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rzyszyła mu niemalże do ostatnich chwil
28 PAŹDZIERNIKA
pobytu Pana Jezusa na ziemi. Dopiero
oświecony światłem Ducha Świętego, po
Zesłaniu- zrozumiał, że królestwo Jezusa
PATRON OD TRUDNYCH SPRAW
nie jest z tego świata.
Lidia Lasota
Wg św. Hieronima głosił Ewangelię w
https://www.kalendarzrolnikow.pl/11642/sw-juda-tadeusz-patron-od-trudnych-spraw
okolicach Edessy. Wg św. Paulina z Noli
na
terenie
Libii, a wg św. Wenecjusza Fortunata
Choć nie ma o nim wielu informacji, jego kult jest
wciąż żywy i uważa się go za niezwykle skuteczne- w Mezopotamii i Persji, gdzie zginął za wiarę razem
go świętego! Kim był św. Tadeusz Juda? Czyim sy- ze św. Szymonem. Legenda mówi, że obaj zostali
nem, bratem? Czy rzeczywiście należał do rodziny zabici kijami w Persji w mieście Suanir.
samego Jezusa? Dlaczego uważa się go za patrona Relikwie św. Judy
spraw wyjątkowo skomplikowanych?
Relikwie Judy znajdują się w bazylice św. Piotra
O życiu patrona od spraw trudnych i beznadziejnych w Rzymie. Ojcowie Kościoła Atanazy i Augustyn
niewiele jest informacji. Widnieje na listach Dwuna- twierdzą, że był autorem Listu Judy, wchodzącego
stu Apostołów. Nazywa się go nieraz Judą Jakubo- w skład Nowego Testamentu. Genezą powstania
wym. Chociaż określenie Jakubowy może znaczyć syn tego listu miało być pragnienie apostoła, który uwaJakuba, tradycja, zachodnia, utożsamia go z Judą, żał za swój obowiązek przekazać czytelnikom prawbratem Jakuba i „bratem Pańskim”. Prawdopodobnie dziwą naukę Jezusa Chrystusa. Liturgiczne święto
należał do rodziny Jezusa ze strony matki, choć nie Tadeusza Judy obchodzimy 28 października. Jego
wiemy w jakim stopniu pokrewieństwa. Przypis do Mt kult jest szczególnie żywy w kościele św. Kwintyna w
12,46 w Biblii Tysiąclecia w wydaniu trzecim, podaje Moguncji w Niemczech.
natomiast, że był stryjecznym lub ciotecznym bratem Św. Judę Tadeusza powszechnie uważa się za patroJezusa. Prawdopodobnie jego matką była Maria Kleo- na spraw trudnych i beznadziejnych. Z tego powodu
fasowa, o której wspominają Ewangelie.
w wielu kościołach w Polsce odbywają się raz w
Dwóch Apostołów nosiło to imię Tadeusz i Judasz tygodniu nabożeństwa ku jego czci, połączone z
Iskariota. Tadeusz oznacza tyle, co "odważny". Nie publicznym odczytaniem próśb o wstawiennictwo
wiadomo dlaczego akurat nadano mu taki przydo- świętego i podziękowań za wyjednane łaski.
mek? Podobnie jak nie wiedzieć czemu Orygenes, Dlaczego św. Tadeusz Juda jest patronem od spraw
a za nim inni chrześcijańscy pisarze nazywają Judę beznadziejnych?
Tadeusza także Lebbeuszem. Mogłoby to mieć jakiś
Wiąże się to z pewną legendą. Juda Tadeusz przybył
związek z sercem (hebrajski wyraz leb znaczy włado Edessy, by przekazać choremu na nieuleczalny
śnie serce) albo wywodzić się od nazwy wzgórza
wówczas trąd królowi Abgarowi - płótna, w które
w Galilei - Lebba. Jedyną konkretną sceną, w której
owinięto po śmierci ciało Jezusa.
go widzimy jest opis Ostatniej Wieczerzy, gdy zapytał
Pana Jezusa: "Panie, cóż się stało, że nam się masz Król zdawał sobie sprawę, że nie pomoże mu, ani
władza, ani bogactwo, że tylko Pan Bóg może go uleobjawić, a nie światu?"
czyć. Napisał więc list do Pana Jezusa z prośbą o poByć może Tadeusz na początku kierował się osobimoc. Pan Jezus nie zdążył wybrać się do niego przed
stymi korzyściami, gdy przystępował do grona aposwoją śmiercią. Polecił tę sprawę załatwić jednemu
stołów? Każdy chciał być w blisko człowieka, który
ze swoich apostołów – właśnie Tadeuszowi.
miał tak wielką moc i każdy z apostołów wiązał
(Ciąg dalszy na stronie 3)
z Nim większe lub mniejsze nadzieje. Ta myśl towa-

ŚW. JUDA TADEUSZ
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XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Przypowieść o faryzeuszu i celniku dotyczy dwu różnych postaw ludzi wieSyr 35,12-14.16-18
rzących: z jednej strony pycha i pogarda wobec innych osób ubrana w szaty
Modlitwa pokornego
przeniknie obłoki
pobożności („Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, oszuści,
cudzołożnicy”), z drugiej – pokorna świadomość swej grzeszności i ludzkiej
2 Tm 4,6-9.16-18
słabości („Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”).
Ufność Pawła po życiu
poświęconym Bogu
Do domu wraca usprawiedliwiony grzesznik, a nie ten pseudo-sprawiedliwy
faryzeusz.
Łk 18,9-14
Wysłuchana modlitwa
Wobec Boga lepiej bowiem być grzesznikiem świadomym swej grzeszności,
skruszonego grzesznika aniżeli sprawiedliwym przekonanym o swej sprawiedliwości.
ks. Wojciech Michniewicz

Z N A U C Z A N I A Ś W . J A N A PA W Ł A I I

Światłość Bożego oblicza jaśnieje pełnią
swego piękna w obliczu Jezusa Chrystusa, w tym „obrazie Boga niewidzialnego” (por. Kol 1, 15) i „odblasku Jego chwały” (por. Hbr 1,3), „pełnym łaski i prawdy” (por. J 1,14): On jest „drogą i prawdą i
życiem” (J 14,6). Dlatego ostatecznej
odpowiedzi na każde pytanie człowieka, zwłaszcza na
jego pytania religijne i moralne, udziela jedynie Jezus
Chrystus. Więcej: sam Jezus Chrystus jest odpowiedzią,
jak przypomina Sobór Watykański II: „Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa
Wcielonego. Albowiem Adam, pierwszy człowiek, był
figurą przyszłego, mianowicie Chrystusa Pana. Chrystus,
nowy Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i
Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie”.
Jezus Chrystus, „światłość narodów”, rozjaśnia oblicze
swojego Kościoła, posłanego przezeń na cały świat, aby
głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16,15).
Dzięki temu Kościół, Lud Boży pośród narodów3, świadom
nowych wyzwań historii i ludzkich wysiłków w poszukiwaniu sensu życia, przynosi wszystkim odpowiedź, której
źródłem jest prawda Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii.
Zawsze żywa pozostaje w Kościele świadomość, że ma on
„obowiązek badać znaki czasów i wyjaśniać je w świetle
Ewangelii, tak aby mógł w sposób dostosowany do mentalności każdego pokolenia odpowiadać ludziom na ich
odwieczne pytania dotyczące sensu życia obecnego

i przyszłego oraz wzajemnego ich stosunku do siebie”.
Pasterze Kościoła, w jedności z Następcą św. Piotra, podejmują ten trud wraz z wiernymi, wspomagają ich i prowadzą swoim nauczaniem, znajdując wciąż nowe słowa
miłości i miłosierdzia, by przemawiać nie tylko do wierzących, ale do wszystkich ludzi dobrej woli. Sobór Watykański II pozostaje niezwykłym świadectwem tej postawy
Kościoła, który jako „znawca spraw ludzkich” pragnie
służyć każdemu człowiekowi i całemu światu.
Kościół wie, że zagadnienia moralne nurtują każdego
człowieka i angażują wszystkich, także tych, którzy nie
znają Chrystusa i Jego Ewangelii, a nawet nie znają samego Boga. Wie, że właśnie poprzez życie moralne otwiera
się przed wszystkimi droga zbawienia, o czym jasno przypomina Sobór Watykański II, gdy pisze: „Ci (…) którzy bez
własnej winy, nie znając Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, szczerym sercem jednak szukają Boga
i wolę Jego przez nakaz sumienia poznaną starają się pod
wpływem łaski pełnić czynem, mogą osiągnąć wieczne
zbawienie”. I dodaje Sobór: „Nie odmawia też Opatrzność
Boża koniecznej do zbawienia pomocy takim, którzy bez
własnej winy w ogóle nie doszli jeszcze do wyraźnego
poznania Boga, a usiłują, nie bez łaski Bożej, wieść uczciwe życie. Cokolwiek bowiem znajduje się w nich z dobra
i prawdy, Kościół traktuje jako przygotowanie do Ewangelii
i jako dane im przez Tego, który każdego człowieka oświeca, aby ostatecznie posiadł życie”.
VERITATIS SPLENDOR 2-3
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O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
• Witamy wszystkich Parafian i Gości życząc błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na cały tydzień.
Zapraszamy do modlitwy różańcowej (godz. 18.00 w dni
powszednie, a w niedzielę po mszy św. o godz. 9.00) z
prowadzeniem przez poszczególne grupy i miejscowości.
Dziś Niedziela Misyjna i początek Tygodnia Misyjnego,
ofiary do puszek na Papieskie Dzieła Misyjne.
• W tym tygodniu: wtorek o godz. 17.00 zapraszamy na
wspólną adorację w intencji pokoju.
• Spotkanie Rady Parafialnej zaplanowane jest na 8.XI.
• Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane na
cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy w
nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 500zł (wkład własny
parafii ok. 80tyś. zł na prace: część muru oporowego od
strony płd., ołtarz Bożego Narodzenia, II etap ołtarza
królewskiego). Za tydzień ofiary na Nuncjaturę Apostolską.

• Zapraszamy do codziennej Adoracja NS w intencji pokoju na świecie oraz różaniec o godz. 18.00 (niedziela w
miesiącu październikowym po mszy o 9.00). Intencja: o
szybkie zakończenie konfliktu i trwały pokój we wschodniej Ukrainie.
• Możemy już składać kartki na wypominki za naszych
zmarłych, których będziemy polecać w modlitwie różańcowej (od 2.XI). Prosimy o wyraźne wypisywanie i podanie
miejscowości. Sprzątanie cmentarza 29.X, prosimy mieszkańców Leszczewa.
• Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką: tygodnik
NIEDZIELA (10zł), IDZIEMY (5zł), miesięcznik: MARTYRIA
(3zł), RÓŻANIEC (7,50zł), TAK RODZINIE (7,50zł), MIŁUJCIE
SIĘ (8zł), ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci (7,20zł) i prasa misyjna.
Kalendarz Rolników na 2023 rok (26zł).
• Z soboty na niedzielę zmiana na czas zimowy.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

9:00 - +Władysława(k) Tarasiewicz (od r. Huścio)
9:00 - +Jan i Wanda Warakomscy, Apolonia i Stanisław
12:00 - z ok. ur. Tadeusza i rocz. ślubu o zdrowie Boże bł.
op. Maryi dla niego i całej rodz.
12:00 - +Sławomir Krajewski (g.22)
15:00 - za Ojczyznę, o pokój i powołania
Maćkowa Ruda:
10:30 - za parafian
7:30 - o Boże błog. dla Marcela
7:30 - +Sławomir Krajewski (g. 23)
18:00 - Różaniec
18:30 - +Jakub Giejsztorewicz
18:30 - +Jadwiga Wierzbicka 30 dz. po pogrzebie

7:30 - +Sławomir Krajewski (g. 24)
17:00 - Adoracja w intencji pokoju
18:00 - Różaniec
18:30 - +Maria Gościńska 8m. po śm. (od męża i synów z
rodzinami)
7:30 - +Sławomir Krajewski (g. 25)
18:00 - Różaniec
18:30 - Boże błog. op. Maryi dla Biruty i Krzysztofa Janczulewicz w kol. rocz. ślubu
18:30 - +Jerzy Trocki 1 rocz. śm.
7:30 - +Sławomir Krajewski (g. 26)

18:00 - Różaniec
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i
1. +Tadeusz Staśkiel 7m. po śm.; 2. +Paweł Piotrowski;
3. +Sabina Niwińska; 4. +Leokadia Wasilewska w kol.
rocz. śm.; 5. +Roman Bielski; 6. +Marianna 9r. śm. i Józef Smaga; 7. +Aniela, Władysław, Stanisław, Jan, Władysław, Feliks, Zofia, Piotr z rodz. Zarębów i Milewskich
7:30 - o spełnienie woli Bożej dla Marii
7:30 - +Sławomir Krajewski (g. 27)
18:00 - Różaniec
18:30 - +Stanisława Andruszkiewicz 10m. po śm.
18:30 - +Kazimierz Luty 6m. po śm. (od r.Buczyńskich)
7:30 - +Helena Szymańska 7r. śm. +Jan
12:00 - +Czesław Nieszczerzewski 1 r. śm.
15:00 - ślub: Zuzanna i Tadeusz
18:00 - Różaniec
18:30 - +Sławomir Krajewski (g.28)
18:30 - +Leszek 3r. śm. i +z r. Abramowicz
9:00 - +Tadeusz i zm. z r. Jakubowskich
9:00 - +Jadwiga, Henryk, Stefan Poźniak
12:00 - +Józef Pietraszewski i z r. Rutkowskich, Pietrewiczów, Kuczyńskich, Andruszkiewicz, Dermont
12:00 - +Sławomir Krajewski (g.29)
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Marianna Muraszko, z r. Świackich, Grudkowskich,
Łowczyńskich, Domorackich

BIULETYN
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Św. Juda Tadeusz...
(Ciąg dalszy ze strony 4)

Tydzień Misyjny
Będziecie moimi świadkami

23-29.10.2022
Król został uzdrowiony! W nawiązaniu do tej legendy
zaczęto przedstawiać Judę Apostoła z portretem W niedzielę, 23 października 2022 r., obchodzony jest w
Jezusa.
Kościele 96. Światowy Dzień Misyjny. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem „Będziecie moimi
MODLITWA DO ŚW. JUDY TADEUSZA
świadkami”. W Polsce Niedziela Misyjna rozpoczyna
W CIĘŻKIM STRAPIENIU
Tydzień Misyjny.
O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana,
Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia
wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami
1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku we
i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przywszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obkrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy chodzony w przedostatnią niedzielę października.
Dzień ten jest również świętem patronalnym Papiewzywam Twojej przed Bogiem pomocy.
skich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła
O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej Rozkrzewiania Wiary. Papieskie Dzieła Misyjne są poratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei
wołane do budzenia misyjnej świadomości i zaangażopomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje
wania na rzecz misji. Szczególnym czasem takiego
pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa
działania jest Światowy Dzień Misyjny i następujący po
w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi monim Tydzień Misyjny, kiedy to Kościół na całym świecie
jego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie
budzi się, by pospieszyć z pomocą misjom.
dzień mija bez troski i łez. umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet W niedzielę misyjną w świątyniach przeprowadzana
wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam jest zbiórka na Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary. Ofiary składane na tacę
o Boskiej Opatrzności.
w Światowy Dzień Misyjny we wszystkich parafiach
O święty mój Orędowniku, Ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od świata, również tych najbiedniejszych, tworzą Fundusz
stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.
ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce przeCi będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen. kazało na pomoc misjom:
• 2014 » 1.233.203,88 USD
• 2015 » 1.175.990,73 USD
23-31.X.2022
• 2016 » 1.077.568,75 USD
PORZĄDEK MODLITWY • 2017 » 1.141.658,03 USD
• 2018 » 1.214.275,92 USD
RÓŻAŃCOWEJ
• 2019 » 1.196.115,98 USD
23. Matki i kobiety; 24. Akcja Katolicka; 25. Cimo- • 2020 » 1.134.489,43 USD
chowizna; 26. Mikołajewo; 27. Piertanie i Królówek; • 2021 » 940.824,05 USD
28. Koło Róż. Św. Michała; 29. Czerwony Folwark; • 2022 » 1.024.202,71 USD
30. Dzieci od I Komunii; 31. Koło Róż. Św. Józefa

Odeszła do wieczności:
+Zenobia Izbicka

Zmarłą polecamy Miłosierdziu
Bożemu a Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy współczucia.

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce w roku 2022 sfinansowały projekty na kwotę 1 024 202,71 USD, z czego 621
335,74 USD przeznaczono na projekty w krajach kontynentu afrykańskiego (Burundi i Liberia) i 183 818,23 USD
azjatyckiego (Tajwan i Tadżykistan) oraz 219 048,74 USD
przekazały na pomoc w utrzymaniu domów studenckich w Rzymie dla kleryków i sióstr zakonnych z krajów
misyjnych.

