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21 września  
wspomnienie dobrowolne św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty  

- patrona alkoholików  

 
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. Z tego środowiska wywodził się 
Mateusz. Wydaje się, że był nawet kierownikiem i naczelnikiem celników 
w Galilei. 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 
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współbiesiadnikami. Odtąd Mateusz pozostał już w gronie Dwunastu 
Apostołów.  
Po Wniebowstąpieniu Chrystusa Mateusz przez jakiś czas pozostał w 
Palestynie. Apostołował wśród nawróconych z judaizmu. Dla nich też 
przeznaczył napisaną przez siebie księgę Ewangelii. Napisał ją między 50 
a 60 rokiem, najprawdopodobniej ok. 55 r. Starał się w niej wykazać, że to 
właśnie Chrystus jest wyczekiwanym od dawna Mesjaszem, że na Nim 
potwierdziły się proroctwa i zapowiedzi Starego Testamentu.  
Mateusz przekazał 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, a także wizję sądu ostatecznego.  
Mateusz udał się później między pogan. Ojcowie Kościoła nie są zgodni 
dokąd. Wyliczają Etiopię, Pont, Persję, Syrię i Macedonię. Najbardziej 
prawdopodobna jest jednak Etiopia. Relikwie Mateusza miały być 
przewiezione ze Wschodu do Paestum (Pasidonii) w Italii. Jego ciało 
przewieziono do Italii w X w. Znajduje się ono obecnie w Salerno w 
dolnym kościele, wspaniale ozdobionym marmurami i mozaikami. 
Mateusz uznawany jest za męczennika.  
 
W ikonografii św. Mateusz był przedstawiany w postaci młodzieńca, 
później - zwłaszcza w sztuce bizantyjskiej - jako siwowłosy, stary 
mężczyzna. W sztuce zachodniej od czasów średniowiecza dominuje obraz 
silnie zbudowanego, brodatego mężczyzny w średnim wieku. Ubrany 
bywa w tradycyjną długą, białą suknię apostolską i w tunikę. Bywa także 
ukazywany w postawie siedzącej, kiedy pisze - przy nim stoi anioł, 
przekazujący natchnienie. Jego atrybutami są: księga i pióro, miecz lub 
halabarda, postać uskrzydlonego młodzieńca, sakwa z pieniędzmi u stóp, 
torba podróżna.  
 
Modlitwy: 
Święty Mateuszu Apostole, z jawnogrzesznika, jawny Wyznawco Boga 
prawdziwego, do niego prędko nawrócony, będąc przykuły do skarbów, i 
zdzierstwa, po tym do Jezusa przywiązałeś się tak mocno, żeś ani śmiercią 
jest oderwany. Proszę cię Święty Apostole, niech za twoją świętą 
przyczyną, oderwę się od wszystkiego, co mi przeszkadza złączyć się z 
Bogiem. Niech Boga mego powołania, i natchnienia słucham, jakoś ty 
słuchał zawołany będąc: Pójdź za mną, Święty Ewangelisto, i Kanclerzu 
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Boga Wcielonego Jezusa Chrystusa, zapisz życie, akcje i śmierć jego w 
sercu moim, i w pamięci, żebym według życia Jezusowego żyjąc, był 
(była) mu podobnym, (podobną,) i zbawienie otrzymał (otrzymała). 
Nawróć i mnie grzesznego (grzeszną) do Boga jakoś nawrócił cały dom 
Królewski w Murzyńskim Państwie; dopomóż, żebym tu opłakał 
(opłakała) grzechy moje a potym poszedł (poszła) na wesele wieczne, 
Amen.  
 
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 
Święta Maryjo, - módl się za nami. 
Królowo Apostołów, 
Królowo Męczenników, 
 
Święty Mateuszu Apostole,  
Święty Mateuszu Ewangelisto,  
Święty Mateuszu Męczenniku,  
Potrójna korono,  
Wzorze gościnności, 
Gorliwy kaznodziejo,  
Nauczycielu wiary, 
Nauczycielu mądrości, 
Wierny uczniu Chrystusa, 
Patronie celników, 
Patronie alkoholików, 
Opiekunie kapłanów, 
Poprzedniku biskupów, 
Współpracowniku świętego Piotra, 
Posłańcu miłosierdzia, 
Posłańcu przebaczenia, 
Posłańcu miłości, 
Gotowy na cierpienia, 
Świadku pokory ewangelicznej, 
Wzorze wytrwałości, 
Wzorze nawracania grzeszników, 



 4

Wzorze powołania chrześcijańskiego, 
Wzorze dusz konsekrowanych, 
Wybrany Synu Maryi, 
Gorliwy w modlitwie, 
Przykładzie mocy, 
Przykładzie odwagi, 
Przykładzie wytrwałości, 
Przykładzie ubóstwa, 
Przykładzie posłuszeństwa, 
Przykładzie cierpliwości, 
Światło Chrystusa między ludźmi, 
Uległy sługo powołania bożego, 
Drogo, która prowadzi do Pana, 
Strażniku nauczania chrystusowego, 
Płonący ogniu miłości, 
Heroldzie Ewangelii, 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
 
K.: Módl się za nami, Święty Mateuszu. 
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
 
Módlmy się: 
 
Panie Boże, który w świętym Mateuszu dałeś nam radość poznania 
wielkich dzieł Twojej miłości do nas,+ spraw, abyśmy za jego 
wstawiennictwem + dostąpili radości kontemplacji chwały nieba. Przez 
Chrystusa Pana naszego. 
W.: Amen.  


