
Kościół Katolicki w Simoradzu. 

W uznaniu bogatej, tysiącletniej historii oraz wkładowi w duchowy rozwój regionu, kościół w 

Simoradzu został uhonorowany zaszczytnym mianem „Kościoła Jubileuszowego” w całym roku 2010. 

Wynika z tego szczególna łaska Boża na jaką może liczyd każdy odwiedzający nasz kościół.  
 

Rok Świętego Jakuba Apostoła w Simoradzu. 

 Zaszczyt jaki spotkał Kościół w Simoradzu to także obowiązek i odpowiedzialnośd przed Bogiem 

i ludźmi zobowiązująca nas do brania aktywnego udziału w współtworzeniu atrakcyjnego stylu życia w 

zgodzie z chrześcijaoskimi zasadami w duchu poszanowania tradycji. 

 

W ramach obchodów Jubileuszu Roku Św. Jakuba Apostoła, Kościół w Simoradzu 
ma zaszczyt zaprosid do udziału w Specjalnej  

Mszy Świętej KOBIET 
która odbędzie się w niedzielę (07.03.2010.) o godzinie 17.00 /z okazji dnia kobiet/ 

   
Dla kogo Msza Święta Kobiet? 
Na Mszę Świętą - zapraszamy kobiety z rodzinami z Simoradza, Iskrzyczyna oraz okolicznych miejscowości – 
zapraszamy wszystkich! - dla każdego jest miejsce! 
 
Czym będzie Msza Święta Kobiet? 
Udział w Mszy Świętej Kobiet, będzie dla uczestników swoistym podziękowaniem złożonym BOGU za „dar 
kobiety” (matki, żony, niewiasty…) za Boską miłośd jakiej codziennym świadectwem, ucieleśnieniem  
i objawieniem dla świata jest kobieta!  
 

  
Więcej o Mszy Świętej Kobiet? 

 Podczas Mszy wygłoszona zostanie 
specjalnie przygotowana na tę okazję homilia 
oraz dostojne błogosławieostwo.  
 Po Mszy Świętej, uczestniczkom rozdane 

zostaną „Słodkie Czekoladki”* symbolizujące 
(wg włoskiego i staropolskiego zwyczaju) 
wdzięcznośd oraz miłośd.  

 Po rozdaniu „Słodkości” będzie okazja 
do zrobienia pamiątkowych foto przy figurze 
„Matki Boskiej Fatimskiej” (opiekunce kobiet  
i rodzin). 
 Następnie wystąpi specjalnie 

zaproszony na tę okazję chór męski z Kościoła 
Ewangelickiego ze Skoczowa. 

 
 
 
 
Trochę historii: 
Święto Kobiet (International Women's Day) obchodzone jest corocznie jako wyraz szacunku dla kobiet. 
Zostało ustanowione dla upamiętnienia strajku 15 tysięcy kobiet, pracownic fabryki tekstylnej, które  
8 marca 1908 roku w Nowym Jorku domagały się praw wyborczych i polepszenia warunków życia. 
Właściciel fabryki zamknął strajkujące w pomieszczeniach fabrycznych z zamiarem uniknięcia rozgłosu. W 
wyniku nagłego pożaru zginęło 129 kobiet. 
 

Kobiety w Biblii: 
Mówiąc o kobietach w Biblii, nie możemy pominąd kluczowych dla historii zbawienia bohaterek Nowego 
Testamentu; oczywiście Maria, Matka Jezusa, dalej Maria Magdalena - Apostołka Apostołów (ona pierwsza 
spotyka zmartwychwstałego Chrystusa i pierwsza przynosi o tym wiadomośd Jego uczniom). Przedziwne 
spotkanie i rozmowa Jezusa z Samarytanką, pierwszą apostołką pogan, które napawało zdziwieniem nawet 
uczniów Mistrza z Nazaretu: jak On mógł rozmawiad z obcą kobietą? (por. J, 4,27). Salome matka Św. Jana i 
Jakuba Apostołów… A po nich, setki, tysiące, miliony kobiet realizujących różne, ważne powołania… 
 

*  Wyrażamy serdeczne podziękowania firmie „Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o.” ze Skoczowa za dar  serca - tj. „Słodkie 
czekoladki” – które zostaną rozdane po Mszy Świętej Kobiet. Z serca składamy „Bóg zapład” dyrekcji oraz pracownikom. 


