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45 ROCZNICA TRAKTATU
O HEROICZNOŚCI CNÓT

MATEUSZA TALBOTA

Słowo od Redakcji
Trzeciego października obchodzimy 45. rocznicę
ogłoszenia Traktatu o heroiczności cnót Mateusza
Talbota.
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Mateuszowi

SŁUGA BOŻY

Talbotowi został nadany tytuł Czcigodnego Sługi

- KTO TO TAKI?

Bożego. Działo się to w roku, w którym obchodzono

BIOGRAFIA MATEUSZA

50. rocznicę śmierci Mateusza Talbota.
Z radością informujemy także, że jest już dostępna
biografia Sługi Bożego Mateusza Talbota.

TALBOTA

www.ksiazka.mateusztalbot.pl

WWW.MATEUSZTALBOT.PL

Mateusz Talbot i Ojciec
Święty Paweł VI
Jednym z odwiedzających grób Mateusza Talbota
we wczesnych latach 50` był Kardynał Giovani
Montinni, przyszły papież Paweł VI. W trakcie
swojego pobytu w Irlandii w rezydencji
prezydenckiej Áras an Uachtaráin. Nie chcąc być
rozpoznany, przybył na cmentarz na rowerze w
sutannie zwykłego księdza. Zapewne nie
spodziewał się, że za jakiś czas, już jako papież
Paweł VI, 3 Października 1975 roku ogłosi traktat o
heroiczności cnót Mateusza Talbota, nadając mu
tytuł Czcigodnego Sługi Bożego. Ojciec Święty był
zafascynowany postacią Mateusza Talbota i w 1971
powiedział o nim:
“Przeczytałem życiorys Mateusza Talbota i
zostałem przez niego poruszony. Ten człowiek
powinien zostać kanonizowany. Zrobię co w
mojej mocy, aby to się stało”.

Różaniec - ulubiona
modlitwa Mateusza Talbota
Różaniec
był
ulubioną
modlitwą Mateusza Talbota,
codziennie
odmawiał
trzy
części. Znajomi zaznali, że
zazwyczaj różaniec w trakcie
modlitwy chował w swoich
dłoniach, tak, aby nie rzucał się
innym w oczy.

Jak ten czas szybko leci...
Jakby tylko chwila minęła od momentu, jak na stronie www.mateusztalbot.pl pojawił się wpis o 40.
rocznicy ogłoszenia Traktatu o heroiczności cnót Mateusza Talbota. A tu, już 45 rocznica.
Prośmy Boga, aby w 50 rocznicę śmierci Mateusza Talbota móc cieszyć się już z jego beatyfikacji.
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Sługa Boży - kto to taki?
Sługa Boży (łac. Servus Dei) – określenie stosowane w Kościele katolickim oznaczające osobę
zmarłą, otoczoną kultem prywatnym, wobec której rozpoczęto proces beatyfikacyjny.
W powszechnym znaczeniu chrześcijańskim (i w niektórych innych tradycjach religijnych),
określenie „sługa boży” jest używane jako określenie osoby, która uważana jest za pobożną i
bogobojną w swej wierze. Chociaż formalnie najczęściej używane jest w stosunku do tych,
których rozpoczął się proces beatyfikacyjny (w Kościele katolickim), tak naprawdę może być
użyte w stosunku do każdego chrześcijanina. Kościoły wschodnie na przykład używają tego
określenia do opisania wierzącego przystępującego do otrzymania Eucharystii (Komunii
Świętej).
W związku z tym na tym etapie nie stanowi to deklaracji Kościoła na temat życia i wiary
danej osoby. Kiedy Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych przychylnie oceni życie i cnoty
kandydata, a jej relację zatwierdzi papież, zostaje ogłoszony dekret o heroiczności cnót
Positio super virtutibus, a zmarłemu przysługuje tytuł „Czcigodny Sługa Boży".
(wikipedia)

Świętość Mateusza Talbota
Wiele osób już za życia Mateusza było przekonanych o jego świętości i wielkiej mocy jego
wstawienniczej modlitwy. Każdy, kto przychodził do niego prosząc o pomoc lub poradę, był
witany z uśmiechem i otwartością. Wśród mieszkańców Dublina rozchodziła się informacja o
świętości pewnego robotnika. Jeden z księży wspominał, że :
“Mateusz nigdy nie modlił by się o coś, co by mu nie zostało udzielone”.
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Biografia Sługi Bożego Mateusza Talbota
W Wydawnictwie Rosemaria ukazała się książka o Mateuszu Talbocie.
To obszerne opracowanie jest najpełniejsze spośród polskich publikacji.
Autor, Grzegorz Jakielski, od lat pasjonuje się postacią Mateusza Talbota,
prowadząc wiele inicjatyw informacyjnych, jak prowadzenie strony
internetowej i drug praz kolportaż obrazków. Poświęcił wiele lat na
zebranie materiałów źródłowych, sięgając do ponad 650 czasopism i
dziesiątek

książek.

Powstała

w

ten

sposób

publikacja,

która

jest

kompletna pod kątem dokumentalnym, a zarazem atrakcyjna w odbiorze.
Jan: Jako trzeźwiejący uzależniony widzę od dawna w Mateuszu pewne
inspiracje dla siebie, które chciałbym wdrożyć w swoje życie. Ta książka
jest dla mnie jak drogowskaz, jak postępować.
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