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Słowa Ewangelii według młodych

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: Agata Ambroży, Katarzyna Matusiak, Ks. Wojciech Konkol, Ks. Marcin Skoczek, Ks. Andrzej Nowak, Dominik 
Brzeziński, Natalia Wasilka. 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

A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych

W życiu często pojawiają się momenty zwątpienia, czy 
rezygnacji – jakiegoś takiego wypalenia. Tyczy się to 
wszystkich dziedzin życia: pracy, szkoły, wiary... Czasa-
mi z tego powodu szuka się jakichś wymówek, żeby nie 
podjąć się działania, odmawiam komuś pomocy, nie 
chcę się w coś zaangażować, bo pojawia się zwąt-
pienie – czy na pewno się do tego nadaję? Dzisiejsza 
Ewangelia jest dla mnie takim Słowem, mającym do-
dać odwagi, właśnie tej chęci do działania. Jezus zape-
wnia, że jeśli te wszystkie sfery mojego życia będę po-
wierzał Bogu, to On mnie obroni, On doda mi sił i bę-
dzie mnie prowadził. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki mawiał: „Bóg nie chce niczego od 
nas, ale chce nas”. W podobnym tonie odbieram słowa dzisiejszej Ewangelii. Bóg nie 
wymaga ode mnie perfekcji, doskonałego wykonywania wszystkich zadań. Bóg wymaga 
podjęcia działania, wymaga zaufania Mu. On chce mnie takim, jakim jestem, dlatego nie 
mam się lękać! Skoro ktoś powierza mi jakieś zadanie, to znaczy, że Bóg chce żebym się go 
podjął, a On na pewno mi pomoże i będzie moją siłą. „Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale 
uzdalnia powołanych”.

 Dominik Brzeziński

Z życia duszpasterstwa młodzieży

We wtorek uczestniczyliśmy w najważniejszym 
spotkaniu miesiąca, jakim jest Eucharys�a. Nakar-
mieni Słowem i Chlebem udaliśmy się do salki, 
gdzie odbyło się Q&A z naszą liderką, 
moderatorem oraz księdzem. Mogliśmy zadawać 
nurtujące nas pytania, na przykład: „Jaki jest plan 
na najbliż-szy rok formacyjny?”. Po części plan już 
znamy, ale nigdy nie wiadomo, jakim pomysłem 
zaskoczy nas Stwórca i do czego nas powoła, 
dlatego z cierpli-wością otwieramy się na działanie 
Ducha oraz rozeznawanie naszego miejsca we 
wspólnocie.

Intencje mszalne

Poniedziałek  17.10      
ź 6:30 +Henryk Maćkowiak (18 r. śmierci)
      +Marta i Wiktor Lademann (16)
ź 7:30 +Andrzej Miler (10 rocz. śmierci)
      +Maria Dziecielska (22)
ź 18:30 Róża św. Małgorzaty
      Dziękczynno-błagalna w rocznicę ślubu 
      Marii i Kazimierza
      +Gertruda i Franciszek Pranczke

Wtorek  18.10
ź 6:30 +Marta i Wiktor Lademann (17)
ź 7:30 +syn Rafał, Andrzej i brat Paweł
      +Maria Dziecielska (23)
ź 18:30 Dziękczynno-błagalna w 25 rocz. 

ślubu Teresy i Arkadiusza Pranga
      +Teresa Pranszke (2 rocz. śmierci)
      +babcia Otylia, brat Waldemar i zmarli 
      z rodzin Ellwart i Piotrowskich

Środa  19.10
ź 6:30 O zdrowie w rodz. Jakowlewów, Bi-

biki Tarasko; +Marta i Wiktor Lademann
ź 7:30 +Roman Wróblewski (5 r. śmierci), 

teściowie i szwagrowie
      +Maria Dziecielska (24)
ź 18:30 +Henryk Stolz, rodzice z obojga 

stron oraz rodzeństwo
      +mąż Tadeusz (9 rocz. śmierci)
      O Boże błogosławieństwo i potrzebne 
      łaski i opiekę MB dla Sabiny i Stanisława 
      Bieszke oraz ich dzieci z okazji 27 r. ślubu 

Czwartek  20.10
ź 6:30 +Marta i Wiktor Lademann (19)
      +Maria Dziecielska (25)
ź 7:30 W podziękowaniu za otrz. łaski 

podczas peregrynacji obrazu Jezusa 
Miłosiernego w naszej parafii;  +Józef 
Królikowski oraz Piotr Dampc (r. śmierci)

ź 18:30 +z róży św. Elżbiety 
      W podziękowaniu za otrz. łaski, z prośbą   

      o zdrowie, dalsze Boże bł. i opiekę MB 
      dla Teresy i Romana w kolejną rocznicę 
      ślubu oraz o potrz. łaski dla całej rodziny
      W podziękowaniu za otrzymane łaski, 
      z prośbą o dalsze Boże bł. dla Agnieszki  
      i Bartka w 15 rocznicę ślubu

Piątek  21.10
ź 6:30 +mąż Zygmunt
      +Bernard Klein w miesiąc po pogrzebie
ź 7:30  +Leon, Jadwiga, Urszula
      +Marta i Wiktor Lademann (20)
ź 15:00 +Paweł Dejk oraz Władysław
ź 18:30 +mąż Zygmunt (8 rocz. śmierci) 

oraz rodzice z obojga stron
      +Maria Dziecielska (26); rez. 

Sobota  22.10
ź 6:30 +mąż Bronisław
      +Maria Dziecielska (27)
ź 7:30 +rodzice: Jadwiga i Fabian oraz 

Józef Bargańscy
      +Józef Czoska (38 rocz. śmierci)
      +Marta i Wiktor Lademann (21)
ź 18:30 Róża św. Jana Pawła II
      +siostra Krystyna, Irena, Mieczysław, 
      Wiesław i Alfred;   +Antoni

Niedziela  23.10
ź 6:30 +rodzice: Stefania i Antoni, teścio-

wie: Czesława i Brunon oraz Ewa
ź 8:00 +rodzice chrzestni i dziadkowie       

z ob. stron;  +Maria Dziecielska (28)
ź 9:30 Za Parafian
      +Marta i Wiktor Lademann (22)
ź 11:00 +Władysław Dziuba
      +mama Maria Langa
ź 12:30 +rodzice: Władysława i Wiktor 

Hebel oraz Jacek Bieszk
      +Paweł Grzenkowicz (1 rocz. śmierci)
ź 18:30 +Irena i Zdzisław Smulkowscy, 

Wiktoria i Jerzy Kalert

Zaproszenie od Concordii

On jest mocą mą



PIERWSZE  CZYTANIE
Z Księgi Wyjścia
Wj 17, 8-13

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelita-
mi w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy 
do Jozuego: «Wybierz sobie mężów i wy-
rusz z nimi do walki z Amalekitami. Ja 
jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą    
w ręku». Jozue spełnił polecenie Moj-
żesza i wyruszył do walki z Amalekitami. 
Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt gó-
ry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce pod-
niesione do góry, Izrael miał przewagę. 
Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę 
Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi 
ręce, wzięli kamień i położyli pod niego,      
i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli 
jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej 
strony. W ten sposób aż do zachodu słoń-
ca były ręce jego stale wzniesione wyso-
ko. I tak pokonał Jozue Amaleka i jego lud 
ostrzem miecza.

PSALM  RESPONSORYJNY
Ps 121 (120), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: 
por. 2)

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

Wznoszę swe oczy ku górom: *
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

On nie pozwoli, by potknęła się twa 
noga, *
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie 
strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

Pan ciebie strzeże, †
jest cieniem nad tobą, *
stoi po twojej prawicy.
We dnie nie porazi cię słońce *
ani księżyc wśród nocy.

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i 
powrotem, *
teraz i po wszystkie czasy.

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

DRUGIE CZYTANIE
Z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tymoteusza
2 Tm 3, 14 – 4, 2

Najmilszy: Trwaj w tym, czego się nauczy-
łeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo 
się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlę-
cych znasz Pisma święte, które mogą cię 
nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu 
przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wsze-
lkie Pismo jest przez Boga natchnione         
i pożyteczne do nauczania, do przekony-
wania, do poprawiania, do wychowania        
w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był 
doskonały, przysposobiony do każdego 
dobrego czynu. Zaklinam cię na Boga          
i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził ży-
wych i umarłych, oraz na Jego pojawienie 
się i na Jego królestwo: głoś naukę, nasta-
waj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, na-
pominaj, podnoś na duchu z całą cierpli-
wością w każdym nauczaniu.

Liturgia Słowa Ogłoszenia parafialne

ź Dzisiaj przypada 44 rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II. 
Z tej okazji przeżywamy XXII Dzień Papieski. Po Mszach świętych zbiórka na fundusz 
Nowego Tysiąclecia dla młodzieży z uzdolnionej z ubogich środowisk. Bóg zapłać za 
ofiary złożone na ten cel.

ź We wtorek wspominamy w kościele św. Łukasza Ewangelistę, patrona służby zdrowia    
a w środę bł. ks. Jerzego Popiełuszkę patrona Solidarności i ludzi pracy.

ź W przyszłą sobotę 22 października wspomnienie Jana Pawła II Wielkiego, papieża 
Polaka, przed którego wstawiennictwo modlimy się za naszą Ojczyznę.

ź W przyszłą niedzielę rozpoczyna się tydzień misyjny. Pamiętajmy o modlitwach za misje 
i misjonarzu z naszej parafii ks. Wiesławie Mielewczyku, który pracuje w Boliwii,             
w Ameryce południowej. Relacje z pracy misyjnej ks. Wiesława zamieszczamy 
regularnie na naszej stronie internetowej. Zbiórka do puszek przed kościołem w przy-
szłą niedzielę będzie wsparciem dla ks. Wiesława. Bóg zapłać za złożone ofiary.

ź Również w przyszłą niedzielę młodzież z naszej parafii będzie rozprowadzała znicze – 
cegiełki. Fundusze z tej akcji zostaną przeznaczone na pokrycie wyjazdu 15 osób z naszej 
parafii na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. W tym dniu na Mszy św. o godzinie 11:00 
odbędzie się obrzęd mianowania nowych ministrantów.

ź Różaniec w naszej parafii odmawiamy w dni powszednie o 18:00. Dzieci natomiast 
zapraszamy w piątki na 17:00. Dodatkowe nabożeństwo różańcowe w niedzielę o 8:00. 
Również po każdej Mszy św. odmawiamy jedną dziesiątkę różańca – kolejną Tajemnicę 
Chwalebną.

ź Zbliżają się dni modlitwy za zmarłych. Druki do wypisania imion zmarłych na zdrowaśki   
i na Msze św. zbiorowe można odbierać w zakrys�i. Bardzo prosimy o czytelne pisanie 
imion i nazwisk naszych zmarłych. Wypełnione druki wraz z ofiarą prosimy składać do 
skarbony przy obrazie Matki Bożej. Msze św. zbiorowe zostaną odprawione 2 listopada. 
Natomiast Zdrowaśki czy wypominki będziemy odmawiali od 3 do 8 listopada, czytając 
imiona i nazwiska naszych zmarłych, a następnie odmawiając różaniec za nich o 17:45.

ź Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda ustanowił bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
drugim patronem naszego kościoła. Ogłoszenie tego dekretu nastąpi 25 października    
w 25 rocznicę konsekracji naszego kościoła. Już dzisiaj zapraszamy na tę uroczystość.

ź Kolejna katecheza biblijna dla dorosłych odbędzie w piątek o godzinie 19:30 w salce 
katechetycznej (wejście od strony krzyża).

ź W zeszłą niedzielę odbywało się liczenie wiernych uczęszczających do naszego kościoła. 
We Mszach świętych uczestniczyły 2172 osoby, co stanowi około 23% mieszkańców 
parafii. Do Komunii świętej przystąpiło 1147 osób, co stanowi 12% mieszkańców. 
Zachęcamy do modlitwy w intencji naszej wspólnoty parafialnej.

AKLAMACJA
Por. Hbr 4, 12

Alleluja, alleluja, alleluja

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza
Łk 18, 1-8

Jezus opowiedział swoim uczniom przy-
powieść o tym, że zawsze powinni się 
modlić i nie ustawać: «W pewnym mieś-
cie żył sędzia, który Boga się nie bał i nie 
liczył się z ludźmi. W tym samym mieście 
żyła wdowa, która przychodziła do niego   
z prośbą: „Obroń mnie przed moim prze-
ciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; 
lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga 
się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to 
jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta 
wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie na-
chodziła mnie bez końca i nie zadręczała 
mnie”». I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi 
ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż 
nie weźmie w obronę swoich wybranych, 
którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy 
będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam 
wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy 
jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na 
ziemi, gdy przyjdzie?»

ikona 
Archanioła 
Gabriela

Sprawozdanie z działalności
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