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Słowa Ewangelii według młodych

Oddanie się

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: Natalia Wasilka, Katarzyna Matusiak, ks. Marcin Skoczek, ks. Wojciech Konkol, Katarzyna Bielińska, Daria 
Tomaszewska, Małgorzata Grzywaczewska. 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 minioną niedzielę nasza wspólnota była organizatorem 
HOLY WINS, w którym brały udział wszystkie wspólnoty i parafie z 
Wejherowa. Najpierw razem z wierny z parafii Karola Boromeusza 
przeszliśmy ulicami Wejherowa z pochodniami i światełkami na 
rynek, gdzie  wspólnie śpiewaliśmy, tańczyliśmy, rozmawialiśmy. O 
godzinie 18:30  w parafii Świętej Trójcy odprawiona została Msza 
Święta i adoracja, którym przewodniczyli członkowie naszej 
wspólnoty - śpiew i uwielbienie flagami. Chwilę później na rynku 
odbył się  pokaz ogni zorganizowany przez młodzież z parafii 
Świętej Anny. W tym czasie czasie każdy mógł  poczęstować się 
ciepłym piciem i słodkościami. Po pokazie całą grupą przeszliśmy do 
parafii Świętego Leona, gdzie odbyło się Uwielbienie Relikwii 
Świętych. Wieczór zakończył się indywidualnym 
Błogosławieństwem.  Mamy nadzieję,  że za rok znów uda nam się 
tak cudownie przeżyć Holy Wins. 
                                                                      Daria Tomaszewska

„Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też uboga 
wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.” 

Lubię pomagać w różnych akcjach, zbiórkach. 
Wspierać podczas jakichś wydarzeń, ofiarowywać 
Bogu mnóstwo talentu zwłaszcza w kościele. W 
kościele... A co poza nim? Czy jestem tak oddana 
Bogu poza kościołem -  w pracy, szkole, w domu, 
wśród kogoś,  kto mnie gnębi czy denerwuje? Wiele 
wrzucam do „skarbony" ale czy potrafię oddać to, co 
dla Boga jest najważniejsze? Czy potrafię oddać mu 
swoje życie? Powiedzieć, żeby stał się Panem 
CAŁEGO mojego życia, nie tylko tego w kościele w 
niedzielę lub święta, raz na jakiś czas, ale zawsze i wszędzie? Czy chcę mu oddać to 
wszystko co mam na swoje „utrzymanie”? Tak, wiem czasem ciężko jest oddać coś, co 
kocham, co uważam,  że powinno być po mojej myśli, ale muszę pamiętać, że Ty Jezu też 
mnie kochasz i zawsze chcesz mojego szczęścia.
                                                                                                                    Katarzyna Bielińska

 9 października 2021 r. papież Franciszek otworzył kolejny synod biskupów. Temat tego 
synodu brzmi: „W stronę Kościoła synodalnego – Komunia, uczestnictwo, misja”. Ten 
Synod jest jednak szczególny, ponieważ odbywa się, decyzją papieża, na całym świecie. 
W Alu Synodalnej papież Franciszek powiedział: „każdy z was nosi w sercu pytania i 
nadzieje, i jestem pewien, że Duch Święty poprowadzi nas i da nam łaskę, abyśmy razem 
szli naprzód, abyśmy słuchali siebie nawzajem i rozpoczęli rozeznawanie w naszych 
czasach, jednocząc się z wysiłkami i pragnieniami ludzkości. Powtarzam, że Synod nie 
jest parlamentem, że Synod nie jest badaniem opinii; Synod jest momentem 
eklezjalnym, a protagonistą Synodu jest Duch Święty. Jeśli nie ma Ducha, nie będzie 
Synodu.” 
W naszym biuletynie postanowiliśmy zamieścić tzw. „kącik synodalny”, w którym 
będziemy chcieli najpierw wytłumaczyć, co papież ma na myśli, kiedy mówi nam o 
„komunii, uczestnictwie i misji”, a także spróbować pogłębić trzy czasowniki Synodu: 
„spotkanie, słuchanie i rozeznawanie”. 
Ważnym momentem będzie możliwość odpowiedzi na pytania, które stawia nam papież 
(jest ich 10). Będziemy mogli to uczynić wysyłając swoje przemodlone przemyślenia na 
specjalny mail, który podamy, bądź przynieść je kartce w formie pisemnej i wrzucić do 
„skrzynki synodalnej”, którą umieścimy przy obrazie Maryi. 
Ponadto raz w miesiącu, zaprosimy wszystkich do naszego kościoła na konferencję i 
Adorację Pana Jezusa, aby potem w domu katechetycznym porozmawiać na pytania 

zadane nam przez papieża.  
Jeżeli nosisz w sobie troskę o Kościół, chciałbyś się nią podzielić, powiedzieć coś 
papieżowi, to ten czas jest dla Ciebie. 
Każdy ma prawo głosu i wyrażenia swojej opinii po wcześniejszym przemodleniu jej.

Informacje o synodzie

mailto:biuletynczuwam@gmail.com


PIERWSZE CZYTANIE
Z Pierwszej Księgi Królewskiej
1 Krl 17, 10-16

Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy 
wchodził do bramy tego  miasta, pewna 
wdowa zbierała tam sobie drwa. Zawołał 
ją i  powiedział: «Daj mi, proszę, trochę 
wody w naczyniu, abym się  napił». Ona 
zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale 
zawołał za nią i  rzekł: «Weź, proszę, dla 
mnie i kromkę chleba!»Na to odrzekła:  
«Na życie Pana, Boga twego! Już nie mam 
pieczywa – tylko garść  mąki w dzbanie i 
trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram 
kilka  kawałków drewna i kiedy przyjdę, 
przyrządzę sobie i memu synowi  strawę. 
Zjemy to, a potem pomrzemy». Eliasz zaś 
jej powiedział:  «Nie bój się! Idź, zrób, jak 
rzekłaś; tylko najpierw zrób z tego mały  
podpłomyk dla mnie i przynieś mi! A 
sobie i swemu synowi zrobisz  potem. Bo 
tak mówi Pan, Bóg Izraela: Dzban mąki 
nie wyczerpie  się i baryłka oliwy nie 
opróżni się aż do dnia, w którym Pan 
spuści  deszcz na ziemię».Poszła więc i 
zrobiła, jak Eliasz powiedział, a  potem 
zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było co 
dzień. Dzban mąki  nie wyczerpał się i 
baryłka oliwy nie opróżniła się, zgodnie z  
obietnicą, którą Pan wypowiedział przez 
Eliasza. 

PSALM RESPONSORYJNY
 (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a.  9b-10 (R.: 
por. 1b)) 

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego 

Bóg wiary dochowuje na wieki, * 
uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 
chlebem karmi głodnych, * 
wypuszcza na wolność uwięzionych. 

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

Pan przywraca wzrok ociemniałym, * 
Pan dźwiga poniżonych. 
Pan kocha sprawiedliwych, * 
Pan strzeże przybyszów. 

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego 

Ochrania sierotę i wdowę, * 
lecz występnych kieruje na bezdroża. 
Pan króluje na wieki, * 
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego 

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu do Hebrajczyków
Hbr 9, 24-28

Chrystus  wszedł  n ie  do świątyni 
zbudowanej rękami ludzkimi,  będącej 
odbiciem prawdziwej świątyni, ale do 
samego nieba, aby  teraz wstawiać się za 
nami przed obliczem Boga, ani nie po to, 
aby  się wielekroć sam miał ofiarować, 
jak arcykapłan, który co roku  wchodzi do 
świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim 
przypadku  musiałby cierpieć wiele razy 
od stworzenia świata. A tymczasem  raz 
jeden ukazał się teraz na końcu wieków, 
aby zgładzić grzech  przez ofiarę z 
samego siebie.A jak postanowione 
ludziom raz  umrzeć, potem zaś sąd, tak 
Chrystus raz jeden był ofiarowany dla  
zgładzenia grzechów wielu, drugi raz 
ukaże się nie w związku z  grzechem, lecz 
dla zbawienia tych, którzy Go oczekują. 

AKLAMACJA
(Mt 5,3)

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

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia (Mk 12, 38-44) 
Wdowi grosz 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 
Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie się 
uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą 
oni w  powłóczystych szatach, lubią 
pozdrowienia na rynku, pierwsze  krzesła w 
synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. 
Objadają  domy wdów i  dla pozoru 
odprawiają długie modlitwy.  Ci  tym  
surowszy dostaną wyrok». Potem, usiadłszy 
naprzeciw skarbony,  przypatrywał się, jak 
tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. 
Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też 
jedna uboga wdowa i  wrzuciła dwa pieniążki, 
czyli jeden grosz.Wtedy przywołał swoich  
uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, 
powiadam wam: Ta uboga  wdowa wrzuciła 
najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do 
skarbony.  Wszyscy bowiem wrzucali z tego, 
co im zbywało; ona zaś ze swego  niedostatku 
wrzuci ła  wszystko,  co miała na swe 
utrzymanie».

Homilia
objaśnianie świętych tekstów podczas liturgii 
przez kapłana. Tekst Pisma Świętego lub inny 
tekst obchodu liturgicznego można objaśniać 
pod kątem widzenia  obchodzonego 
misterium i potrzeb jego uczestników. 
S t a n o w i  o n a  s w o i s t ą  p o s ł u g ę 
przewodniczącego kapłana w ramach 
mszalnej liturgii słowa, której nie powinien 
on na nikogo zdawać i której w zasadzie nie 
można powierzać osobom świeckim.

ź Ks. Proboszcz dziękuje wspólnocie 
CONCORDIA i ks. Wojciechowi za 
przygotowanie Holy Wins. Swoje 
podziękowanie jako wspólnota 
parafialna k ieru jemy w st ronę 
wszystkich, którzy zadbali o grób ks. 
Zygmunta Malińskiego przygotow-
ując go do Uroczystości Wszystkich 
Świętych. 

ź Za zmarłych polecanych w wypo 

minkach modlimy się w dni powszed-
nie po Mszach Świętych rannych i 
wieczorem po Mszy o godz. 18:30.

ź Spotkanie wspólnoty Totus Tuus jutro, 
o godz. 19:30 w domu parafialnym. 
Zapraszamy wszystkich chcących 
zgłębiać swoją duchowość maryjną. 

ź Spotkanie formacyjne członków 
Ż y w e g o  R ó ż a ń c a  w  ś r o d ę 
10 listopada o godz. 17:45 w kościele. 
Spotkanie obejmuje katechezę oraz 
modlitwę różańcową za zmarłych 
członków Żywego Różańca.

ź Od jutra Panowie Kościelni: Stanisław i 
Maciej oraz Pan organista Wiesław, 
będą rozprowadzać po domach 
parafian poświęcone opłatki wigilijne. 
Nasi przedstawiciele będą posiadali 
p i s e m n e  u p o w a ż n i e n i e  k s . 
Proboszcza. Prosimy parafian o 
żądanie ukazania przez nich takiego 
upoważnienia .  Pamięta jmy,  że 
przyjęcie opłatka i złożenie ofiary 
naszym Panom jest też formą wynag-
rodzenia im, za ich ofiarną posługę dla 
naszej wspólnoty parafialnej. 

ź W czwartek będziemy obchodzić 103. 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości .  Zachęcamy do 
przyozdobienia biało-czerwoną flagą 
domu, okna czy balkonu. Msze święte 
w tym dniu o godz. 6.30, 7.30 oraz w 
intencji naszej Ojczyzny o godz. 18.30. 

ź W tym tygodniu z racji na długi 
weekend odwołujemy: Dom Łaski, 
katechezę dla dzieci przygotowując-
ych się do I Komunii Św., i katechezę 
dla dorosłych.

ź W najbliższą niedzielę:

 -Będziemy obchodzić Dzień Solidarności 
z Kościołem Prześladowanym. Po Mszach 
św. będzie możliwość wsparcia finans-
owego naszych braci chrześcijan. 

 -Na prośbę papieża Franciszka, będziemy 
obchodzić  V Światowy Dzień Ubogich. 
List papieża z tej okazji zamieściliśmy na 
naszej stronie parafii. 

Liturgia Słowa

Ogłoszenia parafialne

Słownik liturgiczny
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