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Rusza parafialny biuletyn

Szczęść Boże!

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. Wojciech Konkol, Ks. Marcin Skoczek, Ks. Andrzej Nowak. 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

Ostatnie czerwcowe spotkanie było jednym z 
kluczowych zakończonego roku formacyjnego. 
Spotkaliśmy się na Mszy Świętej, w której uczest-
niczyła zarówno część akademicka, jak i młodzi-
eżowa naszego duszpasterstwa. Po niej udaliśmy 
się do salki, gdzie odbyły się wybory liderów obu 
wspólnot. W części akademickiej liderem została 
Agata Ambroży, a w części młodzieżowej funkcję tę 
objął Tymoteusz Gruba. Obojgu życzymy wyt-
rwałości i błogosławieństwa Bożego w wypełn-
ianiu swojej posługi.

Kasia Matusiak

Już dziś, w pierwszą niedzielę września wracamy do 
Was z naszym biuletynem Czuwam na ławki naszego 
kościoła. Czas wakacji dobrze wykorzystaliśmy na za-
planowanie rozpoczynającego się roku i pragniemy 
zaprosić Was do korzystania, udostępniania i za-
bierania ze sobą naszej cotygodniowej gazetki do 
swoich domów.  Planujemy kilka zmian w organizacji 
pracy i kolportażu biuletynu, o czym będziemy na 
bieżąco informować. Niezmiennymi częściami biu-
letynu pozostają: kącik Liturgii Słowa, intencji mszal-
nych, ogłoszeń parafialnych oraz informacji o bie-
żących wydarzeniach. Szykujemy kilka niespodzianek, 
ale o tym nieco więcej w kolejnych numerach.

 Życzymy błogosławionej niedzieli!
Redakcja Biuletynu Czuwam

Intencje mszalne

Poniedziałek  5.09      
ź 6:30 +Kazimierz Starba (3 rocz. śmierci) 

+Zbigniew Bigus (5)
ź 7:30 +Jadwiga, Małgorzata i Leon 

Mikołajczak;  +z rodz. Zochol, Maćko-
wiak, Merchel

ź 18:30 W podziękowaniu za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. dla 
Huberta z ok. 81 urodzin; +mąż Włady-
sław i rodzice z ob. stron;  +Bronisława

Wtorek  6.09
ź 6:30 +rodzice: Urszula i Władysław oraz 

wujek Stanisław;  +Zbigniew Bigus (6)
ź 7:30 O nawrócenie w rodzinie; O zdro-

wie i Boże bł. dla Marii w 90 r. urodzin
ź 18:30 Dziękcz.-błag. w 53 rocz. ślubu 

Agnieszki i Stanisława; +Sylwia (20 r. ś.); 
+mąż Franciszek, rodzice z ob. str.; +mąż 
Józef Lesner (4 r. ś.) - o łaskę nieba

Środa  7.09
ź 6:30 +mąż Henryk (2 rocz. śm.), dusze w 

czyśćcu cierpiące; +Zbigniew Bigus (7)
ź 7:30 +Edmund Niesiołowski (3 r. śm.) 

oraz rodzice Idzi i Bronisława
ź 18:30 +Teresa i Władysław; Stefania, 

Klemens, Jan i Magdalena; 
      +Jan Wiśnie-wski (3 r. śm.); 
      +Józef Żuchliński (od zakł. pogrz. Ozyrys)

Czwartek  8.09
ź 6:30 +mąż Ludwik Becker (24 rocz. śm.) 

oraz wnuk Karol (22 rocz. śmierci)
      +Zbigniew Bigus (8)
ź 7:30 +Gertruda i Antoni, dusze w czyść-

cu cierpiące; +Urszula Bielińska (miesiąc 
po pogrzebie)

ź 18:30 W intencji obrony życia i adopcji 
duchowej; +Maria i Bernard i zmarli z 
rodziny Dosz - o miłosierdzie Boże

    +Barbara Opłatowska - intencja od rodzin   
    Chejmanowskich i Opłatkowskich 
    z rodzinami z Włocławka

Piątek  9.09
ź 6:30 W podziękowaniu za otrzymane ła-

ski i opiekę Matki Bożej z prośbą o dalsze 
łaski dla Stanisława w dniu urodzin; 
+Zbigniew Bigus (9)

ź 7:30 O zdrowie, Boże błog. i opiekę 
Matki Bożej dla Mateusza i Łukasza

      W podziękowaniu za otrzymane łaski,  
      z prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę Matki  
      Bożej dla mamy Mireli w dniu urodzin
ź 18:30 +zmarłe rodzeństwo; +mąż Fran-

ciszek, mama Marta oraz ciocia Helena

Sobota  10.09
ź 6:30 +Barbara, Henryk i Łucja
      +Zbigniew Bigus (10)
ź 7:30 +Józef, Anna Bieszke, brat Jan, An-

na, Leon, Pelagia Kolp;   +rodzice: Aniela  
i Leon, teściowie: Ewa i Jan, rodzeństwo 
z ob. stron i dusze w czyśćcu cierpiące

      O Boże bł.dla Agnieszki i Marcina oraz
     ich dzieci z pr. o światło wiary i Ducha Św.
ź 18:30 +mąż Edmund, siostra Janina oraz 

rodzice; +Maria i Henryk oraz Adam Ma-
kowski; +ks. Zygmunt Maliński, siostry 
zmartwychwstanki: Waleria i Hieronima

Niedziela  11.09
ź 6:30 +Zbigniew Bigus (11)
ź 8:00 rez.
ź 9:30 Za Parafian; +Ryszard Szymczak, 

Maria,Władysław, Ewa, Adam, Romuald 
ź 11:00 +mąż Henryk Szlas, krewni z ro-

dzin Szlas, Damps i Roszman;  +mąż An-
drzej (2 r. ś.) i dusze w czyśćcu cierpiące

ź 12:30 W podziękowaniu za otrz. łaski, z 
prośbą o dalsze Boże bł., opiekę MB, 
dary Ducha Św. dla Marty i Piotra w 1 
rocz. ślubu i potrzebne łaski dla Huberta

ź W podziękowaniu za otrz. łaski, z prośbą 
o dalsze Boże bł. dla Hanny i Henryka 
Polaszek w 35 rocz. ślubu; +Jarosław

ź 18:30 +ojciec Paweł, ciocia Elżbieta          
      i wujek Frantz

Ogłoszenie od Concordii



PIERWSZE  CZYTANIE
Z Księgi Mądrości
Mdr 9, 13-18

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż 
pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli 
śmiertelników i przewidywania nasze 
zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata 
duszę i ziemski namiot obciąża rozum 
pełen myśli. Mozolnie odkrywamy rzeczy 
tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy 
pod ręką – a któż wyśledzi to, co jest na 
niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdy nie 
dałeś Mądrości, nie zesłałeś z wysoka 
Świętego Ducha swego? I tak ścieżki mie-
szkańców ziemi stały się proste, a ludzie 
poznali, co Tobie miłe, i zostali ocaleni 
przez Mądrość.

PSALM  RESPONSORYJNY
Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: 
por. 1b)

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Obracasz w proch człowieka *
i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy».
Bo tysiąc lat w Twoich oczach †
jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
albo straż nocna.

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Porywasz ich, stają się niby sen poranny,
jak trawa, która rośnie:
rankiem zielona i kwitnąca, *
wieczorem więdnie i usycha.

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.

Powróć, Panie, jak długo będziesz 
zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze
mogli się radować i cieszyć.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech 
będzie nad nami †
i wspieraj pracę rąk naszych, *
dzieło rąk naszych wspieraj!

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Filemona
Flm 9b-10. 12-17

Najdroższy: Ja, stary Paweł, a teraz jeszcze 
więzień Chrystusa Jezusa – proszę cię za 
moim dzieckiem, za tym, którego zrodzi-
łem w kajdanach, za Onezymem. Jego ci 
odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, 
przyjmij do domu. Zamierzałem go trzy-
mać przy sobie, aby zamiast ciebie od-
dawał mi usługi w kajdanach, które noszę 
dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem 
nie czynić niczego bez twojej zgody, aby 
dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale   
z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił 
się od ciebie na krótki czas, abyś go ode-
brał na zawsze, już nie jako niewolnika, 
lecz więcej niż niewolnika, jako brata 
umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla 
mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno w do-
czesności, jak i w Panu. Jeśli więc się po-
czuwasz do łączności ze mną, przyjmij go 
jak mnie.

Liturgia Słowa Ogłoszenia parafialne

ź Wspólnota Totus tuus zaprasza na różaniec w intencji pokoju na świecie jutro,                 
w poniedziałek na godzinę 19:30 do kościoła. 

ź W zeszłą niedzielę ks. Adam Li�witz z Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju              
z Ukrainy zebrał 16 067 zł. Ponadto ks. Adam z serca dziękuję za dary spożywcze                
i chemię, które zostały przez parafian przyniesione do zakrys�i. Wielkie Bóg zapłać!

ź Rodziców dzieci klas trzecich, mających przyjąć I Komunię św. w naszym kościele 
zapraszamy na spotkanie organizacyjne 14 września, w środę,  po wieczornej Mszy św. 
do kościoła. 

ź Przypominamy, że dyżur naszej Caritas odbywa się w każdy wtorek między 17 a 18         
w domu parafialnym. Osoby, które chciałby dołączyć do grona wolontariuszy zapra-
szamy 7 września, w środę, na godzinę 19:30 do domu parafialnego. 

ź W czwartek 8 września obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - tzw. 
Matki Bożej Siewnej. Po Mszy św. wieczornej poświęcenie ziarna siewnego i nasion.     
W tym dniu również będzie można złożyć przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego na Mszy św. o godzinie 18:30. Prosimy o zabranie świec.

ź O godzinie 21:00 zapraszamy na Apel Jasnogórski przy figurze Matki Bożej na 
Śmiechowie. Wielu nie mogło pójść  na pielgrzymkę do Swarzewa, można więc pójść na 
taką krótszą pielgrzymkę do naszej Pani na Śmiechowie.

ź Na nasze ławki wraca dziś biuletyn Czuwam. Jest to dzieło przygotowane w całości przez 
młodzież z Duszpasterstwa Concordia. Znajdziemy w nim teksty Liturgii Słowa, 
informacje związane z codziennym życiem parafii, przemyślenia młodych na temat 
wiary i różne ciekawostki związane z chrześcijaństwem. Młodzież zbiera do puszek 
dobrowolne ofiary związane z kosztem druku. Ewentualna nadwyżka pomaga w 
finansowaniu akcji podejmowanych przez duszpasterstwo.

ź W dniach 8-11 września bieżącego roku odbywać się będzie w Wejherowie II Fes�wal 
ArteFonie, łączący różne style i gatunki muzyczne - od muzyki dawnej, kameralnej po 
jazzową i elektroniczną. Jeden z koncertów fes�walowych odbywać się będzie w 
naszym kościele, w sobotę, 10 września, o 19:15. Wystąpi Karol Lipiński-Brańka - 
skrzypce oraz Piotr rojek - organy. Dodatkowo koncert będzie wsparty projekcją 
wizualną. Szczegóły na plakatach. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

ź Powrót pielgrzymów ze Swarzewa dzisiaj w godzinach popołudniowych. Zachęcamy 
wiernych do przywitania strudzonych pątników przy kościele.

ź Chłopców, którzy przed wakacjami zgłosili się na ministrantów, jak również wszystkich, 
którzy chcieliby zostać ministrantami lub lektorami, służyć przy ołtarzu, zapraszamy do 
zgłaszania się w zakrys�i po Mszach świętych.

ź Po wakacyjnej przerwie wznawiamy spotkania Duszpasterstwa Młodzieży Concordia! 
Najbliższe spotkanie w poniedziałek o 19:30 w kościele. Zapraszamy uczniów klas 8 oraz 
szkół ponadpodstawowych.

ź W sobotę 10 września na 10:00 zapraszamy na wszystkich kandydatów, ministrantów    
i lektorów na pierwsza po wakacyjna zbiórkę.

AKLAMACJA
Ps 119 (118), 135.

Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż Twemu słudze światłość swego 
oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.

Alleluja, alleluja, alleluja   

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza
Łk14, 25-33

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił 
się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi 
do Mnie, a nie ma w nienawiści swego 
ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, 
nadto i siebie samego, nie może być moim 
uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża,      
a idzie za Mną, ten nie może być moim 
uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować 
wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza 
wydatków, czy ma na wykończenie? Ina-
czej, gdyby położył fundament, a nie zdo-
łałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, 
zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek 
zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”. 
Albo jaki król, mając wyruszyć, aby sto-
czyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie 
wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć ty-
sięcy ludzi może stawić czoło temu, który 
z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw 
niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, 
gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi        
o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli 
nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, 
nie może być moim uczniem».

Boże Ojcze, dziękujemy Ci za te wspaniałe 
wakacje. Dziękujemy za to, że teraz cali        
i zdrowi,a także pełni sił i zapału, wracamy 
w mury naszych szkół.

Daj nam, prosimy, siłę i wytrwałość do 
czekającej nas nauki, abyśmy za 10 
miesięcy mogli wszyscy z uśmiechem 
odebrać świadectwo szkolne,a także 
abyśmy nie zwątpili w swoje umiejętności 
i zdolności i na chwałę Bożą rozwijali 
otrzymane od Ciebie talenty.

Dodaj cierpliwości także wszystkim 
nauczycielom i pracownikom szkoły, by 
mogli nas przygotować do naszego 
samodzielnego życia, przez które nas 
prowadzisz.

Prosimy Cię także o dary Ducha Świętego, 
abyśmy przez ten czas ciężkiej pracy nie 
zapomnieli o Tobie, abyś nam, Najświę-
tszy Boże, każdego dnia towarzyszył, 
byśmy zawsze potrafili, pełni miłości, 
dziękować za każdy przeżyty dzień, bo to 
Ty, Boże, jesteś naszym Ojcem.
Abyśmy pochłonięci szkolnymi obowią-
zkami, nie zapomnieli o rodzinie, przyja-
ciołach, byśmy mogli pomagać i kochać.

Daj nam to, co najważniejsze – zdrowie, 
by wszyscy mogli szczęśliwie dotrwać do 
kolejnego lata.

Matko Najświętsza, Wspomożycielko, 
błagamy Cię, okryj nas swoim płaszczem 
opieki. Wypraszaj nam nowe łaski, tak dla 
nas cenne, u Boga Ojca i Twego Syna, 
Jezusa Chrystusa.

Amen.

źródło: h�ps://parafiasiercza.pl/modlitwa-ucznia-na-
nowy-rok-szkolny/

Modlitwa na nowy rok szkolny
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