieńcu adwentowym. Obrzęd będzie miał miejsce 
przez cały Adwent na początku sobotnich wieczornych Mszy świętych. 

ź Msza św. w intencji członków Żywego Różańca zostanie odprawiona w następną niedzielę, o go-
dz. 8.00. Po niej modlitwa różańcowa. 

ź Od dziś można zaopatrywać się w świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Małe można 
nabyć za 6 zł, duże za 16 zł. 

ź Można też nabyć świeczniki do tychże świec wykonane przez młodzież ze Wspólnoty Concordia.
ź Na tegoroczny Adwent młodzież przygotowuje także Wieńce adwentowe „z duszą”. Czym one 

są oraz informacje o sposobie ich nabycia zamieszczone są na stronie parafii oraz w ubiegłoty-
godniowym biuletynie (egzemplarze są wyłożone na stojakach z prasą). 

Ogłoszenia są aktualne na dzień 18 listopada, kiedy to zamykamy ten numer biuletynu. W związ-
ku z sytuacją epidemiczną niektóre z powyższych informacji mogą ulec zmianie. Prosimy sugero-
wać się wówczas treścią ogłoszeń podawanych w kościele i na stronie internetowej.  



PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi Proroka Ezechiela
Ez 34, 11-12. 15-17

Tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja sam będę szu-
kał moich owiec i będę sprawował nad 
nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje prze-
glądu swojej trzody, gdy znajdzie się 
wśród rozproszonych owiec, tak Ja doko-
nam przeglądu moich owiec i uwolnię je 
ze wszystkich miejsc, dokąd się rozpro-
szyły w dni ciemne i mroczne. Ja sam bę-
dę pasł moje owce i Ja sam będę je ukła-
dał na legowisku» – mówi Pan Bóg. «Za-
gubioną odszukam, zabłąkaną sprowa-
dzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, 
chorą umocnię, a tłustą i mocną będę 
ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie». Do 
was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: 
«Oto Ja osądzę poszczególne owce, ba-
rany i kozły».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23 (22), 1b-2a. 2b-3. 5. 6 (R.: por. 
1b)

Pan mym pasterzem, nie brak mi 
niczego

Pan jest moim pasterzem, * 
niczego mi nie braknie, 
pozwala mi leżeć * 
na zielonych pastwiskach.

Pan mym pasterzem, nie brak mi 
niczego

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę 
odpocząć, * 
orzeźwia moją duszę. 
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach* 
przez wzgląd na swoją chwałę.

Pan mym pasterzem, nie brak mi 
niczego

Stół dla mnie zastawiasz * 
na oczach mych wrogów. 
Namaszczasz mi głowę olejkiem, * 
kielich mój pełny po brzegi.

Pan mym pasterzem, nie brak mi 
niczego

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

Pan mym pasterzem, nie brak mi 
niczego

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian
1 Kor 15, 20-26. 28

Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako 
pierwociny spośród tych, co pomarli. Po-
nieważ bowiem przez człowieka przyszła 
śmierć, przez Człowieka też dokona się 
zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszy-
scy umierają, tak też w Chrystusie wszy-
scy będą ożywieni, lecz każdy według 
własnej kolejności: Chrystus jako pier-
wociny, potem ci, co należą do Chrystusa, 
w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi 
koniec, gdy przekaże królowanie Bogu      
i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzch-
ność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, 
ażeby królował, «aż położy wszystkich 
nieprzyjaciół pod swoje stopy». Jako 
ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. 
A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, 
wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, 
który Synowi poddał wszystko, aby Bóg 
był wszystkim we wszystkich.

AKLAMACJA
(Mk 11, 9c. 10a)

Alleluja, alleluja, alleluja
Błogosławiony, który przybywa w imię 
Pańskie. 
Błogosławione Jego królestwo, które 
nadchodzi.

EWANGELIA
Mt 25, 31-46

Słowa Ewangelii według Świętego 
Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej 
chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wte-
dy zasiądzie na swoim tronie pełnym 
chwały. I zgromadzą się przed Nim wszy-
stkie narody, a On oddzieli jednych ludzi 
od drugich, jak pasterz oddziela OWCE 
od KOZŁÓW. Owce postawi po prawej,    
a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy 
odezwie się Król do tych po prawej 
stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca 
mojego, weźcie w posiadanie królestwo, 
przygotowane dla was od założenia 
świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi 
jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; 
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; by-
łem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem 
w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. 
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, 
kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmi-
liśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy 
Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem 
i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzia-
liśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym 
lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” 
A Król im odpowie: „Zaprawdę, powia-
dam wam: Wszystko, co uczyniliście jed-
nemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnie uczyniliście”. Wtedy odezwie się      
i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz 

ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, 
przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo 
byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; 
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 
byłem przybyszem, a nie przyjęliście 
Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście 
Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie 
odwiedziliście Mnie”. Wówczas zapytają  
i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głod-
n y m  a l b o  s p r a g n i o n y m ,  a l b o 
przybyszem, albo nagim, kiedy chorym 
albo w wię-zieniu, a nie usłużyliśmy 
Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, 
powiadam wam: Wszystko, czego nie 
u c z y n i l i ś c i e  j e d n e m u  z  t y c h 
najmniejszych, tego          i Mnie nie 
uczyniliście”. I pójdą ci na wie-czną karę, 
sprawiedliwi zaś do życia wie-cznego».

owce, kozły - w Palestynie  owce    
i kozy pasano razem; oddzielano je 
jednak na noc. Kozy ze względu na 
krótką sierść musiały być  trzymane   
w pomieszczeniu zamkniętym, które 
chroniło je przez chłodem. Owce ze 
względu na swoją wełnę, nie musiały 
mieć takich warunków. 

Karolina

Dzięki dołączeniu do 
wspólnoty poznałam, 
czym tak naprawdę jest 
szczęście. Zauważyłam, że Bóg kocha 
mnie bezwarunkowo i chce dla mnie jak 
najlepiej. Przez codzienne czytanie Sło-
wa Bożego czuję i wiem co powinnam ro-
bić w chwilach załamania. Jestem prze-
konana, że gdyby nie wspólnota byłabym 
zupełnie innym człowiekiem. Poznałam 
w niej ludzi, którzy tak samo jak ja - 
szukali Pana, który jest dla nich najwięk-
szą miłością.

Liturgia Słowa

Trudne słowo
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