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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 koczek, Ks. Andrzej Nowak, Małgorzata 
Talarczyk. 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

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 
królestwa.

Mam wiele wad, nad którymi staram się pracować. 
Przyrzekam sobie, że już nigdy nie zachowam się w da-
ny sposób, już nigdy nie popełnię tych samych błę-
dów… Nie muszę chyba wspominać, jak czasem bar-
dzo jest mi ze sobą źle, kiedy mimo wszelkich starań 
nie udaje mi się dotrzymać danego sobie słowa? W ta-
kim momencie popadam w rozpacz, skupiam się na 
tym, co we mnie nie gra, co jeszcze mogę zrobić, zama-
rtwiam się, czy w ogóle kiedyś wykorzenię swoje złe 
przyzwyczajenia. Zapominam, że mam przy sobie cały 
czas Jezusa. Jestem jak ten pierwszy łotr, który dosłownie patrzy na Niego, a mimo tego Go 
nie widzi. Drugi łotr w tym czasie zobaczył w Jezusie Zbawiciela, odkrył, że jego prawdziwe 
uwolnienie jest właśnie w Nim. Dostrzega Jego poświęcenie – mimo swojej niewinności 
umiera na krzyżu. Wreszcie z pokorą prosi o oczyszczenie z win. Chcę, tak jak drugi łotr, 
potrafić oddać moje grzechy Jezusowi, chcę zawsze pamiętać, że to On jest Królem i ma 
moc uwolnić mnie od wszystkich dręczących spraw, jeśli tylko Mu na to pozwolę. W końcu 
zależy Mu na moim zbawieniu, On chce mnie z tego wszystkiego oczyścić – umarł na krzyżu 
za każdego człowieka z osobna, w tym też za mnie.

 Małgorzata Talarczyk

Z życia duszpasterstwa młodzieży

W tym tygodniu wspólnota młodzieżowa i akade-
micka miały ten sam temat konferencji: Czego się 
boję, o co się niepokoję? Wygłosił ją dla nas ks. Wo-
jciech. Mieliśmy czas, by wsłuchać się w swoje ser-
ce, odpowiedzieć na pytania dotyczące naszych o-
baw i lęków i spisać to na papierze. Każdy swoje ka-
rtki włożył do koperty, by na mszy za kilka tygodni 
oddać je wszystkie Panu i złożyć u Jego stóp. Wie-
my, że nie jesteśmy sami w naszym bólu, bo przez 
to samo przechodził Jezus. Możemy Mu powierzyć 
wszystko.

Intencje mszalne

Poniedziałek  21.11      
ź 9:00 +Franciszek Stromski (19)
      +Franciszka Maćkowiak (27)
ź 18:30 +Wojciech Roszek (8 rocz. śm.)
      +Jan, Irena i Mirosław
      +Janina Czerniawska
ź 20:00 +Zenon Kas (miesiąc po pogrz.)

Wtorek  22.11
ź 9:00 +Krzysztof Giłka, córka Wiesława 

oraz dziadkowie z obojga str.;  +Anna
ź 18:30 Róża św. Cecylii; W podziękowa-

niu za otrz. łaski, z prosbą o dalsze Boże 
bł. i opiekę MB dla Alicji i Kazimierza w 
rocznicę ślubu oraz dla dzieci i wnuków

      +Franciszka Maćkowiak (28)
ź 20:00 +rodzice: Ingrid i Franciszek, zma-

rli z rodz. Grabowskich i Bizewskich
      +Franciszek Stromski (20)

Środa  23.11
ź 9:00 +Łucja i najbliżsi z rodziny
      +matka Marta Okoń (25 rocz. śmierci)
ź 18:30 O pokój na świecie; +Franciszek 

Stromski (21); +Franciszka Maćkowiak
ź 20:00 O Bożą opiekę dla Karola Zarzec-

kiego i potrzebne łaski

Czwartek  24.11
ź 9:00 +Franciszek Stromski (22)
      + Franciszka Maćkowiak (30)
ź 18:30 +mama Maria Langa (1 rocz. śm.), 

Alfons Langa, rodzice z ob. stron oraz 
Krystyna i Brunon Miotke

      +rodzice: Matylda i Leon oraz teściowie
      +z rodz. Gola, Farbotko, Koszewskich
ź 20:00 +rodzice: Antoni i Elżbieta Wiś-

niewscy, teściowie, rodzeństwo z ob. str. 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek  25.11
ź 9:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z 

prośbą o Boże błog. i zdrowie dla Marii i 
Stanisława Pieniążk oraz całej rodziny z 
okazji 50 rocznicy ślubu; +rodzice: 
Czesława i Brunon, teściowie: Stefania i 
Antoni oraz Ewa; +Helena Konkol (1)

ź 15:00 +mąż Jerzy, dusze w czyścu cier-
piące oraz dziadkowie z ob. stron

ź 18:30 W podziękowaniu za otrz. łaski,     
z pr. o dalsze Boże bł. dla Wandy i Stanis-
ława Szkutnik w 50 rocz. ślubu

      +mąż Marian, rodzice z ob. stron: 
      Jadwiga, Franciszek, Genowefa, Henryk, 
      brat Antoni, siostra Maryla i szwagrowie
    Róża św. Katarzyny; + Franciszek Stromski

Sobota  26.11
ź 9:00 +Joachim (2 rocz. śmierci)
      +Eugenia Gołombek (miesiąc po pogrz.)
      +Franciszek Stromski (24)
ź 11:00 Msza z udzieleniem sakramantu 

namaszczenia chorych
ź 18:30 +Brunon Jarzębiński (13 r. śm.)
      +Eugeniusz Żywicki oraz rodzice z ob. st;  
      +Helena Konkol (2)
ź 20:00 +Marianna Labuda w 1 rocz. śm.

Niedziela  27.11
ź 6:30 +Małgorzata Zieman (mies. po p.)
ź 8:00 Żywy Różaniec
      O Boże bł. i zdrowie dla Amalii Damps z
      ok. 100 ur. - intencja od Róży św. Moniki
ź 9:30  Za Parafian
      +Franciszek Stromski (25)
ź 11:00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Alek-

sandry i o Boże błog. w rodzinie
      +Helena Konkol (3)
ź 12:30 +rodzice Elżbieta i Leon, teść Pa-

weł oraz krewni z rodziny
ź 18:30 +Kazimierz

Zaproszenie od Concordii

Dostrzec Zbawiciela

Natalia Wasilka



PIERWSZE  CZYTANIE
Z Drugiej Księgi Samuela
2 Sm 5, 1-3

Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się   
u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: 
«Oto my jesteśmy kości twoje i ciało. Już 
dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty 
odbywałeś wyprawy na czele Izraela.I Pan 
rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud – 
Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izrae-
lem». Cała starszyzna Izraela przybyła do 
króla do Hebronu. I zawarł król Dawid 
przymierze z nimi wobec Pana w Hebro-
nie. Namaścili więc Dawida na króla nad 
Izraelem.

PSALM  RESPONSORYJNY
 Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc)

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić 
imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

Idźmy z radością na spotkanie Pana

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Kolosan
Kol 1, 12-20

Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was uzdol-
nił do uczestnictwa w dziale świętych w 
światłości. On to uwolnił nas spod władzy 
ciemności i przeniósł do królestwa swego 
umiłowanego Syna, w którym mamy od-
kupienie–odpuszczenie grzechów. On jest 
obrazem Boga niewidzialnego – Pierwo-
rodnym wobec każdego stworzenia, bo   
w Nim zostało wszystko stworzone: i to, 
co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty wi-
dzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Pa-
nowania, czy Zwierzchności, czy Władze. 
Wszystko przez Niego i dla Niego zosta-    
ło stworzone. On jest przed wszystkim        
i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest 
Głową Ciała – Kościoła. On jest Począt-
kiem. Pierworodnym spośród umarłych, 
aby sam zyskał pierwszeństwo we wszys-
tkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim 
zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego 
znów pojednać wszystko z sobą: przez 
Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebio-
sach, wprowadziwszy pokój przez krew 
Jego krzyża.

AKLAMACJA
Por. Mk 11, 9c. 10a

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię 
Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które 
nadchodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

Liturgia Słowa Ogłoszenia parafialne

ź W dzisiejszą Niedzielę kazaniami na wszystkich Mszach świętych rozpoczynamy Misje 
Parafialne. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. dr hab. Macieja Bałę, profesora 
Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. W tygodniu Msze święte 
będą odprawiane tylko wg porządku misyjnego o godzinie: 9:00, 18:30 i 20:00. Będą 
poprzedzone modlitwą różańcową o 8:30 i 18:00 oraz Adoracją Najświętszego 
Sakramentu o 19:30. W tym czasie będzie okazja do Spowiedzi świętej. Nie będzie więc 
Mszy świętych porannych o 6:30 i 7:30! W piątek Msze święte będą sprawowane              
o godzinie: 9:00, 15:00 i 18:30. O 19:30 rozpocznie się Droga Krzyżowa, która pójdzie 
ulicami naszej parafii: ul Rybacka, ul. Kaszubska, ul. Kociewska, ul. Pomorska, ul. Prusa, 
Rondo Kaszubskie, ul. Necla, ul. Konopnickiej, ul. Stefczyka, ul. Skargi, ul. Malińskiego. 
Rozpocznie się przy Krzyżu misyjnym przed Kościołem a zakończy się przy Krzyżu 
misyjnym przy Domu Parafialnym. W sobotę na Mszach świętych odnowimy 
przyrzeczenia małżeńskie oraz udzielimy namaszczenia chorych na dodatkowej Mszy 
świętej o godzinie 11:00, na którą zapraszamy osoby chore i starsze. Prosimy wiernych   
o pomoc i umożliwienie im przyjścia do kościoła. Nauki dla dzieci od poniedziałku do 
czwartku o 17:00. Młodzież przygotowującą się do Bierzmowania, szkół średnich, 
studentów i pracującą zapraszamy na godzinę 20:00 na Mszę ze specjalnymi dla nich 
naukami. Plan misji jest dostępny w biuletynie. Zapraszamy dzisiaj na nabożeństwo 
maryjne o godzinie 20:30 ze świecami.

ź W ramach zeszłotygodniowej zbiórki na Kościół prześladowany zebraliśmy ok. 2730 zł.

ź Nasz parafialny Caritas przy wyjściu z kościoła rozprowadza kalendarze adwentowe      
w cenie 13 zł. Ewentualna nadwyżka zostanie przeznaczona na charytatywną 
działalność Caritas.

ź We wtorek obchodzimy wspomnienie św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej. Przy tej 
okazji dziękujemy wszystkim, którzy troszczą się o jakość i piękno śpiewu liturgicznego 
w naszej parafii: panu Wiesławowi, naszemu organiście, chórowi Laudate Dominum       
i młodzieżowemu zespołowi ze Wspólnoty Concordia. Niech Bóg wam błogosławi, a 
święta Cecylia wyprasza to, co potrzebne w waszej posłudze!

ź Msza św. w intencji członków Żywego Różańca zostanie odprawiona w następną 
niedzielę, o godzinie 8:00. Po niej modlitwa różańcowa. Prosimy o przyniesienie kart 
różańcowych do swoich zelatorów celem wymiany na przyszły rok.

ź Każda osoba, która dzisiaj odmówi Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi 
Królowi, może pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny. Akt w biuletynie.

ź Z uwagi na misje w tym tygodniu zawieszamy spotkania wspólnot parafialnych i kate-
chezy dla dorosłych i dzieci.

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza
Łk 23, 35-43

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. 
A członkowie Sanhedrynu szydzili: «In-
nych wybawiał, niechże teraz siebie wy-
bawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wyb-
rańcem». Szydzili z Niego i żołnierze; pod-
chodzili do Niego i podawali Mu ocet, mó-
wiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, 
wybaw sam siebie». Był także nad Nim 
napis w języku greckim, łacińskim i heb-
rajskim: «To jest Król żydowski». Jeden ze 
złoczyńców, których tam powieszono, 
urągał Mu: «Czyż Ty nie jesteś Mesja-
szem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz 
drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się 
nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? 
My przecież – sprawiedliwie, odbieramy 
bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale 
On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, 
wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 
swego królestwa». Jezus mu odpowie-
dział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś bę-
dziesz ze Mną w raju».

Sprawozdanie z działaności Caritas
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