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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, Maria Warkusz. 
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 celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść 
ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej 
litość dla mnie, grzesznika!”Powiadam wam: Ten 
odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. 
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, 
a kto się uniża, będzie wywyższony

Bardzo często łapię się na tym, że jestem we wspólno-
cie, ewangelizuję w Internecie, mówię o Bogu i Ko-
ściele, staram się czytać codziennie Pismo Święte,        
a mimo to potrafię spojrzeć na kogoś i pomyśleć 
„Dobrze, że nie jestem taka jak on - fałszywa, wredna 
czy niesprawiedliwa”. Czy nie zachowuję się wtedy jak 
faryzeusz z dzisiejszej Ewangelii? Czasami też patrzę na kogoś i myślę „Jezu, chciałabym tak 
bardzo Ci ufać jak on”, ale nie robię nic, żeby tak było. Czasem przez pychę i zmęczenie 
myślę, że bycie we wspólnocie i chodzenie do Kościoła wystarczy. Owszem, tempo życia      
w dzisiejszym świecie jest szybkie i wymęczające, ale czemu szukam wymówek? Czy Jezus 
nie był bardziej zmęczony niosąc krzyż? On wziął na siebie wszystkie moje grzechy - pychę, 
lenistwo i wszelkie słabości. Umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Nie ma 
lepszych czy gorszych! Przed Chrystusem wszyscy jesteśmy równi.

 Maria Warkusz

Z życia duszpasterstwa młodzieży

W trzeci poniedziałek miesiąca spotkaliśmy się      
w naszej salce na Adoracji. Zaczęliśmy od pieśni do 
Ducha Świętego, po której ksiądz Wojciech wpro-
wadził nas w klimat modlitwy krótkim rozważa-
niem Ewangelii. W trakcie kolejnych piosenek każ-
dy na swoj sposób wielbił Boga. Chcieliśmy poka-
zać, że On jest Panem! W przerwach między pieś-
niami mogliśmy usłyszeć kolejne fragmenty z Pis-
ma Świętego. Mieliśmy też czas, by w ciszy poroz-
mawiać z Jezusem. Po błogosławieństwie odbyła 
się krótka integracja, podczas której mogliśmy 
poznać nowe osoby.

Intencje mszalne

Poniedziałek  24.10      
ź 6:30 O łaskę zdrowia i Boże bł. dla 

Heleny Bronk z okazji 88 urodzin
      +Maria Mielewczyk w miesiąc po pogrz.
ź 7:30 +mąż Marian oraz teściowie
      +Marta i Wiktor Lademann (23)
ź 18:30 +rodzice: Wiktoria i Jan
      +Andrzej Czyżewski i dusze w czyśćcu
      +Maria Dziecielska (29)

Wtorek  25.10
ź 6:30 +Marta i Wiktor Lademann (24)
ź 7:30 +Józef Deik (17 rocz. śmierci)
      +Maria Dziecielska (30)
ź 18:30 Dziękczynna w 25 rocz. poświęce-

nia kościoła ;  +Michalina (7 r. śmierci), 
Stefania, Piotr, Anna i Stanisław

      +Janina Dziuba

Środa  26.10
ź 6:30 +mąż Stanisław, bracia Jerzy, Hu-

bert, siostra Urszula i rodzice z ob. stron
      Dziękczynna w 37 r. ślubu  Bernade�y 
      i Mariana Żywickich;  Dziękczynna w 20 
      r. ślubu Agnieszka i Damian Wielewiccy
ź 7:30 +Franciszka Maćkowiak (1)
ź 18:30 +tata Stanisław Bieliński (4 r. śm.) 

- o łaskę życia wiecznego
      +mąż Józef, syn Krzysztof, brat Jan
      i rodzice z obojga stron
      +Marta i Wiktor Lademann (25) 

Czwartek  27.10
ź 6:30 +Józef;   +Antoni
ź 7:30 +Mikołaj i zmarli z r. Malinowskich
      +Franciszka Maćkowiak (2)
ź 18:30 W podziękowaniu za otrz. łaski,     

z pr. o dalsze Boże bł. dla Barbary i Wies-
ława w 21 r. ślubu oraz o Boże bł. dla Zosi 
z okazji 16 urodzin;   +Janina Pustelnik 
(3 r. śm.), Wiktoria i Bolesław Piwniccy

      +Marta i Wiktor Lademann (26)

Piątek  28.10
ź 6:30 +Tadeusz;  +Franciszka Maćkowiak
ź 7:30  +mąż  Jan Fleming w 10 r. śmierci 

oraz zięć Jerzy Bradtke w 6 r. śmierci 
      +Cecylia Macholl (18 rocz. śmierci)
      +Marta i Wiktor Lademann (27)
ź 15:00 O Dary Ducha Świętego dla Ewy     

i Oli z okazji urodzin
ź 18:30 Róża św. Judy Tadeusza; +mąż 

Klemens (23 r. śm.), syn Jarosław, An-
drzej, córka Teresa oraz rodzice z ob. str.

      +Zofia w rocz. śmierci i zmarli z rodziny

Sobota  29.10
ź 6:30 +Marta i Wiktor Lademann (28)
      +Feliks, Wacław, zmarli z rodziny
      Mroske, Czerwionke i Okrój
ź 7:30 +bracia Mieczysław, Józef, Czesław, 

siostra Helena i rodzice
      +Franciszka Maćkowiak (4)
ź 18:30 +Piotr Weichbrodt (r. śm.);  +mąż 

Tadeusz, rodzice z ob. stron, szwagier 
Henryk, siostrzeniec Andrzej

     +rodzice: Elżbieta i Antoni Wiśniewscy, 
      dziadkowie, krewni i dusze w czyśćcu

Niedziela  30.10
ź 6:30 +Ryszard Gojtowski (15 r. śmierci)
ź 8:00 Żywy Różaniec; +Marian Ciekliński 

-int. od Pow. Zespołu Kszt. Specjalnego
ź 9:30  Za Parafian
      +Franciszka Maćkowiak (5)
ź 11:00 +rodzice Stefania i Henryk oraz 

bracia Stanisław i Bogdan 
      +Klara Tyszer w 30 r. śm., Alfons, Henryk 
      i Zbigniew Tyszer oraz zmarli z rodziny     
      z obojga stron
ź 12:30 +Franciszek Rezmer, zmarli z rodz. 

Labuda i Rezmer
      +Marta i Wiktor Lademann (29)
ź 18:30 +mąż Paweł (2 r. śmierci), rodzice 

z obojga stron oraz bracia Bogdan i Józef

Zaproszenie od Concordii

Czemu szukam wymówek?

Zuzanna Muńska



PIERWSZE  CZYTANIE
Z Mądrości Syracha
 Syr 35, 12-14. 16-18

Pan jest sędzią, który nie ma względu na 
osoby. Nie będzie miał On względu na 
osobę przeciw biednemu, owszem, wys-
łucha prośby pokrzywdzonego. Nie zlek-
ceważy błagania sieroty ani wdowy, kiedy 
się skarży. Kto służy Bogu, z upodobaniem 
zostanie przyjęty, a błaganie jego dosięg-
nie obłoków. Modlitwa pokornego prze-
niknie obłoki i nie dozna pociechy, zanim 
nie osiągnie celu. Nie odstąpi, aż wejrzy 
Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi,     
i wyda słuszny wyrok.

PSALM  RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23 (R.: por. 
7a)

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich 
ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się 
weselą.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło 
czyniącym, *
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Pan jest blisko ludzi skruszonych             
w sercu, *
ocala upadłych na duchu.
Pan odkupi dusze sług swoich, *
nie zazna kary, kto się do Niego ucieka.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

DRUGIE CZYTANIE
Z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tymoteusza
2 Tm 4, 6-9. 16-18

Najdroższy: Krew moja już ma być wylana 
na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. 
W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg 
ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na 
ostatek odłożono dla mnie wieniec 
sprawiedliwości, który mi w owym dniu 
odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko 
mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali 
pojawienie się Jego. Pośpiesz się, by 
przybyć do mnie szybko. W pierwszej 
mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, 
ale wszyscy mnie opuścili: niech im to nie 
będzie policzone! Natomiast Pan stanął 
przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze 
mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby 
wszystkie narody je posłyszały; wyrwany 
też zostałem z paszczy lwa. Wybawi mnie 
Pan od wszelkiego złego czynu i ocali 
mnie, przyjmując do swego królestwa 
niebieskiego; Jemu chwała na wieki 
wieków. Amen.

Liturgia Słowa Ogłoszenia parafialne

ź Dzisiaj Światowy Dzień misyjny pod hasłem: Będziecie moimi świadkami. Pamiętajmy    
o modlitwach za misje i misjonarza z naszej parafii - ks. Wiesławia Mielewczyka, który 
pracuje w Boliwii, w Ameryce południowej, i którego chcemy wesprzeć ofiarami 
składanymi do puszek po Mszy.  Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

ź W zeszłą niedzielę zebraliśmy w naszej parafii 5580 zł na stypendia dla ubogiej 
młodzieży w ramach Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Ofiary zostały już wpłacone 
na konto Fundacji. Składamy za nie serdeczne „Bóg zapłać”.

ź We wtorek 25 października będziemy przeżywali 25. rocznicę konsekracji naszego 
kościoła. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe wyjątkowo na 17:30. Po nabożeń-
stwie rozpoczną się uroczystości jubileuszowe, którym będzie przewodniczył ks. bp 
Wiesław Szlachetka. O godzinie 18:00 zostanie wprowadzony i poświęcony feretron 
Matki Bożej Królowej Polski. Następnie będziemy mogli zobaczyć dwa filmy nakręcone 
przez ks. Zygmunta Malińskiego pt. „Budowa kościoła cz. I” i „Budowa kościoła cz.II”.     
Następnie rozpocznie się Msza święta, od procesji wejścia, w czasie której ks. biskup 
zapali Zacheuszki i okadzi ściany kościoła oraz ołtarz, co przypomni obrzędy sprzed 25 
lat. Po homilii ks. Dziekan odczyta dekret ustanawiający bł. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego drugim patronem naszego kościoła, po czym ks. biskup pobłogosławi 
ołtarz św. Jana Pawła II i bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zapraszamy wiernych na 
to ważne w życiu naszej wspólnoty parafialnej wydarzenie.

ź W dzisiejszą 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. Bóg zapłać za wsparcie. 

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 świętej odmawiamy jedną dziesiątkę różańca – kolejną 
Tajemnicę Chwalebną.

ź Kolejna katecheza dla dorosłych odbędzie się w piątek, w kościele i rozpocznie się 
bezpośrednio po Mszy wieczornej. Temat katechezy: "Maryjność jako droga świętości 
Jana Pawła II”.

ź Zbliżają się dni modlitwy za zmarłych. Druki do wypisania imion zmarłych na zdrowaśki   
i Msze Święte 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 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  31 października odbędzie się wieczór Holy Wins - „Święty zwycięża”. Po Mszy 
wieczornej z nszego kościoła wyruszy procesja z relikwiami do kościoła św. Leona, gdzie 
odbędzie się konferencja, Adoracja i uwielbienie.

ź  W najbliższy wtorek biuro parafialne będzie nieczynne.

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 18, 9-14

Jezus opowiedział niektórym, co dufni 
byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi 
gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi 
przyszło do świątyni, żeby się modlić, 
jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz 
stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, 
dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: 
zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, 
albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa 
razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszy-
stkiego, co nabywam”. A celnik stał z da-
leka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku 
niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, 
miej litość dla mnie, grzesznika!” Po-
wiadam wam: Ten odszedł do domu us-
prawiedliwiony, nie tamten. Każdy bo-
wiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, 
a kto się uniża, będzie wywyższony».

Opowiadanie o wydarzeniach z naszego 
życia pozwala również na uchwycenie 
ważnych niuansów i szczegółów, które 
mogą okazać się cennymi pomocami,       
a które do tej pory pozostawały ukryte.   
Na przykład: lektura, posługa, spotkanie, 
na pierwszy rzut oka uważane za rzeczy 
nieistotne, z czasem zaprowadzają pokój 
wewnętrzny, przekazują radość życia          
i podsuwają kolejne dobre inicjatywy. 
Zatrzymanie się i rozpoznanie tego jest 
niezbędne do rozeznania, jest to praca 
nad zbieraniem tych cennych, ukrytych 
pereł, które Pan rozrzucił w naszym życiu. 
Nawyk odczytywania na nowo swojego 
życia kształtuje spojrzenie, wyostrza je, 
pozwala dostrzec małe cuda, które dobry 
Bóg czyni dla nas każdego dnia. Kiedy 
zwracamy na to uwagę, zauważamy inne 
możliwe kierunki, które wzmacniają nasz 
wewnętrzny smak, pokój i kreatywność. 
Przede wszystkim uwalnia nas to od 
toksycznych stereotypów. Mądrze powie-
dziano, że człowiek, który nie zna swojej 
przeszłości, jest skazany na jej powtar-
zanie. To ciekawe: jeśli nie znamy drogi, 
którą przebyliśmy, przeszłości, to zawsze 
ją powtarzamy, krążymy wokół. Osoba, 
która chodzi dookoła, nigdy nie idzie do 
przodu, nie ma ścieżki, jest jak pies 
gryzący własny ogon, zawsze idzie tak 
samo, powtarza te same rzeczy.
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