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Słowa Ewangelii według młodych

Zawsze niosący pomoc

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, Małgorzata Talarczyk, Paweł 
Głowacki, Alicja Kierznikowicz . 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 miniony weekend w Żukowie odbyły się rekolekcje 
kerygmatyczne, prowadzone przez naszą wspólnotę 
dla wspólnot z Luzina i Gdańska.  Odbyło się wiele 
ważnych konferencji, odnoszących się do głównych 
prawd wiary. Każdy animator wygłosił świadectwo,      
w którym można było odnaleźć cząstkę siebie i zro-
zumieć wiele wewnętrznych problemów. W sobotni 
wieczór mieliśmy adorację, połączoną z sakramentem 
pokuty, a w niedzielę każdy z nas mógł powiedzieć kilka 
słów na temat przeżycia czasu rekolekcji. W samo po-
łudnie odbyła się wspólna dla wszystkich Msza Święta. 
Czas spędzony na rekolekcjach był dla nas bardzo 
owocny i rozwijający.

Alicja Kierznikowicz

Bądź dobrej myśli, wstań, woła Cię

Czytając te słowa, odnoszę wrażenie, że są one 
skierowane do mnie. Jak często przeraża mnie mój 
grzech? Jak często popadam w rozpacz z jego 
powodu? Jak często jestem przekonana, że nie ma 
dla mnie już ratunku? Rada na te emocje zawarta 
jest właśnie w tym zdaniu. Jezus woła mnie do 
siebie, chce mnie uzdrowić z mojej ślepoty. On 
potrafi oczyścić mnie ze wszystkiego, przywrócić 
wzrok. Potrzebna jest jednak do tego moja wiara. 
Zamiast pogrążać się w rozpaczy, powinnam 
zaprosić Jezusa do działania w moim sercu, 
powinnam się skupić na Jego cierpliwej i wiernej miłości, która przebacza każdy               
zły czyn. Kiedy już zrozumiem, że Boża miłość jest większa od mojego grzechu,              
razem z Nim mogę podjąć kolejną próbę zwalczania wszelkich pokus, które               
próbują mnie od Niego odsunąć.

Małgorzata Talarczyk

Parafia w pigułce



PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Jeremiasza
Jr 31, 7-9

Tak mówi Pan: «Wykrzykujcie radośnie 
na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym 
wśród narodów! Głoście, wychwalajcie     
i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę 
Izraela! Oto sprowadzę ich z ziemi pół-
nocnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. 
Są wśród nich niewidomi i dotknięci 
kalectwem, kobieta brzemienna wraz      
z położnicą: powracają wielką gromadą. 
Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech 
ich przyprowadzę. Przywiodę ich do stru-
mienia wody równą drogą – nie potkną 
się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Iz-
raela, a Efraim jest moim synem pier-
worodnym».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: 
por. 3a)

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Mówiono wtedy między narodami: *
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Idą i płaczą, *
niosąc ziarno na zasiew,

lecz powrócą z radością, *
niosąc swoje snopy.

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu do Hebrajczyków
Hbr 5, 1-6

Każdy arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, 
dla ludzi jest ustanawiany w sprawach 
odnoszących się do Boga, aby składał 
dary i ofiary za grzechy. Może on współ-
czuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, 
ponieważ sam podlega słabości. I ze 
względu na nią powinien tak za lud, jak     
i za samego siebie składać ofiary za grze-
chy. A nikt sam sobie nie bierze tej god-
ności, lecz tylko ten, kto jest powołany 
przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrys-
tus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż 
stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, 
który powiedział do Niego: «Ty jesteś 
moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem», jak   
i w innym miejscu: «Ty jesteś kapłanem 
na wieki na wzór Melchizedeka».

AKLAMACJA
(Por. 2 Tm 1, 10b)

Alleluja, alleluja, alleluja

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć 
zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez 
Ewangelię.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA
Mk 10, 46b-52

Słowa Ewangelii według Świętego 
Marka

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym 
tłumem wychodził z Jerycha,  niewidomy

żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, sie-
dział przy drodze. A słysząc, że to jest 
Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, 
Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu 
nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on 
jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, 
ulituj się nade mną!» Jezus przystanął       
i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali nie-
widomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej 
myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z sie-
bie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł 
do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: 
«Co chcesz, abym ci uczynił?» Powiedział 
Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym 
przejrzał». Jezus mu rzekł: «Idź, twoja 
wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przej-
rzał i szedł za Nim drogą.

Doksologia (gr. doksa - chwała) - 
fragment modlitwy wielbiący Boga w 
Trójcy Świętej. Kończy każdy psalm 
podczas liturgii godzin. Towarzyszy także 
wielu innym modlitwom. Może zaczynać 
się np. od słów "Chwała Ojcu i Synowi...". 
Najważniejszą doksologią jest tzw. 
doksologia końcowa, kończąca Modlitwę 
Eucharystyczną.

Witamy w naszej wspólnocie proboszcza 
parafii św. Anny i Joachima w  Gdańsku, 
ks. Zbigniewa Drzała, który cały dzień 
głosi dla nas homilie.
Dzisiaj rozpoczynamy tydzień misyjny. 
Pamiętajmy o modlitwach za misje i 
misjonarzu z naszej parafii ks. Wiesławie 
Mielewczyku, który pracuje w Boliwii, w 
Ameryce Południowej. Relacje z pracy 
misyjnej ks. Wiesława zamieszczamy na 
naszej stronie internetowej.
Przed nami ostatni tydzień października – 
miesiąca dedykowanego naszej Patron-
ce, Maryi. Różaniec odmawiamy w dni 

powszednie o 18:00. Dzieci zapraszamy 
w piątki na 17:00. W niedziele po każdej 
Mszy św. odmawiamy dziesiątkę różańca.
Zbliżają się dni modlitwy za zmarłych. 
Druki do wypisania imion zmarłych na 
zdrowaśki i na Msze Święte zbiorowe 
można odbierać w zakrys�i.
Na spowiedź św. przed Uroczystością 
Wszystkich Świętych zapraszamy co-
dziennie pół godziny przed wieczorną 
Mszą św. i w czwartek od godz. 19-20      
w czasie Adoracji Najświętszego Sak-
ramentu. Prosimy nie odkładać spowie-
dzi na ostatnią chwilę.
W poniedziałek przypada 24. rocznica 
konsekracji naszego kościoła. Pamię-
tajmy w modlitwie za ks. abp Tadeusza 
Gocłowskiego, który konsekrował nasz 
kościół, ks. Zygmunta Malińskiego pier-
wszego proboszcza i budowniczego, ar-
chitektów, konstruktorów, artystów oraz 
wszystkich, którzy pomagali i budowali 
naszą świątynię.
Zapraszamy na wejherowski wieczór 
modlitwy zwany Holy Wins, który odbę-
dzie się 31 października, o godz. 17:30.    
Z każdej parafii naszego miasta wyruszy 
procesja do kościoła Trójcy Świętej na 
godz. 18:30. W programie Msza św., 
Adoracja Najświętszego Sakramentu, 
poczęstunek. Prosimy o zabranie ze sobą 
zniczy bądź świec.
Zbliża się Światowy Dzień Osób Ubogich. 
CARITAS zaprasza do akcji „Podaruj tro-
chę ciepła”. Polega ona na pomocy oso-
bom bezdomnym i najbardziej potrze-
bującym poprzez wręczenie im rękawi-
czek i skarpet. Nowe skarpety i rękawicz-
ki można przynosić do zak-rys�i do końca 
października lub na dyżur CARITAS we 
wtorki do domu parafialnego.
Przed kościołem wspólnota młodzieżowa 
i studencka rozprowadza znicze w ra-
mach akcji „Światło Concordii”. Dochód   
z tej akcji będzie przeznaczony na zakup 
sprzętu muzycznego dla wspólnoty.

Liturgia Słowa

Słownik liturgiczny

Ogłoszenia parafialne
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