
INTENCJE MSZALNE od 20 do 26 września 2021 
 

PONIEDZIAŁEK (20 IX 2021) Wspomnienie śś. Andrzeja, Pawła i Towarzyszy, 

męczenników z Korei 

700 

1) + Stefania Gazda – Msza św. greg. 

2) + Maria i zm. z rodziny 

3) + Stanisław Sarga – int. od rodz. Wolskich 

4) + Józefa, Stanisław, córka Urszula 

730 + Michalina Teichman – int. od Mirosława i Bożeny z rodziną  

1830 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Alicji, Pawła i Małgorzaty 

WTOREK (21 IX 2021) – Święto św. Mateusza Apostoła 

700 ++ Józef Orzechowski, syn Jerzy, rodzice, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące  

730 + Stefania Gazda – Msza św. greg. 

1830 ++ Sabina Jabłońska w 8 r. śm., mąż Bolesław, syn Wojciech 

ŚRODA (22 IX 2021) - Wspomnienie bł. Bernardyny Jabłońskiej 

700 1) + Zdzisława Kaziród – int. od siostry Genowefy 

2) O zdrowie i bł. Boże dla Małgorzaty 

730 + Michalina Teichman – int. od Mirosława i Bożeny Polak z rodziną 

1830 + Stefania Gazda – Msza św. greg. 

CZWARTEK (23 IX 2021) – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny  

700 
1) + Stefania Gazda – Msza św. greg. 

2) + Zofia Wajda w 2 r. śm. 

730 + Michalina Teichman – int. od Małgorzaty i Bogdana Karaś z rodziną 

1830 O potrzebne łaski, opiekę MB i wstawiennictwo o. Pio dla róży VIII  

i radość wieczną dla zmarłych 

PIĄTEK (24 IX 2021)  

700 

1) + Zdzisława Kaziród – int. od Zofii i Józefa Wiśniewskich 

2) O bł. Boże i potrzebne łaski dla Marka 

3) + Roman 

730 + Stefania Gazda – Msza św. greg. 

1830 ++ Helena Rudolphi w 26 r. śm. i zm. z rodziny 

SOBOTA (25 IX 2021)  

700 1) + Zdzisława Kaziród – int. od Anny i Marcina Wiśniewskich 

2) + Anna – int. od rodziny 

730 
1) + Michalina Teichman – int. od siostry Alicji Gogola z mężem 

2) + Marianna Łączna – int. od sąsiadów z klatki II 

1830 + Stefania Gazda – Msza św. greg. 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA  (26 IX 2021)  

730 + Waldemar  

900 W podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Joanny  

i Pawła w 14 r. ślubu oraz dla córki Anny  

1030 ++ Jan Dybisz w 18 r. śm., Janina, Zenon Koźmińscy 

1200 + Mieczysław Dziedzic w 14 r. śm. 

1315 + Bronisława Gawlik 

1700 Za parafian 

1830 + Stefania Gazda – Msza św. greg. 

2000 + Józef Kaziród w 5 r. śm.  
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EWANGELIA NA 25. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ / Mk 9, 30-37/ 
 
 Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, 
żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: 
«Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity,  
po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, 
a bali się Go pytać.  

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich:  
«O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze 
bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. 

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być 
pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». 
Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł 
do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; 
a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał». 
 

REFLEKSJA 
„Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatni ze wszystkich  

i sługą wszystkich!”. Wszyscy mamy skłonność do wywyższania się, wielu 
szuka wielkości, prestiżu. Nawet uczniowie chcą odnieść sukces przy 
Mistrzu. Tymczasem stanie po stronie Boga to przede wszystkim służba. 
Jezus dowodzi swej wielkości, uniżając się i jako sługa staje na ostatnim 
miejscu. Co więcej, zostaje wydany w ręce ludzi. Jest sługą do końca, aż po 
krzyż. Aby móc służyć, trzeba naprawdę kochać. To miłość do innych, 
opieka nad słabymi czyni z nas ludzi wielkich. 

 
 
 
 
 



O ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKACH Z KOREI  
I TAMTEJSZYM KOŚCIELE 

Andrzej Kim Tae-gŏn był pierwszym kapłanem koreańskim. 
Urodził się w 1821 r. w rodzinie katolickiej. Jego pradziadek z powodu wiary 
spędził ponad 10 lat w więzieniu, gdzie zmarł, a jego ojciec, bł. Ignacy Kim, 
zginął w czasie prześladowań w roku 1839. Po chrzcie, który Andrzej 
przyjął mając 15 lat, przebył kilkaset kilometrów do seminarium w Makao 
(Chiny). Po sześciu latach zdołał wrócić do swojego kraju. W tym samym 
roku przebył Morze Żółte i w Szanghaju w 1845 r. przyjął święcenia 
kapłańskie. Andrzej został aresztowany i po torturach ścięty niedaleko 
stolicy swojego kraju, Seulu, 16 września 1846 r. 
Paweł Chŏng Ha-sang był współpracownikiem i tłumaczem kapłanów. 
Przez dwadzieścia lat przewodził wspólnocie chrześcijańskiej w Korei.  
W wieku 44 lat jako kleryk seminarium poniósł śmierć męczeńską, ścięty 
mieczem 22 kwietnia 1839 r. 
Chrześcijaństwo dotarło do Korei podczas japońskiej inwazji w 1592 r., 
kiedy to ochrzczono zaledwie kilku Koreańczyków. Ewangelizacja była 
utrudniona, ponieważ Korea przez wiele dziesiątków lat całkowicie 
izolowała się od innych państw. Jedynym kontaktem ze światem była 
doroczna wyprawa oficjalnej delegacji do Pekinu, z urodzinowymi 
życzeniami dla chińskiego cesarza. W jednej z takich ekspedycji 
uczestniczył niejaki Li Sung-Hun. W Chinach spotkał jezuickich 
misjonarzy, zafascynował się ich nauczaniem, przyjął chrzest, przybierając 
imię Piotr. W 1784 roku wrócił do ojczyzny, szmuglując tyle 
chrześcijańskiej - pisanej po chińsku - literatury, ile tylko zdołał. Ochrzcił 
pierwszych uczniów. Wokół nich zaczęła gromadzić się potajemnie 
chrześcijańska wspólnota, która bardzo szybko zaczęła się rozrastać. Sami 
świeccy, bez udziału nawet jednego duchownego, wprowadzili 
chrześcijaństwo do swojego kraju i stali się pierwszymi misjonarzami. 
Wiara umacniała się i szerzyła przez lekturę Biblii i książek katolickich, 
które tłumaczono z chińskiego na koreański. Kiedy dwanaście lat później 
udało się na teren Korei przedostać chińskiemu księdzu, zastał on tam już 
około 4 tys. chrześcijan - żaden z nich dotąd nie widział nigdy kapłana. 
Siedem lat później chrześcijan w Korei było już prawie 10 tys. Wolność 
religijną wprowadzono dopiero w 1887 r., po podpisaniu traktatu z Francją. 
W XIX w. poniosło śmierć męczeńską 3 biskupów katolickich, 10 kapłanów 
i ponad 10 tys. wiernych. Z nich tylko część dostąpiła chwały ołtarzy. 
W Korei Płd. w ciągu ostatnich lat dynamicznie wzrasta liczba chrześcijan. 
Dzisiaj Kościół katolicki w Korei Płd. liczy około 4 milionów wyznawców. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 25. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
1. Bogu Wszechmogącemu dziękujemy za beatyfikację bł. Stefana 
Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia i siostry Elżbiety Czackiej. Polecamy 
wiernym modlitwę za ich wstawiennictwem. Kończąc 11. Tydzień 
Wychowania dziękujemy wszystkim, którzy w każdym tygodniu roku 
szkolnego i wakacji biorą odpowiedzialność za wychowanie młodego 
pokolenia. Dziś kończymy kwestę do skarbony przy biuletynie Wspólnota 
na rzecz Afgańczyków. Na inne formy wsparcia tego celu wskazujemy na 
stronie internetowej parafii. Przed kościołem mamy możliwość zakupu 
produktów pszczelarskich.  
 2. Jutro wspomnienie Andrzeja, Pawła i męczenników z Korei,  
we wtorek święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty, w czwartek 
wspomnimy św. ojca Pio.  
 3. Dziękujemy za obecność rodziców i młodzieży na spotkaniu 
rozpoczynającym kolejny rok formacji przed bierzmowaniem. Jeśli ktoś 
przeoczył spotkanie powinien skontaktować się z ks. Kacprem  
i z ks. Tomaszem.  
 4. Jutro spotkanie Zespołu Charytatywnego o godzinie 16.30  
w bibliotece parafialnej na plebanii.  
 5. W sobotę, 25 września 12. Archidiecezjalna Pielgrzymka Żywego 
Różańca do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. 
Pielgrzymka pod hasłem zaczerpniętym z nauczania bł. Stefana 
Wyszyńskiego Modlitwą różańcową powiążcie wasze serca. Wyjazd  
z parkingu przy kościele o godzinie 9.00. Powrót przewidywany na godzinę 
14.00. Koszt przejazdu 5 PLN. Na liście pielgrzymkowej mamy do tej pory 
zapisanych 11 osób. Chętnie zabierzemy również osoby spoza kręgu 
Żywego Różańca, które w taki sposób chciałyby podziękować za dar 
nowych błogosławionych Kościoła w Polsce. Zapisy po każdej Mszy św.  
w zakrystii i w kancelarii parafialnej, w godzinach urzędowania.  
 6. Rodzicom dzieci w wieku szkolnym polecamy dostępne przy 
Wspólnocie bezpłatne broszury dotyczące wychowania seksualnego. 
Małżonkom pragnącym dziecka broszurę obiektywizującą spojrzenie  
na metodę zapłodnienia in vitro.    
 7. Poradnia Pomoc Bliźniemu oferuje porady podczas bezpłatnych 
dyżurów: adwokata, notariusza, radcy prawnego, defektologa, psychologa 
i doradcy w zakresie trudności wychowawczych. Szczegóły w gablotach 
informacyjnych parafii i na stronie internetowej.  
 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Mieczysława Borowca. 
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie... 


