
 

Ewangelie wymieniają św. Szymona w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa. Jest on chyba najmniej 

znanym spośród nich. Ewangelie wspominają o nim tylko trzy razy. Mateusz i Marek dają mu przy-

domek Kananejczyk (Mt 10, 4; Mk 3, 18). Dlatego niektórzy Ojcowie Kościoła przypuszczali, że 

pochodził on z Kany Galilejskiej i był panem młodym, na którego weselu Chrystus Pan uczynił 

pierwszy cud. Współczesna egzegeza dopatruje się jednak w słowie Kananejczyk raczej znaczenia 

"gorliwy", gdyż tak je również można tłumaczyć. Łukasz wprost  

 

 
 

 
 
daje Szymonowi przydomek Zelotes, czyli gorliwy (Łk 6, 15). Specjalne podkreślenie w 
gronie Apostołów, że Szymon był gorliwy, może oznaczać, że faktycznie wyróżniał się wśród 
nich prawością i surowością w zachowywaniu prawa mojżeszowego i zwyczajów narodu. 
Szymon Kananejczyk jest we wszystkich czterech katalogach Apostołów wymieniany zawsze 
obok św. Jakuba i św. Judy Tadeusza, "braci" (stryjecznych albo ciotecznych) Chrystusa, czyli 
Jego kuzynów (Mt 10, 4; Mk 3, 18; Łk 6, 15; Dz 1, 13).  
O przecięciu Szymona piłą na pół, jak głosi legenda (a nawet - piłą drewnianą), 
dowiadujemy się z jego średniowiecznych żywotów. Ciało św. Szymona, według świadectwa 
mnicha Epifaniusza (w. IX), miało znajdować się w Nicopolis (północna Bułgaria), w kościele 
wystawionym ku czci Apostoła. W kaplicy świętych Szymona i Judy w bazylice św. Piotra, 
która obecnie jest także kaplicą Najświętszego Sakramentu, mają znajdować się relikwie 
obu Apostołów. Św. Szymon jest patronem diecezji siedleckiej oraz farbiarzy, garncarzy, 
grabarzy i spawaczy. 
 
W ikonografii św. Szymon w sztuce wschodniej przedstawiany jest z krótkimi włosami lub 
łysy, w sztuce zachodniej ma dłuższe włosy i kędzierzawą brodę. Jego atrybutami są: księga, 
kotwica, palma i piła (drewniana), którą miał być rozcięty, topór, włócznia. 
 
O życiu św. Judy nie wiemy prawie nic. Miał przydomek Tadeusz, czyli "Odważny" (Mt 10, 3; 
Mk 3, 18). Nie wiemy, dlaczego Ewangeliści tak go nazywają. Był bratem św. Jakuba 
Młodszego, Apostoła (Mt 13, 55), dlatego bywa nazywany również Judą Jakubowym (Łk 6, 
16; Dz 1, 13). Był jednym z krewnych Jezusa. Prawdopodobnie jego matką była Maria 
Kleofasowa, o której wspominają Ewangelie. 
Imię Judy umieszczone na dalszym miejscu w katalogu Apostołów sugeruje jego późniejsze 
wejście do grona uczniów. To on przy Ostatniej Wieczerzy zapytał Jezusa: "Panie, cóż się 
stało, że nam się masz objawić, a nie światu?" Zasadne jest zatem przypuszczenie, że św. 
Juda, przystępując do grona Apostołów, kierował się na początku perspektywą zrobienia 
przy Chrystusie kariery. 
Juda jest autorem jednego z listów Nowego Testamentu. Sam w nim nazywa siebie bratem 
Jakuba (Jud 1). Z listu wynika, że prawdopodobnie był człowiekiem wykształconym. List ten 
napisał przed rokiem 67, gdyż zapożycza od niego pewne fragmenty i słowa nawet św. Piotr. 
Po Zesłaniu Ducha Świętego Juda głosił Ewangelię w Palestynie, Syrii, Egipcie i Mezopotamii; 
Kult św. Judy Tadeusza jest szczególnie żywy od XVIII w. w Austrii i w Polsce. Bardzo 
popularne jest w tych krajach nabożeństwo do św. Judy jako patrona od spraw 
beznadziejnych. Z tego powodu w wielu kościołach odbywają się specjalne nabożeństwa ku 
jego czci, połączone z odczytaniem próśb i podziękowań. Czczone są także jego obrazy. Jest 
patronem diecezji siedleckiej i Magdeburga. Jest także patronem szpitali i personelu 
medycznego. 

 

PONIEDZIAŁEK 26 Październi-

ka 

 

17:00 + Anna, Feliks, Józef 

 

18:00  - Dziękczynna z okazji 70 

urodzin z prośbą o opiekę Matki 

Bożej 

 

WTOREK 27 Października 

 

17:00 + Brezińscy: Jan w 4 r. śm. 

oraz Genowefa 

 

18:00 - O Boże błogosławieństwo i 

światło Ducha Świętego dla Marcina 

 

ŚRODA  28 Października 

Św. Szymona i Tadeusza 

 

17:00 + Grażyna Szczodrowska w 5 

r. śm 

 

18:00 -  O Boże błogosławieństwo i 

światło Ducha Świętego dla Marcina 

 

CZWARTEK 29 Października 

 

17:00 - O zdrowie i Boże 

błogosławieństwo w rodzinie 

 

18:00 - O Boże błogosławieństwo i 

światło Ducha Świętego dla Marcina 

PIĄTEK 30 Października 

 

17:00 + z rodziny Jędryczyk 

 

18:00 + Robert Czerwiński, 

dziadkowie z obu stron, Jadwiga i 

Józef Litzau, Florentyna i Stanisław 

Gruśniewscy 

 

SOBOTA 31 Października 

 

17:00 + Józef, Leon, Grzegorz 

Konkol   

 

18:00 + rodzice oraz dziadkowie 

Kowalik 

 

  Niedziela 1 Listopada 

  Wszystkich Świętych 

 

08:00 + członkowie Róży Męskiej 

 

9:15 - O zdrowie i Boże 

błogosławieństwo dla sióstr 

 

10:30 + Magdalena i Ignacy Buja, 

Jerzy, Maria, Danuta i Bożena 

 

14:00 + Jan Glembin   
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ORĘDZIE NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2020 r. 

„Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6,8) 

Drodzy bracia i siostry, 

Już fakt, że otrzymaliśmy darmo życie, stanowi domyślne zaproszenie do wejścia w dynamikę daru z 

siebie: ziarno, które w ochrzczonych nabierze dojrzałej formy jako odpowiedź na miłość w małżeń-

stwie i dziewictwie dla królestwa Bożego. Życie ludzkie rodzi się z miłości Boga, wzrasta w miłości i 

dąży ku miłości. Nikt nie jest wykluczony z miłości Boga, a w świętej ofierze Jezusa Syna na krzyżu 

Bóg zwyciężył grzech i śmierć (por. Rz 8, 31-39). Dla Boga zło - a nawet grzech - staje się wyzwa-

niem, by kochać i to kochać coraz bardziej (por. Mt 5, 38-48; Łk 23, 33-34). Dlatego w tajemnicy 

paschalnej Boże miłosierdzie leczy pierwotną ranę ludzkości i wylewa się na cały wszechświat. Ko-

ściół - powszechny sakrament miłości Boga do świata - kontynuuje w dziejach misję Jezusa i posyła 

nas wszędzie, aby przez nasze świadectwo wiary i głoszenie Ewangelii Bóg mógł ponownie ukazać 

swoją miłość oraz dotknąć i przemienić serca, umysły, ciała, społeczeństwa i kultury w każdym miejscu 

i czasie. 

 

Misja jest wolną i świadomą odpowiedzią na powołanie Boga. Ale to powołanie możemy dostrzec 

tylko wtedy, gdy przeżywamy osobistą relację miłości z Jezusem żyjącym w swoim Kościele. Zadajmy 

sobie pytanie: czy jesteśmy gotowi na przyjęcie obecności Ducha Świętego w naszym życiu, do usły-

szenia powołania na misję, czy to na drodze małżeństwa, czy też na drodze dziewictwa konsekrowane-

go lub święceń kapłańskich, a w każdym razie w zwykłym powszednim życiu? Czy jesteśmy gotowi, 

aby być posłanymi wszędzie, żeby świadczyć o naszej wierze w Boga, Miłosiernego Ojca, aby głosić 

Ewangelię zbawienia Jezusa Chrystusa, aby mieć udział w Bożym życiu Ducha Świętego budując 

Kościół? Czy podobnie jak Maryja, Matka Jezusa, jesteśmy gotowi bez zastrzeżeń służyć woli Bożej 

(por. Łk 1, 38)? Ta wewnętrzna dyspozycyjność jest bardzo ważna, aby móc odpowiedzieć Bogu: „Oto 

ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8). I to nie w sposób abstrakcyjny, ale w dniu dzisiejszym Kościoła i historii. 

 

Zrozumienie tego, co Bóg nam mówi w tych czasach pandemii, staje się wyzwaniem także dla misji 

Kościoła. Choroba, cierpienie, strach i izolacja wzywają nas do zadawania sobie pytań. Ubóstwo osób 

umierających samotnie, tych, którzy są pozostawieni sami sobie, tracących pracę i płacę, tych, którzy 

nie mają domu i pożywienia, każe się nam zastanowić. Zmuszeni do dystansu fizycznego i do pozosta-

wania w domu, jesteśmy zaproszeni do ponownego odkrycia, że potrzebujemy relacji społecznych, a 

także wspólnotowej relacji z Bogiem. Sytuacja ta, nie powiększając naszej nieufności i obojętności, 

powinna skłonić nas do zwrócenia większej uwagi na nasz sposób odnoszenia się do innych. A modli-

twa, w której Bóg dotyka i porusza nasze serca, otwiera nas na potrzebę miłości, godności i wolności 

naszych braci, a także na troskę o całe stworzenie. Niemożność gromadzenia się jako Kościół w celu 

sprawowania Eucharystii sprawia, że mamy udział w sytuacji wielu wspólnot chrześcijańskich, które 

nie mogą odprawiać Mszy św. w każdą niedzielę. W tym kontekście jest do nas ponownie skierowane 

pytanie, które zadaje nam Bóg: „Kogo mam posłać?”, i oczekuje On od nas wielkodusznej i stanowczej 

odpowiedzi: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8). Bóg wciąż szuka, kogo mógłby posłać na świat i do naro-

dów, aby dawać świadectwo o Jego miłości, o Jego zbawieniu od grzechu i śmierci, Jego wyzwoleniu 

od zła (por. Mt 9, 35-38; Łk 10, 1-12). 

 

Obchody Światowego Dnia Misyjnego oznaczają również potwierdzenie, że modlitwa, refleksja i 

pomoc materialna z waszych ofiar są szansą na aktywne uczestnictwo w misji Jezusa w Jego Kościele. 

Miłość wyrażona w zbiórkach podczas celebracji liturgicznych trzeciej niedzieli października ma na 

celu wsparcie pracy misyjnej, prowadzonej w moim imieniu przez Papieskie Dzieła Misyjne, aby wyjść 

naprzeciw duchowym i materialnym potrzebom narodów i Kościołów na całym świecie, dla zbawienia 

wszystkich. 

 

Niech Najświętsza Maryja Panna, Gwiazda Ewangelizacji i Pocieszycielka strapionych, misyjna 

uczennica swego Syna Jezusa, nadal wstawia się za nami i niech nas wspiera. 

 

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 31 maja 2020, uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXX Niedziela Zwykła        25 października 2020 

1. Dobiega też końca październik. Na nabożeństwa różańcowe zapraszamy 

dziś po Mszy św. o 16.00, do piątku dzieci na 16.00, dorosłych na 17.30. W 

piątek dzieci przynoszą kompletne podpisane książeczki z naklejkami. 

2. Zapraszamy w sobotę do kościoła na godz. 19.00 na nabożeństwo: Holy 

wins – Święty zwycięża. 

3. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym Kościoła przypada w środę 

święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w niedzielę Uroczystość 

Wszystkich Świętych. W tym dniu Msze św. w naszym kościele o 8.00, 9.15, 

10.30 i 14.00. Sobotnia Msza św. o 18.00 także przynależy do uroczystości. 

W tym roku z racji pandemii nie będzie Mszy św. o 14.00 na cmentarzu, ani 

poprzedzającej ją procesji. Spotkanie Żywego Różańca przesunięte jest na 

8.11. 

4. W związku ze zbliżającymi się dniami modlitwy za zmarłych, kartki z wy-

pisanymi imionami naszych bliskich zmarłych można przynosić do zakrystii, 

biura parafialnego, lub w kopercie złożyć na tacy podczas kolekty. Różaniec 

z wypominkami będzie odmawiany o 17.30 w oktawie Wszystkich Świętych 

(2-8.11), w niedzielę 8.11 w ramach spotkania Żywego Różańca o godz. 

14.15. Złożone przy tej okazji tradycyjne ofiary, tego roku przeznaczamy na 

budowę kościoła.  

5. Pierwsze dni listopada stanowią okazję do uzyskania odpustu zupełnego za 

zmarłych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych ratuje dusze z czyśćca. 

Odpust zupełny za zmarłych można uzyskać raz dziennie do 8 listopada na-

wiedzając cmentarz, będąc w stanie łaski uświęcającej i przyjmując Komunię 

św. oraz odmawiając modlitwy: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolną modli-

twę w intencjach Ojca Świętego. 

6. Polecam Waszej uwadze „Gościa Niedzielnego” oraz biuletyn parafialny.  

7. Do puszek na misje w ubiegłą niedzielę zebraliśmy 350  pln. 

Na dni pamięci o naszych bliskich zmarłych niech nam Pan Bóg błogosławi.  

Ksiądz Sławomir Jan Skoblik – proboszcz parafii 


