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Mówił zaś taką przypowieść: Miał ktoś figę 

zasadzoną w swojej winnicy i przyszedł szukać 

na niej owocu, ale nie znalazł. Rzekł zaś do 

winogrodnika: „Oto trzy lata, odkąd przychodzę 

szukać owocu na tej fidze, a nie znajduję. 

Wytnij ją. Po co niepotrzebnie zajmuje 

ziemię?”. On zaś w odpowiedzi mówi mu: 

„Panie, pozostaw ją na ten rok, aż skopię wokół 

niej i rzucę nawozu, a może da owoc w roku 

nadchodzącym — jeśli zaś nie, wytniesz ją”. 

Życie Sługi Bożego Mateusza Talbota 

przyniosło owoc obfity. A jaki owoc przyniesie 

nasze? 

 

„Przede wszystkim muszę wziąć pod 

uwagę interes duszy” 

 

Sługa Boży Mateusz Talbot 
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Redakcja niecodziennika Apostoł Trzeźwości  

mateusztalbot@wp.pl 

JEZU TY SIĘ TYM ZAJMIJ 

 
Z objawienia Sługi Bożego ks. Dolindo Ruotolo 

 

„Gdy zobaczysz, że twoja dolegliwość zwiększa się 

zamiast się zmniejszać, nie martw się, zamknij 

oczy i z ufnością powiedz Mi: „Bądź wola Twoja, 

Ty się tym zajmij!” Mówię ci, że zajmę się tym, że 

wdam się w tę sprawę jak lekarz, a nawet, jeśli 

będzie trzeba, uczynię cud.                      .        

Widzisz, że sprawa ulega pogorszeniu? Nie trać 

ducha! zamknij oczy i mów: „Ty się tym zajmij” 

Mówię ci, że zajmę się tym i że nie ma 

skuteczniejszego lekarstwa nad moją interwencję 

miłości. Zajmę się tym jedynie wtedy, kiedy 

zamkniesz oczy. Nie możecie spać, wszystko 

chcecie oceniać, wszystkiego dociec, o wszystkim 

myśleć i w ten sposób zawierzacie siłom ludzkim 

albo – gorzej – ufacie tylko interwencji człowieka. 

A to właśnie stoi na przeszkodzie moim słowom i 

memu przybyciu.                   .  

Och! Jakże pragnę tego waszego zawierzenia, by 

móc wam wyświadczyć dobrodziejstwa i jakże 

smucę się widząc was wzburzonymi. Szatan 

właśnie do tego zmierza: aby was podburzyć, by 

ukryć was przed moim działaniem i rzucić na 

pastwę tylko ludzkich poczynań. Przeto ufajcie 

tylko Mnie, oprzyjcie się na Mnie, zawierzcie Mnie 

we wszystkim. Czynię cuda proporcjonalnie do 

waszego zawierzenia Mnie, a nie proporcjonalnie 

do waszych trosk. Kiedy znajdujecie się w 

całkowitym ubóstwie, wylewam na was skarby 

moich łask. Jeżeli macie swoje zasoby, nawet 

niewielkie lub staracie się je posiąść, pozostajecie 

w naturalnym obszarze, a zatem podążacie za 

naturalnym biegiem rzeczy, któremu często 

przeszkadza szatan. Żaden człowiek rozumujący 

tylko według logiki ludzkiej nie czynił cudów. Lecz 

na sposób Boski działa ten, kto zawierza Bogu. 

Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz 

z zamkniętymi oczami duszy: Jezu, Ty się tym 

zajmij! Postępuj tak we wszystkich twoich 

potrzebach. Postępujcie tak wszyscy, a zobaczycie 

wielkie, nieustanne i ciche cuda. To wam 

poprzysięgam na moją miłość!                       .   

Nie ma skuteczniejszej Nowenny od tej: „Och Jezu, 

oddaję się Tobie, Ty się tym zajmij” 

„Trwajcie w Miłości Mojej… jeśli trwać będziecie 

we Mnie i trwać będą w was Moje Słowa, proście o 

cokolwiek byście chcieli, a będzie wam dane” (Jan 

15). 
Bł. Sługa Boży Dolindo Ruotolo, (1882-1970) tercjarz 

franciszkański. 

Apostoł Trzeźwości 
 Niecodziennik Nr 1/2017 

 
www.MateuszTalbot.pl  
www.facebook.com/SlugaBozyMateuszTalbot 

 

 

 
Jezus Zmartwychwstał 

Alleluja ! 
Wielu Łask Bożych, 

czasu spędzonego z Rodziną 
Wiary, Nadziei i Miłości 

Umocnienia w wierze i w drodze 
abstynencji 

                                          życzy Redakcja 
 

 
 

      Drodzy Czytelnicy! 

 
  Witamy na łamach niecodziennego niecodziennika Apostoł Trzeźwości poświęconego postaci 

Czcigodnego Sługi Bożego Mateusza Talbota. Pomysł na wydawanie niecodziennika przyszedł z 

natchnienia Ducha Świętego bardzo spontanicznie 3 kwietnia tego roku. 

Gazetka ta wydawana „od czasu do czasu” będzie prezentowała postać 

Sługi Bożego oraz poruszała tematy związane z abstynencją. 

Zapraszamy do lektury oraz czekamy na uwagi, sugestie i propozycje 

pod adresem mailowym: mateusztalbot@wp.pl .  
 

 

W numerze między innymi: 

Święty Jan Paweł II a Mateusz Talbot 

Mateusz Talbot – droga do trzeźwości 

Jezu Ty się tym zajmij                          Przeczytałeś? Przeczytałaś? Podaj dalej! 

http://www.mateusztalbot.pl/
http://www.facebook.com/SlugaBozyMateuszTalbot


MATEUSZ TALBOT 

DROGA DO TRZEŹWOŚCI 
 
Obecny poziom rozpicia społeczeństwa polskiego 

porównywany jest do czasów zaborów (1772-1981). 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia z 

2011 roku, statystyczny Polak, powyżej piętnastego 

roku życia wypija 13,3 litrów czystego spirytusu. 

Stanęliśmy w obliczu podstępnej plagi społecznej, 

która rozlewa się na całą Polskę podsycana przez 

wielkie interesy gospodarcze, a niekiedy również 

polityczne. Wiele istnień ludzkich ulega zagładzie. 

Rodziny naznaczone i bezpośrednio dotknięte tym 

smutnym zjawiskiem, nie odczuwają dostatecznej 

pomocy czy ochrony społecznej. Widoczne jest u 

rządzących i w społeczeństwie ogólne zobojętnienie 

na zagrożenie alkoholizmem, zwłaszcza na liczbę 

rozwodów spowodowanych pijaństwem oraz prawie 

zupełny brak abstynencji wśród młodzieży. 

 Konieczna jest odnowa społeczno-moralna 

w naszym Narodzie. Wiąże się to z ukazywaniem 

zagrożeń wynikających z pijaństwa, jego korzeni 

oraz – co jest niezmiernie ważne – wskazaniem 

kierunków pokonywania pijaństwa.  

 Wielka idea odnowy potrzebuj ludzi, a 

ludzie potrzebują organizacji. Dlatego też bardzo 

dobrze się stało, że na ziemiach Polski umacnia się 

Ruch Trzeźwościowy. Tworzą go uczestnicy 

rekolekcji trzeźwościowych, przedstawiciele 

samorządów, szkół, organizacji trzeźwościowych i 

wiele ludzi dobrej woli, którzy poświęcają się dla 

dobra wspólnego Polski. 

 W Ruchu Trzeźwości powstała inicjatywa 

upowszechniania wzorców trzeźwości. Uznano, że 

pozytywne przykłady trzeźwego życia są inspiracją 

dla nowego i powszechnego poświęcania się na rzecz 

trzeźwości. 

 Niniejszy cykl artykułów Pt. „Droga do 

trzeźwości” będzie przybliżać życie Irlandczyka, 

Mateusza Talbota. Był alkoholikiem, po nawróceniu 

– abstynentem i apostołem trzeźwości, obecnie – 

Sługą Bożym (trwa jego proces beatyfikacyjny) i 

Patronem Ruchu Trzeźwości. Cykl artykułów w 

oparciu o książkę „Droga do trzeźwości. Mateusz 

Talbot – alkoholik, abstynent, apostoł trzeźwości” 

wydanej przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu 

im. Brata Krystyna z Gorzowa Wielkopolskiego.  

 

ZARASZAMY NA STRONĘ 
www.MateuszTalbot.pl 

Modlitwa o uzdrowienie nałogów: z 

nikotyny, narkotyków, alkoholu, dopalaczy, 

leków: 

Jeżeli doświadczyłeś/aś uzależnienia od 

papierosów, narkotyków, alkoholu, 

dopalaczy czy leków wzbudź w swoim 

wnętrzu szczerą intencję uzdrowienia.                        
.  

Przychodzę do Ciebie, Duchu Święty, po ratunek. 

Wyzwól mnie z przywiązania do papierosów, 

narkotyków, alkoholu, dopalaczy, leków, … 

(wymień uzależnienie dotyczące tylko Ciebie). Chcę 

je na zawsze odrzucić od siebie i nigdy do niego nie 

wracać. Wiesz, że własnymi siłami nie mogę zerwać 

z nałogiem. Uzdrów mnie z przyczyn sięgania po … 

(wymień swoje uzależnienie). Oczyść moje intencje. 

Wzmocnij moją słabą wolę. Uwolnij od skutków, 

które to uzależnienie spowodowało. Napełnij mnie 

odwagą pójścia pod prąd obiegowym opiniom. 

Umocnij we mnie pragnienie życia w wewnętrznej 

wolności. Pomóż pokonywać Twoją mocą napięcia 

ciała i niewłaściwe pragnienia. Napełniaj mnie 

Bożym Słowem przez czytanie Pisma św. i płynącą z 

Eucharystii Bożą miłością, której mi stale brakuje. 

Kształtuj moje wnętrze i naucz mnie stawiać sobie 

wymagania. Wierzę, że z Twoją pomocą stanę się 

człowiekiem nie tylko wolnym, ale i oddanym do 

Twojej dyspozycji. Pomóż mi jednak zachować  

taką czujność, aby nie ulegać pokusom. Amen. 

 

 
Rysunek przedstawiający 

Sługę Bożego Mateusza Talbota 

 

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II  

A MATEUSZ TALBOT 
 

Nasz Święty Papież znał dobrze postać Sługi Bożego. Niewiele 

osób wie, że był gorącym orędownikiem beatyfikacji Mateusza 

Talbota. Do beatyfikacji miało dojść w trakcie pielgrzymki Papieża 

do Irlandii w rodzinnym mieście Sługi Bożego, Dublinie. 

Beatyfikacja miała odbyć się w 1981r. jako część obchodów 90 

rocznicy encykliki Papieża Leona XIII „Rerum novarum” zwanego 

„Papieżem robotników”. Sprawa cudu za wstawiennictwem Sługi 

Bożego nie była jednak wystarczająco zaawansowana.  

Obecnie czekamy na cud za pośrednictwem Sługi Bożego Mateusza 

Talbota, który pozwoli zakończyć pozytywnie proces beatyfikacji. 

Módlmy się poniższą modlitwą o beatyfikację by nastąpiła w 

niedługim czasie i byśmy już niebawem mogli się cieszyć 

orędownictwem oraz wielkim wsparciem BŁOGOSŁAWIONEGO 

MATEUSZA TALBOTA.    

                      .      

GDZIE SZUKAĆ 

POMOCY? 
 

       OŚRODEK APOSTOLSTWA 

TRZEŹWOŚCI w Zakroczymiu: tel. 

022/ 785 22 08; od 8. do 12. i od 13. do 

16; spotkania i rekolekcje dla 

alkoholików trzeźwiejących i ich rodzin 

(w tym DDA - Dorosłych Dzieci 

Alkoholików oraz dzieci w wieku od 12 

do 18 lat); szkolenia dla osób 

pomagających zawodowo innym;  

     KLUB INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE, ul. 

Poznańska 38: od 8 do 22 może przyjść 

każdy trzeźwiejący alkoholik 
potrzebujący wsparcia.  

     LICHEŃSKIE CENTRUM 

POMOCY RODZINIE I OSOBOM 

UZALEŻNIONYM: tel. 0 63/ 270 81 

32.; udziela informacji o mityngach grup 

AA, Al-Anon (rodzin alkoholików) i 

DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików), 

poradniach leczenia uzależnień, 

organizuje rekolekcje oraz 

Ogólnopolskie Spotkania Środowisk 

Trzeźwościowych "Mityng pod 

gwiazdami" - w ostatni weekend lipca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego 

Mateusza Talbota  

 Panie, Ty w swoim słudze Mateuszu 

Talbocie dałeś nam wspaniały przykład 

zwycięstwa nad nałogiem, gorliwego 

wypełniania obowiązków i głębokiej czci 

Najświętszego Sakramentu.  

Niech jego życie wypełnione modlitwą i 

pokutą doda nam odwagi, byśmy 

podejmowali nasze krzyże i naśladowali 

naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa 

Chrystusa.  

Ojcze, jeśli jest Twoją wolą, by umiłowany 

Twój sługa został wywyższony przez 

Kościół Święty, daj nam poznać moc jego 

wstawiennictwa przez łaski, których nam 

udzielisz za jego przyczyną. 

Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana 

naszego. Amen. 
 


