Litania Loretańska
do Najświętszej Maryi Panny
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
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.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko Miłosierdzia,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,
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, święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.
Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim,
cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za
wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze
Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz
wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.
Pod Twoją obronę…

DROGA DO TRZEŹWOŚCI
Dzieciństwo
Mateusz Talbot urodził się w Dublinie 2
maja 1856 roku. Pochodził z wielodzietnej
rodziny. Był drugim z dwanaściorga dzieci
Charlesa i Elizabeth Talbotów. Do ósmego roku
życia był dzieckiem wesołym i psotnym. W 1864
roku państwo Talbot postanowili posłać swojego
syna do szkoły. Ponieważ nie było wówczas
obowiązku powszechnego nauczania a w szkołach
państwowych usiłowano często odsuwać dzieci od
wiary katolickiej, wierzący rodzice oddawali
swoje dzieci do prywatnych szkół katolickich. Do
jednej z nich trafił Mateusz. Spędził w szkole
tylko dwa lata – od czerwca 1864 do czerwca
1865 roku i od maja 1867 do maja 1868 roku. W
tym czasie nauczył się czytać, pisać i liczyć.
Otrzymał też dobre przygotowanie religijne, które
umożliwiło mu przystąpienie do Sakramentów:
Pokuty, Komunii Świętej i Bierzmowania.
.
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Maj – miesiąc Matki Bożej

Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!

Drodzy Czytelnicy!
Miło nam oddać w Państwa ręce drugi numer niecodziennika „Apostoł
Trzeźwości”. Mamy nadzieję, że lektura tego numeru zachęci Państwa do
refleksji na temat Nabożeństwa Majowego, tak często odmawianego przy
przydrożnych kapliczkach, a także do zainteresowania się setną rocznicą
objawień Matki Bożej w Fatimie. Wszystkich, którzy nie mieli okazji zapoznać
się z numerem pierwszym zapraszamy na stronę www.mateusztalbot.pl, gdzie
można pobrać numer archiwalny.

Przeczytałeś? Przeczytałaś? Podaj dalej!

HISTORIA
NABOŻEŃSTWA MAJOWEGO

FATIMA – SETNA ROCZNICA
OBJAWIEŃ

Rodowód tych nabożeństw jest znacznie wcześniejszy niż
się powszechnie uważa. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni
na cześć Matki Bożej było znane już na Wschodzie w V
wieku. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako
miesiąc Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopiero na
przełomie XIII i XIV w. powstał pomysł, aby miesiąc ten
poświęcić Maryi. Pierwszym, który rzucił taką myśl, był
król hiszpański Alfons X. Władca ów zapraszał do udziału
w nabożeństwach majowych, sam często brał w nich udział
i swoim poddanym zalecał gromadzenie się w porze
wieczornej na modlitwy wokół figur Matki Bożej.
Dominikanin bł. Heinrich Seuse, uczeń Jana Eckharta i
przyjaciel Jana Taulera, znanych mistyków średniowiecza,
wyznał, że jako chłopiec zbierał w maju kwiaty i niósł je do
stóp Matki Bożej. Lubił pleść z kwiatów wieńce i kłaść je
na głowę figur Bożej Rodzicielki. Matka Boża nagrodziła
go za to wizją chwały, jaką odbiera od Aniołów. W roku
1549 ukazała się w Niemczech książeczka pod tytułem Maj
duchowy, gdzie po raz pierwszy maj został nazwany
miesiącem Maryi. W żywocie św. Filipa Nereusza czytamy,
że gromadził on dziatwę przy figurach i obrazach Matki
Bożej, śpiewał z nimi pieśni, zbierał kwiaty i zachęcał do
składania ku Jej czci kwiatów, duchowych ofiar i
wyrzeczeń. Nowicjusze dominikańscy we Fiesole (w latach
1677-1709) w maju gromadzili się przed wizerunkiem
Najświętszej Maryi i czcili ją muzyką, śpiewem i
składaniem duchowych wyrzeczeń. Jednakże za autora
właściwych nabożeństw majowych historycznie uważa się
jezuitę, o. Ansolani (1713). On to w kaplicy królewskiej w
Neapolu codziennie w maju urządzał koncert pieśni ku czci
Bożej Matki, który kończył się błogosławieństwem
Najświętszym Sakramentem.
Za największego apostoła nabożeństw majowych uważa
się jezuitę, o. Muzzarelli. W roku 1787 wydał on broszurkę,
w której propagował nabożeństwo majowe. Co więcej
rozesłał ją do wszystkich biskupów Italii. Sam w Rzymie
zaprowadził to nabożeństwo w słynnym kościele zakonu Il
Gesù mimo że zakon wtedy formalnie już nie istniał,
zniesiony przez papieża Klemensa XIV w roku 1773.
Odprawiał on również nabożeństwo majowe w Paryżu,
gdzie towarzyszył papieżowi Piusowi VII w podróży na
koronację Napoleona Bonaparte. Pius VII nabożeństwo
majowe obdarzył odpustami. Dalsze odpusty do
nabożeństwa majowego – na które składa się Litania
Loretańska do Najświętszej Maryi Panny, nauka kapłana
oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem –
przypisał w 1859 roku papież bł. Pius IX. W połowie XIX
wieku nabożeństwo majowe przyjęło się w prawie
wszystkich krajach.
.
Źródło: Wikipedia

W tym roku 13 maja będziemy obchodzić setną
rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. W chwili
objawień Najświętszej Maryi Panny, Łucja de Jesus,
Franciszek i Hiacynta Marto mieli po dziesięć, dziewięć
i siedem lat. Cała trójka mieszkała w Aljustrel, w
miejscu należącym do parafii fatimskiej. Objawienia
miały miejsce na małym skrawku ziemi należącym do
rodziców Łucji, nazywanym Cova da Iria, i znajdującym
się dwa i pół kilometra od Fatimy na drodze do Leirii.
Matka Boża ukazała się im na krzewie zwanym ilex,
będącym karłowatą odmianą dębu, mierzącym nieco
ponad metr wysokości.
.
Matka Boża podczas objawień w 1917 roku przekazała
trojgu pastuszkom trzy tajemnice, zwane tajemnicami
fatimskimi. W pierwszym objawieniu przekazana przez
Maryję tajemnica dotyczyła ustanowienia nabożeństwa
do Niepokalanego poczęcia Maryi, które miało być
odkupieniem przez ludzi swych przewin wobec
Dziewicy. W kolejnej tajemnicy dzieci dowiadują się o
piekle, do którego trafiają dusze grzeszne. Maryja
wieszczyła wówczas apokalipsę drugiej wojny
światowej, głód w wielu rejonach świata, uciski
Kościoła na dużą skalę i znieważanie osoby papieża. Jej
prośbą było poświęcenie jej Rosji oraz o przyjmowanie
Komunii w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Trzecia
tajemnica w całej swej postaci znana jest tylko
papieżom. Jej fragment ujawniony został przez Jana
Pawła II w 2000 roku. Była w nim mowa o białym
kapłanie, który pada od pocisku z broni palnej.
.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ
www.MateuszTalbot.pl

ZAPROSZENIE
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA IX SPOTKANIE Z MATEUSZEM TALBOTEM W PŁOCKU
TRZEPOWIE 27 MAJA 2017
GODZ. 14 – MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI BEATYFIKACJI SŁUGI BOŻEGO MATEUSZA TALBOTA
GODZ. 15 – ZAMYŚLENIA
GODZ. 16 – AGAPA
Parafia św. Aleksego Płock Trzepowo, ul. Krzywa 15

MATEUSZ TALBOT A
MATKA BOŻA

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego
Mateusza Talbota

Przez dwanaście lat matka
Mateusza
Talbota
Elżbieta
mieszkała wraz z Mateuszem po
przeprowadzeniu się do niego.
Cieszyła się, że dzięki swoim
gorliwym modlitwom na różańcu
Mateusz zmienił swoje życie.
Nieraz w nocy widziała go
modlącego się do Matki Bożej.
Kiedyś zdradził swojej matce, "Nikt
nie wie, jak dobra jest dla mnie
Maryja Królowa".
Gdy Mateusz Talbot miał dwa
lata, w 1858 roku Matka Boża
ukazała się Św. Bernadecie w
Lourdes prosząc o modlitwę i
pokutę.
Gdy Sługa Boży Mateusz Talbot
miał sześćdziesiąt jeden lat Matka
Boża ukazała się dzieciom w
Fatimie. W tym roku będziemy
obchodzić setną rocznicę objawień
w Fatimie.

Panie, Ty w swoim słudze Mateuszu
Talbocie dałeś nam wspaniały przykład
zwycięstwa nad nałogiem, gorliwego
wypełniania obowiązków i głębokiej czci
Najświętszego Sakramentu.

INSTRUKCJA
„OBSŁUGI” RÓŻAŃCA

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.
SZERZENIE KULTU SŁUGI BOŻEGO
Dzięki uprzejmości Pana Dawida, czciciela Sługi
Bożego Mateusza Talbota darmowe materiały o
Mateuszu Talbocie trafiły do kościołów w Norwegii,
gdzie odprawiane są Msze Św. dla Polonii.
Dzięki uprzejmości Pani Joli darmowe materiały o Słudze
Bożym Mateuszu Talbocie trafiły do Medjugorje.
Serdeczne Bóg zapłać za pomoc w kolportażu materiałów.

Jeżeli i Ty chciałbyś/chciałabyś włączyć się w
akcję szerzenia informacji o Słudze Bożym
Mateuszu Talbocie pisz na adres mailowy:
mateusztalbot@wp.pl

