
WOLNOŚĆ I MIŁOŚĆWOLNOŚĆ I MIŁOŚĆ
Czasopismo Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej

ISSN 1730-3222Rzeszów-GRudzień 2018

GOTOWY CZY NIE

PRZYCHODZĘ!
JEZUS



2

Jesteś Córką wielkiego Króla, Synem Wodza,
I On kochając Cię miłością potężniejszą niż śmierć  

panuje nad wszystkim,
Jest z Tobą w największym cierpieniu

I w największej porażce
Ale też w radości, przyjemności, szczęściu

Nie szarp się ze sobą, że znów nie wyszło po Twojej myśli,
Że krzyż jest dzisiaj cięższy niż wczoraj, 

On pokaże Ci swoje działanie, czasem ciche i trudno dostrzegalne
On pomoże Ci nieść krzyż nawet, gdy będzie cięższy.

Zobacz, wszystko jest darem
Osoba, która Cię kocha; przyjaciel, który dobrze radzi;  

ptak śpiewający za oknem,
Śnieg padający z nieba; sąsiad, który Ci pomógł, 

I Bóg, który przychodzi do stajni Twego serca, jest Darem 
Wszystko jest darem Twego kochającego Ojca,

Darem o tyle cennym, bo służącym jednemu celowi:  
byś kiedyś spotkał się z Nim twarzą w twarz. 

On się nie może doczekać, a Ty?
„Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twego serca”

Redakcja

Córko Królewska, 
Synu Króla! 
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Wesołych i trzeźwych świąt! 
Jak zorganizować święta bez 
alkoholu? 

Co robić w święta, gdy ktoś z na-
szych najbliższych go nadużywa? 
Jest wiele domów, w których wie-
czerza wigilijna i święta odbywają 
się bez alkoholu. W jednych jest to 
świadomy wybór, związany z du-
chową potrzebą skupienia, w in-
nych przyczyną rezygnacji z poda-
wania trunków jest osoba, która 
nie potrafi pić umiarkowanie i swo-
im zachowaniem zakłóca uroczysty 
przebieg rodzinnego spotkania. 
Dzieci wyniosą z rodzinnego domu 
świąteczne obyczaje i emocje. Czy 
będzie to niepokój i lęk przed pi-
janym wujkiem i tatą, czy też ra-

dość i oczekiwanie – w znacznej 
mierze zależy od nas. Jako gospo-
darze i organizatorzy spotkania 
mamy możliwość zdecydować, czy 
na stole pojawi się butelka wód-
ki, wina czy też nie będzie na nim 
żadnego alkoholu. Święta to jedna 
z niewielu okazji w roku, aby spę-
dzić wspólnie czas. 

Swoim zachowaniem dajemy 
przykład do naśladowania. 

Organizując święta alkoholowe 
pamiętajmy o tym, że nie tylko my 
w nich uczestniczymy. Uczestni-
czą w nich również dzieci . Wstyd, 
strach, niepewność – to tylko przy-
kłady słów obrazujących emocje, 
które rodzą się w głowie dziecka 

Trzeźwe święta
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narażonego na nieprzewidywalne 
zachowanie osób dorosłych po al-
koholu. W ten oto sposób fundu-
jemy sobie nawzajem, w tym także 
najmłodszym rozczarowanie i stres, 
zamiast ciepłych i radosnych chwil. 
Warto zdawać sobie z tego sprawę. 
Nasze postawy względem alkoholu 
będą jednym z elementów, przy po-
mocy którego dziecko buduje sobie 
obraz świata. Innymi słowy - jeśli al-
kohol jest nierozerwalnym elemen-
tem świąt, dziecko tenże wzorzec 
najpewniej przyjmie i powieli.

Pięknie przeżywać święta 
można w stanie pełnej 
świadomości.

Alkohol z fizjologicznego punk-
tu widzenia do niczego nie jest 
potrzebny. Można świętować bez 
niego. Nasz mózg potrafi akty-

wować ośrodki przyjemności bez 
substancji narkotycznych. Trzeba 
tylko dać mu taką szansę. Święta 
Bożego Narodzenia to radość z no-
wego Przymierza Boga z człowie-
kiem, które należy przeżyć pięknie 
i świadomie w trzeźwości. Święta 
trzeźwe to święta z miejscem na 
refleksję, mądrą dyskusję, zadumę. 
To również piękny czas krzewienia 
wiary i tradycji rodzinnych, w któ-
rych niekoniecznie musi być obec-
ny alkohol. Trzeźwość to piękna 
wartość. To postawa zapewniająca 
spokój, niewymuszone niczym bra-
terstwo, przyjaźń, dobroć, miłość 
i zrozumienie. 

Serdecznie Wam tego życzę 
jako sposób na piękne Święta 
Narodzenia Zbawiciela. 

Agnieszka Trojanowska
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Sobotni wieczór, zaśnieżone uli-
ce, mróz szczypie w nos. Mało komu 
chciałoby się wychodzić z domu, 
gorąca herbatka, kocyk i książka lub 
film są o wiele przyjemniejsze… 
A jednak są Boży Szaleńcy, którzy 
tego dnia nie wybrali ani ciepłe-
go kocyka i herbatki ani imprezy 
a Mszę, a później młodzieżowe spo-
tkanie Diakonii Wyzwolenia Czło-
wieka. Piękni, ambitni, pełni pasji. 
I ta radość w oczach…

Dane było mi ich spotkać, po-
rozmawiać o pragnieniach, o od-
ważnych decyzjach. Patrycja, Ania, 
Kacper, Wiktoria – myślę, że o nich 
jeszcze usłyszymy, jak nie na łamach 
tej gazety to innej. 

DLACZEGO PODPISALI 
KRUCJATĘ WYZWOLENIA 

CZŁOWIEKA?  
CO ICH SKŁONIŁO DO 

TEJ DECYZJI?
Patrycja: To Duch święty, wła-

snymi siłami bym tego nie zrobiła. 
1 maja podpisałam Krucjatę, wtedy, 
kiedy do Niechobrza była pielgrzym-
ka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
i Bieg Trzeźwości. Dzień wcześniej 

napisała do mnie moje koleżanka 
pytając czy nie poszłabym z nią na 
Mszę o 12:00, bo ona chciała pod-
pisać krucjatę. Zastanawiałam się 
już wcześniej czy podpisywać człon-
kowską, czy zostać w kandydackiej, 
kiedy – teraz, na oazie wakacyjnej, 
w innym terminie, a może w przy-
szłości - dzień w dzień o tym my-
ślałam. Wtedy – 1 maja okazało się, 
że można to podpisać i stwierdzi-
łam, że to Duch Święty tak zadziałał 
i podpisałam członkowską. I to było 
niesamowite, to jaka radość pojawiła 
się w środku, tego nie da się opisać 
słowami, podobnie jak szłam z blan-
kiecikiem: łzy w oczach, uśmiech na 
całą twarz, taki Boży „haj”, cieszę 
się, że tak to wszystko wyszło. 

Młodzieżowe spotkanie 
Diakonii WyzWolenia CzłoWieka
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Kacper: Dla mnie takim impul-
sem było to, że dzień wcześniej 
byliśmy z kolegami pod namiotami, 
tam zastanawiałem się czy podpi-
sać czy nie. Zbiegło się to w czasie 
kiedy był ten Bieg Trzeźwości i coś 
mnie ciągnęło, by tam być. Jak się 
rano obudziłem wiedziałem, że 
chcę tam jechać, ale oczywiście za-
częły się komplikacje. Był problem 
z transportem, rodzice byli już tam 
na miejscu, wtedy ksiądz zorgani-
zował dla mnie dojazd. Na Mszy 
w Niechobrzu podjąłem krucjatę. 
Do końca nie docierało do mnie, 
co się tak naprawdę stało, a pod 
pewnego rodzaju szokiem kryła się 
prawdziwa radość.

CZY NA W ICH ŻYCIU JUŻ 
POJAWIŁY SIĘ SCHODY, 
TRUDNOŚCI ZWIĄZANE 

CZŁONKOSTWEM 
W DZIELE KWC?

Kacper: Koledzy cały czas jęczą: 
”Ty z nami nie napijesz?”, ale za bar-
dzo mi to nie przeszkadza. To jest 
chyba jedyny minus.

Ania: Spotkałam się z ludźmi, 
który zasugerowali mi, że mogę 
nie podołać, ja jednak staram się 
nie przejmować i nie brać tego do 
siebie, czasem nawet z koleżanka-
mi śmiejemy się wspólnie, że będę 
wiecznym kierowcą.

Patrycja: Mam sporo znajomych 
i było parę sytuacji, że nie zostałam 
zaproszona na 18-stkę, bo nie piję 
więc znajomi wychodzili z założe-
nia, że będę się czuła skrepowana, 
bądź inni będą się tak czuli… co tro-
chę jest dziwne, bo ja się bez alko-
holu potrafię tak bawić, że nikt mi 
nie wierzy, że jestem trzeźwa. 

JAKIE WIDZĄ 
POZYTYWNE ASPEKTY 

KWC?
Patrycja: Krucjata jest dla mnie 

jest jak zbroja, czasem jest niewy-
godna, czasem gdzieś uwiera, ale 
broni. Jak znam siebie, to wiem, że 
bez krucjaty mogłabym dosyć moc-
no pobłądzić i wiem, że oprócz ra-
towania człowieka, za którego to 
podpisałam, to ratuje to też i chroni 
mnie. Krucjata uczy mnie miłości do 
drugiego człowieka, mimo że cza-
sem jest trudno.
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Kacper: To jest zawsze dobry 
argument, jeżeli ktoś proponuje 
alkohol zawsze można powiedzieć 
nie, bo mam krucjatę, a gdyby się 
jej nie miało, a nie miało się chęci 
to zawsze ludzie przekonywaliby 
do tego, drążyliby temat, a ja my-
ślę, że bym uległ na pewno. Potem 
jest problem z granicami więc nie 
wiem jak by to się mogło skończyć. 
Człowiek mając krucjatę ma więk-
szą świadomość, tutaj jest jakby 
taka mentalna blokada, żeby nie 
chwycić po ten kieliszek, bo jed-
nak coś obiecywałem, więc przy-
dałoby się tego dotrzymać.

Ania: Krucjata bardzo otworzyła 
mi serce na ludzi, którzy mają taki 
problem. Wcześniej, kiedy spoty-
kałam takich ludzi na dworcu, to 
widziałam w nich tylko „pijacz-
ków”, a teraz to mam dużą wraż-
liwość na nich i dużą chęć pomocy.

DLACZEGO DIAKONIA 
WYZWOLENIA?

Kacper: Wszystko co jest zwią-
zane z wiarą zaczyna się w wolno-
ści, a ta diakonia jest tak jakby klu-
czem do wszystkich charyzmatów, 
bo jeśli nie ma wolności, to nie 
możemy mówić o czymkolwiek. 
Najpierw trzeba osiągnąć tę wol-
ność, żeby móc potem pomagać 
komukolwiek jako wolny człowiek. 

Patrycja: Jestem też w Diakonii 
Misyjnej i sądzę, że świadectwo jest 
potrzebne nie tylko na końcu świata, 
ale także tutaj.

Ania: Przez to, że Krucjata otwo-
rzyła mi tak serce na tych ludzi, to 
chciałam bardzo coś z tym zrobić, 
nie zostawić tego tylko i wyłącznie 
na modlitwie. Wiem, że moje plany 
są takie górnolotne, ale w przyszło-
ści bardzo chciałabym np. otworzyć 
dla takich ludzi jakiś dom, zorgani-
zować terapię. Najpierw muszę po-
szerzyć swoją wiedzę na ten temat, 
dokształcić się. 

KTO MOŻE PRZYJŚĆ?
Patrycja: Na diakonię może przyjść 

każdy, kto czuje się młodzieżą...

Chciałbyś poznać osobiście 
tych ludzi? Myśli już krążą po 
Twojej głowie? Masz pragnienia 
w sercu? Masz inny powód lub 
natchnienie – zapraszamy ser-
decznie w każdą trzecią sobotę 
miesiąca do parafii Krzyża Święte-
go przy ulicy 3 maja w Rzeszowie 
na Eucharystię o godzinie 18:00, 
a później na spotkanie. 

Kontakt: Moderator Diakonii  
730 535 717

Anna Warchoł
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SPOTKANIA DIAKONII  
KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

II czwartki miesiąca godz. 18:00 

MŁODZIEŻOWA DIAKONIA  
KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKA 

III soboty miesiąca, godz. 18:00 

DZIEŃ SKUPIENIA
IV soboty miesiąca, godz. 12:00 

Eucharystia ze słowem

Gość 

Świadectwo

Możliwość podjęcia  
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 

Agapa

Przyjdź, 
On poprowadzi Cię!
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14 czerwca 2018 r. w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Stobiernej zo-
stała przedstawiona profilaktycz-
na drama pt. „Sąd nad alkoholem”  
(www.profesor.pl/publikacja). Pomy-
słodawcą zorganizowania przed-
stawienia był Zespół Charytatywny 
Caritas działający przy parafii, akto-
rami – młodzież szkolna pod opieką 
pani katechetki Jolanty Nowak. 

Przedstawiona drama miała 
uświadomić uczniom, jak wiele za-
grożeń niesie ze sobą spożywanie 

alkoholu. Chcieliśmy zwrócić uwa-
gę na nałóg odbierający zdrowie 
milionom Polaków i pobudzić do 
podjęcia odpowiednich środków 
zaradczych. Edukacja zdrowotna 
stanowi ważny element programu 
profilaktycznego i wychowawcze-
go naszej szkoły. Zdrowy człowiek, 
zdrowe społeczeństwo to doskona-
łe podstawy do osiągania osobiste-
go oraz zbiorowego sukcesu.

Jolanta Nowak

Sąd
nad alkoholem
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Fotorelacja
z przedstawienia
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Był czas kiedy myśla-
łam, że krucjata jest dla 
osób uzależnionych, czy 
jak to się zwykło mówić 
dla tych, którzy mają pro-
blem z alkoholem. Będąc 
w Ruchu Światło - Życie 
o krucjacie słyszałam wie-
le razy, na rekolekcjach 
– różne świadectwa. Sły-
szałam również, że nie 
muszę być w KWC by być 
w Domowym Kościele. 
Wtedy też myślałam, skoro 
nie muszę to i nie chcę, to 
nie dla mnie. Po co mi to, 

przecież nie piję, a nawet jeśli piję to nie 
nadużywam, zawsze wiem kiedy przestać, 
umiem odmówić, bez alkoholu dobrze się 
bawię. Nie rozumiałam o co w tym wszyst-
kim chodzi. Zaczęłam jednak dostrzegać 
ten problem w rodzinie. Imieniny, urodzi-
ny, święta, spotkania ze znajomymi. Za-
wsze na stole był alkohol. Początkowo nie 
zwracałam na to uwagi. Szybko alkohol 
przestał być gościem, a stał się domowni-
kiem. Zaczęliśmy regularnie go kupować, 
przyjmować w prezencie i jednocześnie za-
częliśmy pić bez okazji – od tak – kieliszek 
naleweczki, lampkę wina na lepszy sen. 
Dziękuje Bogu, że wtedy zaświecił czer-
wone światełko, które zasygnalizowało mi, 

Krucjata – dlaczego?
ŚWIADECTWO
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że to nie jest dobre i do niczego dobrego 
nas nie zaprowadzi. Wówczas przestałam 
traktować to jak coś zwyczajnego i bez-
piecznego. Jednocześnie dostrzegłam po-
ważny problem związany z uzależnieniem 
w rodzinie męża. Zaczęłam namawiać go, 
by podpisał krucjatę w tej intencji. 

Wtedy usłyszałam słowa, które mnie 
dotknęły. Były to słowa, że krucjata to mój 
dobrowolny dar dla drugiego człowie-
ka, dla kogoś bliskiego, a może w inten-
cji kogoś całkiem obcego. Dla kogoś, kto 
już sam o własnych siłach nie jest w stanie 
sobie pomóc. Zrozumiałam też, że słowa 
pouczają, a przykłady pociągają i postano-
wiłam podpisać krucjatę na rok w intencji 
trzeźwości dla kogoś. Kiedy ją podpisałam, 
poczułam się naprawdę wolna. Pan dał mi 
pokój serca i taką wewnętrzną radość. Nie 
piję, bo nie chcę, nie muszę, nie ulegam 
namowom, wpływom otoczenia – to jest 
moja decyzja! 

Pojawił się jednak pe-
wien minus tej sytuacji. 
Dotychczas kiedy jechali-
śmy na imprezę ustalali-
śmy, kto pije, kto jedzie. 
Teraz kiedy ja nie piłam, to 
na każdej imprezie – a było 
ich nie mało – pił mój mąż, 
bo nie wypadało mu odmó-
wić. I to bardzo mi się nie 
podobało. Bałam się, żeby 
mój mąż nie uzależnił się 
od alkoholu. I tu znowu 
Pan Bóg mnie zaskoczył. 
Po roku mojej krucjaty mąż 
bez żadnej mojej namowy 
zdecydował się na roczną 
abstynencję. Był to już rok 
nieco trudniejszy, bo wiele 
było imprez i trudnej było 
nam mówić, że nie pijemy. 
Dopiero wtedy uświado-
miliśmy sobie jak trudno 
jest dziś spotykać się bez 
alkoholu. Jakim ważnym, 
jeśli nie najważniejszym 
elementem imprezy stał się 
alkohol. „Przyjdźcie to się 
napijemy”. Czy to jest sens 
i cel spotkania? Nieważne 
są odwiedziny, rozmowa, 
drugi człowiek? 

Po dwóch latach abs-
tynencji czułam się wciąż 
niegotowa do podjęcia 
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krucjaty do końca trwania. Pan Bóg 
działa jednak tak jak chce. Patrzyłam 
podczas modlitwy na obraz Jezusa 
Miłosiernego i przyszedł (w lekkim 
powiewie) taki pokój serca. Przypo-
mniały mi się słowa, które kiedyś usły-
szałam: ja oddałem za Ciebie życie, 
a Ty nie możesz dla mnie zrezygnować 
z tej jednej lampki wina? Do każdego 
z nas Pan Bóg przemawia innymi sło-
wami i w inny sposób (jeśli tylko chce-
my Go usłyszeć), do mnie trafił wła-
śnie tak. Chciałam podpisać znowu na 
rok, bo myślałam, że nie jestem jesz-
cze gotowa, chciałam zostawić sobie 
furtkę … ale furtkę do czego? „Panie 
pójdę za Tobą, ale …” – jeszcze oglą-
dam się za siebie … może nie teraz, 
kiedyś tak, ale jeszcze nie dziś, a prze-
cież nie wiemy, ile jeszcze życia przed 

nami. Przypomniały mi się słowa 
„głupcze jeszcze dziś zażądają 
Twojej głowy”. Każda decyzja to 
walka. Kiedy chcemy zrobić coś 
dobrego to musimy pamiętać, 
że jest ktoś komu bardzo zależy, 
by nas od tego odwieść. Trudno 
mi było zrezygnować z tego, co 
wydawało mi się być przyjem-
nością. A to tylko pozorna przy-
jemność … a jak bardzo mała 
to widzę teraz, z perspektywy 
czasu i wobec tego czego do-
świadczam, Tego jak wiele Bóg 
ofiaruje nam w zamian.

Największą niespodzian-
ką jaką mi sprawił było to, że 
krucjatę podpisał mój mąż i to 
również do końca trwania. Nie 
umiem opisać wdzięczności i ra-
dości z tego powodu. Jesteśmy 
w Krucjacie jako członkowie pół 
roku, ale już możemy powie-
dzieć, że Pan Bóg przemienia 
nasze życie. Pełni radości i Bo-
żego pokoju chcemy świadczyć 
o tym, że można żyć i bawić się 
dobrze bez alkoholu. Chcemy 
tworzyć nową kulturę, budować 
dobre relacje, szczęśliwą ro-
dzinę, chcemy wychowywać do 
trzeźwości i chcemy ukazywać 
innym prawdziwą wolność, do 
której zostaliśmy powołani.

Ania
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Historia życia Mateusza Talbo-
ta pokazuje nam, że zwykli ludzie 
mogą robić rzeczy niezwykłe. On, 
alkoholik, jest dzisiaj kandydatem 
na świętego, wzorem i orędowni-
kiem dla wszystkich, którzy zma-
gają się z nałogiem alkoholizmu. 
Podobnie jak marnotrawny syn 
z ewangelicznej przypowieści Je-
zusa Chrystusa postanowił zmie-
nić swoje dotychczasowe życie, 
stanąć w prawdzie przed Bo-
giem i z pokorą powiedzieć: „Oj-
cze, zgrzeszyłem przeciw Bogu 
i względem Ciebie” (Łk 15,18). 
Po 16 latach picia wybrał drogę 
nawrócenia do Boga, a potem do-
skonalił swoje życie w całkowitej 
abstynencji.

Mateusz Talbot urodził się 
w Dublinie 2 maja 1856 roku. Zo-
stał ochrzczony w Pro-Cathedral 
przy Marlborough Street 5 maja 
1856 roku. Pochodził z wielo-
dzietnej rodziny. Był drugim 
z dwanaściorga dzieci Charlesa 
i Elizabeth Talbotów. Państwo Tal-
bot byli ludźmi religijnymi. Oby-

dwoje należeli do Sodalicji Niepokala-
nego Poczęcia, Charles - przy kościele 
OO. Jezuitów, natomiast Elizabeth przy 
kościele św. Franciszka Ksawerego. 
Matka nigdy nie spożywała alkoholu, 
ojciec natomiast od wieku dojrzałego.

Czasy, w których przyszło żyć Ma-
teuszowi były bardzo trudne. Wiel-
ki głód, panujący w Irlandii w latach 
czterdziestych XIX wieku sprawił, że 

Alkoholik, abstynent, 
apostoł trzeźwości

Mateusz talbot (1856 - 1925) (cz. I)
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wielu mieszkańców wsi 
wyjechało do miasta 
w poszukiwaniu pracy 
i chleba. W Dublinie sta-
cjonowały oddziały an-
gielskie. W 1856 roku do 
miasta zaczęli powracać 
żołnierze, uczestniczący 
w wojnie krymskiej. Du-
blin roił się od ludzi bez 
pracy, pieniędzy i nadziei.

Chociaż Charles Talbot 
miał stałą pracę, rodzina 
żyła na skraju nędzy, gdyż 
większość zarobków 
trafiała do miejscowego 
pubu. Młodzi chłopcy 
chętnie chodzili z ojcem 
do gospody. Wszyscy - 
z wyjątkiem najstarszego 
- byli alkoholikami. Kole-
ga Mateusza, Pat Doyle, 
wspomina: „W soboty, 
kiedy już wszyscy byli 
porządnie upici, potrafili 
przewrócić dom do góry 
nogami. Pani Talbot led-
wo radziła sobie z nimi”. 
Prowadziło do kłótni 
i nieporozumień, również 
z właścicielami wynaj-
mowanych przez Talbo-
tów mieszkań. Wskutek 
alkoholizmu w ciągu 20 
lat małżeństwa rodzina 
Talbotów przeprowadza-

ła się jedenaście razy. Właściciele domów nie 
chcieli mieć obok siebie takich lokatorów.

Elizabeth Talbot była wspaniałą kobietą. Bar-
dzo cierpiała, patrząc jak jej mąż i synowie co-
raz bardziej pogrążają się w nałogu. Nie utraci-
ła jednak wielkiej pobożności i cierpliwości. To 
one i płynąca z serca dobroć były siłą, która gro-
madziła rozpraszających się członków rodziny.

Do ósmego roku życia Mateusz był dziec-
kiem wesołym i psotnym. W 1864 roku pań-
stwo Talbot postanowili posłać swojego syna 
do szkoły. Ponieważ nie było wówczas obo-
wiązku powszechnego nauczania, a w szko-
łach państwowych usiłowano często odsuwać 
dzieci od wiary katolickiej, wierzący rodzice 
oddawali swoje dzieci do prywatnych szkół 
katolickich. Do jednej z nich trafił syn państwa 
Talbotów. Mateusz spędził w szkole tylko dwa 
lata - od czerwca 1864 do czerwca 1865 i od 
maja 1867 do maja 1868. W tym czasie nauczył 
się czytać, pisać i liczyć. Otrzymał też dobre 
przygotowanie religijne, które umożliwiło mu 
przystąpienie do Sakramentu Pokuty, Komunii 
św. i Bierzmowania. W wieku 12 lat ostatecznie 
opuścił szkołę.
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Po ukończeniu tylko jednej klasy 
dwunastoletni Matt rozpoczął swo-
ją pierwszą pracę w firmie Edward 
i Jan Burke, która zajmowała się 
handlem wina i piwa. Jako chłopak 
na posyłki pracował dziesięć godzin 
dziennie, ale był zadowolony. Cie-
szył się, że może pomóc rodzicom. 
Obserwując pracujących w piwiarni 
mężczyzn zauważył, że po wypiciu 
alkoholu, byli radośni i szczęśliwi. 
Postanowił sam również spróbo-
wać. Szybko zasmakował w pró-
bowaniu tamtejszych produktów. 
Skłonność do picia skutecznie 
wzmacniał pracodawca wypłacając 
część wynagrodzenia w bonach 
towarowych, które można było za-
mienić jedynie na alkohol. Tam mię-
dzy 12 a 13 rokiem życia Mateusz 
padł ofiarą alkoholowego nałogu. 
Po czterech latach, w 1872 roku, 
ojciec zabrał syna ze składu win 
i znalazł mu pracę w porcie. W ma-
gazynach portu Mateusz przestał 
pić wino i piwo, ale stał się namięt-
nym wielbicielem whisky. Po kolej-
nych dwóch latach ojciec zmusił go 
do ponownej zmiany miejsca pracy.

Mając lat 18 Mateusz zaczął 
pracować jako murarz w firmie bu-
dowlanej Pemberton. Był dobrym 
pracownikiem. Nigdy nie zaniedby-
wał swoich obowiązków, jednak po 
skończonej pracy zawsze udawał 
się z kolegami do pubu. Zarobione 

pieniądze, które kiedyś oddawał 
matce, teraz zostawiał w barze. 
Mateusz upijał się codziennie. Żył 
już tylko po to, aby pić. Obdarzony 
szczerą i otwartą naturą, często sta-
wiał drinki swoim kolegom, kiedy 
nie mieli pieniędzy. A gdy zabrakło 
ich i jemu, zastawiał lub sprzedawał 
wszystko, co się dało - nawet wła-
sne buty - żeby tylko móc dalej pić. 
Pewnego razu przyłączył się do nich 
wędrowny skrzypek. Gdy zabrakło 
im pieniędzy na alkohol, Mateusz 
ukradł mu skrzypce i zastawił je 
w lombardzie. Za uzyskane pienią-
dze mogli dalej pić.

Nie pomagały łzy i prośby matki, 
razy otrzymywane od ojca, ani kilka-
krotna zmiana pracy i otoczenia. Po-
nieważ nic nie oddawał na utrzyma-
nie domowe, miał dość pieniędzy, 
aby pić. Przez szesnaście lat przepi-
jał prawie wszystkie swoje zarobki. 
W tym czasie tylko z nawyku bywał 
na niedzielnej Mszy św., wychodząc 
do pracy czynił znak krzyża i co ja-
kiś czas odmawiał „Zdrowaś Mary-
jo”. Do sakramentów świętych, jak 
później ustalono, nie przystępował 
około trzech lat.

Mateusz pił coraz więcej. Nie za-
uważał smutku modlącej się za nie-
go matki. Elizabeth Talbot nie usta-
wała jednak w modlitwie za swojego 
syna. Gdy syn miał 28 lat, cierpli-
wość matki została nagrodzona. Po 



20

raz pierwszy od bardzo dawna Ma-
teusz wrócił do domu wcześniej. Był 
milczący, przygnębiony i ... trzeźwy. 
Po 16 latach życia w alkoholizmie 
przeżył duchowy kryzys i podjął de-
cyzję o złożeniu kościelnych ślubów 
abstynencji. Co się stało?

Pewnej soboty rano 1884 roku, 
dwudziestoośmioletni Mateusz stał 
w towarzystwie młodszego brata 
Filipa przed lokalnym pubem O’Me-
ara bardzo spragniony alkoholu. Od 
tygodnia był bezrobotny. Nie miał 
pieniędzy. Miał pewność, że koledzy 
zaproszą go do pubu i zafundują al-
kohol. Czekał ufając, że ktoś posta-
wi mu drinka. Przecież w podobnych 
sytuacjach zawsze mogli na niego li-
czyć. Jednak koledzy minęli go bez 
słowa. Mieli mu do zaaferowania 
jedynie zdawkowe pozdrowienie 
i obojętny wzrok. Żaden nie zapro-
ponował, aby poszedł z nimi do go-
spody. Niektórzy nawet wyśmiewali 
się z niego. Kiedy poprosił jednego 
z nich o wsparcie, w odpowiedzi 
usłyszał: „Ty świnio!”. Zachowanie 
kolegów było dla niego wstrząsem. 
Poczuł się zlekceważony i odrzuco-
ny. Ale był to równocześnie moment 
Bożej łaski. Mateusz zaczął rozmy-
ślać o swoim dotychczasowym ży-
ciu. Uświadomił sobie, jak wielkich 
zniszczeń dokonał w jego życiu alko-
hol. Poczuł wstyd i obrzydzenie do 
samego siebie. Postanowił zmienić 

swoje życie. Rozżalony i trzeźwy po-
wrócił do domu. Powiedział do mat-
ki: „pójdę teraz do księdza złożyć 
ślubowanie abstynencji”. Kobieta 
ucieszyła się, ale mu nie dowierza-
ła. Poradziła, by złożył ślubowanie 
trzeźwości dopiero wtedy, gdy bę-
dzie w stanie dotrzymać przyrze-
czenia. Mateusz dotrzymał słowa. 
Jeszcze tego samego wieczoru udał 
się na plebanię, wyspowiadał się po 
raz pierwszy od wielu lat, a potem 
na ręce miejscowego księdza złożył 
przyrzeczenie, że przez trzy miesią-
ce nie weźmie alkoholu do ust. Na-
stępnego dnia o godzinie 5.00 rano 
udał się na Mszę świętą do kościoła 
św. Franciszka Ksawerego i przyjął 
komunię świętą. Od tego dnia zaczę-
ło objawiać się w jego życiu działa-
nie łaski Bożej.

Wytrwanie w abstynencji było 
bardzo trudne. Po złożeniu pierw-
szego przyrzeczenia Mateusz sta-
nął przed wielkim dylematem. Oj-
ciec pił, bracia pili, przyjaciele pili, 
a i jego ciało domagało się alkoho-
lu. Zmaganie z problemem rodziło 
w jego głowie wiele myśli. W jaki 
sposób unikać alkoholu? Jakich użyć 
środków, by dotrzymać przyrzecze-
nia abstynencji? Czy jest to w ogó-
le możliwe? Zrozumiał, że sam nie 
da sobie rady. Postanowił, że swoją 
walkę o wytrwanie w abstynencji 
toczyć będzie przed Najświętszym 
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Sakramentem. Za-
czął codziennie 
rano uczestniczyć 
we Mszy św., a po 
skończonej pracy 
odwiedzać jakiś 
odległy kościół, 
by tam z dala od 
przyjaciół modlić 
się o wytrwanie 
w trzeźwości. Bar-
dzo cierpiał. Pra-
gnienie picia było 
nadzwyczaj silne, 
a próby modlitwy 
po latach zanie-
dbywania bardzo 
męczące. Przycho-
dziły chwile zwąt-
pienia, ale matka 
zawsze dodawała 
mu otuchy. Wie-
rzyła, że modlitwy 
jakie zanosi do 
Boga w intencji 
swojego syna zo-
staną wysłuchane. 
W ciągu trzech 
miesięcy Mateusz 
zbliżył się do Pana 
Boga, a przeby-
wanie w kościele 
dawało mu coraz 
więcej radości. Gdy 
upłynęły trzy mie-
siące, ponowił ślu-

bowanie abstynencji na kolejne trzy, potem na dwa-
naście miesięcy i wreszcie przyrzekł nie pić alkoholu 
do końca swego życia. Po latach wyznał siostrze, że 
trzy pierwsze miesiące były dla niego najtrudniejsze. 
Dodał: Łatwiej jest przywrócić do życia umarłego, niż 
przestać pić, będąc alkoholikiem.

Aby wypełnić czas spędzany kiedyś w pubie O’Me-
ara’s, chodził co wieczór po pracy na spacer. Podczas 
jednego ze spacerów, przechodząc obok baru na ulicy 
Gardiner, poczuł ogromne pragnienie. Było tak silne, 
że przez chwilę zapomniał o złożonym zobowiązaniu 
abstynencji. Dwa lub trzy razy przemierzył ulicę, po 
czym wszedł do środka. Barman, zajęty obsługiwa-
niem lokalnych mężczyzn, nie zwracał na niego uwa-
gi. Mateusz rozejrzał się i nie zauważył nikogo zna-
jomego. Poczuł się całkowicie samotny. Uświadomił 
sobie, że nie pasuje do tego miejsca. Odczekał dłuż-
szą chwilę, odwrócił się i poszedł do najbliższego ko-
ścioła. Przebywał tam, aż do zamknięcia. W tym dniu 
postanowił nigdy nie nosić przy sobie pieniędzy, aby 
nie ulec pokusie picia.
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Mateusz potrafił podejść do swe-
go nawrócenia w sposób bardzo 
praktyczny. Całkowicie zmienił oto-
czenie i znalazł przyjaciół, którzy 
nie namawiali go do picia. Ustalił 
sobie ścisły porządek dnia. Podzielił 
dokładnie czas między pracę, mo-
dlitwę i czytanie tak, żeby nie mieć 
go na wizyty w gospodzie. Nigdy nie 
nosił przy sobie pieniędzy, żeby nie 
ulec pokusie zatrzymania się gdzieś 
w drodze z pracy. Wstąpił do Trze-
ciego Zakonu św. Franciszka i kilku 
bractw kościelnych. Jego schronie-
niem stało się odtąd miejsce, w któ-
rym nikomu nie przyszłoby do głowy 
go szukać - kościół. Tylko tam czuł 
się bezpieczny. Tam znalazł klucz do 
nowego życia z Bogiem i w Bogu. 
Był to klucz modlitwy, sakramentów, 
umartwień, pracy nad sobą. Sobot-
nie popołudnie i wieczór, a także 
całą niedzielę spędzał w kościele. 
Stopniowo zaczynał się modlić i pro-
sić Boga o pomoc w wytrwaniu na 
drodze do trzeźwości. Zaczął przed 
pracą uczestniczyć w codziennej 
Mszy świętej, a wieczory spędzać 
na klęczkach w ciemnym kącie ko-
ścioła, położonego jak najdalej od 
jego własnej dzielnicy. Odwiedziny 
te pozwoliły mu poznać nowych 
przyjaciół - Jezusa, Maryję i świętych 
oraz nabrać nowych upodobań - do 
samotności, modlitwy, przebywania 
w obecności Boga. Nie było to łatwe. 

Jeszcze wiele razy wracał do domu 
w przekonaniu, że nie zdoła prze-
trwać kolejnego dnia w trzeźwości. 
Nazajutrz jednak był znów w koście-
le i błagał Boga: Proszę, nie pozwól 
mi wrócić do dawnego życia. Zmiłuj 
się nade mną. Im bardziej zbliżał się 
do Pana Boga, tym bardziej doświad-
czał wewnętrznej walki. Szatan 
upominał się o jego duszę wlewając 
w serce strach i zwątpienie. Mocno 
ściskając w dłoni różaniec Mateusz 
błagał o pomoc Matkę Bożą. Z wal-
ki tej zwycięsko. Opuścił go smutek 
i przerażenie, a serce wypełniło się 
pokojem.

Skoro wyrwał się z alkoholizmu, 
postanowił że nie będzie więcej 
obrażał Pana Boga wulgarnym języ-
kiem i wzywaniem Imienia Bożego 
nadaremno. Aby sobie w tym po-
móc, wpiął w widoczne miejsce na 
rękawie płaszcza dwie szpilki. Utwo-
rzył z nich znak krzyża, by przypo-
minały o modlitwie i o tym, że Jezus 
cierpiał i umierał za niego na krzy-
żu. Podjął również kolejne posta-
nowienie - zrezygnował z palenia. 
Podobnie jak rezygnacja z alkoholu, 
to przyrzeczenie było dla niego bar-
dzo trudne, gdyż był namiętnym pa-
laczem. Jednak znalazł siłę i odniósł 
kolejne zwycięstwo.

http://www.mateusztalbot.pl 
Zachęcimy do czekania na ciag dalszy
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Czasem może się wydawać, że nic już Cię nie zaskoczy;  
że koleje losu potoczyły się dla Ciebie niczym wyrocznia;  

albo że wszystkiego już doświadczyłeś… 
A święta to tylko cień wspaniałej, bogatej w radość 

i spontaniczność przeszłości.
BÓG SIĘ RODZI!

Raduj się, zamiast smucić! Nic nie jest bez znaczenia,  
nic nie dzieje się tylko przez przypadek! 

Boże Narodzenie to czas zmian, cudów i nadziei,  
ale jeden jest warunek – 

UWIERZ, ŻE BÓG PRZYCHODZI  
WŁAŚNIE DO CIEBIE. 

Dziel się miłością!  
Gdy otworzysz szeroko swe serce  

Twój świat rozbłyśnie na nowo wszystkimi barwami!
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„Współsfinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.”

”Przy wigilijnym stole”

Przy wigilijnym stole, 
Łamiąc opłatek święty, 

Pomnijcie, że dzień ten radosny 
W miłości jest poczęty; 

Że, jako mówi wam wszystkim 
Dawne, odwieczne orędzie, 

Z pierwszą na niebie gwiazdą 
Bóg w waszym domu zasiędzie. 

Sercem Go przyjąć gorącym, 
Na ścieżaj otworzyć wrota. 
Oto co czynić wam każe 
Miłość - największa cnota

Jan Kasprowicz


