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Słowa Ewangelii według młodych

Jeśli ty dasz mi trochę, ja dam ci dużo

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: Agata Ambroży, Katarzyna Matusiak, ks. Marcin Skoczek, ks. Wojciech Konkol, Katarzyna Bielińska, Aleksandra 
Matusiak, Natalia Gron, Michał Sikora. 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 zeszły poniedziałek zgromadziliśmy się wokół 
ołtarza na wspólnej adoracji Pana Jezusa. Ksiądz 
Wojciech przygotował dla nas rozważanie, dzięki 
któremu każdy w swoim sercu mógł przeżyć to spo-
tkanie z Panem. Mieliśmy okazję do podziękowania 
Jezusowi za to, czego każdy z nas doświadcza na co 
dzień. Myślą przewodnią był cytat z Ewangelii św. 
Marka: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy 
się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, 
ale grzeszników”. Pod koniec każdy kto miał ochotę 
mógł podejść do indywidualnego błogosławieństwa,   
a po modlitewnej części spotkania pójść do salki  
porozmawiać. 

Natalia Gron

Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością

Wielu osobom wydaje się, że chrześcijaństwo jest 
wielkim wyrzeczeniem. Wiąże się z wieloma 
zakazami, czasem cierpieniem. Myślę jednak,          
że życie w wierze oznacza nie to, że tracę, ale zyskuję. 
Zyskuję miłość Jezusa. Przy każdym zadaniu, każdym 
moim kroku czy momencie życia towarzyszy mi Jego 
spojrzenie miłości. Czasem z ludzkiego punktu 
widzenia coś tracę, moje życie wygląda inaczej niż 
innych. Spójrzmy jednak z Bożej perspektywy             
i zadajmy sobie pytanie: czy jest ono rzeczywiście 
gorsze? Może dostaję w zamian coś, co jest bardziej 
wartościowe w Jego świecie? «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, 
braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie 
otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, 
wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym».

Katarzyna Bielińska

Informacje

ź Dzisiaj obchodzimy XXI Dzień Papieski pod hasłem: „Nie lękajcie się”. Po każdej Mszy 
św. kwesta przy kościele na fundusz stypendialny dla młodych uzdolnionych Polaków. 
Po Mszy  św. o godz. 9.30 Lektorzy naszej parafii przypomną fragmenty Listu Jana  
Pawła II „o różańcu świętym”. Na stronie parafii publikujemy list KEP  z tej okazji. 

ź Różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmawiamy codziennie o 
godz. 18.00. Dzieci natomiast zapraszamy w piątki na godz. 17:00.  W niedziele po 
każdej Mszy św. odmawiamy jeden dziesiątek różańca św., kolejne tajemnice radosne 
związane również z patronem tego roku św. Józefem.

ź Spotkanie organizacyjne w związku z pielgrzymką do Gietrzwałdu, Świętej Lipki                
i Stoczka Warmińskiego odbędzie się w czwartek, po wieczornej Mszy św. w salce 
katechetycznej (wejście od strony krzyża). Prosimy o przyniesienie dowodów 
osobistych i uregulowanie płatności. 



PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi Mądrości
Mdr 7, 7-11

Modliłem się i dano mi zrozumienie, 
przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą 
duch Mądrości. Oceniłem ją wyżej nad 
berła i trony i w zestawieniu z nią za nic 
uznałem bogactwa. Nie zrównałem       
z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto 
wobec niej jest garścią piasku, a srebro 
przy niej będzie poczytane za błoto. 
Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność  
i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo 
blask jej nie ustaje. A przybyły mi wraz   
z nią wszystkie dobra i niezliczone 
bogactwa w jej ręku

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: 
por. 14a)

Nasyć nas, Panie, Twoim 
miłosierdziem

Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, Panie, jak długo będziesz 
zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Nasyć nas, Panie, Twoim 
miłosierdziem

Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze
mogli się radować i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego 
ucisku, *
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.

Nasyć nas, Panie, Twoim 
miłosierdziem

Niech sługom Twoim ukaże się Twe 
dzieło, *

a Twoja chwała nad ich synami.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech 
będzie nad nami †
i wspieraj pracę rąk naszych, *
dzieło rąk naszych wspieraj!

Nasyć nas, Panie, Twoim 
miłosierdziem

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu do Hebrajczyków
Hbr 4, 12-13

Żywe jest słowo Boże, skuteczne             
i ostrzejsze niż wszelki miecz obosiecz-
ny, przenikające aż do rozdzielenia 
duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne 
osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma 
stworzenia, które by dla Niego było 
niewidzialne; przeciwnie, wszystko 
odkryte jest i odsłonięte przed oczami 
Tego, któremu musimy zdać rachunek.

AKLAMACJA
(Mt 5, 3)

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mk 10, 17-27

Słowa Ewangelii według 
Świętego Marka

Gdy Jezus wybierał się w drogę, 
przybiegł pewien człowiek i upadłszy 
przed Nim na  kolana,  zaczął  Go  pytać: 
«Nauczycielu dobry, co mam czynić, 

aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu 
rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? 
Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz 
przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, 
nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie 
oszukuj, czcij swego ojca i matkę». On 
Mu odpowiedział :  «Nauczycielu, 
wszystkiego tego przestrzegałem od 
mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał 
na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego 
ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co 
masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał 
skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za 
Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa 
i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele 
posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał 
dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak 
trudno tym, którzy mają dostatki, wejść 
do królestwa Bożego». Uczniowie 
przerazili się Jego słowami, lecz Jezus 
powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże 
trudno wejść do królestwa Bożego tym, 
którzy w dostatkach pokładają ufność. 
Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez 
ucho igielne, niż bogatemu wejść do 
królestwa Bożego». A oni tym bardziej 
się dziwili i mówili między sobą: «Któż 
więc może być zbawiony?»  Jezus 
popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to 
niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga 
wszystko jest możliwe».

chleb i wino-
dla liturgii Eucharys�i chleb jest przyrzą-
dzany z mąki pszennej i według zwyczaju 
zachodniego jest zawsze niekwaszony. 
Powinien być upieczony tak, aby można 
go było odczuwać jako autentyczny po-
karm. Hos�a powinna być takiej wiel-
kości, by kapłan mógł ją połamać na 
więcej części i podzielić. Wino to drugi, 
istotny składnik Eucharys�i. Wschód 
używa stale wina czerwonego, ze wzglę-
du na jego bogatszą symbolikę. Kościół 

Zachodni używa częściej wina białego. W 
instrukcji „Eucharis�cum misterium” 
czytamy: „Ażeby zaś, również poprzez 
znaki zewnętrzne, Komunia święta lepiej 
ujawniała uczestnictwo w Ofierze, która 
aktualnie jest sprawowana, należy się 
troszczyć, ażeby wierni mogli przyjąć ją 
przyjąć w Hos�ach konsekrowanych      
w czasie tej samej Mszy świętej” (EM 
31).

ź W środę przypada 13. dzień miesiąca. 
Ostatni w tym roku wieczór fa�mski 
rozpoczniemy o 17.00 od modlitwy 
różańcowej. Po niej Msza Święta,  
której przewodniczyć będzie ks. 
Krzysztof Sroka.

ź Zapraszamy do Domu Łaski. Osoby 
potrzebujące wsparcia mają moż-
liwość uzyskania tu bezpłatnej pomo-
cy od psychologa i terapeuty. Jest też 
okazja do spowiedzi i rozmowy z 
duszpasterzem. Zapraszamy w naj-
bliższy czwartek między 18.00 a 
20.00 do domu parafialnego. W tym 
czasie w kościele trwać będzie 
adoracja Najświętszego Sakramentu.

ź W sobotę, 16 października, będzie 
całodzienna adoracja Najświętszego 
Sakramentu w ramach diecezjalnych 
adoracji odbywających się w para-
fiach naszej Archidiecezji. Adoracja 
rozpocznie się po Mszy św. o godz. 
7:30 i potrwa do godz. 16:30. 

ź Zbliżają się dni modlitwy za zmarłych. 
Druki do wypisania imion zmarłych 
na zdrowaśki i na Msze Święte zbio-
rowe można odbierać w zakrys�i. 
Wypełnione druki wraz z ofiarą 
prosimy składać do skarbony przy 
obrazie Matki Bożej. 

ź Przyjmujemy intencje mszalne na 
2022 rok. Zapraszamy do biura 
parafialnego we wtorek i środę mię-
dzy   8.00 a 10.00   i   15.30 a 17.30.

Liturgia Słowa

Słownik liturgiczny

Ogłoszenia parafialne
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