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Zbliżające się święto św. Mateusza, Apo-
stoła i Ewangelisty, zachęca, by zapropo-
nować podjęcie refleksji związanej z tą po-
stacią. Powodem wydają się przynajmniej 
trzy bardzo inspirujące myśli. Po pierwsze, 
w postaci Mateusza Ewangelie ukazują nie-
zwykły paradoks: ten, kto pozornie daleki 
jest od świętości, może stać się wręcz przy-
kładem przyjęcia miłosierdzia Bożego i uka-
zać jego cudowne skutki w swym życiu. 
Jezus przyjął do grupy swych najbliższych 
człowieka, który zgodnie z ówczesnym spo-
sobem myślenia w Izraelu uważany był za 
publicznego grzesznika. Mateusz bowiem 
nie tylko obracał pieniędzmi uważanymi 
za nieczyste z powodu ich pochodzenia 
od ludzi obcych ludowi 
Bożemu, ale kolaborował 
też z obcą władzą, niena-
wistnie chciwą, która mo-
gła ustalać podatki także 
w sposób arbitralny. To 
jest εὐαγγέλιον (euange-
lion), czyli z greckiego do-
słownie dobra nowina – 
Jezus nikogo nie wyklucza 
ze swej przyjaźni i nawet 
największy grzesznik spo-
tka się z propozycją Bożej 
łaski. Po drugie, osoba 
Mateusza może impono-

wać natychmiastową odpowiedzią na po-
wołanie przez Jezusa: „On wstał i poszedł 
za Nim”. Bardzo sugestywny w tym wzglę-
dzie jest zamieszczony niżej obraz holen-
derskiego ucznia słynnego Caravaggia, 
Hendricka ter Brugghena, który przed-
stawia chwilę wyznaczenia nowego apo-
stoła. Jezus stoi z lewej strony we wnętrzu 
komory celnej. Towarzyszy mu św. Piotr. 
Chrystus wskazuje palcem Mateusza. Przy-
szły apostoł siedzi w środku, ubrany w nie-
bieskie szaty. Warto zwrócić uwagę na pięć 
wskazujących palców pięciu dłoni, nama-
lowanych w środku. Dwa palce są skiero-
wane na osobę Mateusza, trzy pozostałe 
wskazują leżące na stole pieniądze. Dwaj 

celnicy z prawej strony nie pozostawiają 
wątpliwości, jaki jest ich wybór. Pozostaną 
głusi na słowa Zbawiciela. Palce Mateusza 
pokazują wahania, jego gesty wydają się 
sprzeczne. Lewą ręką wciąż jeszcze poka-
zuje pieniądze, które do tej pory były dla 
niego najważniejsze, ale cofa tę rękę i pa-
trząc w twarz Chrystusa podejmuje decy-
zję. Po trzecie, apostoł Mateusz jest dla nas 
tak ważny i bliski, gdyż tradycja starożyt-
nego Kościoła przypisuje mu autorstwo 
pierwszej Ewangelii. Tak pisał Papiasz, bi-

skup Gerapoli we Frygii, ok. 130 r.: „Mate-
usz zebrał słowa [Pana] w języku hebraj-
skim, a każdy interpretował je, jak umiał”. 
Nie mamy już Ewangelii napisanej przez 
Mateusza po hebrajsku ani po aramejsku, 
tylko po grecku, ale najważniejsze wydaje 
się przesłanie, że w tej natchnionej księdze 
nadal słyszymy przekonujący głos celnika 
Mateusza, który głosi nam dalej zbawcze 
miłosierdzie Boga i zaprasza, byśmy słuchali 
tego orędzia, ciągle na nowo je rozważali, 
a przez to potrafili wstać i pójść za Jezusem. 

 ▪ W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać po raz czwarty odpust parafialny, który 
w naszej parafii zbiega się z rocznicą poświęcenia kościoła (kiermaszem). Wyda-
rzenie to wiąże się z przygotowaniem zarówno zewnętrznym, jak i duchowym: 
—  serdecznie proszę chętnych i dysponujących siłami panów o pomoc w pracach 

porządkowych wokół naszego kościoła, które planujemy rozpocząć w piątek 
o godz. 9.00. Panie zapraszam w tym czasie do zrobienia wieńców zdobiących 
tzw. „zacheuszki”.

— dodatkowa okazja do spowiedzi św. przed odpustem będzie w piątek od godz. 
17.00 i w sobotę od godz. 16.00.

— punktem centralnym święta patronalnego i kiermaszu będzie Suma odpustowa 
o godz. 10.30, podczas której kazanie wygłosi ks. prof. dr hab. Norbert Widok. 
Gościem honorowym będzie ks. Prałat Antoni Komor. Mszę św. zakończy tra-
dycyjna z tej okazji procesja teoforyczna dookoła kościoła z udziałem kapła-
nów dekanatu leśnickiego.

 ▪ Poproszono mnie o umieszczenie następującego komunikatu: Krakowskie Cen-
trum diagnostyki organizuje badania płuc, zakwaszenia oraz gęstości kości pod ką-
tem wykrycia osteoporozy. Badanie odbędzie się w Ambulansie Diagnostycznym 
w środę (20 września) o godz. 13.45 na parkingu przy naszym kościele. Szczegóły 
na plakacie w gablotce i ulotkach pod półką z gazetkami parafialnymi.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecz-
nie dziękuję za złożone ofiary. 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Ryszarda 
Pietrzyka, lat 68, z ul. Pionierów (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczy-
nek racz Mu dać Panie...

Hendrick ter Brugghen, Powołanie św. Mateusza, 1621 r. 

Εὐαγγέλιον, czyli Dobra Nowina – ciąg dalszy  ____________________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

17 września – XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† rodziców Wiktorię i Pawła Pyrek, oraz Jadwigę i Józefa Mro-

zek, †† córkę Krystynę i zięcia Henryka, †† czterech braci, † siostrę 
Klarę, dwóch szwagrów oraz †† z pokrewieństwa

 10.30 – za † matkę Emmę Porada, †† rodziców Gertrudę i Gerharda Urba-
nek oraz †† z rodzin z obu stron

  – modlitwa za roczne dzieci: Emilia Kowolik, Laura Kliś, Adam Baran, 
Oliwia Piksa

  – chrzest: Karol Antoni Zieliński
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Elżbietę Gaczyński w 1. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa

18 września – poniedziałek — święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
 18.00 – za † Agnieszkę Kucharczyk w 18. rocznicę śmierci, † jej męża Jana, 

† brata Józefa, † bratową Stefanię oraz †† z pokrewieństwa Golom-
bek i Kucharczyk

19 września – wtorek
 18.00 – za † Edwarda Jagielnickiego oraz †† z rodziny

20 września – środa — wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Teagon, prezbi-
tera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

 7.00 – za †† rodziców Zofię i Joachima Kwiotek, †† z pokrewieństwa oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące

21 września – czwartek — święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
 18.00 – za † Stanisława Magdziarz, †† jego rodziców oraz †† dziadków Jana 

i Anielę Odrzywolskich

22 września – piątek
 18.00 – za †† Hildegardę i Józefa Klink, † ich syna Franciszka, †† zięciów 

Franciszka i Gintera, †† rodziców oraz †† z rodzin Klink i Korzekwa

23 września – sobota — wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
 15.00 – chrzest: Aleksandra Anastazja Trawińska
 18.00 – za †† rodziców Jadwigę i Jana John, †† dwóch braci Henryka i Ger-

harda oraz dusze w czyśćcu cierpiące
  – za † męża i ojca Norberta Kowolika, †† z rodziny oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

24 września – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – uroczystość rocznicy poświęcenia naszego 
kościoła (kiermasz) i odpust parafialny

 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-
ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Renaty i Zdzisława 
z okazji 40. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – Suma odpustowa – w intencji Parafian
  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdaleny Wenszka 
z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Henryka z okazji uro-
dzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Justyny z okazji 50. rocznicy 
urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowie dla Lidii oraz 
o zdrowie i opiekę Bożą w całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ W środę w sali parafialnej odbędą się spotkania Dzieci Maryi: o godz. 17.00 s. Ni-
kola zaprasza kandydatki i marianki młodsze (szkoły podstawowa), zaś o godz. 18.00 
– marianki starsze.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.00 odbędzie się próba scholi oraz spotkanie ministrantów. 

 ▪ Również w czwartek o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie formacyjne przed 
bierzmowaniem dla młodzieży z klas trzecich gimnazjalnych. 

 ▪ Dekanalny duszpasterz młodzieży zaprasza na CZUWANIE MŁODZIEŻOWE, któ-
remu przyświecać będzie hasło: „Miłość, która porusza”. Spotkanie odbędzie się 
w kościele parafialnym w Leśnicy w piątek, o godz. 18.30.

 ▪ Od piątku do niedzieli (od 22 do 24 września) odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka 
Dzieci Maryi na Górę Świętej Anny.

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


