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niecodziennik

W WYDANIU

MODLITWA O
BEATYFIKACJĘ SŁUGI
BOŻEGO

Serdeczne
Szczęść Boże
Słowo od Redakcji
Dosyć nieplanowanie po trzech latach od ostatniego
wydania Apostoła Trzeźwości powrócił pomysł, aby

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

kontynuować

KS. LESZKA

w nowej, bardziej profesjonalnej formie, z nowymi

MARCINIAKA

wydawanie

niecodziennika

poświęconego Słudze Bożemu Mateuszowi Talbotowi,
pomysłami, i co najważniejsze w kolorowej szacie
graficznej. Ostatnie wydanie z sierpnia 2017 roku
było jeszcze czarno-białe. Od tego czasu wiele się

ROCZNICA URODZIN
MATEUSZA TALBOTA

zmieniło. Wiele materiałów o Słudze Bożym dotarło
do zainteresowanych zarówno w Polsce jak i na
świecie,

a

także

zaniesiono

beatyfikację

Sługi

Bożego.

wiele

Niech

modlitw

ten

o

skromny

niecodziennik przybliża czytelnikom postać Mateusza
Talbota.

MATERIAŁY ZE SŁUGĄ
BOŻYM NA POMORZU

Miłej lektury i wielu Bożych Łask przez
wstawiennictwo Sługi Bożego Mateusza Talbota.
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Błogosławieństwo
od ks. Leszka Jana
Marciniaka
W Wielkanocny Poniedziałek 13.04.2020 r.
Kochani, na ten trudny, po ludzku sądząc, czas,
potrzebujemy mocy od Pana i jego łaski, aby tak jak
Mateusz Talbot umieć odczytać znaki czasu, dlatego
proszę abyśmy zjednoczyli się na modlitwie.
Niech wzorem będzie dla nas Czcigodny Sługa Boży
Mateusz

Talbot,

który

zaufał

Panu

bez

reszty.

Dlatego w duchu jedności na modlitwie niech nam
błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch
Święty, a Pan Zmartwychwstały niech nas prowadzi
i umacnia swoimi łaskami.

2.05.2020 - rocznica
urodzin Mateusza
Talbota
Mateusz Talbot, przyszły kandydat
na

ołtarze

Kościoła

Katolickiego,

urodził się w Dublinie 2 maja 1856
roku w rodzinie Elżbiety i Karola
Talbotów. W tym dniu dublińczycy
świętowali

zakończenie

wojny

krymskiej i zawarcie pokoju między
Królową

Wiktorią

i

Carem

Aleksandrem II.
Drugi z potomków państwa Talbot, narodzony trzy lata po ich ślubie, został ochrzczony przez
księdza Jamesa Mulligana. Chrzest odbył się 5 maja w Katedrze Najświętszej Maryi Panny przy
ulicy Marlboro. Karol Talbot i Elżbieta z domu Bagnall, byli małżeństwem od trzech lat, gdy
na świat przyszedł Mateusz. Od przynajmniej trzech pokoleń rodzina Mateusza zamieszkiwała
Dublin, gdyż zarówno jego ojciec, jak i dziadek i pradziadek byli pracownikami w dublińskich
portach.
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MODLITEWNIK MATEUSZA TALBOTA

Modlitwa o beatyfikację
Sługi Bożego
Mateusza Talbota
Boże, Ty w swoim słudze Mateuszu Talbocie dałeś
nam wspaniały przykład zwycięstwa nad nałogiem,
gorliwego wypełniania obowiązków i głębokiej czci
Najświętszego Sakramentu. Spraw, aby jego życie,
wypełnione modlitwą i pokutą, dodawało nam odwagi,
tak byśmy podejmowali własne krzyże i naśladowali
naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Który żyje
i króluje na wieki wieków. Ojcze, jeśli jest Twoją wolą,
by Sługa Boży Mateusz Talbot został wyniesiony
przez Kościół do chwały ołtarzy, daj nam poznać moc
jego wstawiennictwa dzięki łaskom, jakich nam
udzielisz przez jego przyczynę. Amen.
IMPRIMATUR
Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej
z dnia 20.03.2019 r.Nr 374(K)2019

Jak możesz być samotny mając Jezusa w Najświętszym Sakramencie?
SŁUGA BOŻY MATEUSZ TALBOT
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Materiały ze Sługą
Bożym Mateuszem
Talbotem na
Pomorzu
Fotorelacja
Pod koniec lutego 2020 r. materiały ze Sługą Bożym Mateuszem Talbotem dotarły do wielu
parafii na Pomorzu. Oto kilka z miejsc.
Bazylika Archikatedralna w Gdańsku-Oliwie

Kościół Farny pw. Św. Piotra i Pawła w Pucku

Kościoła Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny w Jastarni

Parafia Św. Anny w Chałupach

Zapraszamy do włączenia się w wydawanie i kolportaż Apostoła Trzeźwości.
Propozycje tematów i gotowe artykuły można przesyłać na adres mailowy:
mateusztalbot@wp.pl

