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Słowa Ewangelii według młodych

Służba

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, Monika Reinke, Klaudia Gron, 
Daria Tomaszewska, Julia 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 ostatni poniedziałek w kościele odbyła się      
comiesięczna Msza Święta,  która sprawowana        
była za wszystkich członków naszej wspólnoty    
urodzonych we wrześniu i w październiku.                       
Po Eucharys�i udaliśmy się do salki,  aby wspólnie         
z chłopakami  świętować ich dzień. Nasi wspól-    
notowi bracia  dostali  od nas upominki na chłodne, 
jesienne i zimowe wieczory, w postaci skarpet.  
Podczas tego spotkania graliśmy  w gry,  rozmawia-
liśmy i jedliśmy pyszne ciasto. Śmiechu było co nie 
miara.

Daria Tomaszewska

Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu 
służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na 
okup za wielu

Zapewne nie jednemu z nas marzy się miejsce w 
Niebie blisko Boga. Pragniemy tego, co uważamy za 
najlepsze - wielkości, władzy, chwały. Jakub i Jan też 
mieli nadzieję, że ,,załatwią" sobie miejsce obok 
Ojca w raju. Nie zawsze jednak jedną prośbą 
możemy zdobyć to, na co mamy ochotę. Nieba nie 
da się kupić za żadne pieniądze, ani zdobyć za dobre 
uczynki. Potrzebna jest służba, poświęcenie, a cza-
sem nawet cierpienie. Samo życie Jezusa jest już 
tego idealnym przykładem - jego oddanie życia za nasze grzechy. A jak my możemy służyć?  
Najprostsze rzeczy mogą już sprawić, że w oczach Boga będziemy wielcy i godni Jego 
Królestwa - pomoc drugiemu człowiekowi, głoszenie Słowa Bożego. Może nie zawsze 
będzie to łatwe, ale zostaliśmy do tego powołani i Bóg wynagrodzi nam nasze starania.  
Wtedy z na pozór małych czynów, możemy osiągnąć coś niepojęcie dużego - Niebo. Jak to 
mówił św. Stanisław Kostka: Do wielkich rzeczy jesteśmy stworzeni!

Monika Reinke
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PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Izajasza
Iz  53, 10- 11

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego 
Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe 
życie na ofiarę za grzechy, ujrzy po-
tomstwo, dni swe przedłuży, a wola 
Pańska spełni się przez Niego. Po 
udrękach swej duszy ujrzy światło i nim 
się nasyci. Sprawiedliwy mój Sługa 
usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On 
sam dźwigać będzie.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 
22)

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Słowo Pana jest prawe, * 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, * 
ziemia jest pełna Jego łaski.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, * 
na tych, którzy oczekują Jego łaski, 
aby ocalił ich życie od śmierci * 
i żywił ich w czasie głodu.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Dusza nasza oczekuje Pana, * 
On jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, * 
według nadziei pokładanej w Tobie.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu do Hebrajczyków
Hbr 4, 14-16

Mając arcykapłana wielkiego, który 
przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna 
Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu 

wiary. Nie takiego bowiem mamy arcy-
kapłana, który by nie mógł współczuć 
naszym słabościom, lecz poddanego 
próbie pod każdym względem podobnie 
jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy 
się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy 
doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę 
pomocy w stosownej chwili.

AKLAMACJA
(Mk 10, 45)

Alleluja, alleluja, alleluja

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć 
i dać swoje życie jako okup za wielu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Mk 10, 35-45

Słowa Ewangelii według Świętego 
Marka

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, 
podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, 
pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię 
poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, 
żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: «Daj 
nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli 
jeden po prawej, a drugi po lewej Twej 
stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie,    
o co prosicie. Czy możecie pić kielich, któ-
ry Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, któ-
rym Ja mam być ochrzczony?» Odpowie-
dzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do 
nich: «Kielich, który Ja mam pić, wpra-
wdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja 
mam przyjąć, wy również przyjmiecie. 
Nie do Mnie jednak należy dać miejsce 
po mojej stronie prawej lub lewej, ale 
dostanie się ono tym, dla których zostało 
przygotowane». Gdy usłyszało to dzie-
sięciu pozostałych, poczęli oburzać się na 
Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do 

siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, któ-
rzy  uchodzą   za  władców   narodów, 
uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć 
swą władzę. Nie tak będzie między wa-
mi. Lecz kto by między wami chciał się 
stać wielkim, niech będzie sługą wa-
szym. A kto by chciał być pierwszym 
między wami, niech będzie niewolni-
kiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie 
przyszedł, aby mu służono, lecz żeby słu-
żyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

chorał - od wieków oficjalny śpiew 
Kościoła zachodniego – jednogłosy i bez 
akompaniamentu; melodia kompono-
wana jest w ośmiu „tonach kościelnych”. 
Jeszcze dzisiaj chorał stanowi norma-
tywne i inspirujące źródło całej zachod-
niej muzyki kościelnej. Z racji swego 
medytacyjnego charakteru jest on popu-
larny także wśród ludzi młodych. Śpiew 
ten bywa też nazywany gregoriańskim, 
dlatego iż największe zasługi dla jego 
rozwoju miał papież Grzegorz Wielki 
(590-604).

Serdeczne Bóg zapłać za składane w 
ubiegłą niedzielę ofiary pieniężne. 
Zebraną kwotę przekazaliśmy na konto 
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. 
Dziękujemy wolontariuszom i młodzieży 
ze Szkolnego Koła Caritas za pomoc w
przeprowadzeniu zbiórki.

Trwa październik – miesiąc dedykowany 
Maryi. Różaniec w naszej parafii odma-
wiamy w dni powszednie o 18:00. Dzieci 
natomiast zapraszamy w piątki na
17:00.  W niedziele po każdej Mszy św. 
odmawiamy jeden dziesiątek różańca.

Zbliżają się dni modlitwy za zmarłych. 
Druki do wypisania imion zmarłych na 
zdrowaśki i na Msze Święte zbiorowe 
można odbierać w zakrys�i. Bardzo pro-
simy o czytelne pisanie imion i nazwisk 
naszych zmarłych. Wypełnione druki 
wraz z ofiarą prosimy składać do skarbo-
ny przy obrazie Matki Bożej.  

Kolejna katecheza biblijna dla dorosłych 
odbędzie w piątek o godz. 19:30 w salce 
katechetycznej (wejście od strony krzyża)

Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia 
Osób Ubogich nasza CARITAS zaprasza do 
akcji „Podaruj trochę ciepła”. Polega ona 
na pomocy osobom bezdomnym i najbar-
dziej potrzebującym poprzez wręczenie 
im rękawiczek i skarpet. Nowe skarpety     
i rękawiczki można przynosić do zakrys�i 
do końca października lub na dyżur 
CARITAS, we wtorki, do domu para-
fialnego.

W przyszłą niedzielę wspólnota mło-
dzieżowa i studencka będzie rozpro-
wadzała znicze w ramach akcji „Światełko 
Concordii”. Dochód z tej akcji będzie 
przeznaczony na zakup sprzętu muzycz-
nego dla wspólnoty.

Liturgia Słowa

Słownik liturgiczny

Ogłoszenia parafialne
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