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Słowa Ewangelii według młodych

Nie muszę zasługiwać

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, Michał Sikora, 
Zuzanna Muńska. 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

Na pierwszym spotkaniu po wakacjach dołączyło 
do nas kilka nowych osób, z którymi chętnie się 
poznaliśmy. Podczas późniejszej Mszy Świętej 
modliliśmy się za osoby obchodzące urodziny. 
Wysłuchaliśmy Ewangelii oraz kazania, które 
trafiało w serce. Po Eucharys�i udaliśmy się do 
salki, by pograć w gry. Strasznie się za sobą stęs-
kniliśmy i cieszymy się, że po naładowaniu baterii 
podczas wakacji możemy znów działać i modlić się 
razem!

Zuzanna Muńska

„Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi.”

To jest takie proste, ale tak trudne do zrozumienia. Nie 
zasługuję na łaskę – ja po prostu ją dostaję od Boga, bo 
mnie kocha. Nieważne są roboczogodziny modlitw, 
kolekcje dobrych uczynków, sumy przeznaczane na 
zbożne cele – to nie zapewni mi zbawienia. Nie kupię 
sobie tym łaski Boga. Nie muszę jej kupować, ona jest 
mi dawana. Za darmo. Jezus przychodzi do mnie i bu-
duje ze mną relację, a jestem grzesznikiem. Nie mówi: 
pobłogosławię ci, pod warunkiem, że… On przyjmuje 
grzeszników i spędza z nimi czas. Przyjmuje mnie, bo 
mnie kocha. Nie czeka aż będę idealny, święty i zu-
pełnie bez grzechu, bo się nie doczeka. Na Jego miłość nie muszę pracować, nie muszę się    
o nią starać, na nią zasługiwać. To nie jest nagroda, to jest mój pakiet na dobry start. 
Dopiero z tej miłości wychodzi prawdziwa modlitwa i dobre uczynki – bo chcę spędzać czas 
z Kimś, kto mnie kocha i chcę się tą miłością dzielić z innymi ludźmi. Trzeba tylko tę miłość 
zauważyć – w gestach, sytuacjach, przyrodzie… Ona czeka na odkrycie.

Michał Sikora

Intencje mszalne

Poniedziałek  12.09      
ź 6:30 +Zbigniew Bigus (12)
      +Andrzej Nowak (int. od cioci Urszuli) 
ź 7:30 +z rodz. Pileckich, Raczykowskich, 

Bieszka; +mąż Zbigniew Formella (5 r. ś.)
ź 18:30 Dziękcz.-błag. w 30 rocz. ślubu 

Wiesławy i Janusza;  O zdrowie, Boże bł. 
i opiekę MB dla mamy Haliny w dniu 77 
urodzin; + mąż Stanisław (12 rocz. śm.)

Wtorek  13.09
ź 6:30 O  zdrowie i szczęśliwy przebieg 

operacji dla Iwony (int. od Szefa i praco-
wników firmy ARKABUT)

      +Zbigniew Bigus (13)
ź 7:30 +Ryszard Lidzbarski (15 rocz. śm.)    

+Anna, Jan, siostra Krystyna, dziadko-
wie z obojga stron

ź 18:30 W obronie życia
      +rodzice: Apolonia i Kazimierz
      +Grzegorz Treder

Środa  14.09
ź 6:30 +żona Mirosława Zakrzewska
      +Zbigniew Bigus (14)
ź 7:30 +rodzice: Anna i Paweł Lesner, bra-

cia, siostry, bratowe, dziadkowie Ko�
     i Lesner; +Roman Wasylke (mies. po pog)
ź 18:30 +Irena Szulc, Tadeusz, Edyta i He-

nryk Kummer;  +Roman Czoska (r. ur.)

Czwartek  15.09
ź 6:30 +Zbigniew Bigus (15)
      mąż Mieczysław i zmarli z rodziny 
ź 7:30 +rodzice: Marcin i Agnieszka, ro-

dzeństwo, szwagrowie i bratowe
      +Edmund Walenczak
ź 18:30 +Zygmunt; +Maurycy Ostrowski 

(40 rocz. śmierci), Irena i Jan

Piątek  16.09
ź 6:30 +Antoni Poznański (12 rocz. śm.)
      +Zbigniew Bigus (16)
ź 7:30 +syn Piotr Kleina (12 rocz. śm.)
      +syn Andrzej (20 rocz. śm.)
ź 18:30 Dziękczynna za otrz. łaski z prośbą 

o Boże bł., Dary Ducha Św. i opiekę MB 
dla Natalii i całej rodziny

ź +Kazimierz, Wanda Michalak, dziadko-
wie Marta i Ignacy oraz Weronika i Fran-
ciszek;  +Renata Szwarc (5 rocz. śm.)

Sobota  17.09
ź 6:30 W podziękowaniu za otrzymane 

łaski i opiekę MB, z prośbą o dalsze łaski 
dla Stanisława; +Zbigniew Bigus (17)

ź 7:30 +żona Teresa Flisikowska (2 r. śm.) 
oraz rodzina z obojga stron; +mąż Jan 
Wielewicki (pół roku po śmierci); rez. 

ź 18:30 Dziękcz.-błag. w 1 r. ślubu Małgo-
rzaty i Mateusza z prośbą o dalsze Boże 
bł. na dalsze wspólne lata;   +mama i te-
ściowa Urszula (23 r. ś.); +Krystyna (r. ś.)

Niedziela  18.09
ź 6:30 +Antoni Bizewski i Stanisław Bojke
      +Zbigniew Bigus (18)
ź 8:00 Róża św. Stanisława Kostki
      +Stanisław i rodz. z obojga stron 
ź 9:30 Za Parafian;  W podziękowaniu za 

otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże bł. dla 
Zdzisława z okazji 80 urodzin  

ź 11:00 +mąż Jan (20 rocz. śm.) oraz syn 
Jarosław, rodzice, teściowie; rez. 

ź 12:30 Dziękcz.-błag. w 51 rocz. ślubu 
Władysławy i Brunona Rzeppa

      +Piotr Weichbrodt oraz Edmund 
      Maćkowiak
ź 18:30 W podziękowaniu za otrz. łaski,     

z prośbą o dalsze Boże bł. dla chóru 
Laudate Dominum w 10 rocz. powstania 
zespołu oraz o wszelkie łaski dla Pana 
Organisty Wiesława w 25 rocz. posługi

Ogłoszenie



PIERWSZE  CZYTANIE
Z Księgi Wyjścia
Wj 32, 7-11. 13-14

Pan rzekł do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo 
sprzeniewierzył się lud twój, który wypro-
wadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko 
zawrócili z drogi, którą im nakazałem,         
i utworzyli sobie posąg cielca odlanego      
z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu 
ofiary, mówiąc: „Izraelu, oto twój bóg, 
który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”». 
I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: 
«Widzę, że lud ten jest ludem o twardym 
karku. Pozwól Mi, aby rozpalił się gniew 
mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie 
uczynić wielkim ludem». Mojżesz jednak 
zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego,      
i mówić: «Dlaczego, Panie, płonie gniew 
Twój przeciw ludowi Twemu, który wyp-
rowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą    
i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Iza-
aka i Izraela, Twoje sługi, którym przysią-
głeś na samego siebie, mówiąc do nich: 
„Uczynię potomstwo wasze tak licznym 
jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię,          
o której mówiłem, dam waszym potom-
kom, i posiądą ją na wieki”». Wówczas to 
Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać 
na swój lud.

PSALM  RESPONSORYJNY
Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 17 i 19 (R.: por. 
Łk 15, 18).

Wstanę i wrócę do mojego ojca

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości 
swojej, *
w ogromie swej litości zgładź moją 
nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Wstanę i wrócę do mojego ojca

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Wstanę i wrócę do mojego ojca

Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, 
nie gardzisz.

Wstanę i wrócę do mojego ojca

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!

Wstanę i wrócę do mojego ojca

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Tymoteusza
1 Tm 1, 12-17

Dzięki składam Temu, który mnie umo-
cnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Pa-
nu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro 
przeznaczył do posługi sobie mnie, daw-
niej bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. 
Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponie-
waż działałem z nieświadomością, w nie-
wierze. A nad miarę obfita okazała się 
łaska naszego Pana, wraz z wiarą i miłoś-
cią, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka 
to godna wiary i zasługująca na całkowite 
uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na 
świat zbawić grzeszników, spośród któ-

Liturgia Słowa Ogłoszenia parafialne

ź W zeszłą niedzielę zebraliśmy 1270 zł na utrzymanie Gdańskiego Seminarium w Oliwie. 
Bóg zapłać za złożone ofiary.

ź W poniedziałek zapraszamy osoby, które chciałby zostać lektorami „świeckimi” i czytać 
czytania na Mszach świętych, na spotkanie po Mszy św. wieczornej w kościele.

ź We wtorek 13 września zapraszamy na wieczór fa�mski. O 17:00 wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa. Zgodnie z tegorocznym zwyczajem 
Mszy św. o 18:30 i procesji przewodniczyć ks. prałat Andrzej Koss - śliwicki proboszcz, 
pochodzący z naszej parafii. Zapraszamy do modlitwy.

ź W środę 14 września obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze święte   
w naszej parafii według porządku powszedniego. O  18:00 zapraszamy na nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej. Po Mszy świętej wieczornej przejdziemy do Krzyży misyjnych, które po 
renowacji zostaną poświęcone.

ź W środę o 19:15 w salce parafialnej odbędzie się spotkanie dla młodzieży 
przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania

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 W czwartek 15 września wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Bolesną. Zapraszamy 
na różaniec do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny po Mszy św. wieczornej            
o 18:30, na początku czwartkowej adoracji, w intencji misji świętych i zakończenia 
wojny w Ukrainie.

ź Po wakacyjnej przerwie wznawiamy działalność Domu Łaski. Osoby potrzebujące 
wsparcia mają możliwość uzyskania tu bezpłatnej pomocy od psychologa i terapeuty. 
Jest też okazja do spowiedzi i rozmowy z duszpasterzem. Zapraszamy w czwartek 
między 18:00 a 20:00 do domu parafialnego. 

ź W piątek 16 września zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego przy ołtarzu 
„Jezu, ufam Tobie!” na godzinę 15:00, a następnie na Mszę św. Będzie to czas 
przygotowania i modlitwy o dobre przeżycie Misji Świętych w listopadzie oraz                 
o Miłosierdzie Boże dla świata ogarniętego wojną.

ź W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać 10 rocznicę istnienia Chóru Parafialnego 
Laudate Dominum i jednocześnie 25-lecie pracy pana Wiesława Tyszera, naszego 
organisty. W związku z tym zapraszamy na Mszę św. jubileuszową z udziałem naszego 
Chóru na godzinę 18:30. Bezpośrednio po Mszy św. odbędzie się Koncert Pieśni 
Maryjnej w wykonaniu naszego chóru.

ź Zwolniły się miejsca na pielgrzymkę do Wrocławia w terminie 29.09-02.10. Szczegóły      
i zapisy u księdza Marcina lub w zakrys�i.

rych ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem 
miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym 
Jezus Chrystus pokazał całą wielkodusz-
ność jako przykład dla tych, którzy w Nie-
go wierzyć będą na życie wieczne. A Kró-
lowi wieków, nieśmiertelnemu, niewi-
dzialnemu, Bogu samemu – cześć i chwała 
na wieki wieków. Amen.

AKLAMACJA
Por. 2 Kor 5, 19

Alleluja, alleluja, alleluja

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

Alleluja, alleluja, alleluja   

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza
Łk 15, 1-32

W owym czasie przybliżali się do Jezusa 
wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go 
słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni 
w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grze-
szników i jada z nimi». Opowiedział im 
wtedy następującą przypowieść: «Któż     
z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną       
z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu 
dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgu-
bioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, 
bierze z radością na ramiona i wraca do 
domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mó-
wi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem 
owcę, która mi zginęła”. Powiadam wam: 
Tak samo w niebie większa będzie radość 
z jednego grzesznika, który się nawraca, 
niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu spra-
wiedliwych, którzy nie potrzebują na-

wrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 
dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, 
czyż nie zapala światła, nie wymiata domu 
i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A zna-
lazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki       
i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam 
drachmę, którą zgubiłam”. Tak samo, po-
wiadam wam, radość nastaje wśród anio-
łów Bożych z powodu jednego grzesznika, 
który się nawraca»

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Po-
laków. W dzisiejszej katechezie wspo-
mniałem o św. Ignacym Loyoli i o tym jak 
lektura żywotów świętych doprowadziła 
go do nawrócenia i nauczyła duchowego 
rozeznawania. Dlatego zachęcam rów-
nież i was, abyście poznawali żywoty 
świętych waszego narodu i w ten sposób 
mogli rozpoznać, jak Pan Bóg prowadził 
was w przeszłości i czego oczekuje od was 
dzisiaj. Z serca wszystkim błogosławię.

(7 września 2022)

Niech to będzie pierwszą zasadą w 
działaniu: Tak Bogu ufaj, jakby całe 
powodzenie spraw zależało tylko od 
Boga, a nie od ciebie. Tak jednak dokładaj 
wszelkich starań, jakbyś ty sam miał to 
wszystko zdziałać, a Bóg nic.

święty Ignacy Loyola

Papież:

Cytaty świętych
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