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Ekonomia zbawienia
W ekonomii zbawienia panują reguły, których nie wymyśliłby żaden człowiek. Skupienie na sobie, autotematyczność, egocentryzm – oto
głównie przeszkody w naszej relacji z Bogiem, która wymaga skruszonego
serca i pokory. Faryzeusz sprawia wrażenie, jakby miał ducha dziękczynie-
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nia – Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie – w rzeczywistości
jednak jest to zły duch porównywania, który go zwiódł, infekując pychą.
Celnik, który pozornie dystansuje się od Boga – stał z daleka – jest w rzeczywistości w samym Jego Sercu i został usprawiedliwiony, bo znał całą
swoją ludzką biedę i nie próbował jej ukryć czy perfumować. Ekonomia
Boga jest bardzo szczególna. Tu wartość płynie tylko z miłości.
Panie Jezu Chryste, dziś nie śmię nawet oczu podnieść ku niebu, biję się w
piersi i wołam: Bądź miłościwy dla mnie, grzesznego. Ty żyjesz i królujesz
na wieki wieków. Amen.

Święty Juda Tadeusz pomoże ci w
sprawach trudnych i beznadziejnych. - str. 2
Modlitwa różańcowa
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"... Pan Bóg zasługuje na naszą miłość,
bo nas stworzył, odkupił, obdarzył
niezliczonymi dobrami i przygotował
nagrodę każdemu, kto zachowuje jego
przykazania ..." Myśli św. Jana Bosko
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Święty Juda Tadeusz pomoże ci w sprawach trudnych i beznadziejnych.
Módl się do niego w ciężkim strapieniu
Jeśli modlitwa człowieka może poruszyć Boga, co dopiero może zrobić modlitwa ofiarowana za nas przez świętych! Dobrze, że przez życie nie idziemy sami, ale w ich towarzystwie. Okazują się bowiem skutecznymi orędownikami.
W gronie Apostołów dwóch nosiło to imię: nasz Święty i Judasz Iskariota, zdrajca. Św. Juda miał przydomek Tadeusz. Wyraz ten znaczy tyle, co "odważny" (Tadeusz
od aram. tadda- pierś; godny czci, odważny). Nie wiemy, dlaczego Ewangeliści nadali
ten przydomek Judzie Apostołowi. W Ewangeliach świętych raz tylko osobno figuruje

św. Juda, kiedy to przy Ostatniej Wieczerzy zapytał on Pana Jezusa: "Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?"
Św. Juda Tadeusz zostawił piękny List, który należy do ksiąg Pisma Świętego.
To dowodzi, że św. Juda był człowiekiem wykształconym. Nie musiał go sam pisać odręcznie, ale - jak to było wówczas w powszechnym zwyczaju - mógł go podyktować. Na wstępie Listu przedstawia
się jako brat Jakuba. Nie wspomina natomiast ani słowem o tym, żeby miał być bratem Szymona. Na tej podstawie
współczesna egzegeza odrzuca pokrewieństwo Judy z Szymonem. To jednak byłby za słaby argument. Św. Juda
mógł powoływać się na św. Jakuba, gdyż był on wtedy biskupem Jerozolimy, pierwszej gminy chrześcijańskiej.
Tradycja starochrześcijańska przekazała nam nowe informacje o św. Judzie Tadeuszu. I tak, Hegezyp, który żył w wieku II podaje, że Apostoł był żonaty, gdy przystąpił do grona uczniów Pana Jezusa, podobnie jak św.

Piotr. Późniejsze świadectwa głoszą, że św. Juda po Zesłaniu Ducha Świętego głosił Ewangelię w Palestynie, w Syrii,
w Egipcie i Mezopotamii. Śmierć męczeńską miał ponieść w Libanie lub w Persji. W Edessie powstała legenda, że
św. Juda miał spotkać się z tam tejszym królem Abgarem i w ten sposób miał spełnić obietnicę Pana Jezusa. Król
bowiem zaprosił Pana Jezusa do siebie. Chrystus Pan miał mu przyrzec, że mu pośle swojego ucznia.
Kult św. Judy Tadeusza był żywy w wielu krajach, także w Polsce. Św. Juda Tadeusz odbierał i nadal odbiera. cześć jako patron od spraw beznadziejnych. W wielu kościołach naszej Ojczyzny odbywają się raz w tygodniu
specjalne nabożeństwa ku czci św. Judy Tadeusza z odczytaniem próśb i podziękowań. Święty miał w Polsce swoje
sanktuaria. Np. jeszcze dzisiaj w Warszawie w kościele misjonarzy gromadzą się spore grupy wiernych na cotygodniowe nabożeństwo ku Jego czci. Prężnie działa parafia pod Jego wezwaniem na warszawskiej Sadybie; jest poza
tym patronem diecezji siedleckiej. Imię św. Tadeusza należy u nas do często spotykanych.

Osobiście żywię szczególną cześć i wdzięczność dla św. Judy Tadeusza. Pozwolę sobie na króciutkie świadectwo. Wszystko zaczęło się w latach szkoły podstawowej, kiedy mówiono, że jestem trudnym dzieckiem. Wynikało to
pewnie z tego, że byłem bardzo chorowity, a jednocześnie żywy w kontaktach z bliźnimi. Jedna z sióstr powiedziała
mi, że jej kaktus wyrośnie na dłoni, jeśli ja będę księdzem. Słysząc, że Juda Tadeusz jest patronem od spraw trudnych, a nawet beznadziejnych, postanowiłem przy bierzmowaniu obrać Go sobie za Patrona. I od tego czasu zawsze
mogę liczyć na Niego tak w sprawach związanych z wiernością swojemu powołaniu, jak i w sprawach zdrowotnych.
Przeszedłem w życiu wiele operacji, niekiedy trudnych i skomplikowanych. Po jednej z nich - na cystę w gardle - nie
goiła mi się rana. Konsultacje z lekarzami nie przynosiły żadnego skutku. Poszedłem na "konsultację" przed obraz
św. Judy Tadeusza czczonego w naszym kościele. Poprosiłem mojego Patrona od bierzmowania, by zechciał mnie
swoim możnym orędownictwem poratować. W czasie tej modlitwy przyszła mi myśl, by zakupić balsam kapucyń-

ski, o którym ongiś słyszałem, że ma także właściwości gojenia ran. Gdy zacząłem go stosować, dolegliwości ustały i
mogłem swobodnie jeść i pić.
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Poniedziałek – 24 Pażdziernika Smoleński Witold, Karolina, - Płoszaj Jolanta, Bogdan,- Wytyczak Stanislaw,- Zatwarnicka Aniela,- Zatwanicki Stanislaw i Teresa,- Mantojfel Wojtek i Jolanta,
- Konopka Jacek,
Wtorek – 25 Pażdziernika - Maruszczak Adam, Maria,- Oliwko Krzysztof, Elżbieta, -Krakowski
Michał,- Krauze Janina,- Faran Maria,- Faran Marek, Joanna,- Kania Cecylia, - Kania Tomasz,
-Kania Tomasz i Monika.
Środa – 26 Października – Faran Bartek i Fac Beata, - Jachimowicz Czesław, Iwona, - Froń Urszula, - Ostrowska Jakub, Marcela, - Łysyganicz Stanisław, Małgorzata, - Łysyganicz Andrzej,

Domański Stanisław, Bożena,- Podstawska Marek, Dominika,- Żmijewska Małgorzata,- Stępniewski Zdzisław,
Czwartek – 27 Października – Podraza Katarzyna,- Piotrowicz Bogdan, Maria,-Torbiński Kazimierz i Stanisława, - Gałek Andrzej, Małgorzata,- Torbińska Edyta- Rzeszowska Zdzisław, Anna,
- Ścibior Irena, -Skiba Maria,- Kaluba Daniel
Piątek – 28 Pażdziernika – Wspólny Piotr,- Torbińska Helena, -Myśliński Stanisław, Hanna,
-Myśliński Jan,-

Glapa Tomasz, Helena,- Konopka Bronisława,- Wierciński Andrzej, Galica,

-Hermanowicz Paweł, Agata, - Hermanowicz Ryszard Andzelika
Sobota – 29 Października – Hermanowicz Katarzyna,- Galica Tadeusz, Anna, - Froń Barbara,
- Karciarz Piotr, - Froń Mateusz i Janusz,- Kusy Tadeusz, - Maj Danuta,- Maksymilian Budziewski,
- Paweł Buć,- Wiercińska Lena,- Wiercinski Władysław, Iwanka,- Szelest Bogdan, - Cichoń Adam
Niedziela – 30 Październik - za parafian, za młodzież, dzieci, za chorych
————————————————————————————————————
„Jesienny wiatr” Hanna Ożogowska
Wiatr jesienią ma robotę
w nocy i za dnia.
Ciągle strąca liście złote
i przed siebie gna.
I nasiona drzew
bez liku nosi tu i tam.
Kiedy spoczniesz już wietrzyku?
Powiedz, powiedz nam!
Po zielonym wielkim lesie
wiatr piosenki dzieciom niesie.

Aż się dziwią stare drzewa

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 23 października
1. Dziś trzydziesta niedziela zwykła w roku liturgicznym. We wspólnocie Kościoła obchodzona jest jako Niedziela Misyjna, która rozpoczyna tydzień misyjny. Naszą modlitwą wspieramy dziś wszystkich misjonarzy duchownych i świeckich. Dziś także wspieramy Papieskie Dzieła Misyjne naszymi ofiarami.
2. W poniedziałek 24 października modlimy się za wstawiennictwem Maryi Wspomożycielki Wiernych. Prośby
i podziękowania prosimy składać do skrzyneczki.
3. W piątek, 28 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętych Apostołów Szymona i Judy
Tadeusza.
4. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy na modlitwę w poszczególne dni rodziny. W niedzielę modli-

my się za parafian, za młodzież, dzieci, za chorych. młodzież ze szkoły we wtorki i piątki.
5. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych proszę mieszkańców Hawaje, do p. Marka Podstawskiego o uporządkowanie tereny wokół Cerkwi, (usunięcie liści) terenów wokół cmentarzy.
6. Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej
opieki Matki Zbawiciela.
W tym tygodniu patronują nam:
- piątek, 28 października – Święci Szymon i Juda Tadeusz, Apostołowie, świadkowie życia Jezusa, głosiciele
prawdy o Jego śmierci i zmartwychwstaniu.

Intencje Mszy Świętych
23. Października - Niedziela
o godz. 11 00.

o godz. 8 00. +Krystyna Dziura (gr.)

+ Kazimiera Budziejewska- 2 rocz. śm.

24. Października - Poniedziałek - 1) + Krystyna Dziura (gr.) 2 ) + Bazyli Caban od Łukasza Herbuta z rodz.
25. Października - wtorek 26. Października - środa

1) + Krystyna Dziura (gr.)
1) + Krystyna Dziura (gr.)

27. Października - czwartek 1) + Krystyna Dziura (gr.)
28. Października - Piątek

o godz. 11 00.

2) + Kazimierz, + dziadków, rodziców i chrzestnych
2) + Filip Tomski

1) + Krystyna Dziura (gr.) 2) + Bazyli Caban od Lucyny i Bogusława Koncewicz.

29. Października - Sobota - 1) + Krystyna Dziura (gr.)
30. Października - Niedziela

2) + Zofia, +Tadeusz, +Mariusz Cyprowski

2) + Kazimierz Szeliga

o godz. 8 00. +Krystyna Dziura (gr.)

+ Ks. Stanisław Gołyźniak - (2rocz. śm.)
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