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Słowa Ewangelii według młodych

Otwartość na miłość

Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej parafii pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie przygotowywany przez 
członków Wspólnoty Młodzieżowej Concordia, do użytku wewnętrznego Kościoła. Niniejszy numer zredagował zespół        
w składzie: Zuzanna Klasa, Alicja Kierznikowicz, Michał Sikora, ks. Wojciech Konkol. 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

Concordia tegoroczny wyjazd wakacyjny spędziła na 
malowniczym Podlasiu, a dokładniej w Siedlanowie. 
Podczas rekolekcji odkrywaliśmy exodusy (wyjścia        
z niewoli), w oparciu o Stary Testament. Mieliśmy rów-
nież możliwość zrozumieć i „przeżyć” wyjście Izra-
elitów z Egiptu, które jest znakiem Chrztu Świętego. 
Każdego dnia dążyliśmy do tego, aby zrozumieć ten 
znak. Prawie codziennie mieliśmy „szkołę liturgii”, pro-
wadzoną przez kleryka Wojtka, na której mogliśmy zo-
baczyć przygotowania do Mszy Świętej. Każdego wie-
czoru spędzaliśmy czas na integracji i wspólnej zaba-
wie. Przez te dziesięć dni pogłębiliśmy swoją wiarę         
i spędziliśmy ze sobą wspaniały czas.

Alicja Kierznikowicz

Rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się.  

Też czasami potrafię być głucha w moim życiu. Czy to 
na potrzeby drugiego człowieka, czy po prostu na 
głos Boga. On nazywa mnie moim prawdziwym 
imieniem - dla Niego ważna jestem ja, a nie wszelkie 
maski, które tak łatwo można założyć. Bóg zna mnie 
doskonale, bo przed Nim nic się nie ukryje. Nie ma 
miłości bez prawdy. Człowiek niestety nigdy sam 
siebie tak nie pozna. Pojawia się ciemność grzechu. 
Wtedy przychodzi do mnie Jezus poprzez drugiego 
człowieka, poruszenie serca czy przede wszystkim 
poprzez sakramenty, by otworzyć mi uszy i oczy na 
Boże działanie. „Effatha” powoduje przemianę serca kamiennego na wcielone. To z kolei 
daje wewnętrzny pokój, ale uzdalnia również do głoszenia świadectwa. W końcu jak 
można nie wysławiać Bożej chwały w obliczu takiej radości, jaką jest doświadczenie Jego 
miłości? Wcale nie potrzeba do tego wyniosłych słów, a właśnie najlepiej, gdy ich nie ma. 
Najpiękniejszym świadectwem jest moja codzienność, gdy poprzez małe decyzje 
pokazuję, że należę do Kościoła, którego głową jest sam Jezus Chrystus. 

Zuzanna Klasa

Ogłoszenia parafialne

ź W odpowiedzi na wezwanie Papieża Franciszka dzisiejsza niedziela jest „Dniem 
solidarności z Afgańczykami”. We współpracy z Caritas w Pakistanie, kraju, w któ-
rym znajduje się największa grupa uchodźców z Afganistanu, rozpocznie się trzy-
miesięczna interwencja humanitarna natychmiastowej pomocy dla około 1500 
rodzin. Przed kościołem można wesprzeć materialnie to dzieło. 

ź Rodziców dzieci mających przyjąć pierwszą komunię świętą w naszym kościele 
zapraszamy na spotkanie w poniedziałek (6 września) na godz. 19:15 do kościoła. 

ź Wspólnota Concordia zaprasza młodzież na Mszę św. z okazji rozpoczęcia roku 
szkolnego w poniedziałek  (6 września) na godz. 18:30.

ź W środę obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny tzw. Matki 
Bożej Siewnej. Po Mszy św. wieczornej odbędzie się poświęcenie ziarna siewnego   
i nasion oraz możliwość złożenia przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczę-
tego. 

ź Po wakacyjnej przerwie wznawiamy działalność Domu Łaski. Osoby potrzebujące 
wsparcia mają możliwość uzyskania tu bezpłatnej pomocy od psychologa i tera-
peuty. Jest też okazja do spowiedzi i rozmowy z duszpasterzem. Zapraszamy w 
drugie czwartki miesiąca (a więc w najbliższym tygodniu) między 18.00 a 20.00 do 
domu parafialnego. W tym czasie w kościele trwać będzie adoracja Najświętszego 
Sakramentu.

ź Na nasze ławki wraca dziś biuletyn Czuwam. Jest to dzieło przygotowywane w ca-
łości przez naszą młodzież ze wspólnoty Concordia. Znajdziemy w nim teksty 
liturgii Słowa, informacje związane z codziennym życiem parafii, przemyślenia 
młodych na temat wiary i różne ciekawostki związane z chrześcijaństwem. Przed 
kościołem młodzież zbiera dobrowolne ofiary na pokrycie kosztów druku. Ewen-
tualna nadwyżka pomaga w finansowaniu akcji podejmowanych przez wspólnotę.

ź W przyszłą niedzielę (12 września) będziemy przeżywali beatyfikację kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Z tej 
okazji lektorzy naszej parafii przedstawią krótki program dotyczący Prymasa po 
Mszy św. o godz. 9.30.

ź Powrót pielgrzymów ze Swarzewa będzie dzisiaj w godzinach popołudniowych. 
Przed kościołem po Mszach św. organizatorzy pielgrzymki, będą zbierać ofiary, 
które mają pomóc w pokryciu kosztów związanych z organizacją. Bóg zapłać za 
każde wsparcie.

ź Chłopców, którzy przed wakacjami zgłosili się na ministranta, jak również 
wszystkich, którzy chcieliby zostać ministrantami lub lektorami służącymi przy 
ołtarzu zapraszamy na zbiórkę w sobotę 11 września o godz. 9:00 w kościele. 
Mianowanie nowych ministrantów odbędzie się w niedzielę 19 września na Mszy 
św. o godz. 11:00.



PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Izajasza
Iz 35, 4-7a

Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie 
bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; 
przychodzi Boża odpłata; On sam przy-
chodzi, by was zbawić». Wtedy przejrzą 
oczy niewidomych i uszy głuchych się 
otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak 
jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. 
Bo trysną zdroje wód na pustyni i stru-
mienie na stepie; spieczona ziemia zmie-
ni się w pojezierze, spragniony kraj w kry-
nice wód.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: 
por. 1b)

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę 
swego

Bóg wiary dochowuje na wieki, * 
uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 
chlebem karmi głodnych, * 
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę 
swego 

Pan przywraca wzrok ociemniałym, * 
Pan dźwiga poniżonych. 
Pan kocha sprawiedliwych, * 
Pan strzeże przybyszów.

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę 
swego 

Ochrania sierotę i wdowę, * 
lecz występnych kieruje na bezdroża. 
Pan króluje na wieki, * 

Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę 
swego 

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Jakuba Apostoła
Jk 2, 1-5

Bracia moi, niech wiara wasza w Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa uwielbionego, 
nie ma względu na osoby. Bo gdyby przy-
szedł na wasze zgromadzenie człowiek 
przystrojony w złote pierścienie i bogatą 
szatę i przybył także człowiek ubogi w za-
brudzonej szacie, a wy spojrzycie na 
bogato przyodzianego i powiecie: «Ty 
usiądź na zaszczytnym miejscu», do 
ubogiego zaś powiecie: «Stań sobie tam 
albo usiądź u podnóżka mojego», to czy 
nie czynicie różnic między sobą i nie sta-
jecie się sędziami przewrotnymi? Posłu-
chajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg 
nie wybrał ubogich tego świata na boga-
tych w wierze oraz na dziedziców kró-
lestwa przyobiecanego tym, którzy Go 
miłują?

AKLAMACJA
(Mt 4, 23)

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie 
i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mk 7, 31-37

Słowa Ewangelii według Świętego 
Marka

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon 
przyszedł nad Jezioro Galilejskie, prze-
mierzając posiadłości Dekapolu. Przy-
prowadzili Mu głuchoniemego i prosili 
Go, żeby położył na niego rękę. On wziął 
go na bok, z dala od tłumu, włożył palce 
w jego uszy i śliną dotknął mu języka;      
a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł 
do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz 
się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy 
języka się rozwiązały i mógł prawidłowo 
mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu 
nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, 
tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnie-
ni zdumieniem mówili: «Dobrze wszy-
stko uczynił. Nawet głuchym słuch przy-
wraca i niemym mowę».

Czy wiecie co znaczą słowa aspersja, 
dalmatyka, czy prefacja?
Nie są to starożytne imiona żeńskie, ale 
terminy związane z liturgią naszego Koś-
cioła. Istnieje jeszcze wiele innych trud-
nych słów, na których można niekiedy 
połamać sobie język, a opisują rzeczy lub 
czynności, które widujemy podczas li-
turgii. Dlatego dotychczasowy dział Tru-
dne słowo zastąpi nowy: Słownik litur-
giczny. Zaczynając od dzisiaj, co tydzień 
będziemy publikować wytłumaczenie 
skomplikowanych i mniej trudnych ter-
minów, w porządku alfabetycznym. 
Źródłem informacji jest portal litur-
gia.wiara.pl i opracowanie ks. Włodzi-
mierza Lewandowskiego oraz Marcina 
Dziedzica. 
Życzymy miłego poszerzania wiedzy!

adoracja - pełne czci i uwielbienia 
uniżenie się przed Bogiem, wewnętrzne 
uznanie Jego nieskończonej wyższości. 
Od czasów średniowiecza w szczególny 
sposób również przed Panem obecnym 
w Eucharys�i – jako cicha adoracja, ale 
także publicznie podczas całodziennego 
wystawienia, w czterdziestogodzinnym 
nabożeństwie, praktykowanym zwła-
szcza na początku Wielkiego Postu. Litur-
gia Wielkiego Piątku zaprasza natomiast 
do adoracji krzyża. Wierni podchodzą do 
krzyża i przez przyklęknięcie składają 
hołd wywyższonemu na krzyżu Chrys-
tusowi jako zwycięzcy. Kościół Prawo-
sławny praktykuje natomiast gest po-
łożenia na ikonie krzyża czoła. W ten 
sposób wierni powierzają Jezusowi 
wszystkie swoje troski i cierpienia.

Liturgia Słowa

Nowy dział w biuletynie

Słownik liturgiczny

Witamy nowego pasterza!
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