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    Dziś my - nasze Pokolenie Polaków - mamy konty-
nuować dzieło Polski silnej Bogiem. Polski silnej rodzi-
ną, Polski solidarnej, trzeźwej, pracowitej, gościnnej. 
Aby tak mogło być trzeba każdemu z nas, wszystkim 
bez wyjątku, iść codziennie drogą, którą wyznaczyli 
nam nasi Ojcowie. Od ostatniej niedzieli są nimi też bł. 
Kardynał Wyszyński i bł. Matka Elżbieta Czacka. Jaka 
to była droga? Ks. Kardynał wpatrzony był w Matkę 
Najświętszą, która poprowadziła go drogą Jej Syna. Tą 
samą drogą szła przez swoje życie Matka Elżbieta. W 
22. roku życia utraciła wzrok; nie utraciła wzroku wia-
ry, który ją poprowadził drogą poświęcenia tym 
wszystkim, którzy podobnie jak ona  potrzebowali 
oparcia w wierze i dalszego poczucia sensu istnienia. 
      W ich życiu codziennie niesłychanie ważną rolę 
odgrywała modlitwa, Eucharystia - krótko mówiąc dba-
li o swoje życie duchowe. Byli otwarci na świat. Czyta-
li, interesowali się życiem społecznym. Młody Wy-
szyński podjął studia na KUL-u , związał się z organizacją patriotyczną Odrodzenie.  
Nigdy by nie było tych Wielkich ludzi, gdyby nie dom rodzinny, gdyby nie wychowanie, gdyby 
nie codzienny pacierz i Kościół parafialny. W domu Wyszyńskich na ścianie wisiały dwa obra-
zy Matki Bożej – Ostrobramska i z Jasnej Góry. Nie byłoby Prymasa Tysiąclecia gdyby nie 
Matka, która pielgrzymowała do Wilna i gdyby nie Ojciec, którego stale ciągnęło do Częstocho-
wy. Kończę cytatem matki Teresy z Kalkuty, który można przeczytać wspinając się po scho-
dach, od strony zakrystii na górny kościół, który w tych trudnych dniach prac modernizacyjnych 
okazał się „koniecznej” potrzeby.  

„Sama modlitwa - nie. Sama praca - nie. Te dwie rzeczy muszą iść w parze.” 
   Bogu niech będą dzięki. Mam nadzieję że w dalszych pracach nie będziemy zmuszeni do 

opuszczenia naszej świątyni.  
           Jeszcze raz zapraszamy wszystkich 
którzy mają ważne prośby w najbliższy 
piątek - w 53. rocznicę odejścia do Domu 
Ojca św. Pio z Pietrelciny – na CZUWA-
NIE MODLITEWNE. Prośmy Ducha 
Świętego, aby był to Dzień Wielkiej Łaski. 
Z świętymi i błogosławionymi patronami - 
z Padre Pio, z Teresą od Dzieciątka Jezus, 
z ks. Kardynałem i Matką Elżbietą Czacką. 

Serdeczne Bóg zapłać za ostatnie ofiary na modernizację naszej świątyni – ostatnia taca i wpłaty bankowe 
to łącznie 23.481 zł i 5 funtów brytyjskich. Przygotowujemy piękne cegiełki dla tych wszystkich, którzy 

wspierają modernizacje Naszego Kościoła. Wśród szczególnych patronów są św. Józef, św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus. Św. O. Pio  św. Maksymilian oraz Sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec. 

Dziękujemy też kilku Osobom, które regularnie wpłacają na nasze konto ofiary na pomoc dla Ubogich. 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie.” 
Po raz trzeci w tym roku zorganizo-
waliśmy z Parafii wyjazd nad Bałtyk, 
tym razem po drodze wstępując na 
Jasną Górę, a w drodze powrotnej do 
Torunia. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA 9, 30-37  

    Bądźcie jak dzieci 
    Po raz kolejny Pan Jezus tłumaczy swoim uczniom jak będzie cierpiał, że umrze i zmar-
twychwstanie. Oni jednak wciąż nie rozumieją o czym mówi Nauczyciel. Za to są bardzo zajęci 
rozmową pomiędzy sobą. O czym? O tym, kto jest z nich najważniejszy. Przypominają się sło-
wa Jezusa z zeszłotygodniowej ewangelii: „Nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku” 
    Codzienność nasza jest przepełniona różnymi problemami, które zajmują nasze głowy. Bar-
dzo łatwo dać się wciągnąć w plątaninę myśli i rozmów, które są o niczym. Plotki, żalenie się i 
rozmawianie o innych ludziach, których nie ma akurat z nami to właśnie ludzkie słabości, które 
kawałeczek po kawałeczku przejmują kontrolę nad nami i na końcu okazuje się, że więcej po-
święcamy na to niż na modlitwę i wsłuchanie się w głos naszego sumienia. 
    Apostołowie to ludzie tak jak i my. Tym razem ulegli pysze i każdy z nich zapragnął poczuć 
się najważniejszym. Zapomnieli, że Syn Boży przyszedł właśnie do tych najmniejszych, 
najuboższych i opuszczonych, i postanowili ustalić hierarchię wśród uczniów Pana Jezusa. A 
przecież tu nie może być żadnej hierarchii – Bóg kocha wszystkich. 
    Dzieci się nie wywyższają, tylko wszystkie bawią razem. Dopiero z wiekiem uczą się od do-
rosłych zazdrości, manipulacji i władzy. Może więc, za radą samego Nauczyciela, przyjmijmy 
postawę dziecka, a przyjmiemy do naszego życia właśnie Jezusa…?        Sebastian Niemkiewicz 

W poniedziałek, 20 września obchodzimy wspomnienie koreańskich męczenników. To dobra okazja, żeby 
poznać nieznane nam sylwetki świętych z Dalekiego Wschodu oraz zainteresować się tamtejszym Kościo-
łem. Przez wieki chrześcijaństwo miało bardzo utrudniony dostęp do Korei, która izolowała się od świata. 
Pierwsza wspólnota urosła do 4 tysięcy wiernych bez bezpośredniego kontaktu z kapłanem. 

Andrzej Kim Tae-gŏn był pierwszym kapłanem koreańskim. Urodził się w 1821 r. w 
koreańskiej prowincji Tcziong-Czu w rodzinie katolickiej. Jego pradziadek, Pius Kim Chin-
hu, z powodu wiary spędził ponad 10 lat w więzieniu, gdzie zmarł, a jego ojciec, bł. Ignacy 
Kim, zginął w czasie prześladowań w roku 1839 (został beatyfikowany w 1925 r.). Po 
chrzcie, który Andrzej przyjął mając 15 lat, przebył kilkaset kilometrów do seminarium w 
Makao (Chiny). Po sześciu latach zdołał wrócić do swojego kraju poprzez Mandżurię. W 
tym samym roku przebył Morze Żółte i w Szanghaju w 1845 r. przyjął święcenia kapłań-
skie. Został skierowany do przygotowania bezpiecznej przeprawy wodnej 
dla misjonarzy chrześcijańskich, tak aby udało im się ujść straży granicznej. 

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.  
Obaj, wraz z 98 Koreańczykami, zostali kanonizowani w 1984 roku, przez św. Jana Pawła II. 



Kalendarium liturgiczne 
20.09, poniedziałek - Wspomnienie św. mę-
czenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, 
Pawła Chong Hasang i Towarzyszy 
21.09, wtorek - Święto św. Mateusza, Apo-
stoła i Ewangelisty 
23.09, czwartek - Wspomnienie św. Pio z 
Pietrelciny, prezbitera 

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

OJCIEC PIO. 
ŻYCIE PEŁ-
NE MODLI-
TWY, CIER-
PIENIA I MI-
ŁOŚCI – Lo-
renzo da Fara 
Pierwszy tak 
monumentalny i 
kompletny al-
bum o jednym z 
najpopularniej-
szych świętych 
Kościoła. Boga-

ty w treść i niezliczoną liczbę często niezna-
nych fotografii. Znakomita synteza i zwieńcze-
nie dotychczasowych publikacji, materiałów 
zdjęciowych i wiedzy o świętym z Pietrelciny. 
Przez 400 stron autor prowadzi nas przez życie 
Ojca Pio: od małej izdebki przy Vico Storto do 
San Giovani Rotondo. Zdjęcia i obszerny tekst 
uzupełniają starannie dobrane i wyróżnione w 
układzie graficznym cytaty słów Ojca Pio. 
Pierwszy z nich dotyczy spełnionego już pro-
roctwa i brzmi: „Po śmierci będzie o mnie gło-
śniej niż za życia...” 
 
Z ANIOŁAMI DO 
NIEŚMIERTEL-
NOŚCI – Eduard 
Martin 
Opowieści Martina, 
czeskiego poety i 
prozaika, wzruszają, 
rozgrzewają serca, 
mobilizują dobrem. 
Pozwalają zajrzeć na 
odwieczną stronę 
życia, tam gdzie to, 
co boskie łączy się z 
ludzkim, gdzie życie 
nabiera sensu i nie 
przegrywa.  



Od piątku w JOKiS wyświetlany jest oficjalny film bea-
tyfikacji - „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie”. W 
rolę Stefana Wyszyńskiego wcielił się Ksawery Szlen-
kier, a postać matki Róży Czackiej - Małgorzata Kożu-
chowska. Film można również obejrzeć w Kinie na Bie-
gunach w Starej Ujeżdżalni. 

    Metropolita Przemyski ks. abp Adam Szal zaprasza do Jodłów-
ki na Pielgrzymkę Róż Różańcowych oraz diecezjalne dziękczy-
nienie za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbie-
ty Róży Czackiej: 
    Czcigodni Duszpasterze, Osoby życia konsekrowanego, Drodzy 
Diecezjanie! 
    Chrześcijanin czyta historię własnego życia oraz dzieje narodu 
przez pryzmat znaków czasu, a więc odwołując się do Bożej Opatrz-
ności i intepretując wydarzenia osobiste, społeczne i narodowe w 

kluczu wiary, nadziei i miłości. Ostatnie miesiące obfitowały w wielorakie wydarzenia i prze-
życia, pełne radosnych, ale i trudnych, a nawet bolesnych chwil. Przyniosły nam także wiele 
natchnień i poruszeń, do których z pewnością należy zaliczyć pragnienie dziękczynienia, wyra-
żonego wobec Boga i ludzi. 
    Wierząc, że Boża Opatrzność prowadzi nas współczesnymi drogami wiary i historii, biorąc 
pod uwagę duchowe natchnienia, rodzące się w naszych sercach, kieruję do Was zaproszenie do 
udziału w Pielgrzymce Róż Żywego Różańca oraz w diecezjalnym dziękczynieniu za dar beaty-
fikacji bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego i bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej. To diecezjalne wy-
darzenie wiary zostało zaplanowane na sobotę, 25 września 2021 r. w Sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia w Jodłówce.       (…) całość na przemyska.pl 
Program: 

• 9.30 – Zawiązanie 
wspólnoty 

• 9.50 – Katecheza 

• 10.30 – Nabożeństwo 
przebłagalno-pokutne 
Siedem Boleści Matki 
Bożej 

• EUCHARYSTIA 

• Zakończenie ok. godz. 
14.00. 

Zapisy w księgarni,  
do piątku, cena 10 zł. 


