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Słowa Ewangelii według młodych

Wierni w wolności

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, Zuzanna Klasa. 
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 poniedziałkowym spotkaniu ks. Wojtek wy-
głosił dla nas konferencję. Przypomnieliśmy sobie 
jak wyjątkowo stworzył nas Pan Bóg i jak bardzo 
ważni dla Niego jesteśmy. Przeczytaliśmy pierwszy 
rozdział Księgi Rodzaju, a następnie przeszliśmy   
do najważniejszej części spotkania. Pieśnią 
„Jesteśmy piękni” zaczęliśmy uwielbiać Pana. 
Każdy z nas modlił się za osobę stojącą po prawej 
stronie, dziękując za nią Bogu. Po modlitwie była 
integracja, która jest świetną formą nawiązywania 
i tworzenia coraz to lepszych relacji, na których 
zależy nam wszystkim. 

Zuzanna Muńska

Żaden sługa nie może dwom panom służyć.

Jezus w dzisiejszym Słowie mówi o wolności. On jest tą 
wolnością. W życiu łatwo ulegać iluzji. Swego rodzaju 
fałszywych racji, które zakrzywiają obraz rzeczywis-
tości i sprawiają, że bardziej atrakcyjne wydaje się 
bycie przy bożku niż przy Bogu. Tym bożkiem może być 
wszystko - począwszy od pieniędzy i kariery aż po 
nieuporządkowane relacje np. rodzinne i zakłamane 
wizje o samym sobie. Tylko Jezus daje prawdziwą 
wolność, czyli brak przywiązania. Jest to podejście, 
które uzdalnia serce do traktowania wszystkiego nie 
jako cel, a jedynie jako środek na drodze do zbawienia. 
W końcu, gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym. To nie 
jest coś, co potrafimy od razu. Z tego też powodu warto się w tym ćwiczyć. Zaczynając od 
drobnych spraw, aż po te najbardziej fundamentalne. Dobrze jest jednak w tym wszystkim 
prosić Ducha Świętego o łaskę wierności. Takiej, która choć w minimalnym stopniu 
podobna jest do tej, którą miał Jezus, gdy dla nas przeszedł drogę krzyżową.

Zuzanna Klasa

Intencje mszalne

Poniedziałek  19.09      
ź 6:30 +Mirosław Ptach (miesiąc po pog.)
      +Zbigniew Bigus (19) 
ź 7:30 +Feliks i zmarli z rodziny
      +Marian Ciekliński (miesiąc po pogrz.)
ź 18:30 W podziękowaniu za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. dla Jad-
wigi i Eugeniusza w 30 rocz. ślubu

      +brat Franciszek (int. od siostry Urszuli)

Wtorek  20.09
ź 6:30 +Dariusz Hinc (miesiąc po pogrz.)
      +Zbigniew Bigus (20)
ź 7:30 +Stanisława i zmarli z rodziny
ź 18:30 W podziękowaniu za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. dla Kata-
rzyny i Krzysztofa Jeżyk w 25 rocz. ślubu

      +Jadwiga, Antoni Kukowscy i zmarli z ro-
      dziny Kobierowskich i Kukowskich
      +Wiesław Wiśniewski

Środa  21.09
ź 6:30 +Elżbieta Okroy (miesiąc po pogrz.)
      +Zbigniew Bigus (21)
ź 7:30 +Józefa Plińska (1 rocz. śmierci)
ź 18:30 Dziękczynno-błagalna w 37 rocz. 

ślubu Elżbiety i Henryka Dampc
      +Jan Jankowski (9 r. ś.) i rodzice z ob. str.
   +Leon,Gertruda,Kazimierz,Danuta Labun

Czwartek  22.09
ź 6:30 +Zbigniew Bigus (22) 
ź 7:30 O Boże bł. dla Justyny i Marcina 

oraz ich dzieci w 10 r. sakr. małżeństwa
      +rodzice Zofia (w 1 r. śm.) i Jan Rosińscy 
ź 18:30 +Konrada, Piotr, Waldemar;  Rez. 

Piątek  23.09
ź 6:30 +Zbigniew Bigus (23)
ź 7:30 Z prośbą o łaskę zdrowia i udane 

leczenie dla Danuty
      +Janusz Treder (2 rocz. śmierci)
ź 15:00 +rodzice Waleria i Albert oraz sio-

stra Maria 
ź 18:30 Róża św. Ojca Pio 
      +rodzice Anna i Józef

Sobota  24.09
ź 6:30 +Alfons (18 rocz. śmierci)
      +Zbigniew Bigus (24)
ź 7:30 +Janina i rodzice: Helena i Jan 
ź 18:30 W podziękowaniu za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. dla rodzi-
ny Koss oraz córki Alicji i Jarosława

      +Bolesław i zmarli z rodz.
      +Irena i Franciszek Sobczyk

Niedziela  25.09
ź 6:30 +Zbigniew Bigus;  +Kamil Łuczak
ź 8:00 Żywy Różaniec; O Boże błog. i dary 

Ducha Św. dla Rity z okazji 2 ur. oraz o 
radość życia wiecznego dla Renaty

ź 9:30 Za Parafian; W podziękowaniu za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 
bł. i opiekę MB dla Barbary i Wiesława  
w 30 rocz. ślubu

ź 11:00 +mama i babcia Helena Król (4 r. ś) 
oraz zmarli z rodziny;  +Franciszka Grą-
żewska oraz Feliks i Czeława Rudowscy

ź 12:30 +Marianna i Piotr, siostra Krys-
tyna, brat Jerzy, szwagier i bratowa

ź 18:30 +rodzice: Maria i Stefan, mąż 
Adam

Totus tuus zaprasza!



PIERWSZE  CZYTANIE
Z Księgi proroka Amosa
Am 8, 4-7

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubo-
giego, a bezrolnego pozostawiacie bez 
pracy, którzy mówicie: «Kiedyż minie nów 
księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże, 
i kiedy szabat, byśmy mogli otworzyć spi-
chlerz? A będziemy zmniejszać efę, po-
większać sykl i wagę podstępnie fałszo-
wać. Będziemy kupować biednego za sre-
bro, a ubogiego za parę sandałów, i plewy 
pszeniczne będziemy sprzedawać». Po-
przysiągł Pan na dumę Jakuba: «Nie za-
pomnę nigdy wszystkich ich uczynków».

PSALM  RESPONSORYJNY
Ps 113 (112), 1b-2. 4-6. 7-8 (R.: por. 
1b i 7b)

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione *
teraz i na wieki.

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

Pan jest wywyższony ponad wszystkie 
ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, †
który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Tymoteusza
1 Tm 2, 1-8

Polecam przede wszystkim, by prośby, 
modlitwy, wspólne błagania, dziękczy-
nienia odprawiane były za wszystkich lu-
dzi: za królów i za wszystkich sprawują-
cych władzę, abyśmy mogli prowadzić 
życie ciche i spokojne z całą pobożnością    
i godnością. Jest to bowiem dobre i miłe   
w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który 
pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawie-
ni i doszli do poznania prawdy. Albowiem 
jeden jest Bóg, jeden też pośrednik mię-
dzy Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus 
Jezus, który wydał siebie samego na okup 
za wszystkich, jako świadectwo, w ozna-
czonym czasie. Ze względu na nie ja zos-
tałem ustanowiony głosicielem i aposto-
łem – mówię prawdę, nie kłamię – 
nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. 
Chcę więc, by mężczyźni modlili się na 
każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, 
bez gniewu i sporów.

AKLAMACJA
Por. 2 Kor 8, 9

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was 
stał się ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogacić.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza
Łk 16, 1-13

Jezus powiedział do uczniów:«Pewien bo-

Liturgia Słowa Ogłoszenia parafialne

ź W dzisiejszą niedzielę przeżywamy 10 rocznicę istnienie 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 We wtorek 20 września będziemy przeżywać 86. rocznicę poświęcenia figury Matki 
Bożej Królowej Polski na Śmiechowie, która patronuje naszej parafii. O 17:45 wyruszy 
procesja spod Zakrys�i do Figury Maryi na Śmiechowie. O 18:00 odmówimy Anioł 
Pański oraz Litanię do Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej Królowej Polski. 
Następnie uroczystą procesją, odmawiając różaniec, przejdziemy do kościoła na Mszę 
św. o godzinie 18:30. Zachęcamy do udziału.

ź W środę 21 września wspominamy w kalendarzu liturgicznym św. Mateusza Apostoła    
i Ewangelistę. Niech to będzie dzień lektury Biblii całą rodziną. O godzinie 18:00 
Różaniec w intencji dobrego przeżycia Misji świętych, przy ołtarzu Jana Pawła II                
i bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

ź Przypominamy, że w każdy czwartek między 19:00 a 20:00 w kościele trwa Adoracja 
Najświętszego Sakramentu, którą rozpoczynamy od odmówienia litanii do Najświętszej 
Maryi Panny Częstochowskiej Królowej Polski i modlitwy za Misje święte. W czasie 
Adoracji jest możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi, do którego szczególnie 
zachęcamy chrzestnych, narzeczonych i tych, którzy potrzebują dłuższej rozmowy           
z księdzem.

ź W piątek 23 września wspominamy św. Ojca Pio. W tym dniu 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 Comiesięczna Msza św. w intencji członków Żywego Różańca zostanie odprawiona        
w niedzielę 25 września o godzinie 8:00. Po niej modlitwa różańcowa.

gaty człowiek miał rządcę, którego os-
karżono przed nim, że trwoni jego ma-
jątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł 
mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę      
z twego zarządzania, bo już nie będziesz 
mógł zarządzać”. Na to rządca rzekł sam 
do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan 
odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, 
żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, 
żeby mnie ludzie przyjęli do swoich do-
m ó w,  g d y  b ę d ę  o d s u n i ę t y  o d 
zarządzania”. Przywołał więc do siebie 
każdego        z dłużników swego pana i 
zapytał pierw-szego: „Ile jesteś winien 
mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto 
beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje 
zobowiązanie, sia-daj prędko i napisz: 
pięćdziesiąt”. Nas-tępnie pytał drugiego: 
„A ty ile jesteś wi-nien?” Ten odrzekł: „Sto 
korców pszeni-cy”. Mówi mu: „Weź swoje 
zobowiązanie   i napisz: osiemdziesiąt”. 
Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że 
roztropnie pos-tąpił. Bo synowie tego 
świata roztrop-niejsi są w stosunkach z 
podobnymi sobie ludźmi niż synowie 
światłości.  Ja też wam powiadam: 
Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą 
mamoną, aby gdy wszystko się skończy, 
przyjęto was do wiecznych przybytków. 
Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, 
ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w 
bardzo małej sprawie jest nieucz-ciwy, 
ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli 
więc w zarządzaniu niegodziwą ma-moną 
nie okazaliście się wierni, to kto wam 
prawdziwe dobro powierzy? Jeśli      w 
zarządzaniu cudzym dobrem nie okaza-
liście się wierni, to któż wam da wasze? 
Żaden sługa nie może dwom panom słu-
żyć. Gdyż albo jednego będzie niena-
widził, a drugiego miłował; albo z tamtym 
będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie mo-
żecie służyć Bogu i Mamonie!»

Rozliczenie Caritas
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