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Ś więty Juda Tadeusz

(patron od spraw beznadziej nych)
i nadal wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w smutku,
strzeż przed pokusą. Bądź moją mocą w trudnościach,
osłoną w niebezpieczeństwach. Spraw, abym z Bogiem
się budził i z Bogiem szedł na spoczynek. Dzień po
dniu prowadź mnie coraz bliżej Serca Jezusowego,
Apostoł ten był bratem świętego Jakuba Młodszego, na abym spoczął w Nim po trudach i walkach życia, a
imię miał Juda zaś Tadeusz był przydomkiem i oznacza zamiast miłości własnej, pychy i zniechęcenia, niech w
"odważny". Przydomek ten odróżnia tego świętego od mym sercu zapanuje miłość, ofiarność i pokora. Amen.
drugiego z apostołów (z wiadomych przyczyn
cieszącego się złą sławą) - Judy z Kariot. O jego życiu Modlitwa w ciężkim strapieniu
wiadomo niewiele. Najprawdopodobniej był żonaty
O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa
i miał dzieci. Istnieją przypuszczenia (obecnie raczej
odrzucane), że był też bratem Szymona. Jak można Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami
sądzić z języka listu św. Judy był również człowiekiem i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przywykształconym. Poniósł śmierć męczeńską, ale różne krych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy
są wersje tego gdzie i w jakich okolicznościach.
wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój
Uważany jest za patrona w sprawach trudnych i bezna- Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wydziejnych. Odbiera więc szczególną cześć a w wielu padkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na
kościołach odbywają się specjalne cotygodniowe mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści;
nabożeństwa właśnie w takowych intencjach. W sztuce dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbraprzedstawiany jako postać z pałką lub włócznią (od ło goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się
których poniósł śmierć męczeńską) lub z wizerunkiem cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł
mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie
Pana Jezusa (też z laską, krzyżem itp.).
i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal
zapominam o Boskiej Opatrzności. O święty mój
Wybrane modlitwy do św. Judy Tadeusza:
Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim
smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich,
Modlitwa codzienna o opiekę do św. Judy Tadeusza
dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi
Święty Judo Tadeuszu, potężny mój Obrońco mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez
i opiekunie, w trosce i opuszczeniu oddaję się Twej całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.
cudownej opiece. Wdzięczny Ci jestem za wszystkie
łaski, jakie dla mnie już wyjednałeś, a proszę Cię
28 października przypada dzień świętego Judy
Tadeusza - jednego z apostołów i jak się przypuszcza
krewnego Pana naszego Jezusa Chrystusa. List tego
świętego znajduje się nawet w Nowym Testamencie.

„ Będziesz m iło wał Pan a Bo ga swego całym swo im sercem ,
całą swo ją duszą i całym swo im um ysłem ” (Mt 22, 37)
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1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień
Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga,
aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom,
które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli
sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny
uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to
rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem
Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary
na Papieskie Dzieła Misyjne.
2. Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego
zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii, a tym samym przyczyniania się to tego,
aby społeczeństwo coraz bardziej kierowało się nauką głoszoną przez Jezusa Chrystusa.
Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek widzimy, jak wielka przepaść ryzuje się pomiędzy naszym
codziennym życiem, nie wspominając już o ekonomii i polityce, a zawartą w Ewangelii Dobrą
Nowiną. Pamiętamy, że naszym celem jest budowanie komunii z Bogiem i naszymi braćmi.
Jako chrześcijanie nie możemy być niekonsekwentni, rozdwojeni. Może właśnie te trudne
sprawy powinniśmy powierzyć Maryi i omodlić je na różańcu!? Zapraszam do tej modlitwy
w naszym kościele codziennie o godz. 17.00.
3. W piątek, 28 października, w liturgii czcimy świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza.
Zapatrzeni w ich świadectwo, będziemy prosić Boga o tak samo silną wiarę. Na chrzcie
świętym prawdziwie staliśmy się dziećmi Bożymi. Zatem nieustannie powinniśmy kroczyć
z Jezusem, całkowicie oddać Mu siebie, stosownie do obranego stanu i życiowej drogi. Święty
Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych
potrzebach. W wielu kościołach w Polsce raz w tygodniu odbywają się specjalne nabożeństwa
ku jego czci, połączone z odczytaniem próśb i podziękowań. Może warto powierzyć mu swoje
problemy nie tylko w dniu jego liturgicznego wspomnienia!?
4. W przyszłą niedzielę w kalendarzu liturgicznym przypada uroczysta rocznica poświęcenia
własnego kościoła dla wszystkich świątyń, poza katedrami, których data poświęcenia nie jest
znana.
5. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Kostańskiej Małgorzacie
i Borzęckiej Grażynie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Krowiak Zofię i Caban Annę.

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą

Tadeusz Galica, Tadeusz Kusy, Tadeusz Michno, Szczygieł Szymon, Wioleta Krakowska.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 17:00
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