Historia miesiąca trzeźwości
Miesiąc trzeźwości – obchodzony corocznie w
sierpniu czas, w którym Kościół katolicki w Polsce
zachęca wiernych (i nie tylko) do całkowitej
abstynencji od alkoholu. Kościół zachęca wszystkich
Polaków o świadectwo powstrzymania się od picia z
motywów religijno-moralnych, wychowawczych i
patriotycznych.
Sierpień jako miesiąc trzeźwości jest przeżywany od
1984 roku. Wybrano sierpień ze względu na
szczególne czczenie i „nagromadzenie” świąt
maryjnych w tym czasie. Również w dniu 26 sierpnia
1956 roku w święto Matki Bożej Częstochowskiej, w
dzień odnowienia Jasnogórskich Ślubów Narodu
jedno z przyrzeczeń brzmiało: „Przyrzekamy
wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności,
marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości”. Stąd też
zachęta do podjęcia choćby miesięcznej abstynencji.
(Wikipedia)

Ze skarbnicy midraszy
Szatan pomaga zasadzić winnicę
Kiedy Noe przystąpił do pracy nad założeniem
winnicy, zjawił się szatan i stanąwszy obok zagadnął
go:
— Co sadzisz?
— Winnicę.
— Jaka jest korzyść z winnicy?
— Winnica rodzi słodkie owoce. Są smaczne zarówno
jako świeże, jak suszone. Można z nich zrobić wino, a
wino, jak wiadomo, napawa serce radością.
— Skoro tak — powiedział szatan — pomogę ci w
pracy. Będziemy wspólnikami.
— Dalibóg, świetnie! — rzekł Noe.
I co wtedy zrobił szatan? Przyprowadził owcę i
zarżnął
ją
tuż
pod
winnym
krzewem.
Potem sprowadził lwa i zabił go w tym samym
miejscu. Następnie przytaszczył świnię i to samo
zrobił. Na koniec przyprowadził małpę i pod tym
samym winnym krzewem pozbawił ją życia. I krew
wszystkich zabitych zwierząt rozlała się po winnicy, a
ziemia ogrodowa nasiąkła i upiła się nią.
Dla Noego był to znak, że człowiek, który wypija
jeden kieliszek, zachowuje się jak owieczka. Stoi
sobie niewinnie i spokojnie i pozwala się strzyc. Jeśli
wypije drugi kieliszek, czuje się mocny jak lew.
Kiedy zaś przebiera miarkę, upodabnia się do świni,
która tarza się w błocie, a kiedy mocno już uderza w
gaz, wtedy jest podobny do małpy. Skacze, tańczy i
nie wie, co robi.
.
(autor nieznany)

92 rocznica śmierci Sługi
Bożego Mateusza Talbota
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7 czerwca 2017r. obchodziliśmy 92 rocznicę
śmierci Sługi Bożego.
z książki: sir Joseph Glynn
Mateusz Talbot
Życiorys świątobliwego robotnika
W niedzielę św. Trójcy 7 czerwca 1925 roku
udał się na wczesną Mszę św. i powrócił na
śniadanie, jak zwykle wychodząc z domu już na
zawsze po 9-ej godzinie by dojść do kościoła
Zbawiciela OO. Dominikanów, co wymagało 15
do 20 minut czas. Po lewej stronie uliczki,
prowadzącej do kościoła znajduje się chodnik
dla pieszych, a po prawej stronie, w połowie
drogi, znajduje się wielki magazyn, własność
pani Anny Keogh. Mateusz Talbot szedł
chodnikiem dla pieszych, gdy pani Keogh
wychodząc właśnie z bramy sąsiadującej z jego
magazynem, zobaczyła, że pada na ziemię.
Zawołała swego syna i oboje pobiegli do niego,
podnieśli go i zanieśli do sieni obok magazynu, z
którego właśnie wyszła. Widząc, że jest bardzo
blady i niezdolny przemówić ani słowa, weszła
do sklepu i przyniosła wody. Gdy podniosła mu
głowę, by dać mu napić się wody, zrozumiała, że
nie było to omdlenie, ale że Mateusz umiera.
Gdy przytknęła szklankę z wodą do jego ust,
powiedziała: "Mój biedaku, idziesz do nieba".
Mateusz Talbot otworzył oczy i spojrzał na nią
poważnie, ale nic nie przemówił. Opuścił znowu
głowę a gdy ona wyjęła podtrzymującą rękę,
skonał.

Z OBRAZKIEM Z MODLITWĄ O BEATYFIKACJĘ
SŁUGI BOŻEGO MATEUSZA TALBOTA
www.MateuszTalbot.pl
www.facebook.com/SlugaBozyMateuszTalbot

Sierpień – miesiąc trzeźwości
Drodzy Czytelnicy!
Miło nam oddać w Państwa ręce trzeci numer niecodziennika „Apostoł Trzeźwości”.
W tym wakacyjnym czasie poruszamy kilka ważnych tematów.
Wspominamy 92 rocznicę śmierci Sługi Bożego Mateusza Talbota,
przypominamy o tym, iż od wielu lat miesiąc sierpień jest miesiącem trzeźwości, a także informujemy o
miejscach, gdzie ostatnio udało się dotrzeć z materiałami o Mateuszu Talbocie.
Przyjemnej wakacyjnej lektury.

Granby Lane – miejsce śmierci Sługi Bożego Mateusza Talbot

Przeczytałaś? Przeczytałeś? Podaj dalej!

NOWA IKONA SŁUGI
BOŻEGO MATEUSZA
TALBOTA
Poniżej przedstawiamy przepiękny efekt pracy
i wielkiego talentu od Boga Pani Danuty
Jęczmyk OV. Wszystkich zainteresowanych
pracami Pani Danuty serdecznie zapraszam na
stronę internetową i facebooka.
www.pracowniafides.com.pl
facebook.com/FidesPracownia

SŁUGA BOŻY MATEUSZ
TALBOT W SANKTUARIUM
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W
PŁOCKU

Gdy zapytacie mnie co to jest Łaska, odpowiem wam, że Łaska jak ją określają uczeni, jest
uczestniczeniem w Bożej naturze, którą jest Bóg, Świętość, Czystość i Wielkość i przez
którą człowiek podnosi się z niskości i błota, jakie odziedziczył po Adamie.
Sługa Boży Mateusz Talbot

W pierwszy czwartek czerwca (1.06) w
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku w
trakcie wieczornego czuwania w intencji osób
uzależnionych rozdawane były materiały,
obrazki, życiorysy, medaliki Sługi Bożego
Mateusza Talbota.
.
Serdeczne podziękowania dla Ks. Rektora
Andrzeja Pieńdyka za pomoc w kolportażu
materiałów.

MATEUSZ TALBOT W
„SŁOWIE WŚRÓD
NAS”
Dzięki
uprzejmości
wydawnictwa
PROMIC na stronie internetowej
www.mateusztalbot.pl zamieszczono dwa
artykuły poświęcone Słudze Bożemu
Mateuszowi Talbotowi, które zostały
opublikowane w "Słowie wśród nas".
Zapraszamy do odwiedzenia strony
Wydawnictwa: www.wydawnictwo.pl

WYŚLIJ PROŚBĘ ZA
WSTAWIENNICTWEM
SŁUGI BOŻEGO
MATEUSZA TALBOTA

Dzięki uprzejmości Pawła Rakowskiego obrazki z
modlitwą o beatyfikację Sługi Bożego Mateusza
Talbota 22 maja 2017r. trafiły do Libanu do grobu
i pustelni św. Charbela.

W dniu 14 czerwca obrazki z modlitwą o
beatyfikację Sługi Bożego Mateusza Talbota
otrzymał były Nuncjusz Apostolski Arcybiskup
Józef Kowalczyk.

Dzięki uprzejmości Pani Joli obrazki z modlitwą o
beatyfikację
oraz medaliki z wizerunkiem Sługi Bożego Mateusza
Talbota. trafiły do Medjugorie.

Na stronie (w języku angielskim)
http://www.matttalbot.ie/petitions.htm
istnieje możliwość złożenia swoich próśb
za wstawiennictwem Sługi Bożego
Mateusza Talbota

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.
------------------------------------------

ARCHIWALNE
NUMERY APOSTOŁA
TRZEŹWOŚCI
ARCHIWALNE NUMERY
„APOSTOŁA TRZEŹWOŚCI” W
WERSJI ELEKTRONICZNEJ
DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE
INTERNETOWEJ
www.mateusztalbot.pl

REDAKCJA NIECODZIENNIKA „APOSTOŁ
TRZEŹWOŚCI”
MAIL: mateusztalbot@wp.pl

"Przede wszystkim muszę wziąć pod uwagę interes duszy"
Sługa Boży Mateusz Talbot

