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Św. Mateusz Ewangelista - według Nowego Testamentu celnik z Kafarnaum, później
apostoł Jezusa. Uważany jest za autora pierwszej Ewangelii. Jego święto jest obchodzone
21 września. Imię Mateusz pochodzi od hebrajskiego imienia Mattaj lub Mattanja, co
znaczy Dar Boga /cd. str.3/.
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EWANGELIA NA DWUDZIESTĄ PIĄTĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Mk 9,30-37

Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich
Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto
wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie
wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”.
Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym to rozmawialiście
w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto
z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech
będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”.
Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich:
„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie
przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

●

Świat dziecka to świat prosty i piękny zarazem, gdzie białe jest białym, a czarne czarnym i
nie ma tam żadnych pośrednich barw. Dobro jest dobrem, a zło złem. Co się dzieje, że z
biegiem czasu dorastający człowiek traci tę harmonię?
W dzisiejszej Ewangelii jest spory kontrast pomiędzy słowami Jezusa, który mówi o swoim
poniżeniu, a zachowaniem uczniów, którzy kłócą się o to, kto jest z nich największy.
Wchodząc w głębię tego przesłania Jezusa rodzi się pytanie o moje kroczenie Jego śladami.
Czy potrafię dla Niego ryzykować poniżenie, niepopularność, odrzucenie? Jak to u mnie
wygląda w konkretnych sytuacjach mojego życia? Czy potrafię służyć tym, z którymi żyję,
pracuję, tym którzy mnie drażnią, tym którzy budzą we mnie jakieś opory? Czy nie ma
we mnie przypadkiem tendencji do szukania siebie i wywyższania się kosztem innych?
Jezus pokazuje mi dzisiaj jasno i wyraźnie na czym polega droga do prawdziwej wielkości:
stać się ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Słowa tak proste w swoim przesłaniu, a
często takie trudne w realizacji na co dzień.
Dzisiejsza Ewangelia pokazuje również Jezusa Chrystusa, który jest wprost zafascynowany
dziećmi. Daje je wręcz za wzór do naśladowania. Może zatem warto na nowo popatrzeć na
świat oczyma dziecka. Każdy z nas jest bowiem Bożym dzieckiem.
Proszę Cię Panie ucz mnie tej prostoty dziecka, abym przyjmował Słowo i wcielał je w
konkretnych sytuacjach mojego życia, tak jak Ty tego chcesz, aby w moim życiu białe było
białym, a czarne - czarnym.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam ministrantów na Kurs Lektorski. Pierwsze spotknie odbędzie się
w Lubochni 27 września br. o godz. 15.00.
●
/cd. ze str. 1/ Mateusz był Galilejczykiem. Jego pracą było pobieranie ceł i podatków.
Poborców nienawidzono oraz nimi gardzono. Jezus pomimo tego okazywał celnikom swoją
życzliwość. Ewangelie podają, że nawet zasiadał z nimi do stołu. Nie pochwalał on tego
zawodu i przez to też nie zachęcał do niego. Jezus doskonale zdawał sobie z tego sprawę,
„że lekarza potrzebują ci, którzy są chorzy, bo On przyszedł powołać grzeszników, a nie
sprawiedliwych”. Jezus dużego zaszczytu udzielił celnikom powołując Mateusza do
swojego grona apostolskiego, przez co uczynił go najbliższym współpracownikiem.
Wydarzenie to dokonało się po cudzie Jezusa, w którym został uzdrowiony paralityk.
Najcenniejszą pamiątką, jaką po sobie zostawił św. Mateusz, to jego Ewangelia. Napisał
ją między 50 a 60 rokiem. Starał się w niej wykazać, że to właśnie Chrystus jest
wyczekiwanym od dawna Mesjaszem, że na Nim potwierdziły się starotestamentalne
proroctwa i zapowiedzi. Mateusz przekazał też wiele szczegółów z życia i nauki Jezusa,
których nie znajdziemy w innych Ewangeliach: np. rozbudowany tekst Kazania na Górze,
przypowieść o kąkolu, o ukrytym skarbie, o drogocennej perle, o dziesięciu pannach. On
jeden podał wydarzenie o pokłonie Magów i rzezi niewiniątek, o ucieczce do Egiptu, jak
też wizję sądu ostatecznego. Zasługą św. Mateusza jest i to, że swoim przykładem
pociągnął innych, by o Panu Jezusie pisali. Tak powstały 4 Ewangelie, które się wzajemnie
uzupełniają.
Relikwie świętego Mateusza leżą przy ołtarzu w krypcie katedry w Salerno położonego
nieopodal Neapolu.
●
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Julię Koch – niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy i miłości.
●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Sprzeczka małżeńska. Żona do męża rozkazującym tonem:
- Natychmiast wychodź spod tego stołu!
- Nie wyjdę!
- Mówię Ci wyłaź!
- Nie wyjdę!
- Wyłaź ty tchórzu!
- Nie wyjdę! Chłop musi mieć swoje zdanie!
- Synku! Czy wiesz, ile kosztuje mnie twoja nauka w szkole?
- Wiem tato, dlatego staram się uczyć jak najmniej!
Na chodniku leży pijany facet, podchodzi do niego policjant i mówi:
- Nie wolno leżeć na chodniku.
- A części od roweru to mogą leżeć?
- Tak.
- A to ja jestem dętka.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 21. 09. 2009.

18.00 Za +Krzysztofa Gromka /greg./.
WTOREK 22. 09. 2009

18.00 Za +Krzysztofa Gromka /greg. /
ŚRODA 23. 09. 2009

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Krzysztofa Gromka /greg. /;
+Kazimierza Pasika /int. od syna z rodziną/;
+Józefę i Michała Rybaków, Janinę i Wacława Andrzejewskich
oraz Mariana Klimczaka;
+Stanisława, Zygmunta i Piotra Bernaciaków oraz dziadków Bernaciaków
i Skonecznych;
+Marię Stanisławską /popogrzebowa/;
+Czesława Jańskiego /int. od żony Danuty/.
CZWARTEK 24. 09. 2009

9.00 Za +Krzysztofa Gromka /greg. /.
PIĄTEK 25. 09. 2009

18.00 Za +Sylwestra w 12 rocz. śmierci i cr. Musików, rodziców Męcinów,Stanisława
Budziejewskiego oraz Władysława Przybyłka.
19.00 Za +Krzysztofa Gromka /greg. /.
SOBOTA 26. 09. 2009

16.00 O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Damiana z racji 1 rocz. ślubu.
17.00 Ślub – Marzena Pachnik i Łukasz Szydłowski.
18.00 Ślub – Lidia Matysiak i Paweł Mielewski.
19.00 Za +Krzysztofa Gromka /greg. /.
NIEDZIELA 27. 09. 2009.

9.00 O Boże błog. dla Heleny z racji 80 rocz. urodzin oraz za +Kazimierza Stępniaka,
Tadeusza Szymczaka, cr. Jeziorskich i Stępniaków;
Za +Krzysztofa Gromka /greg./.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Aleksandry Sobczak z racji 18 rocz. urodzin.
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Piotra z racji 1 rocz. ślubu

