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Słowo od Redakcji

- JOHN MULVANY
Rozpoczyna się czerwiec, miesiąc poświęcony
Sercu Pana Jezusa. Jest to też miesiąc, w którym

OJCIEC ŚWIĘTY
FRANCISZEK W DUBLINIE

(7.06) wspominamy odejście do Pana Sługi Bożego
Mateusza Talbota. W tym roku jest to wspomnienie
wyjątkowe. Ze względu na ruchomy termin świąt, 7
czerwca przypada w Niedzielę Trójcy Świętej. W to
właśnie Święto, Mateusz Talbot odszedł do Pana 95

WIGILIA ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO W
NIEPOKALANOWIE

lat temu.
Miłej lektury i wielu Bożych Łask przez
wstawiennictwo Sługi Bożego Mateusza Talbota.
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W drodze na Mszę
Lata ciężkiej fizycznie pracy nadwyrężyły zdrowie i
siły

Mateusza

Talbota.

Na

kilka

miesięcy

przed

śmiercią wrócił do swoich obowiązków po prawie
dwuletniej chorobie serca. Siódmego czerwca jak co
dzień udał się na poranną Mszę świętą. Zgodnie z
zaleceniem lekarzy, po Mszy wrócił do domu, zjadł
śniadanie i udał się na kolejną Mszę do kościoła
Dominikanów. O godzinie 9.40 będąc kilka minut
drogi od kościoła upadł na ulicy Granby. W kilka
minut dookoła Mateusza zebrała się grupka osób,
które

zainteresowały

się

starszym

panem,

który

upadł na ulicy. Okazało się, że Mateusz odszedł do
Pana. Jego ciało zabrano do szpitala. Tam jego
tajemnica wyszła na jaw. Podczas przygotowywania
ciała do pochówku, odkryto łańcuchy, które Mateusz
przez lata nosił w pokutnych celach.

Granby Lane - kiedyś i dziś
Ulica

Granby,

historyczne

zdjęcie przedstawiające ulicę,
na

której

Talbot,

umarł

oraz

znajduje

się

budynku,

w

Mateusz

tablica,
obecnie
miejscu

która
na
gdzie

zmarł.

John Mulvany, sąsiad Mateusza, o ich ostatnim spotkaniu
“Wyglądał tak słabo, że zasugerowałem mu by nie szedł bez odpoczynku.
Uśmiechnął się, powiedział, że ‘czuje się dobrze i idzie do kościoła św. Dominika’. Czekałem aż
skręci za rogiem Great Charles Street. To był ostatni raz jak widziałem Mateusza żywego.
Miałem zamiar iść za nim, ale znając go, że był mężczyzną, któremu można by zwracać uwagę.
Zamiast tego poszedłem na Mszę do kościoła przy Gardiner Street”.
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Ojciec Święty
Franciszek oddał hołd
relikwiom Mateusza
Talbota
Na ten dzień czekano wiele lat

25

Sierpnia

2018

roku

był

dniem, który wielu czcicielom
Sługi

Bożego

na

długo

zostanie w pamięci.
W sobotę 25 Sierpnia 2018 r. o godzinie 15.25 przed kościołem Matki Bożej
z Lourdes w Dublinie, Papież Franciszek oddał hołd relikwiom Czcigodnego
Sługi Bożego Mateusza Talbota,Ucałował krzyż, który należał do Mateusza
Talbota. W kościele znajduje się grób z doczesnymi szczątkami Sługi
Bożego.
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Wigilia Zesłania Ducha
Świętego:
Materiały ze Sługą Bożym
Mateuszem Talbotem w
Niepokalanowie
W sobotę 30 maja, w Wigilię Zesłania
Ducha

Świętego,

materiały

ze

Sługą

Bożym Mateuszem Talbotem dotarły do
Niepokalanowa.

Czy wiecie, że w trakcie budowy kaplicy adoracji u
stóp

Matki

Bożej

zamurowano

intencje,

między

innymi o rychłą beatyfikacje i kanonizacje Mateusza
Talbota.

Modlitwa św. Augustyna do Ducha Świętego
Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał.Przymuszaj mnie, abym
święcie postępował.Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte.Umacniaj
mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy
nie utracił.
Redakcja niecodziennika: mateusztalbot@wp.pl

