
Intencje Mszalne:   19-25 IX 2022   

PONIEDZIAŁEK
19 IX

17.00
17.00
18.00
18.00

+ Maria Sałek, Józef Zych
+ Walenty Hincka i + z rodziny
+ Irena, Franciszek, Zbigniew Bystram
-

WTOREK
św. Męczenników
z Korei
20 IX

17.00
17.00
18.00
18.00

+ Józefina Bolda, + z rodziny Bolda
+ dziadkowie: Jerzy i Maria Ceynowa
+ Anita Łazaj w r. śm., Jolanta i Kamil
-

ŚRODA
św. Mateusza 
Apostoła
21 IX

17.00
17.00
18.00
18.00

+ Jadwiga i Aleksander Felkner
+ dusze w czyśćcu cierpiące
+ rodzice Pieper i Labuda
+ Franciszek Miąskowski

CZWARTEK

22 IX

08.45
17.00
18.00

+ dusze w czyśćcu cierpiące
+ Ewa Ciskowska w darze na urodziny
+ Genowefa Ciskowska

PIĄTEK

św. Pio
23 IX

16.00
17.00
17.00
18.00

- Złote Gody Jana i Łucji Siraków
+ dusze w czyśćcu cierpiące
+ z rodzin Necel i Krukowskich
+ Andrzej Okólski, Kazimierz Weiher, Józef 
Głowienke,  Meczysław Dampc – od kolegów baśkarzy

SOBOTA

24 IX

15.30
17.00
18.00

- Złote Gody Marii i Tadeusza Necel
+ Ksawery i Klara Hincke, Anna, Gertruda, Teresa
+ ojciec Zygfryd i dziadkowie Becker

NIEDZIELA
XXV zwykła
25 IX

08.00
10.30

+ Józef Plinski i rodzice
+ Edmund w rocz. śm. i jego syn Marcin

16.00
16.00

+ Agnieszka Heft w r. sm.
+ Barbara Pieniążek w 37 r. śm. od syna z rodziną

18 września 2022 r. w Kościele w Polsce przezywamy 56. Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu  .   W orędziu jakie skierował z tej okazji Ojciec święty 
Franciszek, zatytułowanym „Słuchanie uchem serca”, wzywani jesteśmy słuchania 
siebie nawzajem, by nie utracić zdolności dialogu i prawdziwej komunikacji 
międzyludzkiej. 

Papież zwraca uwagę, że dziś tracimy zdolność słuchania innych, zarówno w 
codziennych relacjach, jak i w debatach publicznych. Często zamiast słuchać się 
nawzajem, jedynie mówimy do siebie. „Z kolei dobra komunikacja (…) zwraca 
uwagę na racje drugiej strony i stara się uchwycić złożoność rzeczywistości” – 
zaznacza Franciszek. Podkreśla także, że „nie można komunikować się, jeśli najpierw
się nie słucha, a bez umiejętności słuchania, nie ma dobrego dziennikarstwa”.

Misericordia Domini
XXV Niedziela Zwykła – 18 września 2022 r.

1. Dziś przypada Dzień Modlitw w intencji Środków Społecznego Przekazu. W
tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym we wtorek przypada wspomnienie
męczenników  koreańskich,  w  środę  święto  Mateusza  Apostoła,  w  piątek
wspomnienie  św.  Pio  z  Pietrelciny.  Wszystkim  solenizantom  i  jubilatom
składamy najserdeczniejsze życzenia. 

2. 21  września  w  środę  nasza  parafia  ma  wyznaczoną  adorację  Najśw.
Sakramentu.  Ta  wieczysta  adoracja  trwająca  cały  rok  w  parafiach  naszej
diecezji  jest  okazją  do  modlitwy  w  intencji  naszej  parafii,  wspólnoty
archidiecezjalnej, w intencji Kościoła powszechnego i naszych osobistych. W
biuletynie i na stronie WWW. zamieszczony jest porządek adoracji.

3. Przypominamy, ze w naszej parafii w każdą sobotę w salce na plebanii o 9.00
zbiórka dla młodszych ministrantów, o 10.00 dla starszych lektorek, o 10.30
dla młodszych lektorek. 8 października o 11.00 zainaugurujemy nowy rok
formacji  oazowej.  Zachęcamy dzieci  i  młodzież do włączenia się w życie
wspólnot parafialnych.

4. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego” i biuletyn
parafialny.

5. Dzisiaj  przed kościołem w naszej  diecezji  zbiórka do puszek na Katolicki
Uniwersytet Lubelski, Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne i seminarium
duchowne.

6. Rozpoczęły się prace przy ociepleniu i  elewacji  plebanii.  Taca budowlana
zebrana w ubiegła niedzielę wyniosła......

Dziękując  za  wspólną  modlitwę  życzymy  wszystkim  błogosławionego
dnia pańskiego i dobrego tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik



Wieczysta adoracja archidiecezji gdańskiej 

Chłapowo 2  1   września 2022 roku  

9.00 – 10.00 -  V Róża

10.00 – 11.00  – I Róża

11.00 – 12.00 – IV Róża

12.00 – 13.00 – III Róża

13.00 – 14.00 – II Róża

14.00 – 15.00 –adoracja indywidualna

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego 

15.15-16.15  - VI Róża

16.15-16.45 - adoracja indywidualna 

Meczennicy Koreańcy - Andrzej urodził się w rodzinie katolików w 1821 r. i już w 
dzieciństwie wiedział, że w jego kraju wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa wiąże 
się z dużymi problemami. Jego pradziadek siedział za to 10 lat w więzieniu, zaś ojciec
– przypłacił chrześcijaństwo życiem. Mimo to Andrzej nie bał się wierzyć i 
całkowicie zawierzyć Chrystusowi. Pojechał do Makau do Chin, gdzie znajdowało się
najbliższe seminarium duchowne i tam 17 sierpnia 1845 r. przyjął święcenia 
kapłańskie. Tym samym stał się pierwszym w historii księdzem pochodzącym z 
Korei. 
Do ojczyzny wrócił razem z biskupem Farreolem i o. Daveluy. Był to czas, gdy 
wspólnoty chrześcijańskie w Korei zaczęli wspierać misjonarze z Francji. Młody ks. 
Andrzej wspierał to dzieło, współpracującem z biskupem Farreolem. Gdy 5 czerwca 
1846 r. pojechał na wyspę Yeonpyeong aby przewieźć francuskich misjonarzy z Chin 
do Korei – został aresztowany. Trwały już kolejne krwawe prześladowania 
wszystkich wierzących w Chrystusa. Osadzono go w więzieniu w Seulu, gdzie 
najpierw torturowano, potem zaś ścięto. Wyrok został wykonany 16 września 1846 r. 

Andrzej nie był jedynym męczennikiem, który zginął w tamtym czasie. Ofiarą tortur i
prześladowań padł także wybitny apostoł świecki Paweł Chong Hasang. Mordowano 
zarówno duchownych jak i świeckich, mężczyzn i kobiety. Większość zabitych 
stanowili zdecydowanie świeccy. Łącznie błogosławionymi i świętymi zostało 47 
kobiet i 45 mężczyzn, prześladowanych w latach 1838-67. Wyniósł ich na ołtarze św. 
Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Korei w 1984 r.

21 września obchodzimy święto św. Mateusza, jednego z dwunastu Apostołów, autora
pierwszej Ewangelii. Imię Mateusz jest odtworzeniem imienia Matthaios z hebrajskiej
formy matthai, pochodzącej od Mattanjahu albo martanja (por. Ezdr 10, 33; 1 Krn 9, 
15) i znaczy "dar Boga" . W Ewangelii św. Marka Mateusz - celnik nosi też drugie 
semickie imię Lewi, syn Alfeusza (Mk 2, 14-17), podobnie w Ewangelii św. Łukasza 
( Łk 5, 27 32). Imię Lewi było znane w Starym Testamencie, ponieważ tak nazywał 
się syn Jakuba i Lei (Rdz 29, 34; 49, 5).
Mateusz był celnikiem galilejskim pracującym w Kafarnaum. Do jego obowiązków 
należało pobieranie cła i podatków za przejazd i przewóz towarów przez jezioro 
Genezaret. Jako celnik, był znienawidzony przez współziomków, ponieważ ściągał 
pieniądze od swych rodaków na rzecz okupantów - w ówczesnym czasie - Rzymian. 
Celnicy znani byli z tego, że nieuczciwie czerpali korzyści z zajmowanego 
stanowiska, Traktowano ich na równi z grzesznikami i poganami, a ten, kto z nimi 
przebywał, stawał się nieczysty i musiał poddać się obmyciom rytualnym. 
Tymczasem został powołany przez Chrystusa z grona najmniej szanowanej warstwy 
ówczesnego społeczeństwa żydowskiego, wprost od jego "warsztatu pracy" w 
Kafarnaum. Pewnego razu Pan Jezus, przechodząc nad jeziorem Genezaret, 
"zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: 
´Pójdź za Mną!´. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim" (Łk 5, 27-28). 
Mateusz nawrócony i uszczęśliwiony przygotował w swoim domu ucztę dla Mistrza i
Jego uczniów. Zaprosił na nią również celników i współpracowników. "Na to 
szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: ´Dlaczego jecie 
i pijecie z celnikami i grzesznikami?´ Lecz Jezus im odpowiedział: ´Nie potrzebują 
lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia 
sprawiedliwych lecz grzeszników´" ( Łk 5, 29-32, por. Mt 9, 9-13).Według tradycji, 
po Wniebowstąpieniu Chrystusa Mateusz pozostał przez jakiś czas w Palestynie. 
Napisał Ewangelię, która jako jedyna księga Nowego Testamentu została napisana po
aramejsku, a nie w języku greckim. Napisał ją dla Żydów, aby poznali naukę 
Chrystusa. Starał się wykazać, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem - Zbawicielem, na 
co wskazują proroctwa mesjańskie Starego Testamentu. Czas jej powstania nie jest 
pewny. Mogło to mieć miejsce między 50 a 60 r. Nie wiadomo, kto i kiedy 
przetłumaczył Ewangelię wg św. Mateusza na język grecki. Nie zachowały się ślady 
oryginału. Istnieje wiele często przeciwstawnych sobie wersji dalszych losów 
Ewangelisty - po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa i Zesłaniu Ducha Świętego. 
Ojcowie Kościoła nie są zgodni co do tego, gdzie znajdowało się nowe miejsce pracy.
Wyliczają Etiopię, Pont, Persję, Syrię, Macedonię. Jednak najwięcej argumentów 
przemawia za Etiopią. Nie wiadomo dokładnie, czy św. Mateusz zmarł śmiercią 
naturalną, czy też otrzymał koronę męczeństwa. Według historycznej tradycji 
chrześcijańskiej, poniósł śmierć męczeńską w Etiopii. Okoliczności śmierci nie są 
znane. Jego relikwie od X w. znajdują się w Salerno w pobliżu Neapolu, we 
Włoszech.


