
Św. Mateusz, apostoł i ewangelista  
Ewangeliści Marek i Łukasz nazywają Mateusza najpierw 

"Lewi, syn Alfeusza" (Mk 2, 14; Łk 5, 27), dopiero później z 

innych miejscach wymieniane jest imię Mateusz. 

Prawdopodobnie Chrystus powołując Lewiego nadał mu 

imię Mateusz. Imię to nie należy do często spotykanych w 

Piśmie świętym. Pochodzi ono z 

hebrajskiego Mattaj lub Mattanja, co po polsku oznacza 

"dar Boga" (Teodor, Deusdedit, Bogdan). 

Mateusz był Galilejczykiem. Jego pracą było pobieranie 

ceł i podatków w Kafarnaum, jednym z większych 

handlowych miasteczek nad jeziorem Genezaret. Pobierał 

tam opłaty za przejazdy przez jezioro i przewóz towarów. 

 

W Palestynie pogardzano celnikami właśnie z tego powodu, że ściągali opłaty na 

rzecz Rzymian. Ich pracę rozumiano jako wysługiwanie się okupantom. Celnicy 

słynęli również z żądzy zysku, nieuczciwie czerpali korzyści z zajmowanego 

stanowiska. Uważano ich za grzeszników i pogan. Przebywający wśród celników 

stawał się nieczysty i musiał poddawać się przepisowym obmyciom. Z tego 

środowiska wywodził się Mateusz. Wydaje się, że był nawet kierownikiem i 

naczelnikiem celników w Galilei. 

Chociaż celnicy tak często są w Ewangelii nazywani grzesznikami (Mt 9, 11; 11, 19; 

Mk 2, 15. 16; Łk 3, 12; 5, 29-30; 7, 34; 15, 12; 19, 2), to jednak Pan Jezus odnosił się do 

nich życzliwie: odwiedzał ich (Łk 19, 9-10; Mt 9, 10-11), nawet z nimi jadał (Łk 5, 29-

33), jednego z nich uczynił bohaterem przypowieści (Łk 18, 9-14). Nie zachęcał 

jednak do łupienia innych. Jego delikatność i miłosierdzie raczej pobudzały 

celników do umiaru i nawrócenia (Łk 19, 8). Kiedy Żydzi postawili zarzut: "Dlaczego 

wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?" - Chrystus wypowiedział 

znamienne słowa: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają... Bo nie 

przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników". Słowa te przekazał w 

swojej Ewangelii właśnie św. Mateusz (Mt 9, 12-13). 

O młodzieńczym życiu Mateusza nie wiemy nic. Spotykamy się z nim po raz pierwszy 

dopiero w Kafarnaum, kiedy Chrystus zastał go w komorze celnej i powołał na 

swojego Apostoła. To wezwanie odbyło się po cudownym uzdrowieniu paralityka, 

którego spuszczono przez otwór zrobiony w suficie mieszkania (Mt 9, 1-8). O tym 

cudzie musiał dowiedzieć się i Mateusz, gdyż natychmiast rozniosły go setki ust. Być 

może Mateusz słuchał wcześniej mów pokutnych Jana Chrzciciela. Na wezwanie 

Chrystusa zostawił wszystko i poszedł za Nim. Nawrócony, zaprosił do swego domu 

Jezusa, Jego uczniów i swoich przyjaciół: celników i współpracowników. W czasie 

uczty faryzeusze zarzucili Chrystusowi, że nie przestrzega Prawa. Ten jednak wstawił 

się za swoimi współbiesiadnikami. Odtąd Mateusz pozostał już w gronie Dwunastu 

Apostołów. 

O powołaniu Mateusza na Apostoła piszą w swoich Ewangeliach także św. Marek i 

św. Łukasz (Mk 2, 13-17; Łk 5, 27-32). Jest to jednak równocześnie pierwsza i ostatnia 

osobna wzmianka o nim w Piśmie świętym. Potem widzimy go jedynie w spisach 

ogólnych na liście Apostołów (Mt 10, 3; Mk 3, 18; Łk 6, 15; Dz 1, 13). W katalogach 

Apostołów figuruje on na miejscu siódmym lub ósmym. 
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S Ł O W O  N A  N I E D Z I E L Ę …  

W owym czasie przybliżali się do Jezusa 

wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. 

Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, 

mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada  

z nimi». 

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 

«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dzie-

więćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?  

A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza 

przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, 

która mi zginęła”. 

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego 

grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedli-

wych, którzy nie potrzebują nawrócenia. 

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, 

czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znaj-

dzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze 

mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. 

Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych  

z powodu jednego grzesznika, który się nawraca». 

KOMENTARZ 

Nawrócenie, którego potrzebujemy mogłoby mniej przyciągać uwagę, ale 

być głębsze i bardziej stanowcze, a także stałe i wciąż podejmowane na 

nowo: Bóg pragnie naszego nawracania na miłość. 

LITURGIA SŁOWA 

I czytanie: Wj 32, 7-11.13-14 

II czytanie: 1 Tm 1, 12-17 

Ewangelia: Łk 15, 1-32 



 

 

 

Z  O G Ł O S Z E Ń  P A R A F I A L N Y C H …    I N T E N C J E  M S Z A L N E  

 Dziękuję wszystkim biorącym udział w Dniu Wspólnoty Domowników Boga  

w Brusach, szczególnie dk. Marcinowi oraz jadącym na wydarzenie Polska Pod Krzyżem 

do Włocławka, szczególnie Panu szafarzowi Przemkowi za organizację wyjazdu z naszej 

parafii. 

 W środę od godz. 17.30 adoracja i nowenna będąca przygotowaniem do koronacji Matki 

Bożej Trzykroć Przedziwnej. 

 Zapraszamy młodzież bierzmowaną w tym roku, kandydatów z klas 7 i 8 oraz członków KSM 

na Mszę św. o godz. 18.00 w środę. Jest to Święto Św. Stanisława Kostki, patrona Polski 

oraz patrona młodzieży i KSM.   

 Od piątku 20 września rozpoczniemy Nowennę do Świętego Michała Archanioła jako 

przygotowanie do dorocznego odpustu parafialnego, który będzie miał miejsce 29 września 

o godz. 12.15 pod przewodnictwem bpa Arkadiusza. 

 W niedzielę po Mszy św. o godz. 12.15 odmówimy Litanię do Św. Rity. 

 W dniach od 26 do 28 września przeżywać będziemy Odnowienie Misji Świętych, które 

poprowadzi ks. Radosław Karczewski. 

 Stowarzyszenie Krąg Arasmusa organizuje wyjazd do kina "Remus"  

w Kościerzynie na Koncert Wiedeński - 26 października, wyjazd o godz. 18.30, koszt 85 zł. 

Zapisy z wpłatą do 30 września, kontakt. Maria tel. 667 641 905. 

 

 SPOTKANIA FORMACYJNE: 

 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przychodzi we wtorek na godz. 19.00 oraz w środę 

na Mszę św. o godz. 18.00. 

 Spotkanie formacyjne dla dzieci w czwartek o godz. 19.00. Zachęcamy szczególnie dzieci  

z klas 3 przystępujące w tym roku szkolnym do I Komunii Św. 

 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w piątek o godz. 19.00. Zapraszamy Rok II 

formacji czyli klasy 8. 

 Zbiórka dla ministrantów w sobotę o godz. 10.00. Trwa nabór kandydatów  do Służby 

Liturgicznej. 

 Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.  

w przyszłą niedzielę (22 września) po Mszy św. o godz. 11.00.  

 Spotkanie Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca w niedzielę o godz. 18.50. 

PONIEDZIAŁEK 
Śś.Korneliusza  

i Cypriana 
16.09.2019 

g. 7.15 + za syna Jarosława Treder 

g.17.00 + za Damazego Cirockiego (12 r. śm.) 

g.18.00 W intencjach czcicieli św. Jana Pawła II 

WTOREK 
 

17.09.2019 

g. 7.15 
1) + za teścia Bernarda Szwaba oraz rodz. chrzestnych 
2) O łaskę zdrowia dla koleżanki Brygidy 

g. 17.00 
1) + za ks. Wojciecha Wiśniewskiego, Wincentego, Jadwigę i Mariusza 
2) + za Bernarda Pelcer i rodziców z obojga stron 

g. 18.00 

1) Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błog. dla Kacpra z okazji 
urodzin oraz całej rodziny 
2) + za Huberta, Tadeusza i dziadków z obojga stron 

ŚRODA 
ŚW.  

STANISŁAWA 
KOSTKI, 

patrona Polski 
18.09.2019 

g. 7.15 W pewnej intencji 

g. 17.00 
1) + za braci Eugeniusza i Stanisława w rocz. śm.  
2) + za Jerzego Dawidowskiego oraz rodziców i teściów 

g. 18.00 

1) W intencji Kręgu MB zwycięskiej 
2) Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błog. dla Małgorzaty  
i Tadeusza w 20 rocz. małżeństwa 

CZWARTEK 
 

19.09.2019 

g. 7.15 
W podz. za szczęśliwie przeżyte lata z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę MB  
z okazji rocz. małżeństwa 

g. 17.00 

1) W intencji RR P. Urszuli Formela o Boże błog. dla żyjących oraz życie wieczne dla 
zmarłych członkiń Róży 
2) W intencji Bogu wiadomej oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 

g. 18.00 1) + za Lidię Byczkowską (17 r. śm.)  2) + za Hannę Schwichtenberg (rocz. urodzin) 

PIĄTEK 
Śś.  

Męczenników 
z Korei 

20.09.2019 

g. 7.15 O błogosł. Boże dla Edmunda w dniu urodzin  

g. 17.00 
1) + za Annę, Leona i Stanisława Langa 
2) + za męża Leonarda (5 r. śm.) oraz rodziców z ob. stron 

g. 18.00 

1) Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błog. dla rodziny  
Ani i Rafała Formella w 16 rocz. małżeństwa 
2) Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błog. dla rodziny Justyny i 
Dominika w 4 rocz. małżeństwa 

SOBOTA 
ŚW.  

MATEUSZA, 
apostoła  

i ewangelisty 
 

21.09.2019 

g. 7.15 

1) Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błog. dla Doroty i Waldemara 
w 22 rocz. małżeństwa 
2) Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błog., dary Ducha Świętego 
dla Zygmunta w dniu urodzin oraz o opiekę dla całej rodziny 

g. 15.00 Msza ślubna 

g. 16.00 Msza ślubna 

g. 17.00 1) + za Ryszarda Czerwińskiego    2) + za Agnieszkę Binkowską-Suchomską 

g. 18.00 + za Ewę Żołnowską (r. śm.) 

XXV  
NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 
22.09.2019 

g. 7.30 
1) Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie dla Edmunda 
2) + za Brunona (rocz. urodzin) i Czesławę Hirsz 

g. 8.30 
Borcz 

+ za dusze w czyśćcu cierpiące 

g. 9.30 

1) + za Martę, Władysława i Alojzego Zielińskich 
2) + za rodziców Honoratę i Stanisława, siostrę Wandę, teściów Zofię, Feliksa i 
rodzeństwo z rodz. Herbasz  

g. 11.00 1) + za Leokadię oraz zm. z rodz Szczesnych     2) + za Jana Górskiego (r. śm.) 

g. 12.15 W intencjach czcicieli Św. Rity 

g. 18.00 1) + za Michała Zielińskiego (rocz. urodzin)    2) W intencji Bogu wiadomej 


