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Słowa Ewangelii według młodych

On mnie zna

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: Karolina Stankiewicz, Daria Tomaszewska, Paweł Głowacki, 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

Na początku września, jak co roku, odbyła się piel-
grzymka do Sanktuarium Matki Bożej Swarzewskiej. 
Dużo osób z naszej wspólnoty mocno zaangażowało się 
w jej przygotowanie - dziewczyny nosiły i kłaniały się 
feretronami i figurą Matki Bożej, a chłopacy pomagali 
ciągnąć wózki. W drodze do Swarzewa odwiedził nas 
Ksiądz Proboszcz, który szedł z nami aż do końca drogi. 
Przez całą pielgrzymkę towarzyszyła nam piękna 
słoneczna pogoda, więc wróciliśmy bardziej opaleni niż 
po wakacjach. Po drodze mieliśmy mnóstwo czasu na 
wspólny śpiew, modlitwę i rozmowy, nie zabrakło też 
żartów i śmiechu.

Daria Tomaszewska

Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go 
pytać.  

W mojej głowie codziennie pojawia się mnóstwo 
pytań, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć. 
Często wtedy dochodzę do refleksji, że świat, który 
mnie otacza, jest tak naprawdę czymś obcym, zbyt 
skomplikowanym, żebym mogła go zrozumieć. 
Nigdy nie wiem, jakie odczucia wzbudzam u innych 
ludzi. Jedyne, co mogę robić, to się domyślać. 
Ostatnio zauważyłam, że tak naprawdę w moim 
życiu jest wiele osób, które poznały tylko jakąś 
cząstkę mnie. Nie wiedzą co przeżyłam i co myślę      
o różnych sprawach. Wtedy właśnie na scenę wkracza Bóg. Tylko On zna każdą moją 
tajemnicę i wszystkie myśli, a mimo to zawsze będzie miał wyciągniętą dłoń w moją 
stronę. Wiem, że mogę z Nim pokonać każdą słabość. Tata kocha mnie bezwarunkowo - 
nieważne jak wyglądam, kim jestem i co sobą reprezentuję. Dla Niego jestem wyjątkowa, 
jedyna w swoim rodzaju. Każdy krok postawiony w Jego stronę jest krokiem do nieba. 
Chwała Mu za to, że nigdy nas nie opuści. Amen!

Karolina Stankiewicz

Parafia w pigułce

Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej 

Maryi Panny Królowej Polski

ul. Ks. Zygmunta Malińskiego

84-200 Wejherowo

tel. +48 735 009 424

e-mail: nmpwejherowo@wp.pl

www.nmpkp-wejherowo.pl

www.facebook.com/NMPKPwWejherowie/

Numer konta: 

83 1160 2202 0000 0000 5400 1635 

Biuro parafialne

wtorki i czwartki: 16.30-17.30 

Msze święte

w niedziele i święta

6.30; 8.00; 9.30 (suma za parafian); 11.00      

(z udziałem dzieci); 12.30; 18.30

w dni powszednie

6.30; 7.30; 18.30

w święta zniesione

6.30; 8.00; 9.00; 17.00; 18.30

Spowiedź

w dni powszednie: na kwadrans przed rozpo-

częciem Mszy świętej

w niedziele: na początku każdej Mszy świętej

w pierwsze piątki miesiąca: od godz.17.00 

oraz między 19.00 a 20.00 (nie dotyczy stycz-

nia i wakacji) 

podczas czwartkowej adoracji Najświętsze-

go Sakramentu 

Nabożeństwa

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Po-

mocy - w środy po Mszy św. o 18.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy 

- każdy czwartek po Mszy św. wieczornej do 

20.00

- pierwsze piątki miesiąca 19.00 - 20.00 

Różaniec

codziennie o godz. 7.00 i 18.00 (w paździer-

niku z wystawieniem Najświętszego Sakra-

mentu o godz. 18.00)

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

w soboty i niedziele po Mszy św. o godz. 6.30

Nabożeństwo Maryjne

w I soboty miesiąca po Mszy św. o godz. 7.30

Nabożeństwo fa�mskie 

13. dzień miesiąca od maja do października 

o godz. 17.00

Dom Łaski

Możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy od 

psychologa, terapeuty, wolontariusza Caritas, 

okazja do spowiedzi i rozmowy z duszpaste-

rzem – w drugie czwartki miesiąca między 

18.00 a 20.00. 

Duszpasterstwo zabieganych Nikodem 

- Msza nikodemowa: pierwsze piątki miesiąca 

(z wyjątkiem Wielkiego Postu i wakacji), godz. 

20.00 

- katechezy biblijno-liturgiczne: pozostałe 

piątki, godz. 19.30 

Dyżury Caritas

wtorki: 17.00-18.00



PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi Mądrości
Mdr 2, 12. 17-20

Bezbożni mówili: «Zróbmy zasadzkę na 
sprawiedliwego, bo nam niewygodny: 
sprzeciwia się naszemu działaniu, za-
rzuca nam przekraczanie Prawa, wypo-
mina nam przekraczanie naszych zasad 
karności. Zobaczmy, czy prawdziwe są 
jego słowa, wybadajmy, co będzie przy 
jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest 
synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyr-
wie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go 
obelgą i katuszą, by poznać jego łagod-
ność i doświadczyć jego cierpliwości. 
Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – 
jak mówił – będzie ocalony».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8 (R.: por. 6b)

Bóg podtrzymuje całe moje życie

Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, *
mocą swoją broń mojej sprawy.
Boże, słuchaj mojej modlitwy, *
nakłoń ucha na słowo ust moich.

Bóg podtrzymuje całe moje życie

Bo powstają przeciw mnie pyszni, *
gwałtownicy czyhają na moje życie.
Nie mają oni Boga *
przed swymi oczyma.

Bóg podtrzymuje całe moje życie

Oto mi Bóg dopomaga, *
Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę *
i sławić Twe imię, bo jest dobre.

Bóg podtrzymuje całe moje życie

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Jakuba Apostoła
Jk 3, 16 – 4, 3

Najmilsi: Gdzie zazdrość i żądza sporu, 
tam też bezład i wszelki występek. Mą-
drość zaś zstępująca z góry jest przede 
wszystkim czysta, dalej – skłonna do 
zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miło-
sierdzia i dobrych owoców, wolna od 
względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś 
sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy 
zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny 
i skąd kłótnie między wami? Nie skąd-
inąd, tylko z waszych żądz, które walczą   
w członkach waszych. Pożądacie, a nie 
macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie 
możecie osiągnąć. Prowadzicie walki        
i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie 
modlicie. Modlicie się, a nie otrzymu-
jecie, bo się źle modlicie, starając się 
jedynie o zaspokojenie swych żądz.

AKLAMACJA
(2 Tes 2, 14)

Alleluja, alleluja, alleluja

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa.

EWANGELIA
Mk 9, 30-37

Słowa Ewangelii według Świętego 
Marka

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Ga-
lileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś         

o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich 
uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy 
będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, 
lecz zabity, po trzech dniach zmartwych-
wstanie». Oni jednak nie rozumieli tych 
słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do 
Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał 
ich: «O czym to rozprawialiście w dro-
dze?» Lecz oni milczeli, w drodze bo-
wiem posprzeczali się między sobą o to, 
kto z nich jest największy. On usiadł, 
przywołał Dwunastu i rzekł do nich: 
«Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech 
będzie ostatnim ze wszystkich i sługą 
wszystkich». Potem wziął dziecko, posta-
wił je przed nimi i objąwszy je ramio-
nami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych 
dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie 
przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie 
przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie 
posłał».

amen - dosłownie: niech się tak stanie. 
Aklamacja ludu w odpowiedzi na słowa 
uwielbienia wypowiedziane przez pro-
wadzącego modlitwę. W liturgii mszal-
nej zasadnicze znaczenie ma Amen wy-
powiadane na zakończenie modlitwy 
eucharystycznej (tradycja rzymska za-
leca w tym wypadku odśpiewanie trzy 
razy) i przed przyjęciem komunii św. 
Jeżeli uwzględnimy kolejność gestów: 
ukazanie Chleba, słowa kapłana i od-
powiedź wiernego – w tym przypadku 
Amen staje się wyznaniem wiary.

ź W minioną niedzielę odbyła się 
zbiórka na utrzymanie miejsc świę-
tych w Ziemi Świętej. Na ten cel 
zebraliśmy niecały 1000 zł.

ź Nasza parafia organizuje jedno-
dniową pielgrzymkę śladami bł. kard. 

Wyszyńskiego, na Warmię i Mazury. 
W programie: Gietrzwałd, Święta 
Lipka oraz Stoczek Klasztorny (miejs-
ce przetrzymywania Prymasa). Ter-
min: 23 października br., koszt: 120 zł. 
Zostały ostatnie wolne miejsca. Za-
pisy w zakrys�i. 

ź Osoby pragnące zgłębiać swoją du-
chowość maryjną zapraszamy do no-
wego dzieła naszej parafii – wspól-
noty Totus tuus. Celem tej wspólno-
ty jest uczenie się od naszej Patronki 
rozważania Słowa Bożego w sercu       
i uwielbiania Boga w swojej codzien-
ności z pokorą i radością. Spotkanie 
organizacyjne odbędzie się w ponie-
działek, o godz. 19:00 w kościele. 
Więcej szczegółów na stronie inter-
netowej naszej parafii.  

ź Przypominamy, że w każdy czwartek 
między 19.00 a 20.00 w kościele trwa 
adoracja Najświętszego Sakramentu, 
którą będziemy rozpoczynać od 
litanii do św. Józefa, zawierzając Jego 
opiece nasze rodziny. W czasie ado-
racji jest możliwość skorzystania z sa-
kramentu spowiedzi, do którego 
szczególnie zachęcamy chrzestnych, 
narzeczonych i tych, którzy potrze-
bują dłuższej rozmowy z księdzem. 

ź Comiesięczna Msza św. w intencji 
członków Żywego Różańca zostanie 
odprawiona w następną niedzielę     
o godz. 8:00. Po niej, jak zwykle, mod-
litwa różańcowa.

ź W następną niedzielę  na Mszy św.    
o godz. 11:00 odbędzie się obrzęd 
przyjęcia nowych ministrantów do 
LSO. Chłopców, którzy chcieliby zos-
tać ministrantami lub lektorami, słu-
żąc przy ołtarzu, zapraszamy na zbiór-
kę w sobotę o godz. 9:00 do kościoła.

ź Do końca września trwają zapisy 
młodzieży do sakramentu bierzmow-
ania. Więcej szczegółów na stronie 
naszej parafii i u ks. Wojciecha.

Liturgia Słowa

Słownik liturgiczny

Ogłoszenia parafialne
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