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gedachtenis

Door de inzet van enige leken is het christelijk geloof eerst in het begin van de zeventiende
eeuw doorgedrongen in Korea. Er ontstond een krachtige en vurige gemeenschap zonder
herders, die tot aan het jaar 1836 bijna alleen geleid en ondersteund werd door leken. In de
loop van dat jaar kwamen de eerste missionarissen, afkomstig uit Frankrijk, heimelijk het land
binnen. Uit deze gemeenschap zijn ijdens de vervolgingen in de jaren 1839, 1846 en 1866
honderd en drie martelaren voortgekomen. Onder hen de eerste priester Andreas Kim Taegŏn
en de uitstekende lekenapostel Paulus Chŏng Hasang. De anderen zijn merendeels leken:
mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuwden, ouderen, jonge mensen en kinderen. Door
het ondergaan van de doodstraf hebben zij met hun bloed het rijke begin van de Koreaanse
Kerk geheiligd.
Antifoon bij de intrede
Het bloed van de heilige martelaren
is omwille van Christus op aarde vergoten;
daarom hebben zij de eeuwige beloning ontvangen.
Collectagebed
God, Schepper en heil van alle volkeren,
in Korea hebt Gij uw aangenomen volk
op een wonderbare wijze tot het evangelie geroepen
en door de belijdenis tot in de marteldood
van de heilige Andreas en Paulus en hun lotgenoten
hebt Gij het doen groeien in geloof.
geef ons door hun voorbeeld en op hun voorspraak de kracht
om in het opvolgen van uw geboden te volharden tot de dood.
Door onze Heer.
Gebed over de gaven
Almachtige God,
zie met welgevallen naar de gaven van uw volk
en verleen ons op voorspraak van uw heilige martelaren
dat wij zelf een levende offerander worden
die aanvaardbaar is voor U tot heil van heel de wereld.
Door Christus onze heer.
Antifoon bij de communie
Ieder die Mij bij de mensen belijdt,
hem zal ook Ik als de mijne erkennen
bij mijn Vader die in de hemel is.

Mt. 10, 32

Gebed na de communie
Heer, bij de viering van de heilige martelaren
hebt Gij ons gesterkt met uw voedsel.
Wij vragen U dat wij door onze trouw aan Christus
in uw kerk vruchten mogen voortbrengen
tot heil van alle mensen.
Door Christus.

