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Słowa Ewangelii według młodych

Pierwsze miejsce

Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej parafii pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie przygotowywany przez 
członków Duszpasterstwa Młodzieży Concordia, do użytku wewnętrznego Kościoła. Niniejszy numer zredagował zespół w 
składzie: Michał Sikora, Katarzyna Matusiak, Ks. Wojciech Konkol, Ks. Marcin Skoczek, Ks. Andrzej Nowak, 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

W zeszły poniedziałek na spotkaniu słuchaliśmy 
konferencji o prawdziwej miłości jaką obdarza nas 
Jezus. Jest ona bezgraniczna tak bardzo, że wydał 
siebie ludowi, aby go ukrzyżował, umywał swoim 
uczniom nogi - co należało do obowiązków 
niewolnika. Jezus i tak wiedział, że zostanie 
wydany przez judasza oraz że wszyscy uczniowie 
od Niego uciekną. Dzięki tej konferencji chcemy 
naśladować Jezusa, dawać świadectwo tak 
wielkiej i bezgranicznej miłości jaką nas obdarza, 
chociaż nie zawsze jest to dla nas łatwe.

Tymoteusz Gruba

Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia 
otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny 
sposób - niedolę; teraz on tu doznaje pociechy,     
a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami 
zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby 
chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd 
nie przedostają się do nas

Bywają momenty w moim życiu, że traktuje siebie jak 
najwyższego władcę,kiedy nie istnieją inni, a jestem 
tylko ja. Ciągle chcę wszystkiego więcej, zawsze musi 
być wszystko perfekcyjne. Okropnie tego w sobie nie 
lubię, bo uwielbiam ludzi i mam potem wyrzuty sumienia, gdy akurat w tym czasie, kiedy 
ktoś potrzebował mojej pomocy, ja stawiałam siebie na pierwszym miejscu. Nie powinno 
tak być. To Bóg ma być pierwszy w moim życiu. Jemu mam powierzać każde decyzje, 
kolejny dzień, jakieś ważne dla mnie wydarzenie. Zapominam, że już teraz pracuje na to, co 
otrzymam po zakończeniu życia ziemskiego. Poza sobą nie widziałam nic. Ja jestem tylko 
ziarenkiem w tym świecie, a On jest Największy i może uczynić cuda w moim życiu jeśli 
tylko Mu na to pozwolę. On może sprawić, że pustynia zakwitnie jednej nocy.

Zuzanna Muńska

Intencje mszalne

Poniedziałek  26.09      
ź 6:30  + Zbigniew Bigus (26)
ź 7:30 + mąż Kazimierz (23 rocz. śmierci), 

rodzice z obojga stron i szwagrowie
ź 18:30 + Gizela Kurszewska (2 rocz. 

śmierci); + Wanda Kędra (1 rocz. 
śmierci); + Maria Dzięcielska (1)

Wtorek  27.09
ź 6:30 + Zbigniew Bigus (27); + Stanisław 

Piernicki w 30 dni po pogrzebie
ź 7:30 W podziękowaniu za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże Błog. dla 
Elżbiety i Cyryla Sikora w 50 rocz. ślubu; 
+ Maria Dzięcielska (2)

ź 18:30 Dziękcz.-błag. w 19 rocz. ślubu 
Grażyny i Rafała; W podziękowaniu za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 
Błog. dla Katarzyny i Arkadiusza w 8 
rocz. ślubu oraz dzieci Magdy i Olka; + 
Augustyn i Gertruda Stenka, dziadkowi-
e: Józefa i Jan oraz Helena i Antoni

Środa  28.09
ź 6:30 + Zbigniew Bigus (28); Za dusze w 

czyśćcu cierpiące 
ź 7:30 + zięć Ryszard oraz synowa Teresa; 

O Boże błog. z podziękowaniem za 
otrzymane łaski dla Teresy z okazji uro-
dzin oraz o zdrowie dla syna Arkadiusza 

ź 18:30 + Anna, Bernard, Anna; + Maria 
Dzięcielska (3); + Helena, Marta, Jan, 
Augustyn, Stefan oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące 

Czwartek  29.09
ź 6:30 + Zbigniew Bigus (29); + Zofia Lange 

w miesiąc po pogrzebie
ź 7:30 + rodzice z obojga stron, ro-

dzeństwo
ź 18:30 + Antoni Topp (1 rocz. śmierci) 

oraz rodzice z obojga stron, babcie          
i dziadkowie; + Maria Dzięcielska (4)

Piątek  30.09
ź 6:30 + Zbigniew Bigus (30); + Agnieszka 

Koszałka w miesiąc po pogrzebie
ź 7:30  Krystyna Kolka; + Andrzej Nowak 

w miesiąc po pogrzebie 
ź 18:30 + Mateusz Zaleśny (4 rocz. 

śmierci); + Maria Dzięcielska (5); 
+Magdalena Kołodziejska

Sobota  1.10
ź 6:30 + mąż Antoni (18 rocz. śmierci), syn 

Jerzy (14 rocz. śmierci), rodzice z obojga 
stron: Anna i Jerzy, Helena i Jan; + Maria 
Dzięcielska (6)

ź 7:30 Wynagradzająca za obelgi, przez 
które usiłuje się wpoić w serca dzieci 
obojętność, wzgardę, a nawet niena-
wiść wobec nieskalanej Matki; + żona 
Jadwiga (30 rocz. śmierci), Maria oraz 
rodzice z obojga stron

ź 15:00 Wiara i Światło
ź 18:30 Róża św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus; + rodzice Antonina, Franciszek, 
Cecylia i Antoni; + Jan Zabrocki (17 rocz. 
śmierci)

Niedziela  2.10
ź 6:30 + Zbigniew Bigus
ź 8:00 W 12. rocz. śmierci Majki Rogockiej 

oraz za śp. męża Edmunda; + Maria 
Dzięcielska (7)

ź 9:30 Za Parafian
ź 11:00 + Rodzice: Maria i Alfons War-

gowscy, siostra Bernadeta i brat Zbi-
gniew; + Andrzej Lademann (1 rocz. 
śmierci)

ź 12:30 + Jan Lis w 1 r. śmierci, bracia 
Ryszard, Marian, Eugeniusz i Edmund ;  
+ Marta i Wiktor Lademann (1)

ź 18:30  + dziadkowie z obojga stron: 
Eleonora i Izydor, Wiktoria i Józef oraz 
Paweł Reszke

Plan modlitwy różańcowej



PIERWSZE  CZYTANIE
Z Księgi proroka Amosa
Am 6, 1a. 4-7

Tak mówi Pan wszechmogący:«Biada 
beztroskim na Syjonie i dufnym na górze 
Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej   
i wylegują się na dywanach; jedzą oni jag-
nięta z trzody i cielęta ze środka obory. Im-
prowizują na strunach harfy i jak Dawid 
wynajdują instrumenty muzyczne. Piją 
czaszami wino i najlepszym olejkiem się 
namaszczają, a nic się nie martwią upad-
kiem domu Józefa. Dlatego teraz ich po-
prowadzę na czele wygnańców, i zniknie 
krzykliwe grono hulaków».

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 Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Tymoteusza
1 Tm 6, 11-16

Ty, o człowiecze Boży, podążaj za spra-
wiedliwością, pobożnością, wiarą, miło-
ścią, wytrwałością, łagodnością. Walcz   
w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj 
życie wieczne: do niego zostałeś powo-
łany i o nim złożyłeś dobre wyznanie 
wobec wielu świadków. Nakazuję w obli-
czu Boga, który ożywia wszystko, i Chry-
stusa Jezusa – Tego, który złożył dobre 
wyznanie za Poncjusza Piłata – ażebyś 
zachował przykazanie nieskalane, bez 
zarzutu, aż do objawienia się naszego 
Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je, we 
właściwym czasie, błogosławiony i jedyny 
Władca, Król królujących i Pan panują-
cych, jedyny mający nieśmiertelność, 
który zamieszkuje światłość niedostępną, 
którego nikt z ludzi nie widział ani nie 
może zobaczyć: Jemu cześć i moc wieku-
ista! Amen.

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

Liturgia Słowa Ogłoszenia parafialne

ź W środę o godz. 18:00 Różaniec i nowenna do MB Nieustającej Pomocy w intencji 
dobrego przeżycia Misji św. przy ołtarzu Jana Pawła II i bł. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego.

ź W piątek 30 września wspominamy św. Hieronima - patrona czytających Pismo św. 
Pamiętajmy o słowach Hieronima: „Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością 
Chrystusa”. W tym dniu zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego przy ołtarzu 
„Jezu, ufam Tobie!” na godz. 15:00, a następnie na Mszę św. Będzie to czas 
przygotowania i modlitwy o dobre przeżycie Misji Świętych w listopadzie oraz o Mi-
łosierdzie Boże dla świata ogarniętego wojną.

ź W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca z Mszą św. w intencjach fa�mskich 
oraz nabożeństwem do i aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego Niepokalanemu Sercu 
Maryi po Mszy św. o godz. 7:00. Możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu do 
godz. 9:00. W pierwszą sobotę chorych z posługą sakramentalną ks. Piotr i ks. Wojciech.

ź W sobotę rozpoczyna się październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy do 
udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie o godz. 18.00. Na tych 
nabożeństwach będziemy się modlili o ustanie wojny i w intencji zbliżających się misji 
świętych. Dzieci natomiast zapraszamy w piątki na godz. 17:00. W niedziele po każdej 
Mszy św. odmówimy jedną dziesiątkę Różańca św. rozważając kolejne tajemnice 
chwalebne.

ź Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na zapłatę za prace wykonane przy 
naszych ołtarzach. Podesty pokryte zostały deską dębową oraz zamontowane 
oświetlenie. Wycyklinowano również podesty przy ołtarzu Matki Bożej i przy 
chrzcielnicy, które były już bardzo sfatygowane. Bóg zapłać za ofiary złożone na te cele.

ź Poświęcenie różańców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. odbędzie się w nie-
dzielę, 2 października, o godz. 11:00. 

ź Ks. proboszcz Andrzej Leszczyński zebrał w zeszłą niedzielę 9785 zł na budowę kościoła 
św. Karola Boromeusza i z serca dziękuje za okazaną ofiarność. Bóg zapłać.

ź  Spotkanie dla Lektorów Świeckich, czyli osób, które chciałby czytać czytania i modlitwy 
wiernych w kościele na Mszach św. w poniedziałek 26 września po wieczornej Mszy św. 
w kościele.

ź Do końca września u ks. Wojciecha trwają zapisy młodzieży do sakramentu 
bierzmowania.

ź Przy wyjściu z kościoła wspólnota Totus tuus rozprowadza różańce w cenie 26 zł 
związane z beatyfikacją Pauliny Jaricot, założycielki kół różańcowych. 

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza
Łk 16, 19-31

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył 
pewien człowiek bogaty, który ubierał się 
w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował 
wystawnie. U bramy jego pałacu leżał 
żebrak pokryty wrzodami, imieniem 
Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami 
ze stołu bogacza. A także psy przychodziły 
i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i anio-
łowie zanieśli go na łono Abrahama. 
Umarł także bogacz i został pogrzebany. 
Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł 
oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza 
na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abra-
hamie, ulituj się nade mną i przyślij Ła-
zarza, aby koniec swego palca umoczył    
w wodzie i ochłodził mój język, bo 
strasznie cierpię w tym płomieniu”. Lecz 
Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za 
życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz    
w podobny sposób – niedolę; teraz on tu 
doznaje pociechy, a ty męki cierpisz.         
A ponadto między nami a wami zionie 
ogromna przepaść, tak że nikt, choćby 
chciał, stąd do was przejść nie może ani 
stamtąd nie przedostają się do nas”. 
Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, 
poślij go do domu mojego ojca. Mam 
bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, 
żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”. 
Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza      
i Proroków, niechże ich słuchają!” „Nie, 
ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz 
gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to 
się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli 
Mojżesza i Proroków nie słuchają, to 
choćby ktoś z umarłych powstał, nie 
uwierzą”».

29 września Kościół wspomina świętych 
Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. 
Aniołowie są stworzeniami duchowymi, 
które nieustannie wielbią Boga i służą 
Jego zbawczym zamysłom wobec innych 
stworzeń - tak mówi Katechizm Kościoła 
Katolickiego.
Michał to pierwszy i najważniejszy spo-
śród aniołów obdarzony przez Boga 
szczególnym zaufaniem. Hebrajskie imię 
Mika'el znaczy „Któż jak Bóg". 
Imię Archanioła Gabriela po hebrajsku 
Gabri-El można przetłumaczyć, jako „Mąż 
Boży", „Bohater Boży" albo „Bóg jest 
mocą". W Biblii poznajemy go jako 
przekaziciela Bożej woli. To on zwiastował 
Pannie Maryi, że zostanie Matką Syna 
Bożego. Ukazuje się także Zachariaszowi 
zapowiadając mu narodziny syna - Jana 
Chrzciciela.
Rafał znaczy po hebrajsku „Bóg uleczy". 
W biblijnej Księdze Tobiasza przedstaw-
iony jest jako jeden z „siedmiu aniołów, 
którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed 
majestat Pański". Czytamy tak również, że 
towarzyszył młodemu Tobiaszowi wę-
drującemu z Niniwy do Raga w Medii         
i opiekował się nim, chroniąc go przed 
demonami. Po powrocie uzdrowił jego 
ojca.

źródło: wiara.pl

Święto Archaniołów

ikona 
Archanioła 
Gabriela
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