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Wakacje...
znów są wakacje

Witam Cię po dłuższej przerwie i cieszę się niezmiernie, 
że po raz kolejny sięgasz po „Wolność i Miłość”.

A teraz uśmiechnij się do osoby, która jest obok Ciebie. 
Jeśli jesteś sam uśmiechnij się do Pana Boga. On uśmiecha się 
teraz do Ciebie. 

Powiesz, że nie jest Ci do śmiechu, że życie jest ciężkie, 
a problemy przytłaczają. 

Spróbuj zobaczyć ile dobra Cię otacza. Każdego dnia nad 
Twoją głową świeci słońce lub pada deszcz odżywczy dla ro-
ślin, które zjadasz.

Każdego dnia na Twoim stole jest jedzenie i woda do uga-
szenia Twego pragnienia.

Popatrz na kwiaty, które kwitną byś mógł zobaczyć w nich 
rękę Boga.

Posłuchaj śpiewu ptaków, one też wyśpiewują Jego chwałę.
Zobacz, ile pięknych osób, rzeczy jest wokół Ciebie.
Obudziłeś się tego ranka, po raz kolejny w Twoim życiu.
Podziękuj Mu i uśmiechnij się. Przekaż radość dalej.

Redakcja
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Pierwszego maja miał miejsce orga-
nizowany po raz trzeci Rzeszowski Bieg 
Trzeźwości. Zarówno bieg, marsz nordic 
walking, jak i rajd rowerowy, przebiegały 
pod hasłem: „Przez abstynencję wielu do 
trzeźwości wszystkich”. 

Wydarzenie organizowane było przez 
Fundację „Pomagam bo Kocham” im. Bł. 
Ks. Władysława Findysza, Duszpaster-
stwo Trzeźwości Diecezji Rzeszowskiej, 
Katolickie Stowarzyszenie Tabor, Ruch 
Światło–Życie, Stowarzyszenie Trzeźwo-
ściowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rze-
szowskiej oraz rzeszowski oddział Związ-
ku Strzeleckiego „Strzelec”.

Start biegu jak co roku, miał miejsce 
przy ulicy Połonińskiej, gdzie mieści się 
Dom Rekolekcyjny Tabor. Meta natomiast 
znajdowała się przy Sanktuarium Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w  Niechob-
rzu. Trasa do pokonania dla uczestników 
marszu i biegu liczyła 10 km. Rowerzyści 
mieli do przejechania dystans dwukrotnie 
dłuższy. Na mecie na uczestników czekał 
ciepły posiłek. 

Przy Sanktuarium uczestnicy impre-
zy połączyli się z  33  pielgrzymką Kru-

Rzeszowski 
Bieg 
Trzeźwości 

III
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cjaty Wyzwolenia Człowieka, której to 
pielgrzymki częścią był Rzeszowski Bieg 
Trzeźwości. 

Następnie był czas na świadectwa Dia-
konii Wyzwolenia Człowieka. Po nich 
miało miejsce świadectwo Dobromira 
Makowskiego, który od 2011 roku prowa-
dzi w  Pabianicach Centrum Młodzieżo-
we. Placówka pomaga młodym ludziom, 
w  wychodzeniu z  różnego rodzaju uza-
leżnień i problemów życiowych. W swo-
im świadectwie Dobromir mówił między 
innymi o  kulcie ciała, o  tym jak to we 
współczesnym świecie telewizja, internet, 
kolorowe czasopisma pokazują nam wy-
kreowany obraz człowieka, który ma być 
wysportowany, atrakcyjny, przebojowy. 
I jak to dążenie do bycia takim jak propo-
nują nam media – podobnie jak alkohol 
czy narkotyki – może stać się naszym uza-
leżnieniem. Czymś, co zabiera nam wol-
ność i sprawia, że próbujemy stać się kimś, 
kim nie jesteśmy. Wszystko to w poszuki-
waniu miłości, akceptacji i Boga. 

Po świadectwach nastąpiło wręczenie 
nagród. Każdy uczestnik otrzymał też 
medal na mecie. Za zajęcie pierwszych 
trzech miejsc w  każdej kategorii wieko-
wej, zwycięzcom wręczono pamiątkowy 
puchar i  nagrody rzeczowe. Najszybciej 
trasę biegu pokonał Andrzej Szpunar 
z czasem 34,42, drugi był Piotr Kobylarz, 
a  trzeci Paweł Rybczak. Wśród pań na-
tomiast pierwsza na mecie była Monika 
Węgrzyn z czasem 42,27. Drugie miejsce 
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zajęła Kinga Walania, trzecie 
Anna Ozga. Dla wszystkich 
uczestników imprezy nie-
zależnie od zajętych miejsc, 
ważne było wspólne spę-
dzenie czasu i  promowanie 
postawy trzeźwości poprzez 
aktywność sportową. O  go-
dzinie 12:30 rozpoczęła się 
Msza Św. której przewodni-
czył ks. biskup Jan Wątroba. 
W wygłoszonym kazaniu po-
ruszył on temat pracy, jako 
że pierwszego maja oprócz 
państwowego Święta Pracy, 
przypada również liturgiczne 
wspomnienie Świętego Józefa 
Robotnika. Ks. biskup mówił 
o tym, że praca – ta codzien-
na zarobkowa, dająca nam 
utrzymanie jest ważna, ale nie 
mniej ważna jest codzienna, 
prowadzona przez całe życie 
praca nad sobą, nad swoim 
charakterem – w  co bardzo 
dobrze wpisuje się działal-
ność Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka. 

Następnie osoby chcące 
przystąpić do KWC złoży-
ły swoje deklaracje. Po mszy 
dla wszystkich chętnych był 
przygotowany poczęstunek. 
Do zobaczenia za rok.

Michał Piotrowski
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Szczególne miejsce 
i szczególny czas. 

W tym roku bowiem 
zbiegają się z moim ży-
ciem dwa ważne wyda-
rzenia z KWC. Jednym 
z nich jest fakt, że od 
20 lat trwam w KWC, 
drugim, że majowa 
pielgrzymka do Nie-
chobrza odbywała się 
po raz 33 – dokładnie 
tyle razy, ile mam lat, 
więc ta dzisiejsza piel-
grzymka była dla mnie 
niezwykłym świętem.

Co roku starałam 
się być 1 maja 

w Niechobrzu przez 
sam fakt, że KWC jest 
dla mnie dziełem nie-
zwykle bliskim. Jednak 
po raz pierwszy w tym 
roku postanowiłam 
czynnie uczestniczyć 
w Biegu Trzeźwości. 

Przed nami było do 
przejścia ok. 10 

km. Niby dużo z dru-
giej strony nie jest to 
jakiś ogromny dystans. 
Co urzekło mnie po 
drodze? Ludzie. W spo-
łeczeństwie, gdzie 
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ciągle słyszymy, że dzieje się źle i że je-
steśmy coraz mniej empatyczni, życiowi 
itd. nagle okazuje się, że to nie do końca 
prawda. Przypomnijmy, że ten bieg to ry-
walizacja. Ale ludzie podczas tej rywaliza-
cji nie podkładają sobie nóg, ale rozma-
wiają ze sobą i wspomagają się dobrym 
słowem, mimo że wcześniej się nie znali. 
Ci, których mijaliśmy dopingowali nas, 
pytali, życzyli sił – inny obraz świata.

20 lat w KWC. Dużo, mało – za-
leży dla kogo. Dziś zdałam so-

bie sprawę, że to dla mnie kawał czasu. 
Ostatnio mój kolega wystąpił z KWC. Po-
jawiły się pytania czy warto dalej trwać. 
Oczywiście, że warto i ten dzisiejszy 
dzień utwierdził mnie w tym przekona-
niu jakim wielkim darem jest Krucjata. 
Że są ludzie, którzy dobrowolnie trwają 
w abstynencji. Nie jeden, dwa, ale rzesze 
ludzi, jak mówi ks. Blachnicki – nowe 
wojsko Gedeona. Tak, to my, my jesteśmy 
tym nowym wojskiem. I toczymy wojnę, 
niewidzialna wojnę o wolność. Wolność 
nas samych i naszych braci w wierze. 

Za nami 40 lat Krucjaty. I nie ważne 
którą rocznicę trwania w KWC ob-

chodzisz, a może dopiero rozpoczynasz 
swoje trwanie w abstynencji pamiętaj 
jednak, że na przekór tego, co mówi 
świat abstynencja i trwanie w Krucjacie 
jest darem, jest narzędziem w naszych 
rękach do pomocy sobie i innym.

Magdalena Maraj
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Fotoleracja
Z III RZESZOWSKIEGO BIEGU TRZEŹWOŚCIOWEGO
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12 lutego 2019 roku minęła pią-
ta rocznica założenia grupy 

wsparcia Al-anon „Oaza”. W uroczy-
stym spotkaniu z tej okazji udział 
wzięli m. in.: Burmistrz Głogowa Ma-
łopolskiego pan Paweł Baj oraz Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Głogo-
wie Małopolskim Pan Paweł Ślęzak.

Grupa Al-anon powstała w lutym 
2014 roku, a oficjalnie została 

zarejestrowana w okręgu podkar-
packim w czerwcu tego samego 
roku. Informacje o powstaniu grupy 
zostały upowszechnione za pośred-
nictwem parafii, Miejsko – Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Głogowie Małopolskim, na tabli-
cach ogłoszeniowych, a także w gło-
gowskiej przychodni. Dzięki temu, 
do grupy stopniowo zaczęły zgła-
szać się osoby potrzebujące pomocy. 

Pierwszy miting informacyjny 
grupy odbył się 4 marca 2014 

roku. Od tamtej pory mitingi grupy 
Al-anon „Oaza” odbywają się co wto-
rek od godziny 18 do 20. Miting przy-
padający na każdy pierwszy wtorek 

miesiąca jest mitingiem otwartym, 
na który każdy może przyjść.

Chociaż grupa Al-anon działa 
i pracuje już 5 lat, to ciągle na jej 

spotkania przychodzą nowe osoby. 
Członkowie grupy pomagają tym, 
którzy chcą zmienić swoje życie, 
wspólnie dzielą się doświadczeniem, 
siłą i nadzieją, wzmacniając się wza-
jemnie w trudnych sytuacjach. 

Dzięki przychylności władz 
Gminy, Pana Burmistrza oraz 

Dyrektora Miejsko Gminnego Domu 
Kultury, grupa może organizować 
swoje spotkania w udostępnionej 
na jej potrzeby sali w MGDK w Gło-
gowie Małopolskim. Grupa Al-anon 
„Oaza” jest ważną inicjatywą lokal-
ną, która zapewnia wsparcie człon-
kom rodzin osób nadużywających 
alkohol i pragnących wyjść z na-
łogu. Grupa realizuje szereg form 
wzajemnego wsparcia, począwszy 
od spotkań i mitingów dla osób za-
interesowanych z całego regionu 
podkarpackiego.

Agnieszka Bieniek

Al-anone

WSPÓŁUZALEŻNIENIE  
– choroba, którą można pokonać!



16

Boże daj mi Pogodę Ducha,
Abym zgadzał się z tym,
Czego nie mogę zmienić,

Odwagę, abym zmieniał to,
Co zmienić mogę i Mądrość,

Abym umiał odróżnić
Jedne sprawy od drugich.

Modlitwa szeptana każde-
go dnia przez mnie i ogromne 
grono ludzi, często borykają-
cymi się z problemami, które 
wydają się nie do przeżycia, ale 
również przez osoby, które do-
świadczyły jej mocy i wiedzą, że 
człowiek może zrobić bardzo 
dużo w walce o siebie i swo-
ją rodzinę. To grono ludzi to 
osoby uzależnione i współuza-
leżnione, które można spotkać 
w wielu miejscach, ale szczegól-
nym miejscem jest Niechobrz – 
Sanktuarium Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy. Przyjazd tam 
nie jest łatwy dla kogoś, kto 
nigdy nie uczestniczył w takich 
rekolekcjach. Ode mnie wyma-
gał odwagi i stanowczej decy-
zji. Potem jednak już wszystko 
było inaczej. Spotkałam tam 
osoby, które od razu wydawały 
mi się bardzo bliskie, pomimo 
tego, że widziałam je czasem 
po raz pierwszy. Długie rozmo-
wy i wspólne doświadczenia 
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życia przełamały największe bariery. 
Akceptacja z ich strony dodawała sił 
do przeciwstawiania się codziennym 
trudnościom i podejmowaniu kro-
ków niezbędnych do walki z choro-
bą alkoholową.

Czas spędzony na rekolekcjach 
był wytchnieniem od dnia codzien-
nego, oderwaniem się od osoby 
uzależnionej, co pozwoliło dostrzec 
prawdziwy obraz rzeczywistości. 
Był to czas uświadomienia sobie, 
jak bardzo byłam poraniona, mani-
pulowana przez osobę uzależnioną 
i jak duży ciężar niosłam na swoich 
barkach biorąc odpowiedzialność za 
utrzymanie domu, pewnego pozio-
mu w rodzinie, jak wiele czasu po-
święcałam na ingerencje w działania 
alkoholika roztaczając nad nim opie-
kę i biorąc na siebie jego obowiązki.

Msza Święta i adoracja Pana Jezu-
sa wlewała miłość w moje serce i da-
wała siły do działania po powrocie 
do domu. Wspólne posiłki przy stole 

wynagradzały brak wspólnych po-
siłków w rodzinie. Praca w grupach 
umożliwiała poznanie prawdy o so-
bie i o osobie uzależnianej.

Sobotni wieczór był czasem zaba-
wy, śmiechu i rozrywki, odreagowa-
nia po trudach życia. Spędzone trzy 
dni w takiej wspólnocie skutkowało 
długotrwałym uśmiechem na twarzy. 
Za każdym razem żal było stamtąd 
wyjeżdżać. Pozostawało czekanie 
na następne rekolekcje, na których 
spotykałam kolejne i kolejne osoby. 
Ich twarze, historie życia zapadały 
mi głęboko w serce.

Pogodę ducha przyniosła zmia-
na sposobu patrzenia na te same 
problemy w rodzinie zachowując 
godność i równowagę, a to z kolei 
pomagało w leczeniu choroby alko-
holowej. Na rekolekcjach uczyłam 
się żyć od nowa, dzielić się nadzieją, 
aby zaufać, że przede mną jest nowe 
lepsze życie. 

Współuzależniona



18

„Podstawą wolności jest prawda 
i miłość” – tak brzmiały słowa otwie-
rające 44. Kongregację Odpowiedzial-
nych Ruchu Światło–Życie. Jak sama 
nazwa wskazuje, co roku na Jasnej 
Górze, pod okiem Matki Bożej Czę-
stochowskiej spotykają się wszyscy, 
którzy za Ruch Światło–Życie są i chcą 
być odpowiedzialni. Spotkania te za-
inicjował ks. Franciszek Blachnicki 
– twórca Krucjaty Wyzwolenia Czło-
wieka. To rok szczególny nie tylko 
dla oazowiczów, ale także dla Dusz-
pasterstwa Trzeźwości z uwagi na 40. 
rocznicę istnienia KWC. „Wolni i Wy-
zwalający” to hasło roku, zaś znak 
roku oparty jest na herbie Krucjaty. 
Kongregacja ma na celu pokazanie 
nowych perspektyw dla duchownych, 
ale także dla uczestników, wskazać 
współczesne wyzwania, przed któ-
rymi stoją. W tym roku szczególnie 
podkreślono jak ważna jest postawa 
każdego chrześcijanina w obronie 
prawdy. Zebrane z całej Polski 
delegacje z poszczególnych diecezji 
łączyły się w modlitwie o światło 
Ducha Świętego, a także owoce tejże 
Kongregacji Odpowiedzialnych.

44. Kongregacja 
Odpowiedzialnych
Ruchu Światło–Życie
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Podczas konferencji przybliżono 
problemy, z którymi we współcze-
snym świecie borykamy się w sfe-
rze płciowości, seksualności, na-
łogów, a także ekologii moralnej, 
we wszystkim nawiązując do idei 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. 
Profesorowie oraz prowadzący 
Kongregację w szczególności od-
wołali się do słów papieża Jana 
Pawła II, niezwykle dziś aktual-
nych i wzywających do postawy 
obrony prawdy: „Przeciwstawiajcie 
się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej 
godności i poniża obyczaje zdrowego 
społeczeństwa, a co czasem może aż 
zagrażać jego egzystencji”. 

W sobotniej konferencji „Nie lę-
kajcie się” ks. prof. Piotr Kulbacki 
pięknie przybliżył ideę Krucjaty Wy-
zwolenia Człowieka, wprowadzając 
wszystkich w tę tematykę. Odwołał 
się do słów papieża Polaka. Mó-
wił o teologicznych podstawach 
Krucjaty, którą jest nic innego jak 
sama Ewangelia, rozumiana jako 
Dobra Nowina – Wyzwolenie. Przy-
pomniał tym samym, że KWC nie 
jest ruchem antyalkoholowym, 
tylko skierowanym ku człowieko-
wi i jego problemom. Szczególnie 
akcentuje akceptację ludzkiego 
życia, a przede wszystkim jego po-
szanowania. „Wyzwolenie od lęku – 
sercem Krucjaty” – mówi ks. Piotr 

Kulbacki, a wskazując na herb kru-
cjaty objaśnia, że nie ma na nim 
hasła „nie pijcie”, tylko „nie lękaj-
cie się” – bo Krucjata to człowiek 
i jego postawa objawiająca się 
w jego godności, której nie da się 
zniszczyć w najgorszych warun-
kach, nie da się jej odebrać żad-
nemu z nas. Chodzi o wyzwolenie 
z lęku, który paraliżuje wolność 
człowieka. „Abstynencja nie jest 
kresem zaangażowania w KWC” – 
nawołuje ks. Prelegent. „Formowa-
nie życia w prawdzie to cel KWC”. 
Przypomina także, że Wyzwolenie 
przynosi jedynie Chrystus, a każdy 
z nas jest zniewolony przez grzech. 
Człowiek staje się wolny przez bez-
interesowny dar z siebie. Tylko my 
sami możemy pozbawić się wolno-
ści, nikt inny!

W niedzielę konferencję o Praw-
dzie wygłosił prof. Krzysztof Woj-
cieszek „Obrona prawdy w na-
szych czasach”. Na wstępie zachęcił 
słuchaczy pytaniem: „Czy trzeba 
prawdy bronić, czy prawda broni 
się sama?” i „Czy ma to znaczenie 
w naszych czasach?”. Obecnie je-
steśmy daleko od prawdy, jesteśmy 
przesyceni fałszem. Wspomniał jak 
współczesny świat głęboko pogrą-
żony jest w absurdzie, jak ludzie 
zatracili poczucie grzechu, gdzie 
zamieniliśmy dobro ze złem. Jeste-
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śmy zalewani falą wiadomości, fałszu, 
nieistotnych „faktów”, które sprawia-
ją, że gubimy w sobie tę chęć odszu-
kiwania i pielęgnowania prawdy. Nie 
wiemy jak tę prawdę odnaleźć, a prze-
cież wszyscy mamy do niej dostęp. 
Potrzebujemy prawdy, potrzebujemy 
odpowiedzi na te pytania kim jeste-
śmy, skąd i dokąd zmierzamy. Profesor 
podkreślił rolę zdrowego rozsądku. 
Do czego on prowadzi? Do uznania 
istnienia Boga. Można by rzec: rezygna-
cja ze zdrowego rozsądku jest po to, 
żeby nas nie doprowadziła do pozna-
nia Boga. Trzeba nam na nowo ożywić 
ludzki intelekt – im więcej prawdy, 
tym mniej grzechu. Prawda = Bóg = 
Miłość. Profesor przytoczył tu postać 
Edyty Stein, która jako młoda kobie-
ta straciła wiarę, a później jej dążenie 
do prawdy doprowadziło ją do doj-
rzałej wiary. Zamiast szukać prawdy, 
gromadzimy erudycję, czyli masę 
nieistotnych szczegółów. Niekiedy wię-
cej wiedzy formalnej może oznaczać 
głupotę. Nie jest to zachęta do igno-
rancji, ponieważ nauka i rozwój są waż-
nym i potrzebnym elementem naszego 
życia. Nauka daje owoce, ale trzeba 
w tym wszystkim szukać prawdy.

W podsumowaniu Kongregacji mo-
derator generalny Ruchu ks. Marek 
Sędek w kontekście wspomnianych 
słów Jana Pawła II mówił o koniecz-
ności odrzucenia obsesji o konsump-
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cyjnej postawie życia, wierności 
prawdzie, wierności światłu, wy-
zbycia się lęku przed ludzką opinią 
społeczeństwa w postawie dąże-
nia do prawdy. Przedstawił zada-
nia, które stoją przed nami w tym 
roku formacyjnym. Należy zwrócić 
uwagę na problem z szerzącą się 
kulturą seksualności, która ma de-
strukcyjny wpływ na życie człowie-
ka i jego rozwój duchowy. Należy 
budować i nawiązywać dobre rela-
cje, a szczególnie pielęgnować te 
rodzinne. Trzeba walczyć o te naj-
bliższe relacje, które są fundamen-
tem naszego wzrastania. Chrze-
ścijanin wobec aktualnych zjawisk 
społecznych i kulturowych nie 
może być bierny. Profilaktyka 
i świadomość. Każde pokolenie 
toczy batalie o wolność w różnych 
jej aspektach. Kiedyś była walka 
z komunizmem, dziś z powszechną 
seksualizacją życia, która dociera 
do nas przez wszystkie możliwe 
kanały, jak np. Internet i inne me-
dia. Człowiek jest stale odzierany 
ze swojego piękna, umniejsza się 
wartościom i relacjom międzyludz-
kim. Ludzie świeccy powinni być 
gotowi do walki z degradacją czło-
wieczeństwa w różnych przestrze-
niach. Należy mocno podkreślać, 
że KWC to nie tylko abstynencja! 
Zawężając ją jedynie do tego, sami 

sprawiamy, że ludzie spychają nas 
na margines.

Na 44. Kongregacji Odpowie-
dzialnych, oprócz zaproszonych 
gości głoszących konferencje, 
ks. prof. Piotra Kulbackiego, ks. Ma-
cieja Ostrowskiego, prof. Krzyszto-
fa Wojcieszka, swoją obecnością 
zaszczycił również ks. bp Tadeusz 
Bronakowski – ogólnopolski Dusz-
pasterz Trzeźwości, ks. bp Krzysz-
tof Włodarczyk, a także ks. Woj-
ciech Ignasiak moderator KWC, 
który w podsumowaniu Kongre-
gacji również nawiązał do zadań 
członków KWC, wskazał na zadania 
członków i osób zaangażowanych 
w to dzieło: tworzenie wspólnot, 
diakonii KWC, organizowanie re-
kolekcji trzeźwościowych, poma-
ganie tym, którzy mają trudności, 
tworzenie lepszych struktur Diako-
nii Wyzwolenia w diecezjach.

„Przeciwstawiajcie się wszystkie-
mu, co uwłacza ludzkiej godności 
i poniża obyczaje zdrowego społe-
czeństwa, a co czasem może aż za-
grażać jego egzystencji” – niech te 
słowa papieża Polaka będą nam 
światem w codziennej trosce o bliź-
niego i będą motywacją do walki 
w obronie prawdy, byśmy nigdy nie 
stali się obojętni na ludzką krzyw-
dę i byli świadkami Bożej miłości.

Urszula Szyszka
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Kolejna wiosna, kolejny Wielki Post, 
kolejna Droga Krzyżowa, kolejny tydzień 
w pracy? Niech „kolejny” będzie „wyjątko-
wy”! Przed nami Dzień Skupienia Diakonii 
Wyzwolenia, Zapraszamy! Przyjdź i prze-
konaj się czy warto. Może nie masz czasu, 
by przez dłuższą chwilę potrwać w skupie-
niu na modlitwie i znaleźć czas dla Wspól-
noty, a także posłuchać Słowa Bożego? 
Przyjdź. Zachęcamy do przeczytania krót-
kiej relacji jednego z uczestników spotka-
nia, które odbyło się 23 lutego.

Rozpoczęliśmy spotkanie od Eucharystii 
o godz. 1200 w Kościele Św. Krzyża w Rzeszo-
wie. Następnie udaliśmy się do salki parafial-
nej, gdzie przy kawie i ciastku mogliśmy po-
dzielić się swoimi radościami i trudnościami, 
które dotykają nas w naszym codziennym ży-
ciu. Ważnym punktem spotkania była kateche-
za wygłoszona przez ks. Grzegorza Kota.

Wysłuchaliśmy fragmentów Pisma Świę-
tego, z Listu do Hebrajczyków (Hbr 11, 1-7),  
Psalmu (145 (144)) oraz Ewangelii wg 
Św. Marka (Mk 9,2 13), które zostały odczyta-
ne podczas dzisiejszej Mszy Świętej. 

W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy o wie-
rze Abla, Noego i Henocha. Abel dzięki swej 
wierze, z miłości, oddał Bogu wszystko co miał. 
„Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym 
swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim 

umysłem i całą swoją mocą.” Po-
stawiono nam pytanie – Czy my 
w naszym życiu w czynnościach 
dnia dajemy z siebie wszystko 
z miłości do Pana Boga? Maksy-
malnie tyle, ile tak po ludzku – 
możemy dać? Nasuwa się kolejne 
pytanie: skąd mieć taką wiarę? 
Wiara jest łaską daną każdemu 
z nas na Chrzcie Świętym. „Wiara 
rodzi się z tego, co się słyszy; tym 
zaś, co się słyszy, jest słowo Chry-
stusa” (Rz 10,17). Abyśmy mogli 
wzrastać w wierze powinniśmy 
zadbać o naszą codzienną modli-
twę, o sakramenty święte, Eucha-
rystię i Spowiedź Świętą, a także 
słuchać Słowa Bożego. Ksiądz 
podkreślił również słowa z Pisma: 
„Przez wiarę Henoch został unie-
siony, aby nie oglądał śmierci” Co 
znaczą te słowa dla nas? Dla każ-
dego wierzącego człowieka śmierć 
jest snem, przejściem z życia do-
czesnego do życia wiecznego. 

Słowa psalmu mówią o tym, 
abyśmy bez względu na sytuację 
w jakiej się znajdujemy każdego 
dnia wysławiali imię Pana na wie-
ki. „Każdego dnia będę błogo-

 zień skupienia
iakonii WyzwoleniaD
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sławił Ciebie i na wieki wysławiał Twoje 
imię”. Byśmy Bogu zaufali i próbowali 
spojrzeć na nasze życie z Bożej perspekty-
wy. Jezu ufam Tobie!

W Ewangelii czytamy „To jest mój Syn 
umiłowany Jego słuchajcie” oraz zapo-
wiedź śmierci i zmartwychwstania Jezu-
sa. Ksiądz zwrócił tu szczególną uwagę 
na słowa, że Jezus ma wiele wycierpieć, 
będzie wzgardzony i ubiczowany, pokazu-
jąc jak często my sami cierpimy w naszym 
życiu i nie jest to dla nas łatwe doświad-
czenie. Nie było ono takie i w czasach 
Chrystusa, do końca – pod Krzyżem wy-
trwali tylko Maryja i Jan.

Po katechezie był jeszcze czas na py-
tania. Tu zabrał głos ks. Marcin Duplaga 
– który był gościem naszego spotkania. 
W kontekście odczytanych fragmentów 
Pisma Świętego przekazał nam piękne sło-
wa świadectwa młodej dziewczyny, o jej 
głębokiej wierze, która w obliczu choro-
by nowotworowej matki, mówi: „Wierzę, 
że Bóg może ją uzdrowić, ale modlę się 
jednocześnie o wypełnienie Woli Bożej”. 

Spotkanie szybko dobiegło końca 
choć wiele wątków naszych wspólnych 
rozmów pozostało niedokończonych. Taki 
niedosyt sprawia, iż z radością i niecierpli-
wością czekamy na kolejne spotkanie. Jak 
powiedział jeden z uczestników naszego 
spotkania: „Dzień Skupienia to czas bu-
dowania więzi i czas naszej formacji – 
czas wzrastania w wierze”.

Ania 
Członek Diakonii Wyzwolenia Człowieka
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Katarzyna T. Nowak w swojej książce 
udziela odpowiedzi na pytanie, od cze-
go zależy udana terapia uzależnienia od 
alkoholu i leków. „Okrutna i heroiczna 
kronika powrotu do życia” – czytamy na 
okładce. To kronika powrotu do samej 
siebie. Jest także zapis najtrudniejszej 
z możliwych walk – walki z samym sobą. 
Autorka tworzy coś na kształt pamiętnika 
przetrwania. Opowiada także o ludziach 
z jej otoczenia, którym się z różnych po-
wodów nie udało, musieli pożegnać się 
z oddziałem. Ona przetrwała.

Pisze otwarcie, bez wstydu, odważnie 
o wszystkim, co może spotkać pacjenta 
na odwyku. Podziw za tę odwagę i umie-
jętność opowiedzenia prostym językiem 
o tym, jak skomplikowany jest powrót 
do życia i odnalezienie na nowo jego 
sensu. To inteligentna opowieść o tym, 
jakie mamy zdolności do samoleczenia 
i jak wiele potrafimy w sobie zbudować, 
ufając terapeutom i własnej woli prze-
miany. Osobiste wyznanie skierowane do 
wszystkich, którzy nie mają odwagi pod-
jąć tego, zdawałoby się, nadludzkiego wy-
siłku... Być może dotrze do wielu z tych, 
którzy nigdy nie odważyli się powalczyć 
o siebie. Widzę tu przede wszystkim 
opowieść, która bardzo wielu ludziom 
pomoże, ośmieli ich w działaniach, ale 
przede wszystkim książkę, która oddaje 
specyfikę ludzkiego uzależnienia, a po-

Rok na odwykuRok na odwyku
tem odnalezienia drogi do 
normalności. Do pogodzenia 
się z niespokojnymi emocjami. 
Jednak autorka nie będzie mo-
gła nigdy powiedzieć, że jest 
wolna od uzależnienia. To zale-
dwie początek walki, wygrana 
jedna bitwa. Uważność i czuj-
ność wobec tzw. wyzwalaczy 
jest zadaniem na całe życie.

To bardzo ważna książka, 
bo opisująca również status 
społeczny kobiety uzależnio-
nej. Kogoś, komu wybacza 
się dużo trudniej niż mężczy-
znom. 

Rok na odwyku. Kronika 
powrotu, Katarzyna T. Nowak. 
Wydawn. Literackie 2018. 
Książkę można zakupić w księ-
garniach internetowych bądź 
wypożyczyć w bibliotece.

Agnieszka Trojanowska
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Alkoholik, abstynent,
apostoł trzeźwości
Mateusz Talbot (1856 – 1925) (cz. II)

Osobisty upór i determinacja 
w działaniu poparta Bożą Łaską 
owocowała nowym dobrem. Stop-
niowo dawny głód alkoholu zaczął 
ustępować pragnieniu Bożego życia 
i miłości. Dzięki miłości do Chry-
stusa i Bożej Matki skutecznie po-
konywał dotychczasowe złe nawyki 
i brak umiarkowania. Bardzo prze-
żywał to, że zmarnował 16 lat życia 
przez nałóg pijaństwa. Powiedział 
kiedyś: „w młodości, z powodu po-
ciągu do alkoholu, niewiele sobie 
robiłem z religii i to złamało pra-
wie serce mojej matki”. Postanowił, 
że musi pokutować za pijaństwo 
w młodości. Pragnąc jak najbardziej 
upodobnić się do Jezusa, rozpoczął 
surowe życie pokutnika. Ciężko 
pracował. Jadł i spał mało. Sypiał 
na gołych deskach i drewnianej po-
duszce, tuląc do serca figurkę Mat-
ki Bożej z Dzieciątkiem. Nazywał Ją 
Królową i często powtarzał: „Nikt 
nie wiem, czym ta Królowa jest dla 
mnie”. Przykrywał się wełnianym 
kocem, a w czasie wielkiego zimna 
dodatkowo kilkoma workami. Po-
ścił często, długo i surowo. Modlił 
się nocami. Po nawróceniu pogrążył 

się w modlitwie jak człowiek, któ-
ry uciekając z płonącego lasu ska-
cze do wody. Wstawał przeważnie 
o godz. 2.00 w nocy. Codziennie 
odmawiał różaniec. Podczas modli-
twy i czytania duchownego zawsze 
klęczał wyprostowany na obnażo-
nych kolanach. Nigdy podczas mo-
dlitwy nie opierał rąk. Przed pracą 
szedł na godzinę piątą do kościoła, 
brał udział we Mszy św. i regularnie 
przyjmował Komunię świętą.

Będąc murarzem, musiał codzien-
nie o szóstej rozpoczynać pracę. 
Kiedy w 1892 roku Msza św. została 
przeniesiona z godziny piątej na 6.15 
i nie mógł już brać udziału w nabo-
żeństwie przed rozpoczęciem pracy 
zrezygnował z dotychczasowego za-
wodu i przeniósł się do wielkiej fir-
my handlu drzewem T. i C. Martin. 
Tam rozpoczynał pracę o godzinie 
ósmej. Mógł więc dalej uczestniczyć 
w porannej Mszy św.

Nowej firmie Mateusz Talbot 
był wierny 33 lata, od 1892 r. aż do 
śmierci w roku 1925. W tym cza-
sie wykonywał najróżniejsze zada-
nia. W pierwszych latach przede 
wszystkim pomagał nad rzeką Lif-
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fey przy rozładowywaniu przybywają-
cych zza granicy statków. Później bywał 
częściej zatrudniany w tartaku. W ciągu 
ostatnich ośmiu lat przed śmiercią pra-
cował na wielkim placu magazynowania 
drzewa, nazwanym Castle Forbes. Po 
kilku latach pracy jako robotnik, został 
dozorcą magazynów.

Całe jego życie charakteryzowała 
prawdziwa miłość bliźniego. Był prostym 
i uczciwym człowiekiem. Nienawidził 
kłamstwa i wykrętów. Pragnął zawsze wy-
pełniać wolę Boga. Kiedy stał się dojrza-
łym mężczyzną, odrzucił propozycję mał-
żeństwa. Pracując przy budowie domu 
protestanckiego duchownego, zwrócił 
na siebie uwagę zatrudnionej tam ku-
charki. Była to młoda i pobożna katolicka 
dziewczyna. Będąc pod wrażeniem jego 
dobroci i uczciwości próbowała nakłonić 
go do małżeństwa. Mateusz poprosił, aby 
poczekała na odpowiedź. Aby postąpić 
zgodnie z wolą Boga rozpoczął nowennę, 
podczas której nabrał przekonania, że 
powinien samotnie przejść przez życie. 
W tym postanowieniu wytrwał do końca. 
Zrezygnował z małżeństwa, aby całkowi-
cie ofiarować swoje życie Chrystusowi.

Mateusz Talbot, pozostajac zwykłym, 
ciężko pracującym fizycznie robotnikiem, 
po swoim nawróceniu przeczytał i zgro-
madził sporą jak na owe czasy liczbę ksią-
żek. Czytał Pismo święte, żywoty świę-
tych i – co zadziwiające przy jego braku 
wykształcenia – wiele poważnych dzieł: 
Wyznania św. Augustyna, pisma św. Fran-

Mateusz Talbot (ur. 2 maja 1856 
w Dublinie, zm. 7 czerwca 1925) – 
irlandzki robotnik, asceta, alkoholik 
zachowujący abstynencję, Czcigod-
ny Sługa Boży Kościoła katolickiego.

Urodził się w wielodzietnej ro-
dzinie robotnika portowego Charle-
sa i Elizabeth Talbotów, jako drugie 
dziecko z dwanaściorga. W roku 
1868, gdy ukończył 12 lat zaczął 
pracować jako goniec w dublińskim 
składzie win. Po krótkim czasie pracy 
w składzie stał się całkowicie uzależ-
niony od alkoholu. Nałóg alkoholowy 
trwał aż 16 lat.

W 1884 28 letni Matt, na skutek 
wstrząsów psychicznych związanych 
z piciem alkoholu i doznanych poni-
żeń od ludzi (wyzwisk, odrzucenia), 
zaczął swą „przemianę duchową”. 
W kościele św. Krzyża po raz pierw-
szy od wielu lat wyspowiadał się. 
Potem na ręce miejscowego księ-
dza złożył przyrzeczenie, że przez 
trzy miesiące nie weźmie alkoholu 
do ust. Uświadomił sobie, że sam 
nie da rady. Postanowił poszukać 
pomocy u Boga. Chodził codziennie 
do kościoła na msze, dużo się modlił 
(najczęściej odmawiał różaniec).

Przyszył sobie dwie skrzyżo-
wane szpilki do rękawa, żeby mu 
przypominały o jego postanowieniu 
i o tym, że Jezus cierpiał za niego. 
Potem przyrzekał kolejne abstynen-
cje i tak był abstynentem przez 41 lat.

Biskup Dublina, Edward Joseph 
Byrne, rozpoczął w 1931 roku pro-
ces informacyjny przed beatyfikacją. 
Przesłuchano świadków. W 1975 
roku, z okazji 50. rocznicy śmierci 
Mateusza, papież Paweł VI ogłosił 
dekret o „heroiczności jego cnót”.
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ciszka Salezego, św. Alfonsa Liguori, 
św. Ludwika de Montfort, św. Teresy 
z Avili i kard. Johna Newmana, en-
cykliki papieskie, opracowania z za-
kresu historii powszechnej i polityki 
społecznej. Teksty, które głęboko 
trafiały w jego serce przepisywał 
pracowicie na skrawkach papieru. 
To, czego nie mógł zrozumieć, pod-
czas najbliższej spowiedzi wręczał 
zaskoczonemu często kapłanowi 
z prośbą o wyjaśnienie.

Modlitwa, lektura i umartwie-
nia stały się głównym nurtem życia 
Mateusza, skrzętnie jednak ukrywa-
nym przed otoczeniem. Wszystko, 
co czynił, czynił dla chwały Boga. 
Z czasem jego bliscy i znajomi za-
częli zauważać jego pokorę, ofiar-
ność i opanowanie. Koledzy z pracy 
widzieli, że nie może znieść prze-
kleństw ani nieprzyzwoitych żartów 
i sami ich zaprzestali. Pracodawca 
domyślał się, że spora część zarob-
ków Mateusza trafia do potrzebują-
cych. Nikt jednak nie podejrzewał, 
z jak wielkim radykalizmem Mate-
usz podchodzi do swego nowego 
życia. Odwiedzał kolejno wszystkie 
miejsca w jakich kiedyś bywał i spła-
cał długi, jakie zaciągnął za czasów 
pijaństwa. Przeważnie dowiadywał 
się, że już skreślono go z listy dłuż-
ników. Mimo to zwracał każdego 
pensa, o którym pamiętał, a tak-
że wszystko, o czym mu przypo-

mniano. Wchodził, wręczał kopertę 
z odpowiednią kwotą i pośpiesznie 
opuszczał to miejsce. Pieniądze, któ-
re mu zostawały, rozdawał biednym 
lub wysyłał dla misjonarzy. Próbo-
wał także odszukać niewidomego, 
któremu kiedyś ukradł skrzypce. 
Odwiedził wszystkie domy noclego-
we i związki ubogich znajdujące się 
w Dublinie. Kiedy był przekonany, 
że ten już nie żyje, poprosił księdza 
o odprawienie kilku Mszy świętych 
za spokój jego duszy. Był – jak ujął 
to jeden z autorów – „pijany jedy-
nie miłosierdziem, mądrością, mocą 
i miłością Boga”. Kiedyś powiedział 
swemu zwierzchnikowi: „Przy ca-
łym szacunku dla pana, nigdy nie 
spotkałem człowieka, którego bym 
się lękał”. Innym razem nie zgo-
dził się z poleceniem sprzecznym 
z jego poglądami, mimo, że groziło 
to zwolnieniem z pracy. Powiedział 
wówczas: „przede wszystkim muszę 
wziąć pod uwagę interes duszy”.

W 1923 roku Mateusz zaczął mieć 
poważne problemy ze zdrowiem. 
Badania wykazały chorobę serca. 
Miał świadomość, że musi być przy-
gotowany na śmierć. Mówił: „Nikt 
mnie nie zatrzyma, kiedy Pan mnie 
wezwie”. Wyniszczony surowym po-
stem, krótkim snem i ciężką fizyczną 
pracą, 7.06.1925 r. zasłabł w dro-
dze na Mszę Świętą. Blisko kościoła 
Świętego Zbawiciela upadł na ulicy 
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i zmarł. Umierającego rozgrzeszył 
dominikanin z pobliskiej parafii we-
zwany przez przypadkowo przecho-
dzącą kobietę. Nikt nie rozpoznał 
niepozornego człowieka, leżącego 
bez życia na bruku uliczki Granby. 
Nie miał przy sobie pieniędzy ani do-
kumentów, a jedynie kilka skrawków 
papieru. Do rękawa przypięte miał 
dwie skrzyżowane, poczerniałe ze 
starości szpilki. Jego ciało zidentyfi-
kowano dopiero po czterech dniach. 
Po przewiezieniu do kostnicy, gdy 
ciało przygotowywano do pogrzebu, 
odkryto pod ubraniem dwa żelazne 
łańcuchy splątane sznurem i owinię-
te wokół pasa, które wzorem wiel-
kich grzeszników około 10 lat nosił 
pod ubraniem. Na lewym ramieniu 
nad łokciem miał mały łańcuszek, 
a na prawym sznur z węzełkami. Do 
lewej nogi pod kolanem był przy-
wiązany sznurem łańcuszek, nato-
miast do prawej splątany sznur. Na 
szyi miał zawieszony wielki różaniec 
z medalami. Chciano poznać tajem-
niczą sytuację zmarłego. Wtedy też 
w ubogim pokoiku odkryto kolekcję 
książek wraz z kartkami, na których 
robił zapiski. Na jednej z nich widnia-
ły słowa: O, Dziewico, proszę tylko 
o trzy rzeczy: O łaskę Boga, o Jego 
obecność i o Jego błogosławień-
stwo. Na innej pisał: „O najsłodszy 
Jezu, zniszcz we mnie wszystko, co 
jest złem, niech to wszystko złe ob-

umrze. Zniszcz we mnie wszystko, 
co jest występne i samowolne. Wy-
niszcz wszystko co Ci się nie podoba 
we mnie, usuń wszystko co jest moje 
własne. Daj mi prawdziwą pokorę, 
prawdziwą cierpliwość i prawdziwą 
miłość. Użycz mi doskonałego pano-
wania nad moim językiem,”. Modli-
twa ta, podobnie jak wiele innych, 
z pewnością została wysłuchana. Tak 
zaczęła się jego droga do wielkości.

Mateusz Talbot nigdy nie wy-
jechał z Dublina. Mieszkał razem 
z rodzicami, a gdy próby wyrwania 
najbliższych z nałogu alkoholizmu 
się nie powiodły, wyprowadził się 
z domu i wynajął pokój na ulicy Glo-
ucester. Po pewnym czasie, gdy bra-
cia opuścili dom, powrócił i zamiesz-
kał razem z rodzicami. Po śmierci 
ojca, w 1899 roku, zamieszkał z mat-
ką przy Upper Rutland 18, początko-
wo na parterze, a potem na drugim 
piętrze. Od 1915 r., po śmierci matki 
mieszkał sam. Prosty pokój z okna-
mi na główną ulicę został zachowany 
do dziś. W 1932 r. mieszkanie Ma-
teusza Talbota odwiedził arcybiskup 
Paryża – kard. Verdier, który przybył 
do Dublina na 31. Kongres Eucha-
rystyczny. Świadomość, że znajduje 
się w miejscu, w którym pokutnik 
prowadził z Jezusem intymny dialog 
przez tyle lat poruszyła kardynała 
tak bardzo, że uklęknął i modląc się 
ucałował podłogę.



29

W życiu Mateusza Talbota 
pozornie nie wydarzyło się 
nic szczególnego. Był zwy-
czajnym irlandzkim robot-
nikiem – bez wykształcenia 
i majątku. Nie uczynił nic, co 
mogłoby przynieść mu popu-
larność. Zmarł w ubóstwie na 
jednej z brukowanych uliczek 
Dublina. Nie pozostawił po 
sobie ani rodziny, ani zwolen-
ników, ani uczonych rozpraw. 
Umierał samoty, nikomu nie-
znany. Został pochowany 
w skromnym grobie na cmen-
tarzu Glasnevin 11.06.1925 
roku. W jego pogrzebie wzię-
ła udział niewielka grupa 
przyjaciół, trzyosobowa de-
legacja z firmy Martina oraz 
niektórzy z jego krewnych. 
A jednak zaledwie kilka mie-
sięcy po śmierci jego krótka 
biografia napisana przez Sir 
Joseph A. Glynna rozeszła się 
w stu tysiącach egzemplarzy. 
W ciągu roku przetłumaczo-
no ją na dwanaście języków. 
Wobec wzrastającej czci 
zmarłego, pięć lat później, 
Kościół katolicki zaczął badać 
życie Talbota, aby ustalić, czy 
istnieją podstawy do wszczę-
cia procesu beatyfikacyjnego. 
29.06.1952 r. ziemskie szcząt-
ki Mateusza Talbota zosta-

Boże jestem alkoholikiem.
trudno jest mi się do tego przyznać. ta prawda 

wywołuje u mnie różne uczucia: Bunt, przerażenie, 
złość, poczucie winy.

wiem, że piciem alkoholu niszczyłem swoje 
zdrowie i sumienie, krzywdziłem wielu ludzi, 

nawet tych, którym mówiłem – kocham!
wiem, jaki jestem słaBy. wiele razy oBiecywałem 

nie pić i nie wypełniałem tej oBietnicy. 
wiem, że przez to oddaliłem się od cieBie.

ufam, że ty nigdy mnie nie opuściłeś. dzisiaj 
przyznając się do swego uzależnienia od alkoholu, 

proszę cię o dar trzeźwości. 
potrzeBuję twojej pomocy!

Błagam cię, dodaj mi sił, aBym trzeźwiał! pozwól 
mi naprawić wyrządzone krzywdy. spraw aBym 

uwierzył, że ty mnie kochasz!  
daj mi prawe sumienie. spraw aBym godnie żył, 

służąc Bogu i ludziom,
przez chrystusa pana naszego. amen.
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ły ekshumowane i złożone w specjalnej 
trumnie w krypcie w centralnym miejscu 
cmentarza Glasnevin. W uroczystości 
wziął udział Sean T. O’Kelly, prezydent Ir-
landii, który w latach 1890-1897 jako mi-
nistrant obserwował modlącego się Mate-
usza i często z nim rozmawiał. 3.10.1975 
roku został ogłoszony dekret uznający 
cnoty zmarłego. Otrzymał tytuł Sługi Bo-
żego, potwierdzający, że jest bohaterem 
wiary, którego cnoty warte są naśladowa-
nia. Szczątki Talbota zostały przeniesione 
do kościoła Matki Boskiej z Lourdes przy 
Sean McDermott Street w Dublinie. Para-
fianie ufundowali mu granitowy grobo-
wiec, w którym za szklaną szybą znajduje 
się trumna. Na grobowcu widnieją słowa: 
SŁUGA BOŻY MATT TALBOT 1856-1925. 
Już teraz do jego grobu pielgrzymują tłu-
my, nie tylko Irlandczyków.

Jeden z biografów Mateusza Talbota 
stwierdził: to on sam był kimś szczegól-
nym dla otaczających go ludzi, jak światło, 
które rozbłyska w ciemnym pokoju. Mate-
usz zaufał Bogu bez końca. Oczyścił swoje 
serce i życie ze wszystkiego, co go znie-
walało i uwierzył, że Bóg wypełni je w ob-
fitości. Wytrwał w trzeźwości przez czter-
dzieści jeden lat i w cichy, nie narzucający 
się sposób wnosił światło w otaczającą go 
ciemność. W pamięci przyjaciół pozostał 
wesołym kompanem i duszą towarzy-
stwa. Znajomi postrzegali go jako czło-
wieka niezwykle łagodnego i pogodnego, 
obdarzonego wyśmienitym prawdziwie 
irlandzkim humorem. Zawsze służył radą 

Mateuszu, Ty wiesz co znaczy 
być zwyczajnym człowiekiem, 
jak ja. Walczyłeś ciężko z nało-
giem, choć tak łatwo mogłeś się 
poddać. Nauczyłeś się wielbić 
Boga, modlić o wstawiennictwo 
Maryi i świętych oraz znajdować 
radość w życiu duchowym.

Udowodniłeś swoim życiem, 
że radość nie polega na posia-
daniu i aktywności. Radością jest 
szukanie i znajdowanie Boga. 
Walczyłeś z sobą samym i po-
zwoliłeś, żeby duch zwyciężył. 
Praktykowałeś uczciwość, do-
broć, szacunek i sprawiedliwość. 
Rzadko pouczałeś słowem, a je-
śli już zabierałeś głos, to wystar-
czało ci tylko jedno zdanie.

Prowadziłeś surowe życie 
w duchu zadośćuczynienia za 
lata sprzed twego nawrócenia, 
które przeżyłeś w wieku dwu-
dziestu ośmiu lat. Wiodłeś życie 
pokutnika przez czterdzieści je-
den lat.

Nigdy nie pozwoliłeś, by 
chora przeszłość paraliżowała 
chwilę obecną. Sprawiłeś radość 
swej matce, która dzięki tobie 
przeżyła w szczęściu ostatnie 
dwanaście lat życia. Tę samą ra-
dość, którą jej przyniosłeś, dzie-
liłeś również z innymi.

Mateuszu, obróciłeś klęskę 
w zwycięstwo. Przynosisz od-
wagę każdemu, kto czyta histo-
rię twego życia. Nigdy nie jest 
za późno, by zacząć od nowa. 
Amen.
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i modlił się w intencji tych, którzy 
o to prosili. Dziś, pokazywany jako 
przykład zwycięstwa nad własną sła-
bością, może być wzorem i orędow-
nikiem nie tylko dla zmagających się 
z nałogiem, lecz dla wszystkich pra-
gnących w pełni przeżywać swoje 
chrześcijaństwo.

Historia Mateusza Talbota to hi-
storia człowieka, który przezwycię-
ża trudności i osiąga zwycięstwo 
dzięki modlitwie i pokucie. To świa-
dectwo o uzdrawiającej mocy Sa-
kramentów. To one dawały Mu siłę 
i wolę wytrwania. Cnota nadziei, 
łaska pokory i dar wytrwałości to 
skarby, które odnalazł na drodze do 
nowego życia i nigdy ich nie utracił. 
Podkreślając rozwój duchowy Mate-
usza Talbota ks. dr Ferdynand Ma-
chay w roku 1934 napisał: „Życiorys 
Mateusza Talbota jest dosadnym po-
uczeniem, że poziom życia nadprzy-
rodzonego zależny jest w wielkiej 
mierze i od naszej pracy. Łaska Boża 
bowiem bez naszej współpracy z ni-
kogo nie uczyni dobrego chrześcija-
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nina, a już tym mniej – świętego”. 
Niech te słowa przyświecają wszyst-
kim pracującym nad zmianą własne-
go życia i tym, którzy w tym życiu 
w jakikolwiek sposób uczestniczą.

Mieszkańcy Dublina uczcili pa-
mięć Mateusza Talbota obeliskiem 
przy City Quay i mostem Talbot 
Memorial przy Custom House. 
W 2006 r. w Irlandii ogłoszono go 
patronem mężczyzn i kobiet wal-
czących z nałogiem alkoholizmu. 
Obecnie jest patronem wielu orga-
nizacji charytatywnych, które poma-
gają osobom uzależnionym od alko-
holu i narkotyków. Jest prekursorem 
działalności ruchu Anonimowych 
Alkoholików.

„Oby świat dzisiejszy, tak 
upokarzająco  

zanurzony w zmysłowości,  
nauczył się od Mateusza Talbota, 

jak należy „gnębić” namiętne 
ciało, by ono zamieniło się  

w „kościół Ducha Świętego”.”
/Ks. Dr Ferdynand Machay/



„Współsfinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.”

Niebo moje…
Abym mogła na ziemi znieść łzy i wygnanie,
Potrzeba mi Twojego spojrzenia – o Panie!
Tego spojrzenia, które tak serce czaruje,
I szczęście wiekuiste w niebie obiecuje!…
Panie! gdy się uśmiechasz słysząc me westchnienie
To ja wówczas żadnej niewiary się nie boję –
Bo ten uśmiech Twój słodki i Boskie wejrzenie
To niebo moje!

(...)
Niebem dla mnie, odnaleść podobieństwo z Bogiem,
Który stworzyć mnie raczył Swem wszechmocnym tchnieniem.
Niebem dla mnie, stać zawsze przed Obliczem drogim,
Zwać Cię Ojcem, a siebie dzieckiem i stworzeniem.
Ja nie lękam się burzy, gdyś Ty mi na straży,
W Twem objęciu nie straszą żadne życia boje –
Spoczywać na Twem Sercu, blizko Twojej twarzy,
To niebo moje!

Niebo moje w Najświętszej Trójcy odnajduję,
Co jak więzień miłości, w mem sercu panuje. –
Tam – podziwiając Boga, powtarzam Mu śmiało:
Pragnę Ci służyć, Panie! – kochać bez podziału.
Niebem dla mnie, spoglądać na Cię z uwielbieniem,
Choćbyś wiarę doświadczył – zsyłał niepokoje,
Uśmiechnąć się i czekać za Twojem spojrzeniem,
To niebo moje!

św. Teresa od Dzieciątka


