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POWOŁANIE MATEUSZA
21 września w Kościele wspominamy jednego z dwu-

twarzy widać jego zdumienie. Jest tak zaskoczony, że aż

nastu apostołów i z czterech ewangelistów, to znaczy

wskazuje na siebie ręką, jakby chciał powiedzieć: „Ja?”.

Świętego Mateusza. Nie posiadamy zbyt wielu

Ma świadomość swojej grzeszności, niegodności, gdyż

informacji na temat jego życia, więc tym razem

w tamtych czasach z racji wykonywanego zawodu

przyjrzymy się tej postaci nieco inaczej. Spójrzmy na

celnika, był uważany za zdrajcę i oszusta. Widać, że

sam moment powołania,

Mateusz w czasie podjęcia

którego ukazania podjął się

najważniejszej decyzji w ży-

włoski artysta Michelangelo

ciu, tak po ludzku, obawia się

Merisi da Caravaggio

tego, co nieznane. Jednak

(1571-1610) na obrazie

układ jego namalowanych na

Powołanie Św. Mateusza.

obrazie nóg świadczy o tym,

Malarz odzwierciedlił na nim

że zamierza za chwilę wstać

słowa zawarte w Ewangelii:

i rzeczywiście pójść za

„Odchodząc stamtąd, Jezus

Jezusem. Warto także zwrócić

ujrzał człowieka imieniem

uwagę na reakcje pozostałych

Mateusz, siedzącego w komo-

mężczyzn, którzy znajdują się

rze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał

w tym ciemnym pokoju. Siedzą przy stole, a jedynie

i poszedł za Nim” (Mt 9,9). To spotkanie zostało

dwóch spośród nich z zaciekawieniem patrzy na Jezusa

przeniesione do czasów współczesnych autorowi, który

i św. Piotra. Pozostali są dalej zajęci swoimi sprawami

jako miejsce akcji wybrał ciemną i ponurą komorę celną,

i nawet nie widzą, że ktoś przyszedł.

gdzie przy stole siedzi kilku mężczyzn. Po prawej stronie

Z tego obrazu można wiele odczytać, jednak

widzimy głowę i wyciągniętą rękę Jezusa, którego

najważniejsze pozostaje jego przesłanie. Odwołuje się

zasłania stojący tyłem św. Piotr. Są skromnie ubrani, nie

oczywiście do momentu powołania, ale można je

mają butów i zupełnie nie pasują do świata pozostałych

rozumieć także w szerszym kontekście, a mianowicie

postaci. Ich pojawienie się przerwało zapewne burzliwe

nawrócenia. Chrystus przychodzi do każdego, bez

rozmowy, liczenie widocznych na obrazie pieniędzy

względu na wiek, życiową historię, czy pozycję

i załatwianie interesów.

społeczną. Delikatnie zaprasza do siebie, nie narzuca się

Caravaggio genialnie przedstawił moment powołania.

i do niczego nie zmusza. Decyzję pozostawia nam.

Ukazał Jezusa, który przychodzi po cichu, nie narzuca

Można, jak Mateusz, Jezusowe zaproszenie pięknie

się, a zaprasza, i jedyne co robi, to wyciąga rękę oraz

przyjąć lub, jak te dwie namalowane postacie, po prostu

patrzy na osobę, którą powołuje. Tym człowiekiem jest

przegapić…

Mateusz. On nie do końca wierzy w to, co się dzieje, na

Barbara Majkowska
(na podstawie: isztuka.edu.pl; biblia.wiara.pl)

Wspomnienia z wakacji - PIENINY i GORCE, część 2
W sobotni dzień pojechaliśmy na zamek w Niedzicy

wsi w gminie. Było to bardzo uroczyste wydarzenie.

nad wodnym zbiornikiem czorsztyńskim. W piwnicach

Później braliśmy udział w obchodach dożynkowych,

tej średniowiecznej budowli przechowywany był

a dzień zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim i wspól-

Janosik. W muzealnych wnętrzach zamkowych można

ną modlitwą w kaplicy, gdyż był to dzień Matki Bożej

zobaczyć ekspozycję związaną z historią zamku i jego

Częstochowskiej.

wyposażeniem. Z tarasu natomiast rozciąga się widok

W poniedziałek, już w drodze powrotnej, zwiedziliśmy

na Pieniny, zaporę Jeziora Czorsztyńskiego i ruiny

sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie, poświę-

zamku w Czorsztynie. We Mszy Świętej uczes-

cone w 2016 r. Znajdują się tam relikwie świętego

tniczyliśmy w sanktuarium Matki

Papieża i innych świętych. Górną część świątyni

Bożej

zdobią piękne mozaiki. Wieczorem dotarliśmy do

Ludźmierskiej,

Królowej

Podhala. Historia tego sanktuarium

Gdańska.

sięga 1234 r. Obecna bazylika

Podczas pielgrzymki codziennie uczestniczyliśmy we

w Ludźmierzu pochodzi z XIX w.

Mszy Świętej. Modliliśmy się również podczas jazdy

W rokokowym ołtarzu umieszczo-

(różaniec, koronka) oraz oglądaliśmy filmy o tematyce

no słynącą łaskami, prawie 600-

religijnej. Odwiedzając tyle świętych miejsc, każdy

letnią figurkę Matki Bożej Gaź-

miał sposobność do osobistej modlitwy we własnych

dziny Podhala. Mile też spędzi-

intencjach. Pogoda dopisała, a jedzenia wystarczało

liśmy czas w Nowym Targu, zwiedzając rynek

jeszcze na zrobienie kanapek na drogę.

z ratuszem i zabytkowymi kamienicami. Na koniec

Czasem wspaniale spędzonym były tez dwa spotkania

dnia udaliśmy się do Dębna, gdzie znajduje się

przy grillu, gdzie zajadaliśmy się smacznymi kieł-

drewniany kościół pod wezwaniem Św. Michała

baskami i kaszanką z cebulką, po czym odbywały się

Archanioła z końca XV w., z zachowaną oryginalną

wspólne śpiewy biesiadne, przy dźwiękach gitary.

polichromią i wnętrzem. Kościół umieszczono na liście

A ile lodów się najedliśmy. Na tak dobre lody to mógł

zabytków UNESCO.

nas zaprowadzić tylko nasz ksiądz Jan. Były to lody

Niedziela była naszym dniem wolnym, w którym we

„Jacek” w Szczawnicy, „U Marysi” w Krościenku oraz

wsi

„Żarneccy” w Zakopanem i Nowym Targu.

Maniowy

odbywały

się

gminne

dożynki.

Większość z nas udała się na Mszę Świętą, w czasie

Z pielgrzymki jak zawsze wróciliśmy umocnieni

której poświęcono 7 pięknych wieńców, każdy z innej

duchowo.
Ewa Szczepańska

CZARLINA, czerwiec 2018

Na początku wakacji, 24 czerwca, muzyczna schola

liśmy podczas ogniska. Pogoda nam dopisała, dlatego

razem z liturgiczną służbą ołtarza, wyjechała do

mogliśmy spędzić większość czasu na świeżym

Czarliny na Kaszubach. Codziennie uczestniczyliśmy

powietrzu m.in.: pływając w jeziorze i na rowerkach

w jutrzni i Mszy Świętej oraz poznawaliśmy jednego

wodnych, grając w badmintona, piłkę nożną czy tenisa.

z bohaterów Starego Testamentu. Zwiedziliśmy skan-

Czas w Czarlinie bardzo szybko dobiegł końca, ale

sen we Wdzydzach, a zdobytą o nim wiedzę mogliśmy

mamy nadzieję, że za rok ponownie uda nam się

sprawdzić w "Milionerach", w których uczestniczy-

odwiedzić Kaszuby.

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
28 Lipca wyruszyła XXXVII Gdańska Piesza

Niestety, nie udało mi się przejść całej trasy od

Pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem "Jesteśmy

Gdańska do Częstochowy. Szłam tylko 5 dni, co

napełnieni

bardzo mnie bolało, że idę tak krótko.

Duchem

Świętym".

Naszą

parafię

reprezentowała w tym roku duża

Kiedy

staliśmy

ilość osób w rozmaitym wieku.

Matki

Boskiej

Najmłodsza, czteromiesięczna u-

pewien Kaszub rozmawiał z piel-

czestniczka szła, a tak dokładnie

grzymem z Mazur. Mazur nie mógł

jechała w wózku, przez jeden dzień,

wyjść z podziwu jak, przez prawie

ale to i tak duża odwaga dla niej

trzy

i rodziców.

Częstochowy. Wtedy Kaszub po-

Każdy dzień pielgrzyma wyglądał

wiedział słowa: "Czasem jeden

podobnie:

dzień jest więcej wart niż trzy

pobudka,

śniadanie,

tygodnie,

Msza Święta, Godzinki, różaniec,

tygodnie".

koronka, konferencja, śpiew. Jednak

Po

Apelu

przed

obrazem

Częstochowskiej,

można

iść

Jasnogórskim

do

po-

urozmaicono go w tym roku o, znane już w naszej

jechaliśmy do domów, pełni nadziei, że za rok znowu

parafii, rozważania Lectio Divina! Dzięki temu

uda nam się spotkać naszą Jasnogórska Mamę.

mogliśmy lepiej przygotować się do Mszy Świętej
i przypatrzeć się Słowu Bożemu.

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

Kasia Kupiec

INTENCJE MSZALNE
Niedziela, 16 września; 8.00 - Izabela i Zbigniew Kupiec z okazji 25. rocznicy zawarcia sakramentu
małżeństwa - int. od dzieci; 10.00 + Józef Pokora; 12.00 + Ginter Jurczyk, jego rodzice i rodzeństwo;
18.30 + Marian Słomiński oraz jego rodzice
Poniedziałek, 17 września; 7.30 - o uwolnienie od przekleństwa, przywiązania do grzechu i uzależnień,
z prośbą o błogosławieństwo dla całej rodziny; 18.00 + Józef Pokora
Wtorek, 18 września - Św. Stanisława Kostki; 7.30 + Józef Pokora; 18.00 + Jan w 33. roczn. śmierci,
rodzice z obu stron, siostra Edyta z mężem
Środa, 19 września; 7.30 - w intencji chorych i cierpiących z rodziny Porowskich: Stanisław, Zofia
i Jarosław; 18.00 + Józef Pokora
Czwartek, 20 września - Św. męczenników Andrzeja i Towarzyszy; 7.30 + Józef Pokora;
18.00 + Ryszard Śniegowski
Piątek, 21 września - Św. Mateusza; 7.30 - w intencji Grzegorza, z prośbą o potrzebne łaski;
18.00 + Józef Pokora
Sobota, 22 września; 7.30 + Józef Pokora; 18.00 + Łucja w 10. rocznicę śmierci, Jan, Stanisław,
Zbigniew, Roman oraz rodzice z obu stron
Niedziela, 23 września; 8.00 + Halina Obszyńska w 5. Rocznicę śmierci, rodzice z obu stron, brat Karol,
szwagier Tadeusz; 10.00 + Józef Pokora; 12.00 + Edward Herlik-Herlikiewicz w 13. rocznicę śmierci oraz
rodzice Genowefa i Maksymilian; 18.30 + Hildegarda Sturmowska w 10. rocznicę śmierci

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Katecheza biblijna dla młodzieży i dorosłych w poniedziałek o 18.50 w domu parafialnym.
2. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej we wtorek o godz. 17.00 w domu parafialnym.
3. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza młodzież pracującą oraz dorosłych na spotkanie modlitewno - formacyjne we
wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
4. Zapraszamy na spotkanie „Caritasu” w środę o 19.00 na plebanii.
5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie Nieszporami
o godz. 19.15.
6. Spotkanie wspólnoty młodzieżowej „Ucho Igielne” w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele.
7. Spotkanie parafialnej rady duszpasterskiej i ekonomicznej w czwartek, o godz. 18.45 na plebanii.
8. Decyzja ks. Arcybiskupa bierzmowanie w naszej parafii będzie odbywać się co dwa lata i będzie obejmować dwa
roczniki. W związku z tym w tym roku przygotowywać się będzie młodzież klasy III gimnazjalnej oraz klasy
VIII. Na pierwsze spotkanie, w najbliższy piątek, o godz. 18.45 w domu parafialnym, zapraszamy młodzież tych
dwóch roczników oraz ich rodziców.
9. Wyjazd na pielgrzymkę do Kalisza, Lichenia, Brdowa i Torunia w sobotę o godz. 6.00.
10. W przyszła niedzielę będziemy gościć w naszej parafii ojca Antona Litvinova, oblata Maryi Niepokalanej, który
pochodzi z Turkmenistanu, a posługuje na Ukrainie. Będzie głosił Słowo Boże oraz zbierał ofiary na dzieła, które
podejmuje na Ukrainie.
11. Organizujemy autokarowy wyjazd do Warszawy na wydarzenie „Stadion młodych”, które odbędzie się w sobotę,
6 października, na Stadionie Narodowym. Na to spotkanie, które zgromadzi 70 tysięcy młodzieży z całego kraju,
chcemy zabrać również naszą młodzież. Zachęcamy do zapisów młodych ludzi klas VIII, III gimnazjalnych, szkół
średnich, studentów oraz młodzież pracującą. Koszt: 80 zł. Nasza młodzież płaci 50 zł. Zapisy u kapłanów.
12. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.
Zmarł nasz parafianin Stanisław Świderski, l. 79, zam. przy ul. Marynarki Polskiej. Polećmy go miłosiernemu
Bogu: Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

