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Słowa Ewangelii według młodych

Kim jest Jezus?

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: Katarzyna Matusiak, 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

W niedzielę 22 sierpnia odprawiona została uroczysta 
Msza św. pożegnalna księdza Krzysztofa. Członkowie 
naszej wspólnoty włączyli się w przygotowanie liturgii. 
Nie zabrakło również podziękowań, upominku w for-
mie albumu naszych wspólnych wspomnień, słów 
wsparcia i łez wzruszenia. To były bardzo owocne 
cztery lata, zarówno dla wspólnoty, jak i dla parafii. 
Jeszcze raz dziękujemy księdzu Krzysztofowi za jego 
posługę, świadectwo wiary i każdą chwilę, która po-
zostanie w naszych sercach. Życzymy Bożego błogosła-
wieństwa, niech Bóg prowadzi księdza na tej nowej 
drodze posługi i umacnia do czynienia pięknych rzeczy 
na większą chwałę Bożą.                  Katarzyna Matusiak

On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?». 
Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz».  

A ja za kogo uważam Jezusa? Odpowiedź na to py-
tanie weryfikuje moją wiarę. Czy wierzę, że tylko On 
może dać mi zbawienie? Czy wierzę, że tylko On mo-
że dać mi prawdziwe szczęście? Czy wierzę, że On 
odpuszcza mi grzechy i wyzwala z niewoli? Czy 
wierzę, że On mnie karmi, utrzymuje w zdrowiu i za-
bezpiecza mój los? Czy wierzę, że On mnie kocha        
i zawsze chce mojego dobra? To wszystko zawiera się 
w słowie „Mesjasz”. Jezus Chrystus, mój Pan i Bóg, 
doskonale mnie rozumie, bo sam jest człowiekiem    
i tylko On daje mi wszystko, czego potrzebuję, bo jest też Bogiem. Wierzę w to? A może 
czasem uważam, że Bóg się pomylił, że powinno być inaczej? Może za przykładem Piotra 
chcę upomnieć samego Boga? Ale czy wtedy swoją postawą mówię „Ty jesteś Mesjasz”, 
czy bardziej „Ja jestem Mesjasz”? To pycha mnie zachęca do tego, by odrzucić mądrość 
Boga. Wtedy tracę wszystko, co może dać mi Jezus. Jest na to lekarstwo – zacząć myśleć po 
Bożemu, a nie po ludzku.  

Michał Sikora

Zaproszenie do wspólnoty



PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Izajasza
Iz 50, 5-9a

Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie 
oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem 
grzbiet mój bijącym i policzki moje 
rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej 
twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan 
Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nie-
czuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz 
moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doz-
nam. Blisko jest Ten, który mnie uniewin-
ni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? 
Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarży-
cielem? Niech się zbliży do mnie! Oto Pan 
Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi?

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 116A (114), 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: 
por. 9)

W krainie życia będę widział Boga

Miłuję Pana, albowiem usłyszał * 
głos mego błagania, 
bo skłonił ku mnie swe ucho * 
w dniu, w którym wołałem.

W krainie życia będę widział Boga 

Oplotły mnie więzy śmierci, † 
dosięgły mnie pęta Otchłani, * 
ogarnął mnie strach i udręka. 
Ale wezwałem imienia Pana: * 
«Panie, ratuj moje życie!»

W krainie życia będę widział Boga 

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, * 
Bóg nasz jest miłosierny. 
Pan strzeże ludzi prostego serca: * 

byłem w niedoli, a On mnie wybawił.

W krainie życia będę widział Boga 

Uchronił bowiem moją duszę od 
śmierci, * 
oczy od łez, nogi od upadku. 
Będę chodził w obecności Pana * 
w krainie żyjących.

W krainie życia będę widział Boga

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Jakuba Apostoła
Jk 2, 14-18

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś 
będzie utrzymywał, że wierzy, a nie bę-
dzie spełniał uczynków? Czy sama wiara 
zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat 
lub siostra nie mają odzienia lub brak im 
codziennego chleba, a ktoś z was powie 
im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i na-
jedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, 
czego koniecznie potrzebują dla ciała – to 
na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli 
nie byłaby połączona z uczynkami, mart-
wa jest sama w sobie. Ale może ktoś po-
wiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam 
uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczyn-
ków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie 
moich uczynków.

AKLAMACJA
(Ga 6, 14)

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie daj Boże, bym się miał chlubić          
z czego innego, jak tylko z krzyża Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa, 

dzięki któremu świat stał się ukrzyżo-
wany dla mnie, a ja dla świata. 

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mk 8, 27-35

Słowa Ewangelii według Świętego 
Marka

Jezus udał się ze swoimi uczniami do 
wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze 
pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie 
ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana 
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za 
jednego z proroków». On ich zapytał:   
«A wy za kogo Mnie uważacie?». Odpo-
wiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». 
Wtedy surowo im przykazał, żeby niko-
mu o Nim nie mówili. I zaczął ich po-
uczać, że Syn Człowieczy wiele musi wy-
cierpieć, że będzie odrzucony przez 
starszych, arcykapłanów i uczonych       
w Piśmie; że zostanie zabity, ale po 
trzech dniach zmartwychwstanie. A mó-
wił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy 
Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upo-
minać. Lecz On obrócił się i patrząc na 
swych uczniów, zgromił Piotra słowami: 
«Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz 
po Bożemu, lecz po ludzku». Potem przy-
wołał do siebie tłum razem ze swoimi 
uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść 
za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje 
życie, straci je; a kto straci swe życie z po-
wodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».

aklamacja - zawołanie, jakim zgro-
madzona wspólnota wiernych wyraża 
swoją aprobatę i współudział: Amen, 

Alleluja, Panie, zmiłuj się; w dłuższej 
postaci: Chwała Tobie, Panie; Głosimy 
śmierć Twoją, Panie Jezu...; Bo Twoje jest 
królestwo...; Baranku Boży... Przez 
połączenie poszczególnych aklamacji 
powstają całe hymny, jak Święty, Świę-
ty... i Chwała na wysokości Bogu. Za-
wołania te stanowią najdobitniejszą 
formę uczestnictwa całej wspólnoty 
zarówno w całkiem prostych, jak i w uro-
czystych nabożeństwach liturgicznych.

ź W poniedziałek przypada 13. dzień 
miesiąca. Zapraszamy do udziału      
w wieczorze fa�mskim. Rozpocznie 
się on o godz. 17:00 od modlitwy ró-
żańcowej.

ź We wtorek obchodzimy święto Pod-
wyższenia Krzyża Świętego. Msze 
święte  jak w dni powszednie. O godz. 
18:00 zapraszamy na nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej. 

ź W środę wspominamy Najświętszą 
Maryję Pannę Bolesną. Zapraszamy 
na różaniec do Siedmiu Boleści na 
godz. 18:00.

ź Rozpoczynamy przygotowanie dzieci 
do I Komunii świętej. Pierwsza kate-
cheza odbędzie się w piątek o godz. 
17:00 w kościele. Szczegóły poda-
jemy na stronie internetowej parafii. 

ź Po wakacyjnej przerwie wznawiamy 
działalność duszpasterstwa „Niko-
dem”. Zapraszamy na katechezy bib-
lijno - liturgiczne dla dorosłych. Naj-
bliższa odbędzie się w piątek, o 19:30 
w salce katechetycznej (wejście od 
strony krzyża).

ź Chłopców, którzy przed wakacjami 
zgłosili się na ministranta, jak również 
wszystkich, którzy chcieliby zostać 
ministrantami lub lektorami, służąc 
przy ołtarzu, zapraszamy na zbiórkę 
w sobotę o godz. 9:00 do kościoła.

Liturgia Słowa

Słownik liturgiczny

Ogłoszenia parafialne
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