W TYM MIESIĄCU CZCIMY…
czerwiec

1 CZERWCA - ŚW. JUSTYN, MĘCZENNIK
Justyn urodził się na początku II w. we Flavia Neapolis (dzisiejszy Nablus
w Samarii), w pogańskiej rodzinie. Po upadku Jerozolimy w 70 r. miasto było jednym
z ważniejszych centrów kultury greckiej i rzymskiej na terenie Palestyny. Od młodości
pasjonował się filozofią i problemami ogólnoludzkimi. Przebadał systemy Platona,
Arystotelesa, Pitagorasa, epikurejczyków i modnych wówczas stoików. Jeszcze bardziej
nurtowały go problemy religijne. W ten sposób zainteresował się judaizmem
i chrześcijaństwem. Czytał Pismo św. i przyglądał się życiu chrześcijan. Badał ich naukę,
obserwował ich obyczaje. Około roku 130 przyjął chrzest w Efezie. Stał się gorliwym
wyznawcą.
Justyn to najważniejszy apologeta chrześcijaństwa w II wieku. Wykorzystując
autorytet, jaki sobie zdobył prawością charakteru i posiadaną wiedzą, zgromadził koło
siebie uczniów i chętnie prowadził z nimi dyskusje na tematy filozoficzne, etyczne
i religijne. Sam przekonany o tym, że tylko w chrześcijaństwie jest pełna prawda, dążył do
tego, by i jego uczniowie byli o tym przekonani. Jednym z jego uczniów był Tacjan,
późniejszy apologeta. Chętnie też spotykał się z filozofami pogańskimi i żydowskimi, aby
żarliwie z nimi dyskutować na wspomniane tematy. W roku 135 spotkał się w Efezie
z pewnym rabinem żydowskim, Tryfonem, i odbył z nim wielogodzinną dyskusję.
Pamiątką tej rozmowy jest dzieło św. Justyna pod tytułem Dialog z Żydem Tryfonem.
W tym czasie Justyn wydał też dwie apologie. Pierwszą z nich skierował do Rzymian,
drugą zaś - formalnie do senatu rzymskiego. Wykazywał w nich odważnie, jak mylne
poglądy mieli poganie o chrześcijanach i obalał zarzuty, stawiane wyznawcom Chrystusa przez pogan. Była to niemała
odwaga. Od 100 lat wiara w Chrystusa była na państwowym indeksie. Od czasów Nerona chrześcijanie byli uważani za
głównego wroga cesarstwa; należało ich tępić wszelkimi dostępnymi środkami. Nie odwołano krwawych edyktów,
wydanych przez Nerona (54-68) i Domicjana (81-96). Za czasów Justyna panował wprawdzie raczej łagodny cesarz
Antoninus Pius (138-161), wszakże za panowania cesarza-filozofa, Marka Aureliusza, prześladowanie wybuchło
ponownie (161-180). Ofiarą właśnie tego prześladowania padł Justyn.

1 CZERWCA - ŚW. JUSTYN, MĘCZENNIK
Justyn kilkakrotnie toczył dysputy z filozofem Krescensem, zwalczając
jego błędne teorie. Z tego powodu został oskarżony przez Krescensa wraz
z sześcioma uczniami Charitonem, jego żoną Charytą, Euelpistem, Hieraksem,
Peonem i Walerianem o wyznawanie chrześcijaństwa. Został aresztowany. Akta
sądowe, które Rzymianie bardzo skrupulatnie prowadzili, zaginęły. Według podania
wyrokiem sędziego Juniusza Rustyka został Justyn - jako obywatel rzymski skazany na śmierć przez ścięcie głowy mieczem. Wyrok wykonano ok. 165 r.
w Rzymie.Nie wiadomo, gdzie znajdują się relikwie Męczennika. Te, które są
w Rzymie (w bazylice św. Wawrzyńca za Murami), w Kolonii oraz w Namur wydają
się niepewne.
Na Soborze Watykańskim I biskupi wnieśli prośbę, aby papież
wprowadził Mszę świętą i teksty brewiarzowe na dzień święta św. Justyna, które
obchodzono wówczas (do roku 1969) 14 kwietnia. Papież Pius IX przychylił się do
ich prośby. Leon XIII w roku 1874 rozszerzył święto na cały Kościół. Kościół grecki
obchodzi jego pamiątkę 1 czerwca. Tak jest i dzisiaj w Kościele łacińskim.
W swoich pismach św. Justyn podjął pierwsze próby zbliżenia nauki
chrześcijańskiej i filozofii greckiej. Justyn żył zaledwie ok. 100 lat po śmierci
świętych Apostołów Piotra i Pawła, dlatego też jego dzieła są fundamentalnymi źródłami dla zapoznania się z ówczesną
sytuacją Kościoła, jego organizacją i wewnętrzną strukturą, z obrzędami i liturgią. Warto podkreślić, że Justyn był
człowiekiem świeckim, który wykorzystał swoją wiedzę dla obrony wiary chrześcijańskiej.
W ikonografii Święty przedstawiany jest w chwili, gdy wręcza swoją "Apologię" cesarzowi Hadrianowi.

2 CZERWCA - BŁ. SADOK I JEGO TOWARZYSZE, MĘCZENNICY
SANDOMIERSCY
O dzieciństwie i latach młodzieńczych Sadoka nie mamy żadnych
informacji. Pierwszy dokument historyczny, który się zachował, podaje, że
w roku 1221 w czasie kapituły generalnej w Bolonii Sadok w towarzystwie
trzech współbraci został wysłany przez św. Dominika Guzmana na Węgry do
Lorch dla założenia tam nowej prowincji. Byłby to zatem pierwszy Polak, który
znalazł się u boku św. Dominika i być może z jego rąk otrzymał dominikański
habit. Sadok był najpierw przeorem w Zagrzebiu. Przez wiele następnych lat
głosił Ewangelię jako misjonarz na Węgrzech pogańskim Kumanom. W jakich
okolicznościach znalazł się w Sandomierzu w charakterze przeora - nie wiemy.
Być może był już podeszły wiekiem i sterany pracą.
W zimie 1259/1260? r. - podczas drugiego najazdu Tatarów na
Polskę - najeźdźcy podstępem zdobyli Sandomierz. Zginęło wtedy wielu
mieszkańców. Część z nich wraz z przeorem, Sadokiem, i 48 innymi
dominikanami została wymordowana w kościele św. Jakuba, dokąd się
schroniła. O ich męczeństwie pisze Jan Długosz (+ 1480) i Abraham Bzowski
(+ 1637), który twierdzi, że w swojej relacji oparł się na "bardzo starożytnych
rocznikach i na najstarszych rękopisach". O rzezi sandomierskiej piszą nadto
Kronika Wielkopolska i Latopis ruski. Jan Długosz pisze, że klasztor został
spalony i wymordowanych zostało 49 zakonników, kiedy śpiewali Salve Regina. Abraham Bzowski dodaje szczegół, że
kiedy w przeddzień napadu Tatarów jeden z braci odczytywał imiona świętych, wspominanych w martyrologium
następnego dnia, miał bezwiednie, proroczo dodać: "W Sandomierzu - przeora Sadoka z 48 męczennikami". Bzowski
dodaje, że przed śmiercią Sadok przemówił do braci, by przygotować ich na śmierć. Najważniejsze jest to, że
dominikanin Bzowski przekazał nam imiona zamordowanych oraz urzędy, jakie piastowali. Wynika stąd, że faktycznie
dysponował poważnymi dokumentami, których my dzisiaj nie posiadamy.

2 CZERWCA - BŁ. SADOK I JEGO TOWARZYSZE, MĘCZENNICY
SANDOMIERSCY
Kult męczenników sandomierskich rozpoczął się zaraz po ich
śmierci. Wysłano do Rzymu dwóch kapłanów, którzy szczęśliwie uszli rzezi:
Bozantę, dziekana sandomierskiego, i Wojciecha, kanonika. Na ich prośbę
papież Bonifacy VIII udzielił 300 dni odpustu wiernym, którzy 2 lipca nawiedzą
kolegiatę NMP w Sandomierzu. W wieku XVI odpust męczenników
sandomierskich obchodzono 13 maja, potem przeniesiono dzień ich dorocznej
pamięci na 28 maja. W kościele św. Jakuba w wieku XIV wystawiono osobną
kaplicę ku czci Męczenników. Znajdował się w niej ołtarz z ich obrazem
obwieszonym wotami. W wieku XVII przeprowadzono pierwsze, kanoniczne
badania. Nie zadowoliły one Rzymu. Jeszcze w tym samym wieku
przeprowadzono więc rewizję procesu, ale i te ustalenia nie spełniły nowych,
surowych przepisów. Nie było wiadomo, gdzie się znajdują szczątki Męczenników.
Proces raz jeszcze wznowiono w roku 1736. Chodziło o wykazanie ciągłości kultu
i o udokumentowanie tego faktu. Po długich staraniach papież Pius VII
18 listopada 1807 zezwolił na kult publiczny.
W roku 1959 profesor Sarama po przeprowadzeniu na terenie
klasztoru św. Jakuba wykopalisk znalazł wspólną mogiłę, a w niej ok. 330
szkieletów osób w różnym wieku i płci. Znaleziono przy nich groty i strzały.
Znaleziono również klamry od pasów, co wskazywałoby na szkielety zakonników,
których pochowano w habitach zapewne we wspólnej mogile. Na pamiątkę
Męczenników polscy dominikanie mają przywilej noszenia czerwonych pasów.
W ikonografii bł. Sadok przedstawiany jest z Towarzyszami w dominikańskich habitach - czyta im z otwartej księgi;
niekiedy ukazywany jest w scenie męczeństwa - przeszywany strzałami.

2 CZERWCA – KOŚCIÓŁ KATEDRALNY W RZESZOWIE
Obecna parafia katedralna w Rzeszowie powstała
jako samodzielny ośrodek duszpasterski w 1972 r. W 1976 r.
otrzymała status parafii kanonicznej. W 1975 r. uzyskano
pozwolenie na budowę kościoła. Rozpoczęto ją w roku 1977,
a ukończono 5 lat później. Świątynia zbudowana jest na planie
serca. Jej konsekracji dokonał papież św. Jan Paweł II 2 czerwca
1991 r. Po utworzeniu w 1992 r. diecezji rzeszowskiej kościół
został podniesiony do rangi katedry. Diecezja rzeszowska została
powołana do istnienia na mocy bulli św. Jana Pawła II Totus Tuus
Poloniae Populus z dnia 25 marca 1992 r. Jej pierwszym
ordynariuszem został bp Kazimierz Górny, który pełni tę funkcję
do dziś. Wspomaga go biskup pomocniczy Edward Białogłowski.
Patronami diecezji są św. Józef Sebastian Pelczar, biskup, oraz
bł. Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica. Diecezja
rzeszowska sąsiaduje z diecezją przemyską od wschodu,
z sandomierską od północy i z tarnowską - od zachodu. Łącznie
w skład diecezji rzeszowskiej wchodzą 24 dekanaty, 240 parafii,
blisko 700 księży i ponad 600 tysięcy mieszkańców. Większość
mieszkańców to ludność rolnicza, o wielkim przywiązaniu do
tradycji i religii.

2 CZERWCA – KOŚCIÓŁ KATEDRALNY W RZESZOWIE
2 czerwca 1991 r., jeszcze przed powstaniem osobnej diecezji, w Rzeszowie
gościł św. Jan Paweł II. Podczas sprawowanej tu Mszy św. dokonał beatyfikacji
Sebastiana Józefa Pelczara (kanonizowanego również przez Papieża-Polaka
w 2003 r.). Św. Jan Paweł II mówił wtedy:
Uczestnictwo w świętości Boga samego jest powołaniem wszystkich, każdego
i każdej! To powołanie stało się udziałem biskupa Józefa Sebastiana, ale są
obok niego także i inni słudzy Boży z ostatnich czasów, którzy wyróżnili się
szczególną świętością życia. Wymieńmy choćby błogosławionego Rafała
Kalinowskiego, który będzie wnet kanonizowany w Rzymie, a także zakonnicę
Bolesławę Lament czy franciszkanina Rafała Chylińskiego, których będę miał
szczęście wynieść do chwały ołtarzy w czasie obecnej pielgrzymki do Ojczyzny.
Wymieńmy też synów i córki związanych z ziemią rzeszowską: ks. Jana
Balickiego, Bronisława Markiewicza, Leonię Nastałównę, Kolumbę Białecką,
Wenantego Katarzyńca, Augusta Czartoryskiego. Wymieńmy jeszcze siostrę
Faustynę Kowalską, Anielę Salawę, Stanisławę Leszczyńską z Łodzi, ojca Jana
Beyzyma, Jerzego Ciesielskiego, arcybiskupa Antoniego Nowowiejskiego,
biskupa Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, Zygmunta
Łozińskiego, Władysława Korniłowicza, Wincentego Frelichowskiego. To tylko
niektórzy spośród tych, którzy czekają na uroczyste potwierdzenie ich świętości przez Kościół, a przecież każdy znał
i myśli teraz o kimś bliskim, który heroicznie realizował swoje chrześcijańskie powołanie. A w wiekach minionych –
w owych sześciu stuleciach dziejów - z pewnością niemało było wśród ludu Bożego waszej diecezji osób, które szły tą
samą drogą i budowały swój dom na skale wiary, spełniając wolę Bożą, którą jest uświęcenie człowieka.
Tych wszystkich synów i córki prastarego Kościoła tych ziem mamy dzisiaj w żywej pamięci 
na zachód i na wschód od
Sanu, wzdłuż górskich łańcuchów Bieszczad ku południowi, wzdłuż rzecznych dolin w stronę Wisły ku północy. Za nich
wszystkich dziękujemy Bogu.

2 CZERWCA – NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA KRZESZOWSKA
MATKA ŁASKI BOŻEJ
W Krzeszowie na Dolnym Śląsku znajduje się kościół Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Zwany był Domus aurea (Złotym domem) ze względu na
niesłychany przepych wnętrza. W jego powstawaniu uczestniczyli najwybitniejsi
przedstawiciele sztuki śląskiej. Kościół zbudowano w latach 1728-1735. Jego
wnętrze zdobi dekoracja malarska autorstwa Jerzego Wilhelma Neunhertza. Tworzy
ona wielki cykl malowideł sklepiennych; ich tematyka została zaczerpnięta
z biblijnych zapowiedzi proroka Izajasza, odnoszących się do Chrystusa. Wiele
wątków na malowidłach odwołuje się także do wydarzeń z dziejów zakonu
bernardynów, pierwszych opiekunów sanktuarium krzeszowskiego (1242-1292).
Po nich opiekę nad opactwem krzeszowskim objęli cystersi.
W głównym ołtarzu kościoła znajduje się obraz Piotra Brandla,
przedstawiający Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Szczególnym kultem
otoczony jest także znajdujący się w ołtarzu wizerunek Matki Bożej Łaskawej.
Zaginął on podczas wojen husyckich w wieku XV, a odnaleziony został 18 grudnia
1622 r. To wówczas z wielką siłą odrodził się jego kult. Na pamiątkę tego
wydarzenia każdego roku 18 grudnia obchodzone jest Święto Światła. Obraz Matki
Bożej Łaskawej, czczonej także jako Królowa Sudetów, znajduje się w Krzeszowie
od XIII w. Ikona ta należy prawdopodobnie do najstarszych obrazów maryjnych
w Europie. Według jednego z przekazów, pochodzi z Bizancjum. Mieli ją przywieźć
rycerze uczestniczący w wyprawach krzyżowych. Najpierw trafiła do Rimini we Włoszech, następnie do Bawarii,
w rodzinne strony św. Jadwigi. Przyszła żona Henryka Brodatego przywiozła ją na Dolny Śląsk w wianie ślubnym.
Wizerunek Maryi namalowany jest farbami temperowymi na modrzewiowej desce o rozmiarach 60 x 37
centymetrów. Zamyślona Maryja, w purpurowym maforinie i zielonej sukni, lewą dłoń wspiera na piersi, a na prawej
trzyma Jezusa okrytego zieloną szatką, spod której widać Jego bose stopy. Jezus podnosi prawą rączkę do góry w geście
błogosławieństwa, w lewej trzyma zwinięty w rulon pergamin. Swą twarz kieruje w stronę Matki.

2 CZERWCA – NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA KRZESZOWSKA
MATKA ŁASKI BOŻEJ
Tło ikony jest złote. Ikonę otaczają piękne barokowe ramy wraz z napisem:
Gratia Sanctae Mariae (Łaska Świętej Maryi). Ani twórca, ani dokładna data
powstania obrazu nie są znane.
Pomiędzy 25 marca 1996 r. a 10 września 1997 r. na terenie
diecezji legnickiej miała miejsce peregrynacja kopii wizerunku Madonny
Krzeszowskiej. Obraz nawiedził wówczas ponad 500 kościołów i kaplic
zakonnych. 2 czerwca 1997 r. papież św. Jan Paweł II dokonał koronacji
słynnego wizerunku krzeszowskiego złotymi koronami. Powiedział wtedy:
Sanktuarium krzeszowskie ufundowała Anna, wdowa po Henryku Pobożnym,
w rok po bitwie legnickiej. Już w wieku XIII przed obrazem Bogarodzicy
gromadziły się rzesze pielgrzymów. I już wówczas nosiło ono nazwę Domus
Gratiae Mariae. Rzeczywiście był to Dom Łaski hojnie rozdzielanej przez
Bogurodzicę, do którego licznie przybywali pielgrzymi z różnych krajów,
zwłaszcza Czesi, Niemcy, Serbołużyczanie i Polacy. Cieszymy się, że dziś także
Boża Matka zgromadziła licznych pielgrzymów z tych po sąsiedzku żyjących
narodów. Niech ten znak włożenia koron na głowę Maryi i Dzieciątka Jezus
będzie wyrazem naszej wdzięczności za dobrodziejstwa Boże, których tak
wiele otrzymywali i stale otrzymują czciciele Maryi, spieszący do
krzeszowskiego Domu Łaski. Niech będzie również znakiem zaproszenia
Jezusa i Maryi do królowania w naszych sercach i w życiu naszego narodu.
Abyśmy wszyscy stawali się świątynią Boga i mężnymi świadkami Jego miłości do ludzi.
Uroczysta intronizacja obrazu odbyła się w Krzeszowie 17 sierpnia 1997 r. Biskup legnicki ustanowił w Krzeszowie
pierwsze sanktuarium na terenie diecezji, a w 1998 r. kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie
został ogłoszony bazyliką mniejszą. Corocznie, 15 sierpnia, w dniu odpustu obraz jest wyjmowany z głównego ołtarza
i niesiony w uroczystej procesji przez przedstawicieli kapłanów, ojców, matek, młodzieży męskiej i żeńskiej, górników
i dzieci. Z kolei 2 czerwca obchodzi się uroczystość odpustową w rocznicę koronacji obrazu przez św. Jana Pawła II.

2 CZERWCA – ŚW. FELIKS Z NIKOZJI, ZAKONNIK
Filip Jakub Amoroso urodził się 5 listopada 1715 roku w Nikozji na
Sycylii. Jego rodzicami byli szewc Filippo Amoroso i Carmela Pirro. Ojca nigdy nie
poznał, bo urodził się niespełna miesiąc po jego śmierci. Matka musiała sama
wychowywać troje dzieci. Żyli ubogo i pobożnie. Jak większość rówieśników nie
chodził do szkoły. Jako dziecko zaczął pracować w warsztacie szewskim ojca.
Do Komunii i spowiedzi przystępował w każdą niedzielę, co w tamtych czasach
było rzadkością. Miał szczególne nabożeństwo do Bogarodzicy i soboty
poświęcone Jej czci spędzał na modlitwie i rozmyślaniu. W wieku 19 lat po raz
pierwszy zgłosił się do kapucynów, ale nie został przyjęty do klasztoru. Po
kilkukrotnych próbach, przyjęto go po ośmiu latach starań - 10 października 1743
r. Otrzymał imię Feliks. Dokładnie rok później złożył śluby zakonne. Powierzono mu
oficjum kwestarza, zbierającego jałmużny na utrzymanie braci w klasztorze. Pełnił
je w rodzinnej Nikozji i okolicach przez ponad 40 lat, aż do śmierci. Zawsze
dziękował, gdy cokolwiek otrzymał, a gdy bywał szorstko odprawiany, mawiał:
"Niech tak będzie - z miłości do Boga". Był analfabetą, więc Pisma Świętego
i książek ascetycznych uczył się na pamięć. Chętnie słuchał kazań wygłaszanych
w różnych kościołach Nikozji.
Feliks odznaczał się wielkim nabożeństwem do Najświętszego
Sakramentu; długie godziny spędzał na adoracji. W marcu w piątki pościł
o chlebie i wodzie oraz klęczał na chórze z rozpostartymi ramionami, medytując
przed krzyżem. Choć był prostym bratem zakonnym, wiele osób przychodziło do niego po radę i umocnienie. Pomagał
innym, posługując się szczególnie charyzmatem uzdrawiania fizycznego i duchowego. Miał także dar bilokacji. Był do
tego stopnia posłuszny przełożonym, że poprosił swojego przełożonego o pozwolenie na śmierć.

2 CZERWCA – ŚW. FELIKS Z NIKOZJI, ZAKONNIK
Zmarł 31 maja 1787 r. w Nikozji. Beatyfikował go papież Leon XIII 12 lutego 1888 roku. 23 października
2005 r. papież Benedykt XVI dokonał jego kanonizacji. Powiedział wtedy:
Ten pokorny brat kapucyn, wybitny syn ziemi sycylijskiej, wierny najprawdziwszym wyrazom tradycji franciszkańskiej, był
stopniowo kształtowany i przemieniany przez miłość Boga, przeżywaną i aktualizowaną w miłości bliźniego. Brat Feliks
pomaga nam odkryć wartość małych spraw, nadającym wartość życiu i uczy nas wychwytywać sens rodziny i służby
braciom, ukazując nam, że prawdziwa i trwała radość, której gorąco pragnie serce każdego człowieka, jest owocem
miłości.

2 CZERWCA – ŚWIĘCI MARCELIN I PIOTR
Pewne dawne Martyrologium stwierdza, że Marceli był kapłanem,
Piotr miał święcenia mniejsze - egzorcysty. Ponieśli śmierć w Rzymie podczas
prześladowań za czasów Dioklecjana. Według św. Damazego, papieża - który
w napisanym epitafium stwierdza, że dzięki nim został chrześcijaninem - kazano
im wykopać grób, potem ścięto i wrzucono do grobu. Jako datę ich śmierci
Martyrologium podaje 2 czerwca - w III lub IV w. Ich ciała odnalazła św. Lucyla
i pochowała ze czcią.
Obaj męczennicy zażywali tak wielkiej czci, że cesarz Konstantyn I
Wielki wystawił na ich grobie przy Via Labicana bazylikę. W tejże bazylice urządził
również dla swojej matki, św. Heleny, okazałe mauzoleum. Papież Wigiliusz imiona
obu rzymskich męczenników umieścił w Kanonie Rzymskim - obecnie Pierwszej
Modlitwie Eucharystycznej. Synod rzymski z roku 595 wspomina, że obaj
męczennicy posiadali w Rzymie jeszcze jeden kościół pod swoim wezwaniem.
Istnieją w Rzymie również katakumby świętych Marcelina i Piotra. W jednej z krypt
tych katakumb znajduje się nawet fresk, przedstawiający obu męczenników wraz
ze św. Gorgoniuszem i ze św. Tyburcjuszem obok Chrystusa, stojącego pośrodku
w postaci baranka.
W ikonografii św. Marceli przedstawiany jest w ornacie, św. Piotr
w tunice. Ich atrybutami są: kielich i hostia, księga, krzyż, miecz, palma, zwój.

3 CZERWCA – ŚW. JAN GRANDE, ZAKONNIK
Jan Grande Romár urodził się 6 marca 1546 roku w miasteczku
Carmona nieopodal Sewilli. Uczył się zawodu sukiennika. W wieku 11 lat
stracił ojca. Gdy został kupcem, zamiast spodziewanej satysfakcji z pracy
czuł narastający kryzys wewnętrzny. Dlatego udał się do pustelni św. Eulalii
w Marchena, by przez rok żyć modlitwą i kontemplacją. Tam rozpoznał Boże
wezwanie do służby chorym i cierpiącym. Na znak pokory, widząc swoją
niedoskonałość, przywdział włosiennicę i zaczął nazywać siebie Janem
Wielkim Grzesznikiem (po hiszpańsku Juan Pecador).
W 1566 roku w Jerez de la Frontera założył szpital dla
nieuleczalnie chorych. Osiem lat później wstąpił do Zakonu Szpitalnego św.
Jana Bożego (bonifratrów). Wykazywał się dużą gorliwością w służbie
najbardziej potrzebującym. Dostrzegł to biskup Sewilli, który polecił mu
reformę szpitalnictwa. Jan został przełożonym szpitalnej wspólnoty zakonnej
i mistrzem nowicjatu; był także fundatorem i zarządcą szpitala. Prowadził
życie bardzo ubogie, poświęcając swój czas kontemplacji i modlitwie. Zmarł
3 czerwca 1600 roku podczas epidemii dżumy, niosąc pomoc zarażonym.
Rozpoczęty w 1629 roku proces beatyfikacyjny zakończył się
w roku 1853. Beatyfikacji dokonał papież Pius IX. Kanonizacja Jana Grande
stała się możliwa dzięki uzdrowieniu, jakie dokonało się w szpitalu
bonifratrów w Krakowie 24 grudnia 1932 roku. Nieuleczalnie chora siostra zakonna Maria (Regina Hoeflich), felicjanka,
modląc się przed wizerunkiem bł. Jana Grandego, odzyskała zdrowie. Św. Jan Paweł II zaliczył hiszpańskiego bonifratra
w poczet świętych 2 czerwca 1996 roku w Rzymie. Relikwie św. Jana znajdują się w Jerez, w szpitalu bonifratrów
noszącym jego imię.
W ikonografii św. Jan Grande przedstawiany jest w habicie bonifratra. Jego atrybutem jest krzyż i wizerunek
Matki Bożej.

3 CZERWCA – ŚW. KLOTYLDA
Klotylda urodziła się w Lyonie około 470 r. Była córką króla
Burgundów, Chilperyka I, i Carateny. Kiedy miała 6 lat, został zamordowany jej
ojciec. Rodzina usunęła się do Genewy. W wieku 18 lat wyszła za mąż za króla
Franków, Chlodwiga, wówczas jeszcze poganina. Urodziła mu co najmniej
pięcioro dzieci (tyle imion zachowało się do naszych czasów: Ingomer, Chlotar,
Childebert, Chlodomer i Klotylda). Mąż zgodził się na ich chrzest. Swoim
przykładem i mądrością Klotylda sprawiła, że również jej małżonek wraz
z dworem (ok. 3000 osób) przyjął chrzest na Boże Narodzenie 496 r. z rąk św.
Remigiusza z Reims. Po śmierci Chlodwiga (27 października 511 r.) Klotylda
doświadczała udręk wojny domowej, którą prowadzili między sobą jej synowie.
Usunęła się do Tours, gdzie 3 czerwca 545 r. zmarła. Pochowano ją w Paryżu,
w kościele św. Piotra (później św. Genowefy), u boku męża. Do dziś relikwie
Klotyldy znajdują się w kościele Saint-Leu w Paryżu. Jej życiorys, w oparciu
o zapiski z pism św. Grzegorza z Tours, sporządzono dopiero w X w.
W ikonografii Święta odziana jest w królewskie szaty i koronę.
W dłoniach trzyma zwój pisma.

3 CZERWCA – ŚWIĘCI KAROL LWANGA I JEGO TOWARZYSZE,
MĘCZENNICY
Do VIII wieku Afryka Północna wydała wielu świętych. Afryka
Czarna - Środkowa i Południowa - zetknęła się z Kościołem dopiero wiele
wieków później. Do Ugandy chrześcijaństwo dotarło w latach
dziewięćdziesiątych XIX w. W 1879 r. przybyli tam Ojcowie Biali, którzy
spotkali się z przychylnością mieszkańców. Jednak w kilka lat później
razem z misjonarzami anglikańskimi zostali zmuszeni przez króla Mtera do
opuszczenia kraju. Kiedy po jego śmierci na tron wstąpił Mwanga,
rozpoczęło się krwawe prześladowanie chrześcijan. Pierwsze
prześladowanie dotknęło misję anglikańską. W Natebe nieopodal stolicy
kraju, Kampali, wbito na pale i żywcem spalono trzech uczniów szkockiego
misjonarza Mackaya, który uczył Murzynów czytać, pisać i wierzyć.
Z rozkazu króla zginął następnie pierwszy biskup anglikański, Hannigton.
Wkrótce ofiarą nienawiści padli także neofici katoliccy - wśród
nich dworzanie króla. Przez wiele dni na uwięzionych wywierano wszelkiego
rodzaju naciski. Wśród męczenników było dwóch chłopców, liczących
zaledwie 12 lat. Dnia 3 czerwca 1886 roku w Namugongo zapłonął stos.
Zawiniętych w trzcinowe maty misjonarzy kolejno wrzucano w płomienie.
Było to w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Męczenników było
bardzo wielu. 6 czerwca 1920 roku beatyfikował ich Benedykt XV. Karol
Lwanga został wyróżniony dlatego, że nie tylko z uśmiechem poniósł
śmierć, ale zachęcał innych do wytrwania. Wraz z nim zginęło jednego dnia
na tym samym miejscu 13 męczenników. Dlatego 3 czerwca papież
wyznaczył na ich doroczne wspomnienie. 18 października 1964 roku (w niedzielę misyjną) Paweł VI wyniósł
wspomnianych męczenników do chwały świętych.
Karol Lwanga był wodzem plemienia Nagweya i przełożonym królewskich paziów. W momencie śmierci miał
25 lat. Jego ciało palono wolno na ogniu, zaczynając od stóp.

3 CZERWCA – ŚWIĘCI KAROL LWANGA I JEGO TOWARZYSZE,
MĘCZENNICY
Zgodnie z decyzją Piusa XI z 1934 r. Karol Lwanga jest
patronem młodzieży i Akcji Katolickiej w Afryce.
Balikudembe, Józef Mukasa, był pierwszym ministrem
króla. Dla Chrystusa zdołał pozyskać 150 pogan.
Banabakintu był naczelnikiem kilku wiosek murzyńskich.
Zginął, kiedy miał lat 35. Andrzej Kaggwa, lat 30, był
kapelmistrzem królewskim. Został ścięty, potem
porąbany w kawałki. Szczególne męki zastosowano
wobec
Macieja
Kalemby,
który
był
sędzią
i namiestnikiem okręgu; zginął mając lat 50. Obcięto mu
ręce i nogi, wycinano mu żywcem kawały ciała, palono
go, a potem wrzucono w sitowie w nadziei, że się po tylu
mękach załamie. Tam od ran skonał. Pozyskał dla
Chrystusa ok. 200 współziomków. Mwaggali Noe był
garncarzem i garbarzem. 31 maja 1886 roku
powieszono go, przebito włócznią, a jego wnętrzności
dano na pożarcie wygłodniałym psom.
Krew męczeńska wylana w Ugandzie nie poszła na marne, ale użyźniła czarną glebę afrykańską. Zaraz po ustaniu
prześladowania w roku 1890 w Ugandzie było już 2197 katolików i ok. 10 000 katechumenów, którzy przygotowywali się
do przyjęcia chrztu. W roku 1906 ich liczba wzrosła do ok. 100 000 katolików i ok. 150 000 katechumenów.

4 CZERWCA – ŚW. FRANCISZEK CARACCIOLO, PREZBITER
Franciszek urodził się 13 października 1563 r. w Villa Santa Maria
(królestwo Neapolu). Pochodził ze znakomitej rodziny. Na chrzcie otrzymał imię
Askaniusz. Kiedy miał 22 lata, zachorował śmiertelnie. Złożył wtedy ślub oddania
się Panu Bogu na służbę i wyzdrowiał.
Studiował teologię na uniwersytecie w Neapolu, przeplatając studia
modlitwą, uczynkami pokutnymi i charytatywnymi. W 1587 r. przyjął święcenia
kapłańskie. Zaraz też włączył się do bractwa kapłanów neapolitańskich, których
celem było towarzyszyć skazanym na śmierć, opiekować się więźniami
i galernikami. Kaplica stowarzyszenia była w pobliżu szpitala dla nieuleczalnie
chorych. Dzieląc pomiędzy te instytucje swoje zajęcia, młody kapłan z wolna
pozyskał dla swojej apostolskiej pracy podobnie gorliwych kapłanów. Na
początku zgłosiło swój akces dwóch. Wszyscy trzej przyjaciele udali się do
pustelni w Camaldoli, by na modlitwie prosić o światło Ducha Świętego
i opracować regułę. Postanowiono do ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa
dołączyć ślub czwarty - nie przyjmowania żadnych godności kościelnych. Papież
Sykstus V zatwierdził regułę - a więc i nowy zakon - w roku 1588. W ten sposób
Askaniusz razem z genueńczykiem Janem Adorno założył nowy zakon Kanoników
Regularnych Mniejszych, opiekujący się biednymi, chorymi i więźniami. Mając 26
lat, 9 kwietnia 1589 r., złożył śluby i w miejsce dotychczasowego: Askaniusz,
przyjął nowe imię zakonne - Franciszek. W 1591 r. został generałem zakonu.
W roku 1591 otrzymał zaproszenie do objęcia opieki nad kościołem Matki Bożej

Większej w Neapolu. W roku 1594 powstał pierwszy dom zakonu w Hiszpanii, w roku 1598 w Rzymie, przy kościele
św. Agnieszki na Placu Navona. W roku 1601 Franciszek założył dom zakonny w Valladolid i trzeci z kolei w Hiszpanii,
w Alcala. W roku 1606 powstał w Rzymie drugi dom nowego zakonu.

4 CZERWCA – ŚW. FRANCISZEK CARACCIOLO, PREZBITER
Na własną prośbę Franciszek został zwolniony z obowiązków przełożonego generalnego. Piastował urzędy
niższe: mistrza nowicjatu i przełożonego domu w Neapolu, potem wikariusza generalnego zakonu. Odznaczał się
gorliwością, umartwieniem oraz nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. Popierał ze wszystkich sił - a także sam
wprowadzał, gdzie tylko mógł - uroczyste wystawienia Najświętszego Sakramentu, adoracje i procesje.
Zmarł 4 czerwca 1608 r. w Anconie, pielgrzymując do sanktuarium Matki Bożej w Loreto. Pochowano go
w kościele Matki Bożej Większej w Neapolu. W czasie pogrzebu wydarzył się wypadek nagłego uzdrowienia pewnego
człowieka ze śmiertelnej choroby. Po przepisanym przez prawo kościelne procesie kanonicznym do chwały
błogosławionych wyniósł Franciszka papież Klemens XIV w roku 1770. Do katalogu świętych wpisał go uroczyście papież
Pius VII w roku 1807. W roku 1840 św. Franciszek Caracciolo został ogłoszony drugim - obok św. Januarego - patronem
Neapolu. W roku 1844 ciało Świętego przeniesiono do kościoła Santa Maria di Monteverginella w Neapolu.

4 CZERWCA – ŚW. PIOTR Z WERONY, PREZBITER I MĘCZENNIK
Piotr urodził się w Weronie pod koniec XII stulecia, w rodzinie dotkniętej
wpływami katarów. Studiując w Bolonii, zetknął się z dominikanami. Postanowił do
nich dołączyć; stało się to być może jeszcze za życia św. Dominika Guzmana. Jako
dominikański kaznodzieja Piotr działał w Mediolanie (1232-1234), Vercelli (1238),
Rzymie (1244) i Florencji (1245). W tej ostatniej kontaktował się z siedmioma
założycielami serwitów. Konfraternie mariańskie z Mediolanu, Florencji i Perugii
uważały go za swojego założyciela.
Głosząc kazania przeciw innowiercom, Piotr działał następnie w Mantui,
Pawii, Cesenie i Bergamo. W 1236 r. został przeorem w Como. Podobne urzędy
piastował w Asti (1248-1249) i Piacenzie (1249-1250). Podczas pobytu w Asti zajął
się założeniem klasztoru dominikanek w Mediolanie. W czerwcu 1251 r. papież
Innocenty IV, przebywając w Lombardii, opowiedział Piotrowi, jak wielkie jest
zagrożenie herezją. Mianował Piotra inkwizytorem dla okręgów Mediolanu i Como.
Jako taki dominikanin nigdy nie uczestniczył w procesach. W Niedzielę Palmową
1252 r. obwieścił publicznie, że podejrzani o herezję mają w określonym czasie
wyraźnie zadeklarować swe posłuszeństwo wobec Kościoła. W czasie, gdy powracał
z Como do Mediolanu, został napadnięty na drodze przez dwóch heretyków
i zamordowany przez jednego z nich. Nie mogąc mówić, w chwili śmierci wypisał swą
krwią na ziemi pierwsze słowa symbolu wiary - Credo. Jego zabójca, Karino,
nawrócił się, wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego i został bratem konwersem; umarł
w opinii świętości.
Innocenty IV ogłosił Piotra świętym już w rok po jego męczeńskiej
śmierci. Jego ciało znajduje się w bazylice Santo Eustorgio w Mediolanie.
Początkowo jego wspomnienie przypadało na 29 kwietnia; obecnie obchodzone jest
4 czerwca, w rocznicę przeniesienia jego relikwii (w 1340 r.). Piotr z Werony to
pierwszy męczennik Zakonu Dominikańskiego.

5 CZERWCA – ŚW. BONIFACY, BISKUP I MĘCZENNIK
Bonifacy urodził się około 673 r. w Dewonshire, w Anglii (Wessex). Na
chrzcie otrzymał imię Winfryd. Jako młodzieniec, czując wezwanie do służby Bożej,
został benedyktynem w opactwie Exeter, następnie w opactwie w Nursling. Przyjął
imię Bonifacy. Święcenia kapłańskie otrzymał około 30. roku życia. Zaraz po
święceniach opat wyznaczył mu funkcję kierownika szkoły w Nursling.
Po pewnym czasie udał się na misje do Fryzji, dzisiejszych północnych Niemiec
i Holandii. Szybko musiał jednak powrócić do swojego klasztoru. Wybuchła bowiem
wojna między księciem Fryzów a Frankami. Po śmierci opata Winbrecha mnisi
wybrali Bonifacego. Nie pozostał jednak długo na tym zaszczytnym stanowisku,
gdyż w roku 718 wybrał się ponownie do Niemiec. Dla pozyskania poparcia misji
udał się najpierw do Rzymu. Papież św. Grzegorz II dał mu listy polecające do króla
Franków i do niektórych biskupów. 14 maja 719 roku Bonifacy opuścił Rzym i udał
się do Niemiec. W drodze zatrzymał się w Pawii, gdzie odwiedził króla
Longobardów. Stąd ruszył przez Bawarię, Turyngię i Hesję do Fryzji. Spotkał się ze
św. Willibrordem. Pod kierunkiem tego doświadczonego misjonarza pracował około
3 lat. Trud misyjny Bonifacego wydawał niezwykłe owoce. W krótkim czasie miał
ochrzcić kilka tysięcy germańskich pogan. Bonifacy udał się potem ponownie do
Hesji, gdzie w roku 722 założył klasztor benedyktyński w Amoneburgu.
W celu omówienia z papieżem organizacji stałej administracji kościelnej na terenie Niemiec, Bonifacy udał się ponownie
do Rzymu. Wyjaśnił papieżowi stan misji i jej potrzeby. Grzegorz II udzielił Bonifacemu święceń biskupich i dał mu
pełnomocnictwa, konieczne dla sprawniejszej akcji misyjnej. Wręczył mu również ponownie list polecający do króla
Franków, Karola Martela. Ponieważ zapotrzebowanie na misjonarzy rosło, Bonifacy zwrócił się z apelem do klasztorów
w Anglii o pomoc. Benedyktyni przysłali mu licznych i gorliwych misjonarzy. W roku 723 Bonifacy przybył na dwór Karola
Martela. Ten dał biskupowi listy polecające do wszystkich urzędników frankońskich, by mu służyli wszelką dostępną
pomocą. Korzystając z uprawnień metropolity misyjnego, Bonifacy mianował biskupów w Moguncji i w Würzburgu.
Założył wiele placówek stałych, zależnych od tych biskupów, a także szereg klasztorów benedyktynów i benedyktynek.

5 CZERWCA – ŚW. BONIFACY, BISKUP I MĘCZENNIK
Uradowany tak pomyślnymi wynikami papież św. Grzegorz III wezwał Bonifacego do Rzymu i nałożył mu
uroczyście paliusz metropolity-arcybiskupa z władzą mianowania i konsekrowania biskupów na terytorium Niemiec na
wschód od Renu. Ponadto mianował go swoim legatem na Frankonię i Niemcy. Na mocy tak rozległej władzy Bonifacy
zwołał do Bawarii synod, aby do administracji kościelnej wprowadzić ład, gdyż dotychczasowa akcja miała charakter
okazjonalny i chaotyczny. Dzięki poparciu księcia Odilona zdołał przywrócić karność kościelną. Ustanowił biskupstwa
w Passawie, Freising, Ratyzbonie (Regensburgu) i w Eichstätt. W Salzburgu mianował biskupem mnicha
benedyktyńskiego, Jana. Posuwając się w głąb Niemiec, założył nadto biskupstwo w Fuldzie, które uznał za centrum
i ośrodek swojej działalności misyjnej.
W tym samym czasie we Francji nie zwoływano żadnych synodów. Wiele stolic biskupich było
nieobsadzonych. Wśród duchowieństwa i wiernych upadek karności kościelnej był jaskrawo widoczny. Raport o tej
sytuacji Bonifacy przesłał do Rzymu, do nowego papieża, św. Zachariasza. Otrzymał od niego polecenie, by jako legat
papieski zabrał się do koniecznej reformy. Przeprowadził ją na synodzie generalnym w roku 743. Uchwały tam podjęte
potwierdziły synody miejscowe. Nadto biskupi Galii wysłali do papieża list hołdowniczy i wspólne wyznanie wiary.
Radując się z tak obiecującej reformy w Galii, Bonifacy chciał zaproponować podobną reformę w Anglii. W tej sprawie
napisał do prymasa Anglii, Kutberta, który podobne reformy także przeprowadził. W roku 745 dzięki interwencji
Bonifacego papież podniósł biskupstwo w Kolonii do godności metropolii. Podobnie uczynił z biskupstwem w Salzburgu
i Moguncji (747).
Mając 80 lat, po raz trzeci udał się na misje do Fryzji. Kiedy jednak dotarł do miasta Dokkum, został
napadnięty przez pogan i wraz z 52 Towarzyszami 5 czerwca 754 roku zamordowany. Jego ciało przewieziono do
Utrechtu, by je pochować w miejscowej katedrze. Jednak uczeń Bonifacego, św. Luli, zabrał je do Fuldy. Tam bowiem
Bonifacy chciał być pogrzebany - i tam spoczywa do dziś. Co roku przy grobie św. Bonifacego zbiera się episkopat
niemiecki na swoje narady. Ku czci św. Bonifacego wystawiono w Niemczech wiele kościołów. Jest on także bardzo
czczony w Anglii. Już w roku 756 na synodzie plenarnym episkopat angielski ogłosił św. Bonifacego swoim patronem
obok św. Grzegorza I Wielkiego, papieża, i św. Augustyna z Canterbury, pierwszego prymasa Anglii.
Św. Bonifacy jest patronem Niemiec, diecezji w Fuldzie, Erfurcie, Moguncji oraz diecezji łomżyńskiej i archidiecezji
warmińskiej, a także kasjerów, krawców, księgarzy i piwowarów.

5 CZERWCA – ŚW. BONIFACY, BISKUP I MĘCZENNIK
W ikonografii św. Bonifacy jest przedstawiany w biskupim stroju - w ornacie, paliuszu, mitrze lub jako benedyktyński
mnich. Jego atrybutami są: kruk, lis, krzyż z podwójnym ramieniem - symbolizujący legata papieskiego, księga Ewangelii
przebita mieczem (taką bowiem znaleziono przy nim po męczeńskiej śmierci).

6 CZERWCA – BŁ. MARIA KARŁOWSKA, ZAKONNICA
Maria Karłowska urodziła się 4 września 1865 r. we Słupówce w Wielkopolsce
jako jedenaste dziecko rodziny ziemiańskiej. Wychowywała się w atmosferze głębokiej
pobożności, karności i szczerego patriotyzmu. Dzieciństwo i młodość spędziła w Poznaniu,
gdzie w roku 1882, mając 17 lat, na ręce swego spowiednika złożyła ślub dozgonnej
czystości. Po śmierci obojga rodziców w 1882 r. Maria odbyła kurs kroju i szycia w Berlinie
i podjęła pracę w prowadzonej przez swą siostrę pracowni haftu i szycia jako instruktorka
zatrudnionych tam dziewcząt. Oddawała się też z zapałem działalności dobroczynnej wśród
chorych, ubogich i potrzebujących, wśród wielodzietnych rodzin i rozbitych małżeństw
w najnędzniejszych dzielnicach miasta.
Od 1892 r. poświęciła się opiece nad dziewczętami słabymi i zagubionymi
moralnie. Miejscem ewangelizacji były dla niej bramy kamienic, cmentarz, ulica, dom
publiczny, więzienie, oddział w szpitalu miejskim przeznaczony dla kobiet z chorobami
wenerycznymi. Dzięki Bożej pomocy udało się jej otworzyć 9 ośrodków wychowawczych,
wyposażonych w różnorodne warsztaty pracy, gdzie wychowanki miały możliwość
rehabilitacji społecznej i religijnej. W roku 1894 Maria Karłowska założyła Zgromadzenie
Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, którego zawołanie brzmi: "Szukać i zbawiać to, co
zginęło". Zmarła w opinii świętości 24 marca 1935 r. w Pniewitem na Pomorzu. Proces diecezjalny zmierzający do jej
beatyfikacji rozpoczęto w Pelplinie w dniu 17 marca 1965 roku. 6 czerwca 1997 r. św. Jan Paweł II podczas swojej wizyty
w Zakopanem ogłosił ją błogosławioną. Mówił wtedy: Maria Karłowska prowadziła prawdziwie samarytańską działalność
pośród kobiet, które doznały wszelakiej nędzy materialnej i moralnej. Jej święta gorliwość szybko pociągnęła za sobą
grono uczennic Chrystusa, z którymi założyła Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Sobie i swym
siostrom taki wyznaczała cel: "Mamy oznajmiać Serce Jezusa, to jest tak z Niego żyć i w Nim, i dla Niego, abyśmy się
stawały do Niego podobne i aby w życiu naszym On był widoczniejszy, aniżeli my same". Jej oddanie Najświętszemu
Sercu Zbawiciela zaowocowało wielką miłością do ludzi. Odczuwała ciągle nienasycony głód miłości. Taka miłość, według
błogosławionej Marii, nigdy nie powie dosyć, nigdy nie zatrzyma się na drodze. Unoszona jest bowiem prądem miłości
Boskiego Parakleta. Przez tę miłość wielu duszom przywróciła światło Chrystusa i pomogła odzyskać utraconą godność.

6 CZERWCA – ŚW. MARCELIN JÓZEF CHAMPAGNAT, PREZBITER
Józef Benedykt Marcelin Champagnat urodził się 20 maja 1789
roku w Marlhes w południowo-wschodniej Francji jako dziewiąte dziecko. Jego
ojciec był rolnikiem i kupcem, pełniącym różne funkcje publiczne. Marcelin uczył
się pod okiem ciotki, Luizy, zakonnicy wypędzonej z klasztoru przez zwolenników
rewolucji francuskiej. Rozwijał swoje zdolności manualne, zajmował się
murarstwem i stolarką, dobrze radził sobie też z handlem zwierzętami i opieką
nad nimi.
W wieku 11 lat Marcelin przystąpił do I Komunii świętej. Po
ukończeniu niższego seminarium w 1813 roku wyruszył na studia do Lyonu.
Tam w seminarium duchownym poznał św. Jana Marię Vianney'a oraz JeanaClaude'a Golina, założyciela marianistów. Marcelin przyłączył się do grupy
kleryków, którzy zamierzali założyć zgromadzenie o duchowości maryjnej. Mimo
wysiłków nie radził sobie jednak z nauką. Przełożeni doradzali mu
zrezygnowanie ze studiów. Marcelin udał się do grobu św. Franciszka Regis, by
prosić go o pomoc. Był przekonany: "Zdam, przecież Bóg mnie powołał!"
Wytrwałość, zawierzenie Panu Bogu i Matce Najświętszej pozwoliły mu pokonać
trudności.
W dzień po przyjęciu święceń kapłańskich, w dniu 22 lipca 1816 roku, wraz z młodymi księżmi Marcelin
oddał się na służbę Maryi. Potem pojechał do pracy w La Valla. Około 2000 ubogich mieszkańców, rozproszonych po
osadach i wzgórzach, żyło z dala od Boga. Marcelin wszystkie siły poświęcał swoim wiernym. Mówił do nich z prostotą,
nikogo nie lekceważył. Gdy stał się świadkiem śmierci siedemnastolatka, który nie znał Boga, podjął decyzję o założeniu
nowego zgromadzenia. Pragnął wykształcić uczniów na chrześcijańskich nauczycieli, katechistów i wychowawców
młodzieży. Zamieszkali razem, choć Marcelin nie przestał pełnić posługi kapłańskiej w parafii. Bóg pobłogosławił tej
inicjatywie. Pojawiły się liczne powołania, powstały szkoły, a wspólnota wybudowała nowy dom zakonny.

6 CZERWCA – ŚW. MARCELIN JÓZEF CHAMPAGNAT, PREZBITER
W 1825 roku ks. Marcelin został zwolniony z obowiązków wikariusza, by mógł poświęcić się wyłącznie
zgromadzeniu. Wprowadził zupełnie nowego ducha do pedagogiki, słynącej w owych czasach z surowości. Władze
okolicznych miejscowości, nie mogąc własnymi siłami poradzić sobie z problemami, zwracały się do niego z prośbą
o zakładanie nowych szkół, aby zapewnić podstawowe wykształcenie dzieciom. Na prowincji Marcelin pragnął osiągnąć
to, co św. Jan Chrzciciel de la Salle osiągnął w miastach. Po piętnastu latach od założenia wspólnoty bracia uczyli ponad
2000 uczniów w 19 szkołach. W ostatnim okresie życia Marcelin poświęcił wiele energii sprawom związanym
z zatwierdzeniem zgromadzenia, wysłał też trzech pierwszych braci na misje do Oceanii. W 1836 roku władze kościelne
zatwierdziły zgromadzenie Małych Braci Maryi, a Marcelin złożył śluby zakonne. Zmarł po długiej chorobie w dniu
6 czerwca 1840 roku.
Do grona błogosławionych włączył go Pius XII 29 maja 1955 roku, zaś 18 kwietnia 1999 roku św. Jan
Paweł II kanonizował go w bazylice św. Piotra.

6 CZERWCA – ŚW. NORBERT, BISKUP
Norbert urodził się około 1080 r. w Nadrenii w znakomitej rodzinie.
Zgodnie z ówczesnym zwyczajem, kiedy Norbert był jeszcze chłopcem, został
mianowany kanonikiem w Xanten, by mógł pobierać pensję na swoje utrzymanie.
Niedługo potem przeniósł się do Kolonii, gdzie wychowywał się i kształcił pod okiem
ojca na dworze metropolity. Następnie został przyjęty na zamek cesarza Henryka V.
Prowadził tam życie świeckie. Po pewnym czasie, wskutek zawirowań politycznych,
opuścił dwór i wrócił do Xanten. Wakowało wówczas biskupstwo w Cambrai. Cesarz
zaofiarował je Norbertowi, ale ten nie chciał go przyjąć bez zgody papieża.
W 1115 r. podczas burzy omal nie zginął od pioruna. Wydarzenie to spowodowało
zmianę jego życia. Wstąpił do benedyktynów w Siegburgu, podejmując pokutę
i modlitwę. Wyrzekł się godności i majątków kościelnych. W opactwie otrzymał
święcenia kapłańskie. Z polecenia swojego biskupa musiał opuścić klasztor
w Xanten i wrócić do diecezji. Wszedł do kapituły biskupiej. Po pewnym czasie
zrezygnował z kanonickiego beneficjum w Xanten i udał się do Galii, gdzie przebywał
w tym czasie nowy papież, Gelazjusz II. Złożył mu hołd i uzyskał zezwolenie na
głoszenie kazań w całym Kościele (1119).
Norbert przemierzał odtąd miasta Galii, wzywając do pokuty i zmiany
obyczajów. Przecenił jednak swoje możliwości fizyczne: nadmierny wysiłek tak go
osłabił, że był bliski śmierci. Powrócił więc do Kolonii, jednak nie sam, ale z towarzyszami, którzy przyłączyli się do niego.
Metropolita chciał organizującej się nowej rodzinie zakonnej przydzielić pewien opustoszały klasztor. Norbert odmówił,
gdyż chciał, by jego duchowi synowie prowadzili apostolski tryb życia na wzór Pana Jezusa, który nie miał stałego
miejsca zamieszkania, kiedy głosił dobrą nowinę. Przyjął zaofiarowane mu miejsce w Premontre. Tu w roku 1121
Norbert w uroczystość Bożego Narodzenia wraz z 40 swymi towarzyszami złożył uroczysty ślub oddania się apostolskiej
pracy nad reformą obyczajów kleru i wiernych. Bracia postanowili praktykować to, do czego mieli zachęcać innych.
Dlatego związali się wszyscy ślubem ewangelicznego ubóstwa, czystości (celibatu) i posłuszeństwa przełożonym. W taki
to sposób Norbert o 100 lat uprzedził św. Dominika, który swojemu zakonowi wytyczył podobne cele.

6 CZERWCA – ŚW. NORBERT, BISKUP
Tak powstał zakon Kanoników Regularnych Ścisłej Obserwy o popularnej nazwie
norbertanów (oficjalnie - premonstratensów, OPraem). Okazało się, że życie wspólne
w klasztorze miało jeszcze jeden pozytywny skutek dla pracy apostolskiej nowej rodziny
zakonnej: umożliwiało koordynację pracy i sprzyjało wewnętrznemu doskonaleniu jej
członków.
Około roku 1129 Norbert powrócił do Niemiec. Został arcybiskupem
Moguncji, gdzie pracował nad odnową Kościoła. Pełnił także obowiązki kanclerza
Rzeszy. Zasadniczość i surowość biskupa Norberta stały się powodem rozruchów,
a w konsekwencji opuszczenia przez niego miasta. Przy końcu życia, widząc, że nie
może sprawować dwóch ważnych funkcji: przełożonego generalnego swojego zakonu
i metropolity, w roku 1128 zrzekł się przełożeństwa w zakonie. "Na tle gorliwej
i owocnej pracy dla Kościoła cieniem kładzie się jego stosunek do Polski" - pisał
Henryk Fros SJ. Metropolici magdeburscy nie mogli pogodzić się z tym, że w roku 1000
zaistniała w Polsce nowa niezależna od nich metropolia w Gnieźnie. Korzystając z tego,
że po śmierci Bolesława Chrobrego pogaństwo wróciło do Polski i dokonało
straszliwych zniszczeń, wystarali się oni u papieży Benedykta IX (1033-1048)
i u św. Leona IX (1048-1054) o dokument, który wszystkie biskupstwa polskie, łącznie
z chwilowo nieistniejącą metropolią gnieźnieńską, uzależniał od metropolii
w Magdeburgu. Dzięki staraniom króla Bolesława Śmiałego i św. Stanisława ze
Szczepanowa papież św. Grzegorz VII w roku 1075 przywrócił do istnienia metropolię
w Gnieźnie i zależne od niej diecezje. Norbert jednak nadal wysuwał pretensje do jurysdykcji nad diecezjami w Polsce,
nie uznając metropolii w Gnieźnie. Mając za sobą poparcie cesarza Lotara i papieża Innocentego II, wytoczył o to proces
biskupom polskim przed Stolicą Apostolską. Doszło do tego, że z okazji koronacji cesarza Lotara II w Rzymie w roku
1133 Norbert sam podążył do Rzymu i uzyskał bullę, która znosiła dla Gniezna tytuł metropolii, a diecezje polskie
uzależniała odtąd od metropolii magdeburskiej.

6 CZERWCA – ŚW. NORBERT, BISKUP
Na szczęście Norbert nie zdołał zrealizować swych zamiarów, gdyż zmarł w roku następnym, a cesarz Lotar musiał się
liczyć z silniejszym wówczas od siebie Bolesławem Krzywoustym. Biskupi polscy także nie czekali, lecz za
pośrednictwem arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba ze Żnina wyjaśnili dokładnie sprawę. Innocenty II wycofał swoją
bullę w roku 1136, a na ręce wspomnianego metropolity wydał nowy dokument, który arcybiskupom gnieźnieńskim
poręczał przysługujące im prawa.
Norbert zmarł 6 czerwca 1134 r. w Magdeburgu. Jego ciało złożono w kościele norbertanów. Jego kult
zatwierdził dopiero w roku 1582 papież Grzegorz XIII, na cały zaś Kościół rozszerzył go papież Grzegorz XV w roku 1621.
Jest patronem Pragi, zakonu norbertanów, sióstr norbertanek oraz wszystkich wspólnot jego imienia. Zakon
norbertanów wydał kilku świętych i błogosławionych, w tym Polkę, bł. Bronisławę.
W ikonografii św. Norbert jest ukazywany w stroju biskupim, w mitrze, z krzyżem w dłoni. Jego atrybutami
m. in. są: anioł z mitrą, diabeł u stóp, gałązka palmy, kielich, model kościoła, monstrancja, pająk.

7 CZERWCA – BŁ. ANNA OD ŚW. BARTŁOMIEJA, DZIEWICA
Anna García urodziła się w roku 1549 w Almendral (Hiszpania). W 1572 r.
złożyła w Avili śluby zakonne jako karmelitanka konwerska, otrzymując imię Anny od
św. Bartłomieja. Wkrótce potem stała się nieodłączną towarzyszką i sekretarką
św. Teresy z Avila. Gdy w 1582 r. Teresa na jej rękach umarła, o przyjęcie do siebie
Anny ubiegały się liczne klasztory karmelitańskie w Hiszpanii. W 1604 r. wysłano ją do
Francji, gdzie razem z Anną od Jezusa miała zakładać zreformowane klasztory.
Przebywała w Paryżu, Pontoise i Tours. Potem udała się do Mons, a stamtąd do
Antwerpii, gdzie założyła nowy dom. Tam też, złożywszy zeznania w procesie
beatyfikacyjnym Teresy, zmarła 7 czerwca 1628 r. Pozostawiła po sobie autobiografię
i nieco pism, choć wstępując do karmelu była analfabetką.
Starania o beatyfikację Anny rozpoczęły się niedługo po jej śmierci, ale
wskutek zmian w prawie regulującym proces beatyfikacji i kanonizacji, uznanie
heroiczności jej cnót nastąpiło dopiero w 1735 r. Benedykt XV w dniu 6 maja 1917 r.
zaliczył ją w poczet błogosławionych.

7 CZERWCA – ŚW. ANTONI MARIA GIANELLI, BISKUP
Antoni Maria Gianelli urodził się w Wielkanoc, 12 kwietnia 1789 r.,
z niezamożnych rodziców w Cerreto (Liguria we Włoszech). Już jako młodzieniec
odznaczał się wyjątkową pobożnością. W wieku 19 lat został przyjęty do seminarium
duchownego w Genui. Wyróżniał się takimi zdolnościami, że już jako subdiakon
otrzymał pozwolenie na głoszenie kazań. 23 maja 1812 roku otrzymał święcenia
kapłańskie.
Został wikariuszem przy jednym z kościołów parafialnych w Genui. Przez kolejne dwa
lata wykładał w Carcare literaturę. Następnie został profesorem w wyższym
seminarium duchownym, ucząc retoryki. Kolejny ordynariusz jego diecezji powierzył
mu stanowisko prefekta studiów w seminarium. Był więc odpowiedzialny za
całokształt studiów i wykładów. W tym czasie napisał bardzo praktyczną i pożyteczną
rozprawkę zawierającą przepisy dobrego wychowania. Cały wolny czas poświęcał
pracy kaznodziejskiej, udzielając się chętnie również w pracy duszpasterskiej
w parafiach.
W roku 1826 został mianowany archiprezbiterem w Chiavari. Jako
prepozyt i proboszcz kolegiaty troszczył się o powierzony sobie lud. Zajął się najpierw
kartoteką, by mieć wykaz swoich parafian. Potem na polecenie biskupa podjął się
budowy seminarium duchownego, jego wyposażenia i zapewnienia odpowiedniej
obsady wykładowców. Teologię dogmatyczną oparł na św. Tomaszu z Akwinu, a teologię moralną - na św. Alfonsie
Liguorim.
W roku 1827 Antoni Maria założył wśród kapłanów Kongregację Misjonarzy św. Alfonsa Liguori dla głoszenia
misji i rekolekcji dla ludu. To zgromadzenie przestało istnieć wkrótce po śmierci założyciela. Szczególną opieką Antoni
Maria otoczył sierociniec i "Panie Miłosierdzia", które ten zakład prowadziły. Był to zalążek przyszłego zgromadzenia
zakonnego Córek Najświętszej Maryi z Orto, które założył w dwa lata potem (1829).

7 CZERWCA – ŚW. ANTONI MARIA GIANELLI, BISKUP
Zwano je popularnie gianellami. Ich celem było udzielać możliwie bezpłatnie nauki i wychowywać po chrześcijańsku
dzieci, a przez pracę i naukę zawodu przygotować ubogie dziewczęta do życia. Niedługo potem siostry przejęły
prowadzenie miejskiego szpitala. W roku 1835 gianelle zostały zaproszone do miasta Spezia, gdzie również powierzono
im prowadzenie szpitala. Siostry zdobyły sobie uznanie ofiarną posługą zarażonym w czasie epidemii cholery.
W roku 1837 na wniosek arcybiskupa Genui papież mianował Antoniego Marię Gianelli biskupem w Bobbio. Diecezja ta
była w opłakanym stanie. Zlikwidowana w roku 1807 w czasie inwazji francuskiej na Włochy i przywrócona do istnienia
po 10 latach, dwukrotnie przez dłuższy czas była pozbawiona pasterza. Trzeba więc było wszystko zaczynać od nowa.
Antoni w swoim domu biskupim wprowadził życie na pół klasztorne, w duchu ewangelicznego ubóstwa. Zabrał się też do
reformy duchowieństwa. Wykazywał wielką troskę o swoich kapłanów, także w zakresie ich potrzeb materialnych. Do
pomocy duszpasterskiej wprowadził swoje siostry i swoich kapłanów zakonnych.
Zajął się także upiększeniem zaniedbanego sanktuarium św. Kolumbana. Odnowił je i odpowiednio
uposażył. Napisał historię opactwa i jego słynnej biblioteki. Wielki ból sprawiło mu odstępstwo od wiary pewnego
kapłana jego diecezji. Modlił się za niego i pokutował, aż go na nowo odzyskał. Do skuteczności reformy przyczynił się
niewątpliwie fakt zwołania synodu diecezjalnego.
Wyczerpany nadmiernymi trudami, Antoni Maria udał się do Piacenzy, by nieco odpocząć. Tam zastała go
śmierć 7 czerwca 1846 roku. Papież Pius XI w jubileuszowym roku świętym 1925 dokonał jego uroczystej beatyfikacji,
a Pius XII w roku 1951 wyniósł go do chwały świętych. Jego śmiertelne szczątki spoczywają w kryształowej trumnie
w krypcie katedry w Bobbio.
W ikonografii przedstawiany jest w stroju biskupa. Jego atrybutem jest mitra, paliusz, pastorał, księga, krzyż.

7 CZERWCA – ŚW. ROBERT Z NEWMINSTER, OPAT
Robert urodził się w końcu XI wieku lub na początku wieku XII w Crave
(dziś Gargrave) w hrabstwie York (Anglia). Pochodził z rodziny niezamożnej, ale
udało mu się skończyć studia w Paryżu. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował
początkowo w Crave, potem wstąpił do benedyktynów, a następnie w 1135 r.
przeszedł do cystersów w opactwie w Fountains. W trzy lata później założył nowe
opactwo w Newminster w Nortumbrii, z którego powstało kilkanaście innych, m.in.
w Pipewell (1143), Roche (1147) i Sawley (1148). Jako opat Robert był
człowiekiem pokuty i wielkiej modlitwy. Odmawiał codziennie cały psałterz - 150
psalmów. Zmarł 7 czerwca 1159 r. Miał szczególną moc nad złymi duchami.
Wyleczył wielu opętanych. Cystersi czcili go przez wieki, ale nie postarali się
o formalną aprobatę kultu. Do Martyrologium Rzymskiego wpisał go Baroniusz.
W ikonografii przedstawia się go, gdy trzyma na łańcuchu szatana
i poskramia złego ducha wzniesionym krzyżem.
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Diana Andalo była córką zamożnego obywatela Bolonii. Rychło
zetknęła się z pierwszymi dominikanami. Być może wpłynęła na swego dziadka,
Piotra z Lovello, by ułatwił im osiedlenie się w jej rodzinnym mieście. W roku 1219
spotkała się ze św. Dominikiem Guzmanem, poddała się jego kierownictwu
duchowemu i na jego ręce złożyła profesję. Chodziło tu zapewne o ślub wstąpienia
do zakonu. Zamiary te jednak natrafiły na przeszkody. Rodzina siłą zabroniła
Dianie życia zakonnego, a miejscowy biskup nie chciał się zgodzić na założenie
w mieście nowego klasztoru. Dopiero w roku 1223, za rządów następnego
generała zakonu, bł. Jordana z Saksonii, Diana doczekała się spełnienia pragnień
i wraz z kilkoma towarzyszkami oraz zakonnicami przybyłymi z Rzymu założyła
nowy dom zakonny. Do dziś zachowały się listy bł. Jordana z Saksonii do Diany,
dotyczące kierownictwa duchownego. Są one pomnikiem pierwotnej duchowości
dominikańskiej.
Diana zmarła w roku 1236. Jej kult został zatwierdzony 8 sierpnia
1888 roku przez papieża Leona XIII. Wspomnienie obejmuje zazwyczaj dwie inne
zakonnice z założonego przez Dianę klasztoru: Cecylię i Amatę.
Cecylia Cesarini przyszła na świat na początku XIII wieku w Rzymie. W 1221 roku znalazła się
w zreformowanym przez św. Dominika klasztorze św. Sykstusa. Blisko poznała św. Dominika i przekazała cenne
informacje o jego duchowości i wyglądzie zewnętrznym. Około 1224 roku wraz z trzema innymi siostrami została
wysłana przez papieża Honoriusza III do Bolonii, aby formować młode siostry zgodnie ze wskazaniami Założyciela
Zakonu. Zmarła w 1290 roku. Papież Leon XIII zatwierdził jej kult 24 grudnia 1891 roku.
Razem z Dianą i Cecylią wspomina się niekiedy także bł. Amatę. Była ona mniszką w klasztorze
św. Sykstusa i wraz z bł. Cecylią przyjęła habit z rąk św. Dominika. Beatyfikowano ją razem z Dianą i Cecylią w 1891 r.,
ale nie trafiła do kalendarza liturgicznego ze względu na bardzo skąpe informacje na jej temat.
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UWAGA!
WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI ZOSTAŁO PRZENIESIONE NA 8 CZERWCA Z DNIA 17 LIPCA
Jadwiga była trzecią i najmłodszą po Katarzynie (+ 1378) i Marii (+ 1395)
córką króla Węgier i Polski, Ludwika Andegaweńskiego, i Elżbiety, księżniczki
bośniackiej. Urodziła się prawdopodobnie 18 lutego 1374 roku. Rodzice planowali dla
Jadwigi małżeństwo z Wilhelmem Habsburgiem. Dzieci połączono warunkowym ślubem
(1378), by go dopełnić w ich wieku dojrzałym. W chwili zawarcia ślubu warunkowego
Jadwiga miała zaledwie 4 lata. W nadziei na przyszły ślub wysłano Jadwigę do Wiednia.
W tym jednak roku zmarła najstarsza córka Ludwika Węgierskiego, Katarzyna. W tej
sytuacji odwołano Jadwigę na Węgry.
Po śmierci Ludwika Węgierskiego (1382) Węgrzy ogłosili królową siostrę
Jadwigi, Marię. Natomiast Polacy zaprosili na swój tron Jadwigę. W wieku 10 lat została
koronowana 16 października 1384 r. W związku z zaistniałą sytuacją polityczną, a także
wobec dalekosiężnych planów polskich rozważano możliwość unii Polski z Litwą. Stała
się ona faktem dzięki małżeństwu królowej Jadwigi z Władysławem Jagiełłą, wielkim
księciem Litwy. Ceremonia zaślubin, poprzedzona chrztem Jagiełły (15 lutego 1386 r.),
odbyła się w katedrze królewskiej 18 lutego 1386 r. Tam również 4 marca odbyła się
koronacja Jagiełły na króla polskiego. Jagiełło miał wówczas 35 lat, Jadwiga - 12.
Wiosną tego samego roku para królewska udała się do Wielkopolski, gdzie król uspokoił
tamtejszych panów, mianując na wojewodę wielkopolskiego ich kandydata, Bartosza
z Odolanowa. Rok później panowie polscy zdołali przekonać Jadwigę, by stanęła na czele
wojsk i na nowo przyłączyła Ruś do granic Polski. Starosta węgierski oddał Ruś bez
oporu. 8 marca 1387 roku Jadwiga wjechała do Lwowa.
Jan Długosz (+ 1480) oddaje Jadwidze najwyższe pochwały. Gdy była
małoletnia, pozwoliła, by rządzili za nią wytrawni i całą duszą oddani polskiej racji stanu
doradcy. Kiedy wraz z Jagiełłą została współrządczynią kraju, miała na celu jedynie dobro
narodu polskiego. Z Krzyżakami wiodła ożywioną korespondencję: m.in. interpelowała w sprawie ich zbrojnych wypraw
na Litwę, jak też w sprawie przywłaszczonych sobie dóbr Opolczyka w Ziemi Dobrzyńskiej i na Kujawach.
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We Włocławku spotkała się osobiście z wielkim mistrzem krzyżackim,
Konradem von Jungingen, by omówić problemy, dotyczące obu stron
(1397). Doprowadziła do zgody między Władysławem Jagiełłą a jego
rywalem, Witoldem (1393). Odtąd wszelkie porachunki dynastycznopolityczne książęta litewscy zobowiązali się załatwiać z udziałem
Jadwigi. W 1392 roku udała się na Węgry, gdzie w spotkaniu ze swoją
siostrą, Marią, omawiała w Lubowli i w Kezmarku sprawy obu państw.
Nawiązała ścisły kontakt z papieżem Urbanem VI (+ 1392) i Bonifacym
IX (+ 1404), skutecznie likwidując intrygi Krzyżaków, Opolczyka
i Zygmunta Luksemburczyka.
Serca poddanych pozyskała sobie jednak przede wszystkim
niezwykłą dobrocią. Kiedy żołnierze królewscy spustoszyli wieśniakom
pola, urządzając sobie na nich lekkomyślnie polowanie, zażądała od
męża ukarania winnych i wynagrodzenia wyrządzonych szkód. Kiedy
Jagiełło zapytał, czy jest już zadowolona, otrzymał odpowiedź: "A kto im
łzy powróci?" Przy budowie kościoła Najświętszej Maryi Panny "na
Piasku" w Krakowie, istniejącego do dziś, sama doglądała robót.
Pewnego dnia jej czujne oko dojrzało kamieniarza, który był smutny. Kiedy zapytała, co mu jest, dowiedziała się, że ten
ma w domu ciężko chorą żonę i boi się, że go zostawi samego z drobnymi dziećmi. Królowa, nie namyślając się, wyrwała
ze swego bucika złotą klamerkę, obsadzoną drogimi kamieniami, i oddała ją robotnikowi, by opłacił lekarza. Nie
zauważyła wówczas, że bosą stopę położyła na kamieniu oblanym wapnem. Odbity ślad wdzięczny kamieniarz obkuł
dokoła i wraz z kamieniem wmurował w zewnętrzną ścianę świątyni. Do dzisiaj można ją oglądać. Bardzo wiele
kościołów chlubi się, że je fundowała, odnawiała i uposażyła Jadwiga.
Do najpilniejszych trosk Jadwigi należało odnowienie Akademii Krakowskiej. Założył ją Kazimierz Wielki
w 1364 roku, jednak za rządów Ludwika Węgierskiego Akademia podupadła. Jadwiga oddała wszystkie swoje klejnoty
na jej odnowienie. Wystarała się także u Stolicy Apostolskiej o zezwolenie na jej dalsze prowadzenie i rozbudowę.
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Akademię

otwarto po jej śmierci w 1400 roku.
Jagiełło bardzo pragnął mieć potomka, który
zapewniłby ciągłość jego rodu na tronie polskim. Kiedy
więc Jadwiga została matką, na dworze królewskim
zapanowała wielka radość. Niestety, trwała krótko, bo
zakończyła się podwójną tragedią: śmiercią dziecka
i matki. Dnia 22 marca 1399 roku Jadwiga urodziła córkę,
której na chrzcie dano imię matki oraz (na cześć papieża)
imiona: Elżbieta, Bonifacja. Jednak po trzech tygodniach
dziewczynka zmarła, a niebawem zmarła też matka.
Zasnęła w Panu 17 lipca 1399 roku, w wieku 25 lat,
okrywając naród polski żałobą. Jako królowa rządziła
Polską sama przez 2 lata (1384-1386), natomiast razem
z Jagiełłą - przez 13 lat (1386-1399).
Opłakiwaną
przez
wszystkich
królowę
pochowano w podziemiach katedry krakowskiej na
Wawelu. W 1887 roku odnaleziono tam jej śmiertelne szczątki pod posadzką katedry. W 1949 roku jej grób otwarto
ponownie i przeprowadzono badania naukowe. Zachowane kości pochowano w nowej trumnie, którą umieszczono
artystycznym sarkofagu z białego marmuru. Spoczywa w nim dotąd.
Z pamiątek po św. Jadwidze warto wymienić krzyż, który znajduje się w katedrze wawelskiej, uważany za
cudowny, nazywany także "krzyżem Jadwigi", gdyż przed nim królowa miała się często modlić. Według podania z tego
krzyża Chrystus miał do niej przemówić. Tu wreszcie miała zapaść decyzja Jadwigi o rezygnacji ze szczęścia osobistego
(i małżeństwa z Wilhelmem) na rzecz pozyskania dla Chrystusa Litwy.
Od razu po śmierci Jadwigę uważano za świętą, chociaż lud często mieszał ją ze św. Jadwigą Śląską
(+ 1243). W 1426 roku arcybiskup gnieźnieński, Wojciech Jastrzębiec, rozpoczął formalny proces kanoniczny.
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W swoim dekrecie napisał m.in.: "Z doświadczenia wiemy, że spełniała przeróżne uczynki miłosierdzia, cierpliwości,
postów, czuwań oraz innych niezliczonych dzieł pobożnych". Arcybiskup polecił także zbierać fundusze na proces
kanonizacyjny Jadwigi. Niestety, Kazimierz Jagiellończyk przeznaczył je na wojnę z Krzyżakami. Starania Jagiellonów
o kanonizację św. Kazimierza, pochodzącego z ich rodu, ponownie odsunęły na dalszy plan kanonizację Jadwigi. Potem
nastał czas nieustannych wojen i wewnętrznych zamieszek, wreszcie 150 lat trwająca niewola. Dopiero w XX w. starania
o beatyfikację Jadwigi podjęli na nowo arcybiskup krakowski kardynał Adam Stefan Sapieha (+ 1951) i kardynał Karol
Wojtyła.
Z polecenia św. Jana Pawła II jego następca na stolicy arcybiskupów krakowskich, kardynał Franciszek
Macharski, w roku 1979 przesłał do Rzymu formalną prośbę o beatyfikację, do której dołączył liczącą ponad 350 stron
dokumentację nieprzerwanego kultu Jadwigi, trwającego po dzień dzisiejszy. Kongregacja do Spraw Kanonizacji na tej
podstawie przygotowała relację o kulcie. Na polecenie papieża Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
przygotowała teksty liturgiczne i wyznaczyła dzień 17 lipca na doroczne wspomnienie Jadwigi. Dokumenty tych
kongregacji św. Jan Paweł II osobiście przywiózł do Polski i 8 czerwca 1979 r. na zamknięcie synodu archidiecezji
krakowskiej odprawił Mszę świętą ku czci bł. Jadwigi.
W 1996 roku został ogłoszony dekret o heroiczności cnót Jadwigi, w którym napisano: "Kobietą dla Kościoła
i dla Ojczyzny najbardziej zasłużoną była błogosławiona Jadwiga, królowa Polski, która sprawiedliwością i troskliwą
miłością rządziła swoim narodem, popierała rozszerzanie wiary i kultury chrześcijańskiej i jak światło postawione na
świeczniku świętością życia i dziełami ozdobiła wspólnotę kościelną i świecką. [...] Wraz z mężem, który dochował
obietnic złożonych przed zaślubinami, Jadwiga czynnie uczestniczyła w życiu Królestwa polsko-litewskiego; miała własny
dwór i kancelarię, i podejmowała obowiązki administracyjne, popierając sprawiedliwość i pokój tak w sprawach
wewnętrznych, jak i w załatwianiu spraw z innymi państwami. Prawo Boże było w jej życiu i działalności najwyższą
wartością. [...] Dla chorych założyła wiele szpitali i nie szczędziła pomocy biednym. Mimo młodego wieku zawsze działała
z roztropnością, męstwem i łagodnością, mając na uwadze chwałę Boga, dobro Kościoła i swojego ludu. «Była
zwierciadłem czystości, pokory i prostoty». Praktykowała umiarkowanie w używaniu dóbr ziemskich i post, unikała
próżnej chwały i przepychu, swoją nadzieję złożyła w Bogu i pragnęła wiecznej nagrody".
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Kanonizacji Jadwigi dokonał również św. Jan Paweł II - na krakowskich Błoniach, 8 czerwca 1997 r.,
w obecności ponad miliona ludzi, w 18. rocznicę pierwszej Mszy o bł. Jadwidze odprawionej w Krakowie. Z tej racji
obchód ku czci św. Jadwigi przeniesiono z pierwotnego terminu (17 lipca, dies natalis Świętej) na dzień 8 czerwca. Była
to pierwsza w dziejach kanonizacja na ziemi polskiej. W homilii Papież-Polak mówił m.in.: "Najgłębszym rysem jej
krótkiego życia, a zarazem miarą jej wielkości, jest duch służby. Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie
prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusa, a gdy przypadło jej w udziale zadanie królowania, oddała swe życie
również na służbę powierzonego jej ludu".
W ikonografii św. Jadwiga przedstawiana jest w stroju królewskim. Jej atrybutem są buciki.
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Medard urodził się na początku VI w. w Salancy (niedaleko Valenciennes).
Jego ojciec był Frankiem, zaś matka Rzymianką. Jego kolegą podczas nauki w szkole
w Saint-Quentin był św. Eleuteriusz, któremu Medard przepowiedział, że zostanie
biskupem w Tournai. Tak się też po 30 latach stało. Św. Remigiusz, metropolita Reims,
wyświęcił Medarda na biskupa Noyon (w północno-zachodniej Francji). Medard usunął
z powierzonej mu diecezji resztki pogaństwa. Wprowadził uroczyście św. Radegundę do
klasztoru, gdzie ta czcigodna królowa, żona Lotara I, po uzyskaniu formalnej separacji
od męża spędziła resztę życia.
Otoczony powszechną czcią, Medard zmarł ok. roku 560. W jego pogrzebie
wziął udział sam król Lotar I. On też przeniósł relikwie Świętego do katedry w Soisson;
syn Lotara natomiast ufundował tam słynne opactwo św. Medarda. W średniowieczu
kult św. Medarda był bardzo żywy w Europie. Powstało wiele jego żywotów. Jego dzieje
opiewał w poezji największy poeta owych czasów, św. Wenancjusz Fortunat.
Św. Grzegorz z Tours poświęcił mu również piękne karty swojej Historii Franków.
Św. Medard był czczony jako patron wielu zawodów: rolników, plantatorów winorośli,
piwowarów.
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Wilhelm Fitzherbert był synem księcia Eberta z Winchester
i Emmy, przyrodniej siostry króla Anglii, Stefana. Historia przekazała nam bardzo
niewiele szczegółów dotyczących jego życia. Wiemy tylko, że do roku 1140 był
kanonikiem katedry w Yorku, potem skarbnikiem kapituły. Po śmierci arcybiskupa
Thurstana został wybrany przez kapitułę na jego następcę. Wybór zatwierdził król.
Konsekracja odbyła się jednak dopiero po trzech latach (1143), gdyż przeciwnicy
Świętego odwołali się do papieża, Innocentego II. Ten jednak wybór Wilhelma uznał
za ważny i polecił swojemu legatowi, biskupowi Winchester, udzielić święceń.
Najwięcej zastrzeżeń do osoby Świętego miał prymas Anglii.
Niebawem papież Innocenty II zmarł (+ 1143) i nie zdążył przesłać
Wilhelmowi paliusza metropolity. Nie zdążyli tego uczynić także zbyt krótko panujący
papieże: Celestyn II (+ 1144) i Lucjusz II (+ 1145). Tę okazję wykorzystali
przeciwnicy Wilhelma i ponownie zaskarżyli go, że nieprawnie objął i sprawuje rządy
na stolicy Yorku. Dla pozyskania sobie papieża bł. Eugeniusza III, cystersa,
zaproponowali na stolicę w Yorku Henryka Murdaca, opata cystersów z Fontaine.
Papież, nie zorientowany w sytuacji, zawierzył prymasowi i karnie zawiesił Wilhelma
w wykonywaniu urzędu. Na jego miejsce wyznaczył wspomnianego opata i posłał
mu paliusz.
Wtedy właśnie objawiła się heroiczna świętość Wilhelma. Pozbawiony w sposób krzywdzący stolicy,
napiętnowany jako intruz, nie walczył o swoje prawa, nie rozdzierał szat, nie pomstował na krzywdzicieli, ale pokornie
przyjął wyrok i udał się na dobrowolną banicję do swojego krewnego, króla Sycylii, Rogera. Wezwany następnie przez
swojego wuja, biskupa Winchester, do Anglii, pomagał mu w jego pracy duszpasterskiej oraz w administrowaniu
diecezją. W 1153 r. zmarli papież bł. Eugeniusz III i Henryk Murdac, metropolita Yorku. Za radą wuja Wilhelm udał się do
Rzymu, aby osobiście przedstawić swoje położenie. Nowy papież, Anastazy IV, przyznał Wilhelmowi pełne prawa do
stolicy metropolitalnej w Yorku i wręczył mu paliusz. Święty wrócił do Yorku witany entuzjastycznie przez swoich wiernych
(1154).
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Tak wielkie tłumy zgromadziły się na drewnianym moście rzeki Ouse, wiodącym do miasta, że w pewnym momencie
most nie wytrzymał naporu i zawalił się. Uważano za cud, że nie było ofiar śmiertelnych. Również i Święty wyszedł
z wypadku cało.
Jednakże radość mieszkańców Yorku trwała krótko. W tym samym roku Wilhelm zachorował śmiertelnie
i pożegnał ziemię dla nieba dnia 8 czerwca 1154 roku. Tak nagła śmierć obudziła ogólne podejrzenie, że biskup został
otruty. Nie przeprowadzano jednak śledztwa. Został pochowany w katedrze w opinii świętości. Pan Bóg potwierdził ten
sąd licznymi łaskami, a nawet cudami, jakie działy się przy jego grobie. One to sprawiły, że papież Honoriusza III w roku
1227 zaliczył Wilhelma w poczet świętych i wpisał do Martyrologium Rzymskiego. W roku 1284 ciało św. Wilhelma
przeniesiono ze skromnego grobu do grobowca nowego, który umieszczono w głównej nawie katedry. W uroczystości tej
wziął udział sam król i jego małżonka. Niestety, relikwie zniszczono w wieku XVI, kiedy Henryk VIII ogłosił się głową
Kościoła w Anglii.
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Archikatedra św. Jana Chrzciciela to
najstarszy kościół w Warszawie, od 1339 roku znany
jako parafialny, w latach 1402-1406 podniesiony do
godności kolegiaty, od 1797 roku katedra, od 1818
archikatedra. Świątynia była świadkiem wielu
wydarzeń historycznych. W 1637 r. odbyła się tu
pierwsza koronacja królewska - Cecylii Austriaczki,
żony Władysława IV, a w 1660 r. po raz pierwszy król
przekazał
nominację
papieską
i kapelusz
kardynalski, który wówczas otrzymał nuncjusz Piotr
Vidoni. Z kolei Jan III Sobieski po powrocie spod
Wiednia zawiesił w tej świątyni chorągiew Mahometa
i ufundował stalle kanonickie, co mają potwierdzać
zawieszone nad nimi herby. Dopiero w 1705 r. po raz
pierwszy koronowano tutaj króla polskiego, a w roku
1764 odbyła się koronacja ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. W kościele św.
Jana odczytana została ustawa sejmowa powołująca
Komisję Edukacji Narodowej, a także odbyło się uroczyste dziękczynienie za Konstytucję 3 Maja. W latach 1836-1840
katedra przebudowana została według projektu Adama Idźkowskiego w stylu gotyku angielskiego. W październiku 1919
r. kardynał Kakowski udzielił w katedrze święceń biskupich ówczesnemu nuncjuszowi apostolskiemu Achillesowi
Rattiemu, późniejszemu papieżowi Piusowi XI. We wrześniu 1939 roku w Archikatedrze uszkodzone zostało sklepienie
i spalony dach, w sierpniu 1944 r. uległa poważnemu zniszczeniu, zaś w listopadzie 1944 roku - została całkowicie
zburzona. W latach 1948-1956 odbudowano ją według projektu J. Zachwatowicza. Kościół został konsekrowany przez
kardynała Stefana Wyszyńskiego - w imieniu papieża Jana XXIII - w dniu 9 czerwca 1960 r., a pół roku później otrzymał
decyzją papieża tytuł bazyliki mniejszej.
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W podziemiach Archikatedry spoczywają arcybiskupi warszawscy, pierwszy prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Gabriel Narutowicz, premier Rzeczypospolitej Polskiej oraz
kompozytor i pianista Ignacy Jan Paderewski, laureat nagrody Nobla Henryk
Sienkiewicz. W kaplicy-mauzoleum złożono ciało Prymasa Tysiąclecia, kardynała
Stefana Wyszyńskiego, oraz jego następcy na stolicy biskupiej w Warszawie i urzędzie
prymasowskim, kard. Józefa Glempa. Ponadto w katedrze znajdują się relikwie św.
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Obecny kształt archidiecezji warszawskiej - po
wielu wcześniejszych zmianach - jest wynikiem bulli św. Jana Pawła II Totus Tuus
Poloniae Populus. Nastąpiło wówczas oddzielenie metropolii gnieźnieńskiej od
warszawskiej oraz podział archidiecezji na diecezje: warszawsko-praską, łowicką
i archidiecezję warszawską. W archidiecezji znalazło się około 1,5 mln mieszkańców,
z tego 95% przyznaje się do katolicyzmu. Archidiecezja podzielona jest na 25
dekanatów, liczy 212 parafii. Pracuje w niej ponad 750 kapłanów diecezjalnych
i prawie 500 zakonnych. Na czele archidiecezji stoi kard. Kazimierz Nycz. Oprócz
niego w archidiecezji pracują także bp Marian Duś, bp Piotr Jarecki i bp Tadeusz
Pikus. Seniorem tej archidiecezji jest także abp Stanisław Wielgus. Patronami
archidiecezji są św. Stanisław ze Szczepanowa oraz św. Stanisław Kostka.
Patronem metropolii warszawskiej jest ponadto św. Andrzej Bobola. Do grona patronów Warszawy należą Najświętsza
Maryja Panna Łaskawa oraz bł. Władysław z Gielniowa.
Na terenie archidiecezji warszawskiej znajduje się także katedra polowa Wojska Polskiego (przy ul. Długiej).
W Warszawie istnieją dwa seminaria duchowne: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne oraz Archidiecezjalne
Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Oprócz tego w Warszawie działa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
(z Wydziałem Teologicznym) oraz Papieski Wydział Teologiczny (sekcja "Bobolanum" oraz sekcja św. Jana Chrzciciela).
W Warszawie swą siedzibę ma także Konferencja Episkopatu Polski. W latach 1998-2003 odbywał się IV Synod
Archidiecezji Warszawskiej, zakończony promulgowaniem dokumentów synodalnych przez kard. Józefa Glempa,
ówczesnego arcybiskupa metropolitę warszawskiego.
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Z uwagi na jej stołeczny charakter archidiecezję
warszawską wielokrotnie nawiedzał św. Jan
Paweł II. To od Warszawy rozpoczęła się jego
pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny. 2 czerwca
1979 r. na placu Zwycięstwa w Warszawie
Papież-Polak wypowiedział prorocze słowa:
I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan
Paweł II, papież, wołam z całej głębi tego
tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania,
wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi
Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi
oblicze ziemi. Tej ziemi!
Podczas
kolejnej
pielgrzymki
w czerwcu 1983 r. św. Jan Paweł II odprawił
Mszę św. na Stadionie Dziesięciolecia i nawiedził
archikatedrę warszawską. Modlił się wtedy
szczególnie za zmarłego dwa lata wcześniej kard.
Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia:
Pierwszy etap mojej pielgrzymki (...) prowadzi do katedry warszawskiej, do grobu wielkiego Prymasa Tysiąclecia,
kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nie mogłem przybyć do Warszawy na jego pogrzeb w dniu 31 maja 1981 roku
z powodu zamachu na moje życie w dniu 13 maja, co spowodowało kilkumiesięczny pobyt w szpitalu. Kiedy dzisiaj dane
mi jest przybyć do Ojczyzny, pierwsze moje kroki skierowuję do jego grobu. I staję przy ołtarzu archikatedry świętego
Jana, aby pierwszą Mszę świętą na polskiej ziemi odprawić za niego. Odprawiam ją za duszę śp. Stefana kardynała, ale
łączę tę Najświętszą Ofiarę z głębokim dziękczynieniem. Dziękuję Bożej Opatrzności za to, że w trudnym okresie
naszych dziejów, po drugiej wojnie światowej, na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia, dała nam tego Prymasa,
tego męża Bożego, tego miłośnika Jasnogórskiej Bogarodzicy, tego nieustraszonego sługę Kościoła i Ojczyzny.
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(...) Dziś pragnę wspólnie z wami (...) podziękować za tę
wieloletnią, opatrznościową służbę Stefana kardynała
Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Służył człowiekowi
i narodowi. Służył Kościołowi i światu - służąc Chrystusowi
przez Maryję. W swoim służeniu i posługiwaniu wzorował
się na Tej, która - w momencie najwyższego Boskiego
wybrania - nazwała siebie służebnicą Pańską (por. Łk 1,
38). Z tego służenia i posługiwania zmarły Prymas uczynił
główną siłę swego pasterzowania. Był mocny służbą służbą świadomą posłannictwa zleconego mu przez
Księcia pasterzy. Był mocny służbą - i tą swoją
prymasowską służbą czynił mocnym Kościół i naród
pośród dziejowych prób i doświadczeń.
W 1987 r. św. Jan Paweł II odwiedził Warszawę dwukrotnie - na rozpoczęcie pielgrzymki (zainaugurował
wówczas II Krajowy Kongres Eucharystyczny) i na jej zakończenie (podczas Mszy św. zakończył Kongres i beatyfikował
Michała Kozala). W czerwcu 1991 r. św. Jan Paweł II otworzył w Warszawie II Ogólnopolski Synod Plenarny i beatyfikował
Rafała Chylińskiego. Mówił wtedy m.in.: "Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą,
całym swoim umysłem i całą swoją mocą (...), a bliźniego swego jak siebie samego". To największe przykazanie jest
jedno i jest zarazem dwoiste: obejmuje Boga i ludzi, a wśród ludzi - bliźnich i siebie samego. W ten sposób Bóg spotyka
się w tym przykazaniu ze swym obrazem i podobieństwem, którym jest każdy człowiek. Dobrze, iż wypada nam to
podstawowe przykazanie rozważyć właśnie w Warszawie, w stolicy Polski, która od stuleci była widownią wielkich
wydarzeń w dziejach narodu. Tu, w Warszawie - wtedy było to pod Warszawą, na terenie dzielnicy o nazwie Wola dokonywano elekcji królów polskich. Poprzez elekcje ujawniała się suwerenna wola społeczeństwa; było to
społeczeństwo szlacheckie, bo tylko ono miało czynne prawo wyborcze w ówczesnej Rzeczypospolitej. Tak więc poprzez
wieki Wola - miejscowość - była sprawdzianem woli narodu, ludzkiej wolnej woli w akcie wyboru i decyzji o zasadniczym
znaczeniu dla dobra wspólnego Rzeczypospolitej trzech narodów.
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Przykazanie miłości ma w Ewangelii także swój wymiar społeczny. Mówi Chrystus: "To jest moje przykazanie, abyście się
wzajemnie miłowali", abyście się społecznie miłowali. W każdym swoim wymiarze przykazanie miłości jest odniesione do
ludzkiej woli, która jest wolna. Człowiek, kierując się światłem rozumu, czyli sądem sumienia, wybiera, a w ten sposób
rozstrzyga i stanowi o sobie. Nadaje kształt swym uczynkom. Przykazanie miłości jest skierowane do wolnej woli, od niej
bowiem zależy, czy człowiek nada swym uczynkom, swemu postępowaniu, kształt miłości lub też inny kształt, miłości
przeciwny. Może to być kształt egoizmu, kształt obojętności na potrzeby drugiego, obojętności na dobro wspólne. Może
to być wreszcie kształt nienawiści czy zdrady - wbrew temu, czego uczy Chrystus: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół".
W ciągu dziejów Warszawa była widownią różnych wyborów i różnych decyzji. W wielu zapewne odzwierciedlała się
miłość społeczna, miłość ojczyzny pośród jej wielorakich potrzeb. Ale było także inaczej. Trzeba nam na tym miejscu
rozpamiętywać wielkość woli, ale także i jej małość, samolubstwo i interesowność, sprzedajność wreszcie i podeptanie
wspólnej sprawy.
Po raz ostatni św. Jan Paweł II odwiedził Warszawę w 1999 r. Spotkał się wtedy w Sejmie
z parlamentarzystami i władzami państwowymi, a na Placu Piłsudskiego dokonał beatyfikacji Reginy Protmann,
Edmunda Bojanowskiego i 108 polskich męczenników II wojny światowej. Wspominał wówczas: Gdy podczas mej
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny stałem na tym miejscu, cisnęła się na myśl modlitwa Psalmisty: "Pamiętaj o nas,
Panie, gdyż masz upodobanie w swym ludzie. Przyjdź nam z pomocą, abyśmy ujrzeli szczęście Twych wybranych,
radowali się radością Twojego ludu, chlubili się razem z Twoim dziedzictwem" (Ps 106, 4
5). Dziś, gdy patrzymy [o
dwadzieścia lat] wstecz, na to ostatnie dwudziestolecie naszego wieku, przypomina się wezwanie z tego samego
Psalmu: "Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość. Któż opowie dzieła potęgi Pana, ogłosi wszystkie Jego
pochwały? Błogosławiony Pan (...) od wieków na wieki!" (Ps 106, 1-2. 48).
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Również papież Benedykt XVI nawiedził
Warszawę podczas swojej pielgrzymki do Polski
w 2006 r. W archikatedrze warszawskiej spotkał się
z duchowieństwem, a na Placu Piłsudskiego
odprawił uroczystą Mszę św. W pamięci zapisały się
m.in. te jego słowa skierowane do kapłanów:
Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego: aby byli
specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie
wymaga się od księdza, by był ekspertem
w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki.
Oczekuje się od niego, by był ekspertem
w dziedzinie życia duchowego. Dlatego, gdy młody
kapłan stawia swoje pierwsze kroki, potrzebuje
u swego boku poważnego mistrza, który mu
pomoże, by nie zagubił się pośród propozycji kultury
chwili. Aby przeciwstawić się pokusom relatywizmu
i permisywizmu nie jest wcale konieczne, aby kapłan był zorientowany we wszystkich aktualnych, zmiennych trendach;
wierni oczekują od niego, że będzie raczej świadkiem odwiecznej mądrości, płynącej z objawionego Słowa.
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Anna Maria urodziła się w Sienie 29 maja 1769 roku. Z powodu rozrzutności
ojca rodzina wpadła w nędzę i musiała przenieść się do Rzymu. Anna żyła tu jedynie z pracy
matki. Musiała niestety przerwać naukę, gdyż zachorowała na ospę. Jej pozostałością była
zeszpecona twarz. Po powrocie do domu Anna pomagała matce w zajęciach domowych,
kiedy ta była zmuszona poświęcić się pracy zarobkowej.
W wieku 20 lat wyszła za Dominika Taigi, kamerdynera książąt Chigich. Oboje
przenieśli się do pałacu książąt, gdzie otrzymali mały pokoik. Jej mąż był uczciwym
człowiekiem, ale miał trudny charakter. Zmuszał małżonkę, by nie gardziła rozrywką
i teatrem. Anna jednak, ku niezadowoleniu męża, porzuciła te przyjemności, oddając się
modlitwie, uczynkom pokutnym i charytatywnym. Z mężem miała 7 dzieci: 4 synów i 3 córki.
Oddała się całkowicie ich wychowaniu. Starała się być najlepszą żoną i matką. Nawet gdy
dzieci dorosły, chętnie korzystały z porad kochającej ich matki. Kiedy jej córka, Zofia,
została wdową wraz z sześciorgiem małych dzieci, Anna bez namysłu przygarnęła ją do
swojego domu. Anna umiała łączyć tak liczne obowiązki z życiem wewnętrznym,
zjednoczonym z Bogiem. Im mąż był bardziej opryskliwy, tym subtelniejszą okazywała mu
życzliwość i dobroć. Umiała nawet znaleźć czas, by pamiętać o ubogich i nawiedzać potrzebujących w szpitalach.
Pan Bóg udzielił jej wielu darów nadprzyrodzonych: rozeznawania sumień, daru wizji i proroctw oraz
kontemplacji posuniętej do ekstazy. Jej sława zaczęła szybko wychodzić poza jej skromne mieszkanie. Łączyła ją szczera
przyjaźń ze św. Wincentym Pallottim, ze św. Wincentym Maria Strambi i ze św. Kasprem del Bufalo. Przychodzili do niej
po radę możni i znani, m.in. kardynałowie, biskupi czy królowa Maria Ludwika z Burbonów. Papież Grzegorz XVI udzielił
jej przywileju zorganizowania w swoim mieszkaniu kaplicy z Najświętszym Sakramentem. Była tercjarką zakonu
trynitarzy. Wszystkie swoje prace i cierpienia ofiarowała za grzeszników i za Kościół, zwłaszcza za papieża, który w tych
burzliwych i niespokojnych czasach musiał bardzo wiele wycierpieć.
Przepowiedziała dzień swojej śmierci i pożegnała ziemię w nocy 9 czerwca 1837 roku w wieku 68 lat. Do
chwały błogosławionych wyniósł ją papież Benedykt XV w roku 1920. Jej ciało przeniesiono wcześniej ze wspólnego
cmentarza do kościoła Matki Bożej Pokoju, a potem do bazyliki św. Chryzogona, będącej w posiadaniu trynitarzy.
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Jan Medda urodził się w Gesturi niedaleko Cagliari na Sardynii
5 sierpnia 1882 r. jako szóste dziecko ubogiej, ale bardzo pobożnej rodziny. Po śmierci
rodziców wychowywał się w domu starszej siostry. Skończył szkołę podstawową, a potem
podjął pracę w gospodarstwie. Przełomowym wydarzeniem w jego życiu stało się
przyjęcie I Komunii świętej. Od tej pory zaczął się wyróżniać wyjątkową pobożnością,
często przystępował do Komunii, unikał zabaw i rozrywek. Był bardzo dojrzały duchowo.
Pragnął wstąpić do seminarium, by zostać kapłanem. Ostatecznie jednak
wstąpił do kapucynów w Cagliari. 30 października 1913 r. przywdział habit zakonny
i przyjął imię Mikołaj. 16 lutego 1919 r. złożył profesję wieczystą. Przez pierwsze lata
życia zakonnego mieszkał w różnych klasztorach, pracując najczęściej w kuchni. W 1924
r. wrócił do Cagliari i przez resztę swego życia pełnił tam funkcję kwestarza.
Codziennie rano, niezależnie od pogody, w milczeniu przechodził ulicami
miasta o nic nikogo nie prosząc - a jednak ludzie dawali mu jałmużnę, nie szczędząc
grosza i darów w naturze. Wielu powierzało mu swoje problemy, prosząc o modlitwę.
Wzywano go do chorych - dzięki jego modlitwie wielu ludzi wracało do zdrowia. Wiele
osób, które miały okazję się z nim spotkać, nawracało się.
Brat Mikołaj bardzo niewiele mówił. Apostołował milczeniem, które było jego drogą do świętości. Milcząc
przyjmował datki, milczał także, gdy odmawiano mu jałmużny. Milczeniem odpowiadał na niewłaściwe pytania
i niemożliwe do spełnienia prośby. Przerywał milczenie tylko po to, by przypomnieć wolę Bożą. Nie wychodziło z jego ust
żadne niepotrzebne słowo. Jeśli mówił - to tylko rzeczy najważniejsze i istotne. Tak częste milczenie nie wypływało jednak
z jego temperamentu, ale było świadomym wyborem.
Zmarł po krótkiej chorobie 8 czerwca 1958 r. w wieku 76 lat. Sława jego świętości, która towarzyszyła mu
już za życia, jeszcze bardziej się wówczas rozeszła. W jego pogrzebie wzięło udział kilka tysięcy ludzi, wśród nich wiele
ważnych osobistości życia publicznego. Pogrzeb ten był wielką manifestacją szacunku i czci dla zmarłego, który jako
prosty i milczący kwestarz potrafił się wznieść na szczyty świętości.
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Beatyfikował go św. Jan Paweł II w dniu 3 października 1999 r. Powiedział wtedy o nim m.in.:
Jako człowiek milczenia promieniował głęboką duchowością i był wyrazistym znakiem absolutu. Obdarzony przez ludzi
poufałym przydomkiem "Brata Ciszy", Mikołaj z Gesturi przemawiał samym swoim stylem życia, bardziej przekonującym
niż słowa: wolny od wszystkiego co zbędne i poszukujący jedynie wartości najistotniejszych, nie tracił czasu na sprawy
bezużyteczne i szkodliwe, pragnął bowiem być świadectwem obecności Wcielonego Słowa u boku każdego człowieka.
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Budowę obecnej katedry lubelskiej rozpoczęto w 1585 r.
Pierwotnie kościół przeznaczono dla sprowadzonych do Lublina w 1582 r.
jezuitów. W 1752 r. kościół został strawiony przez pożar. Wkrótce
przystąpiono do odbudowy, ozdabiając świątynię freskami w stylu późnego
baroku. W 1773 r. zakon jezuitów został skasowany. Rząd austriacki
przeznaczył kościół na skład zboża. W 1805 r. świątynię podniesiono do
rangi katedry. Około roku 1818 przeprowadzono w niej gruntowne prace
restauracyjne. Kolejne poważne prace konserwatorskie podjęto w 1874 r.
Po II wojnie światowej w 1954 r. przystąpiono do poważnej odnowy
wnętrza. Inicjatywie tej patronował ówczesny biskup lubelski, Stefan
Wyszyński. Obecny kształt archidiecezji lubelskiej jest wynikiem bulli św.
Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus. 25 marca 1992 r. nastąpiła
w Polsce reorganizacja struktur administracyjnych Kościoła. Diecezję
lubelską podniesiono do rangi archidiecezji, ustanowiono także w Lublinie
metropolię. W jej skład weszły - oprócz archidiecezji lubelskiej - także
diecezje sandomierska i podlaska. Biskup lubelski podniesiony został do
godności arcybiskupa metropolity. Obecnie archidiecezja liczy 28
dekanatów, w ramach których funkcjonuje 267 parafii. Do archidiecezji
należy ponad 930 kapłanów diecezjalnych i ponad 200 zakonnych.
Ordynariuszem archidiecezji jest obecnie abp Stanisław Budzik,
metropolita lubelski. Razem z nim w diecezji pracują biskupi pomocniczy:

bp Mieczysław Cisło, bp Artur Miziński i bp Józef Wróbel oraz seniorzy: abp Bolesław Pylak i bp Ryszard Karpiński.
Patronami archidiecezji są św. Jan Kanty i św. Stanisław ze Szczepanowa.
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Archidiecezję lubelską odwiedził św. Jan Paweł II podczas swojej trzeciej
pielgrzymki do Ojczyzny w 1987 r. Nawiedził wówczas tereny byłego obozu koncentracyjnego na
Majdanku i katedrę lubelską, udzielił święceń kapłańskich i skierował słowo do środowiska
naukowego oraz przedstawicieli Katolickiego Uniwersystetu Lubelskiego.
Do ludzi nauki mówił m.in.: Pragnę wyrazić szczególną radość z tego, że tak wymowne
spotkanie ze światem nauki polskiej znalazło miejsce w Lublinie. To miasto posiada swą
historyczną wymowę. Jest to nie tylko wymowa unii lubelskiej, ale wszystkiego, co stanowi
dziejowy, kulturowy, etyczny i religijny kontekst tej unii. Cały wielki dziejowy proces spotkania
pomiędzy Zachodem a Wschodem. Wzajemnego przyciągania się i odpychania. Odpychania ale i przyciągania. Ten proces należy do całych naszych dziejów. Można powiedzieć, całe nasze
dzieje tkwią w samym środku tego procesu. Może bardziej "wczoraj" niż "dzisiaj", jednakże
"dzisiaj" niepodobna oddzielić od "wczoraj". Naród żyje wciąż całą swoją historią. I Kościół
w narodzie też. I proces ten nie jest zakończony."Królowi wieków nieśmiertelnemu - chwała: Soli
Deo" (por. 1 Tm 1, 17) - kończę tymi słowami, które stanowiły biskupi emblemat kardynała
Stefana Wyszyńskiego, wielkiego Prymasa Tysiąclecia, który tutaj, w Lublinie, zaczynał swe
biskupie posługiwanie Kościołowi w Polsce.

9 CZERWCA – ŚW. EFREM SYRYJCZYK, DIAKON I DOKTOR KOŚCIOŁA
Efrem urodził się około 306 r. w Nissibis (Mezopotamia). Jego matka miała
być chrześcijanką. Z syryjskich pism Efrema łatwo dostrzec, że znał język i filozofię
grecką. U boku biskupów Nissibis: Jakuba i Wologeriusza spędził Efrem większość
swojego życia jako diakon. Wyręczał ich w głoszeniu kazań i w administracji. Należał do
najzagorzalszych przeciwników herezji ariańskiej. Uczestniczył zapewne ze swoim
biskupem w wielu synodach.
Gdy w roku 367 miasto zdobyli Persowie, wyemigrował do Edessy. Tu założył
znaną szkołę i rozwinął pełną działalność kaznodziejską i pisarską. Prowadził także
miejscowy chór katedralny. W trosce o zbawienie własnej duszy raz po raz udawał się na
pustkowie, gdzie oddawał się modlitwie i uczynkom pokutnym. Dla zapoznania się
z sytuacją Kościoła odwiedził pobliską Kapadocję i jej metropolitę, św. Bazylego
Wielkiego. Następnie udał się do Egiptu, gdzie w Aleksandrii spotkał się ze św.
Atanazym. W roku 372 powrócił do Edessy, gdzie 9 czerwca 373 r. oddał duszę Bogu.
Cieszył się tak wielką czcią, że zaraz po śmierci jego grób stał się miejscem licznych
pielgrzymek. Papież Benedykt XV ogłosił go doktorem Kościoła.
Był wybitnym egzegetą i kaznodzieją. Została po nim bardzo bogata
spuścizna literacka. Składają się na nią dzieła egzegetyczne i apologetyczne, homilie,
a przede wszystkim hymny - słynne Pieśni Nissybijskie. Jego hymny liturgiczne
przetłumaczono na języki: grecki, ormiański, łaciński i wiele innych. Tematyka tych pism jest bardzo obszerna; mowa
w nich o dziewictwie, postach, modlitwie za zmarłych, o ofiarnym charakterze Mszy świętej, o realnej obecności Pana
Jezusa w Eucharystii. Wskazuje to na rozległą kulturę teologiczną Efrema. W wielu tekstach Efrem wyraża swe
przywiązanie i cześć do Matki Bożej. Efrema nazywa się często "harfą Ducha Świętego". Z utworów pełnych żarliwości
i poetyckiego natchnienia wyłania się osobowość wrażliwa, ciepła, o urzekającej pobożności. Jest największym poetą
syryjskim, jednym z największych poetów chrześcijańskich. Czczony jako patron Asturii.
W ikonografii św. Efrem przedstawiany jest w stroju mnicha lub diakona. Jego atrybutem jest księga lub zwój
oraz krowa. Rzadko występuje w sztuce religijnej zachodniej.

9 CZERWCA – ŚW. JÓZEF DE ANCHIETA, PREZBITER
Józef de Anchieta urodził się 19 marca 1534 r. w San Cristobal de la
Laguna na Wyspach Kanaryjskich. W Koimbrze ukończył studia. W roku 1551
wstąpił do jezuitów. Wkrótce potem udał się statkiem do Brazylii. W Piratinindze,
w niedawno otwartym kolegium, uczył gramatyki i przedmiotów klasycznych. Sam
od uczniów uczył się natomiast miejscowego języka, tupi-guarani. Później
opracował jego gramatykę i słownik oraz napisał w nim katechizm. Układał
ponadto pieśni i pobożne sztuki teatralne w innych językach. W roku 1566
otrzymał święcenia kapłańskie i został rektorem kolegium w Sao Vincente. Przez
długie miesiące przebywał wśród plemion indiańskich, dotąd bardzo
nieprzychylnych działalności ewangelizacyjnej. Józef pracował zwłaszcza
w okolicach dzisiejszego Rio de Janeiro oraz kolonii Espirito Santo.
Przez osiem lat był prowincjałem. Potem za miejsce wypadowe
niestrudzonej aktywności obrał małą rezydencję w Retisibie. Tam zmarł 9 czerwca
1591 r. Pozostawił po sobie sporo pism, ale przede wszystkim pamięć gorliwego
misjonarza i cudotwórcy. Jest uważany za jednego z założycieli Kościoła w Brazylii.
Beatyfikować chciano go już w XVIII w., ale kasata zakonu jezuitów przerwała te
starania. Na prośbę episkopatu i rządu brazylijskiego podjęto je dopiero w roku 1910. Beatyfikacji dokonał św. Jan
Paweł II w 1980 r. W kwietniu 2014 r. papież Franciszek - na mocy tzw. kanonizacji równoważnej - rozszerzył jego kult na
cały Kościół i ogłosił, że odtąd przysługuje mu tytuł świętego.

9 CZERWCA – ŚW. KOLUMBA (STARSZY) Z HY (IONA), OPAT
Prawdziwe imię Kolumby brzmi Columcille (irlandzkie imię Colum Cille),
czyli "gołąb Kościoła". Na chrzcie otrzymał imię Crimthann (czyli "lis"). Znany jest
przede wszystkim pod łacińską wersją swego imienia Columba. W wersji polskiej
występuje jako Kolumba lub Kolumban. Nazwany został Starszym dla odróżnienia od
Kolumbana Młodszego, także świętego (+ 615), wspominanego w liturgii 23 listopada.
Z tego samego powodu bywa też określany mianem Kolumba opata z Hy (Iona).
Analogicznie Kolumban Młodszy zwany jest wtedy Kolumbanem z Luxeuil/Bobbio.
Urodził się około r. 521 w królewskiej rodzinie Conall Gulbana; kilku bliskich z jego
rodziny należało do grona panujących. Sam został szybko mnichem. Wówczas właśnie
otrzymał imię Kolumba, pod którym przeszedł do historii. Wykształcenie i zmysł
zakonny zdobywał w kilku klasztorach: w Cill-Enna, w Clonard oraz Moville. Potem sam
założył wiele ośrodków mniszych. W roku 563, już jako kapłan i opat, opuścił Irlandię pro Christo peregrinari volens (pragnąc pielgrzymować dla Chrystusa), jak przekazał
Adamnan. Osiadł na opustoszałej wysepce Iona i tam utworzył nowy ośrodek, który
miał promieniować przez kolejne stulecia. Podjął też pracę ewangelizacyjną, prowadzoną wcześniej bez trwałych
rezultatów przez św. Niniana. Działał również pośród Irlandczyków osiadłych na południe od terenów Piktów. Oni to
utworzyli podstawę dla ukształtowania narodowości szkockiej.
Na małej skalistej wysepce Kolumba spędził trzydzieści cztery lata. Bez ustanku napływali do niego
uczniowie, dlatego ośrodek stał się początkiem kilku innych klasztorów, które utworzyły rodzaj konfederacji mniszej.
Formowano w nich misjonarzy dla Piktów i Anglosasów. Sam Kolumba nawrócił króla Piktów, a w 574 roku namaścił na
króla władcę Irlandczyków w południowej Szkocji. Biskupem nie był, mimo to posiadał pewną jurysdykcję nad
klasztorami w Szkocji i Irlandii. Zmarł 8 lub 9 czerwca 597 r., wtedy gdy św. Augustyn z Canterbury, wysłany przez
Grzegorza Wielkiego, stawiał stopę na ziemi angielskiej. Szczątki patriarchy przeniesiono w czasie napadów
skandynawskich. Przetrwała dużo późniejsza legenda o tym, że złożono je razem z relikwiami św. Patryka i św. Brygidy.
W ikonografii przedstawiany jest w habicie benedyktyńskim. Jego atrybutem jest: księga, zwój, model
klasztoru, statek, gołąb.

10 CZERWCA – BŁ. BOGUMIŁ PIOTR, BISKUP
Bogumił urodził się w Koźminie (Wielkopolska). Pochodził ze
znakomitego rodu Leszczyców. Przyszedł na świat ok. 1135 r. O jego rodzicach
dokumenty milczą. Jego bliższym krewnym, może nawet bratem, był cysters
w Łeknie, Boguchwał. Nie są znane bliższe okoliczności wstąpienia Bogumiła do
klasztoru cystersów. Nie wiemy również, czy jego imię Piotr jest chrzestnym, czy
też zakonnym. W roku 1185 miał powstać klasztor cystersów w Koprzywnicy,
a jego opatem miał być wybrany wówczas właśnie Bogumił-Piotr. W roku 1186
Bogumił został powołany na urząd biskupa w Poznaniu. Do dziś w skarbcu
katedry przechowywana jest jego stuła. Jednak już w roku następnym, 1187, po
śmierci arcybiskupa gnieźnieńskiego Zdzisława, Bogumił został powołany do
Gniezna na jego następcę. Tak szybka kariera wskazuje, że musiał wyróżniać się
niezwykłymi zaletami ducha. Bł. Wincenty Kadłubek, który zapewne znał go
osobiście, napisał o nim w Kronice: "Mąż pełen cnót i wiedzy (...), wyróżniający
się dobrymi obyczajami, pełen szlachetności umysłu". Bogumił był rzeczywiście
chlubą zakonu cysterskiego dzięki swojej mądrości, uczynności, dzielności, świętości i hojnej fundacji na cele misyjne.
Swoje przywiązanie do zakonu cystersów okazał Bogumił zaraz na początku swoich rządów, kiedy
przeznaczył dochody z kilkunastu wsi, należących do metropolii, na zorganizowanie nowego opactwa cystersów
w Sulejowie, które ufundował wtedy książę Kazimierz Sprawiedliwy. Opactwu cysterskiemu w Łeknie ofiarował dochody
z trzech innych wsi. O publicznej działalności Błogosławionego wiemy tyle, że w roku 1191 uczestniczył w konsekracji
kolegiaty sandomierskiej. Wezwany na rozjemcę w sporze między benedyktynami a norbertanami o opactwo
św. Wincentego we Wrocławiu w roku 1193, przydzielił je norbertanom. Jemu też zlecono delikatną i trudną misję
pojednania książąt Kazimierza Sprawiedliwego z Mieszkiem Starym. W rodzinnym majątku, w Dobrowie, Bogumił
ufundował kościół parafialny Świętej Trójcy i hojnie go uposażył.

10 CZERWCA – BŁ. BOGUMIŁ PIOTR, BISKUP
Spragniony ciszy i spokoju, po dwunastu latach rządzenia metropolia gnieźnieńską, w 1198 r. złożył
rezygnację na ręce legata papieskiego, kardynała Piotra, i przeniósł się do Dobrowa, gdzie na wyspie rzeki Warty założył
sobie pustelnię. Tam, jak pisał promotor procesu beatyfikacyjnego, prymas Maciej Łubieński, "trawiąc czas na modlitwie
i trapiąc ciało swoje postami, niespaniem i różnymi umartwieniami, spędził ostatnie lata swego życia". W każdą niedzielę
dla okolicznych mieszkańców odprawiał Msze św. i wygłaszał kazania. Przeżył tam ok. 5 lat. Dobra rodzinne przeznaczył
na misje wśród pogańskich Prusów.
Nieznana jest data jego zgonu. Według Kalendarza Krakowskiego miał przejść do wieczności 19 sierpnia.
Według nekrologu klasztorów norbertanów we Wrocławiu i w Szczecinie miał zasnąć w Panu 20 sierpnia. Przypuszczalny
rok jego śmierci to ok. 1204 r.
Jego cześć od samego początku była żywa. Obejmowała zwłaszcza rejon Wielkopolski. Uciekano się do jego
wstawiennictwa przede wszystkim, by uprosić zdrowie dla żywego inwentarza oraz o szczęśliwe połowy ryb. U jego grobu
w kościele dobrowskim składano liczne wota dziękczynne za wyjednane łaski. Prymas Jakub Uchański (1562-1581)
w czasie badania relikwii Bogumiła wyjął z jego sarkofagu mitrę i pierścień biskupi z szafirem oraz złotą blachę
z napisem pośmiertnym. Proces kanoniczny rozpoczął dopiero w roku 1625 prymas Maciej Łubieński. Akta tego procesu
zostały przesłane do Rzymu w roku 1651. Z tej okazji opracowano żywot Bogumiła. Niestety, księga cudów, którą
wypożyczył Sebastian Głębocki, spłonęła w jego dworze w Głębokim pod Kruszwicą. Nowy proces kościelny rozpoczął
w roku 1908 biskup kujawski, Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki. Dopiero papież Pius XI 27 maja 1925 roku zatwierdził
starodawny kult biskupa Bogumiła. Paweł VI ogłosił bł. Bogumiła wraz z bł. Jolentą patronem archidiecezji
gnieźnieńskiej. Ponadto bł. Bogumił jest patronem archidiecezji gdańskiej, poznańskiej, wrocławskiej i diecezji
włocławskiej. Jest wzywany jako orędownik odbywających rekolekcje i skupienia.
W ikonografii bł. Bogumił przedstawiany jest w pontyfikalnym stroju biskupim z krzyżem w ręku. Czasami
ukazywany, gdy przechodzi suchą nogą przez rzekę. Jego atrybutem jest ryba.

10 CZERWCA – BŁ. JAN DOMINICI, BISKUP
Jan Banchini (zwany także Janem Dominici od imienia jego ojca,
Dominika) urodził się we Florencji pod koniec 1355 lub na początku 1356 roku.
Wcześnie poprosił o habit dominikański. Mimo że się jąkał, przyjęto go do zakonu
w siedemnastym roku życia. Studiował we Florencji, w Pizie i w Paryżu. Kilkakrotnie
spotkał się ze św. Katarzyną ze Sieny i był zafascynowany jej postacią. Modląc się
później przed jej obrazem, poczuł, że przestał się jąkać, a jeszcze później jej
wstawiennictwu przypisywał uzdrowienie schorzałej nogi. W roku 1381 mianowano
go subprzeorem w Santa Maria Novella. W kilka lat później był już przeorem,
a w roku 1388 bł. Rajmund z Kapui, ówczesny generał Zakonu, mianował go swym
wikariuszem generalnym z zadaniem przygotowania reformy. Przedsięwziął ją
w Chioggii, a następnie w umbryjskim Citta di Castello. W roku 1393 został
wikariuszem dla wszystkich zreformowanych domów na terenie Italii. Przeprowadzał
równocześnie reformę u dominikanek.
Jego prace przerwał w 1399 roku zakaz władz miejskich i wygnanie z miasta. Udał się więc do Florencji,
gdzie zasłynął jako kaznodzieja. Pozyskał zaufanie papieża Grzegorza XII, który uczynił go swoim doradcą, a w roku
1408 mianował arcybiskupem Dubrownika i kardynałem tytularnym bazyliki św. Sykstusa. Był mężem roztropnym
i wiernym, również podczas niespokojnego Soboru w Konstancji. W związku z herezją Jana Husa został wysłany przez
papieża Marcina V jako legat do Czech i na Węgry. Zmarł w Budzie 10 czerwca 1419 roku. Papież Grzegorz XVI
zatwierdził jego kult 9 kwietnia 1832 roku.

11 CZERWCA – KOŚCIÓŁ KATEDRALNY W RADOMIU
Katedrę pod wezwaniem Opieki Najświętszej Maryi Panny, zwaną też
kościołem mariackim, zaprojektował w 1896 r. Józef Pius Dziekoński, który wcześniej
stworzył projekt bardzo podobnego kościoła pw. św. Floriana na warszawskiej Pradze.
Kościół ten przypadł do gustu radomskim fundatorom. W 1899 r. miało miejsce
poświęcenie kamienia węgielnego. Prace budowlane trwały do 1908 r., ale wnętrze
nie było wykończone do 1918 r. Trzy lata później przy kościele erygowano parafię.
11 czerwca 1962 r. nastąpiła konsekracja kościoła przez Sługę Bożego, ks. bp. Piotra
Gołębiowskiego. 3 października 1981 r. św. Jan Paweł II podniósł kościół do rangi
konkatedry diecezji sandomiersko-radomskiej, a w roku 1992 - do rangi katedry
diecezji radomskiej.
Od 1981 r. teren dzisiejszej diecezji radomskiej wchodził w skład diecezji
sandomiersko-radomskiej. 25 marca 1992 r. św. Jan Paweł II wydał bullę Totus Tuus
Poloniae Populus, na mocy której wprowadzono nowy podział administracyjny
Kościoła w Polsce. Z dawnego terytorium diecezji sandomiersko-radomskiej
wyodrębniono diecezję radomską ze stolicą w Radomiu. Jej pierwszym ordynariuszem
został bp Edward Materski. Obecnie ordynariuszem tej diecezji jest biskup Henryk
Tomasik. Pomaga mu biskup Adam Odzimek. Patronem diecezji jest św. Kazimierz
królewicz. Z terenu tej diecezji pochodzą bł. Władysław z Gielniowa, patron Warszawy,
oraz błogosławieni księża-męczennicy II wojny światowej: Kazimierz Sykulski (pierwszy
proboszcz katedry radomskiej), Stefan i Kazimierz Grzelewscy, Franciszek Rosłaniec
i Bolesław Strzelecki.
Diecezję zamieszkuje ok. 920 tys. osób, w tym ok. 910 tys. katolików.
W skład 28 dekanatów wchodzi 300 parafii, w których pracuje ponad 750 kapłanów
diecezjalnych i ok. 80 zakonnych.

11 CZERWCA – KOŚCIÓŁ KATEDRALNY W RADOMIU
W 1991 r. teren diecezji nawiedził św. Jan Paweł II. Odprawił Mszę św. na
lotnisku wojskowym i poświęcił budynek Wyższego Seminarium Duchownego. Papież
mówił wtedy m.in.:
Jest tu potężny wiatr. Muszę powiedzieć, że tym razem wiatr towarzyszy mi od
pierwszego momentu przybycia na ziemię polską nad Bałtykiem w Koszalinie. Wiatr od
morza. I ten wiatr powraca na różnych etapach. Można by nawiązać do starego
powiedzenia: papież rzuca słowa na wiatr. Istotnie, rzuca słowa na wiatr! Bo wierzy
w wiatr. Wierzy w taki potężny wiatr, który kiedyś wstrząsnął ścianami wieczernika
w Jerozolimie. W tym wietrze wyraziło się przez siłę natury tchnienie Ducha Świętego.
Papież wierzy w wiatr, w ten z wieczernika, w ten z Pięćdziesiątnicy. Wierzy, że słowa
rzucane na ten polski wiatr nie zostaną poniesione w niewiadomym kierunku, tylko
pójdą tak, jak to słowo Boże, które z wieczernika na wszystkie krańce ziemi pchnął
potężny wiatr Ducha Świętego. Przecież Słowo Wcielone, Chrystus, odszedł z tego świata
i wszystko, co nam przyniósł w swym nauczaniu i w swym mesjańskim czynie, to
wszystko rzucił na wiatr, rzucił na ten wiatr Pięćdziesiątnicy i mocą tego wiatru trwa
Słowo Wcielone, Słowo Ewangelii, i przynosi owoce.

11 CZERWCA – ŚW. BARNABA, APOSTOŁ
Barnaba urodził się na Cyprze w żydowskiej rodzinie z pokolenia Lewiego. Jego
właściwe imię brzmiało Józef, ale Apostołowie dali mu przydomek Barnaba. Według
Klemensa Aleksandryjskiego i Euzebiusza Barnaba miał należeć do grona 72 uczniów
Pana Jezusa. Był krewnym św. Marka Ewangelisty, dlatego św. Paweł nazywa go kuzynem
Ewangelisty (Kol 4, 10). Barnaba zapewne razem ze św. Pawłem przybył do Jerozolimy, aby
u stóp Gamaliela, znanego rabina - uczonego żydowskiego, pogłębić swoją wiedzę
w zakresie religii mojżeszowej. Dzieje Apostolskie tymi słowy wprowadzają nas
w okoliczności początków jego działalności. "Józef, nazwany przez Apostołów Barnabas, to
znaczy Syn Pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał,
a pieniądze przyniósł i złożył u stóp Apostołów" (Dz 4, 36-37).
O powadze, jakiej zażywał wśród Apostołów, świadczy to, że św. Paweł po
swoim nawróceniu udał się najpierw do Barnaby, by pośredniczył pomiędzy nim
a Apostołami (Dz 9, 26-27). Wraz ze św. Pawłem Barnaba udał się do Antiochii, gdzie
pozyskali wielką liczbę wiernych dla Chrystusa. Był to rok 42 po narodzeniu Pana Jezusa.
Barnaba i Paweł swoje nauczanie kierowali najpierw do Żydów. Kiedy jednak ci ich
odrzucili, poszli do pogan. Aby jednak neofitów nie zrazić, nie nakładano na nich żadnych obowiązków prawa
mojżeszowego, a żądano jedynie, by dawali świadectwo Chrystusowi przez przyjęcie chrztu
i życie zgodne z Ewangelią. Wieść o tym dotarła jednak do gminy jerozolimskiej, która pilnie przestrzegała prawa
mojżeszowego. Barnaba po raz pierwszy wprowadził Pawła do gminy żydowskiej. Obaj Apostołowie bronili tam
swojego kierunku działania wobec nawróconych z pogaństwa. Ich stanowczymi przeciwnikami byli natomiast
nawróceni Żydzi. Sprawę rozstrzygnął na korzyść Barnaby i Pawła św. Piotr, a poparł go św. Jakub Młodszy.
Ustalono, że wolno nawracać pogan, kiedy w danym mieście Żydzi nie przyjmą nauki Chrystusa Pana, oraz że
nawróconym z pogaństwa nie należy narzucać obowiązku zachowania prawa mojżeszowego (Dz 15, 1-35).
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Barnaba był człowiekiem dobrym, pełnym Ducha Świętego i wiary (Dz 11, 22-24). Razem ze św. Markiem
jako towarzysz św. Pawła udał się w pierwszą podróż misyjną na Cypr, a stamtąd do Azji Mniejszej (Dz 13, 1-14). Na
Cyprze dokonali nawrócenia namiestnika wyspy, Sergiusza Pawła. Kiedy w miasteczku Perge św. Paweł uzdrowił
człowieka chromego, "na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku: «Bogowie przybrali postać ludzi
i zstąpili do nas». Barnabę nazwali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, który miał
świątynię przed miastem, przywiódł przed bramy woły i przyniósł wieńce, i chciał z tłumem złożyć (im) ofiarę. Na wieść
o tym Apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli szaty (...) Zawiedziony tłum od entuzjazmu przeszedł do wściekłości".
Pobudzeni przez Żydów z Ikonium poganie omal nie pozbawili Apostołów życia, św. Pawła ukamienowali, ale cudem
wyszedł z ich rąk (Dz 14, 1-21).
Barnaba zamierzał wraz z Pawłem udać się w drugą podróż misyjną. Doszło jednak do konfliktu, gdyż Paweł
stanowczo sprzeciwił się, by w tej podróży brał udział również Marek, który w czasie pierwszej wyprawy samowolnie ich
opuścił. Barnaba w tej sytuacji wycofał się i powrócił z Markiem na Cypr, gdzie kontynuowali pracę apostolską (Dz 15,
39-40). Odtąd giną wszelkie informacje o Barnabie. Według podania miał pozostać na Cyprze jako pierwszy biskup
i pasterz tej wyspy. Miał także działać w Rzymie, Aleksandrii, Mediolanie. Około 60 r. na Cyprze, w mieście Salaminie,
poniósł wedle tego przekazu śmierć męczeńską przez ukamienowanie. Jak mówi podanie, za cesarza Zenona w roku
488 odnaleziono relikwie św. Barnaby. Miał on na piersiach Ewangelię św. Mateusza, którą sam własnoręcznie dla
swojego użytku przepisał.
Jak wielką popularnością cieszył się w pierwotnym chrześcijaństwie św. Barnaba, świadczą liczne apokryfy:
Dzieje Barnaby, Ewangelia Barnaby oraz List Barnaby. Dzieje Barnaby opisują walki, jakie Apostoł musiał staczać
z Żydami, którzy mieli go spalić żywcem. Jego prochy miał zebrać ze czcią św. Marek. Dziełko powstało ok. roku 400 na
Cyprze. Ewangelię Barnaby mieli napisać gnostycy. Jest wspomniana w pismach niektórych ojców apostolskich, ale jej
treści bliżej nie znamy. Ciekawym dokumentem jest List Barnaby z wieku II, w którym autor poleca alegorycznie
tłumaczyć teksty Pisma świętego. Teologicznie cenną jest druga część tego Listu, mówiąca o preegzystencji Chrystusa
Pana, o tajemnicy Jego wcielenia i o dwóch drogach – światła i ciemności.
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Kult św. Barnaby był już w czasach apostolskich tak wielki, że tylko jemu jednemu z uczniów Dzieje
Apostolskie nadają zaszczytny tytuł Apostoła. W wieku XVI powstał zakon Regularnych Kleryków św. Pawła, założony
przez św. Antoniego Marię Zaccaria, od macierzystego kościoła św. Barnaby nazywany popularnie barnabitami. Barnaba
jest patronem Florencji i Mediolanu, w którym według tradycji nauczał; czczony jest także jako orędownik podczas kłótni,
sporów, smutku oraz burz gradowych.
W ikonografii św. Barnaba przedstawiany jest jako starszy mężczyzna z długą brodą w tunice
i płaszczu albo w szatach biskupich, czasami jako kardynał. Jego atrybutami są: ewangeliarz, zwój pergaminu, gałązka
oliwna, halabarda, model kościoła.

11 CZERWCA – ŚW. PAULA ANGELA MARIA FRASSINETTI,
ZAKONNICA
Paula przyszła na świat 3 marca 1809 roku w Genui. W jej rodzinie
panowała głęboko religijna atmosfera; wszyscy jej czterej bracia zostali kapłanami.
Paula nauczyła się od matki praktycznych umiejętności szycia, szydełkowania
i prowadzenia domu. Gdy jej matka zmarła, Paula przylgnęła do Matki Bożej. Przez
pewien czas w domu pomagała ciotka, ale i ona szybko odeszła z tego świata.
Dwunastoletnia Paula została "małą panią domu". Radziła sobie bardzo dobrze.
Nigdy nie uczęszczała do żadnej szkoły. Ojca nie było stać na wynajęcie
prywatnego nauczyciela. Na ile potrafił, sam uczył dzieci, niekiedy przy pomocy
starszych synów. Nie zaniedbując obowiązków domowych, Paula codziennie
uczestniczyła we Mszy świętej. W wieku dwudziestu lat poważnie zachorowała. Jej
brat Paweł, który był wtedy już proboszczem w Quinto, zaprosił ją do siebie na wieś,
aby nabrała sił. Tam Paula podjęła działalność charytatywną. Paweł zorganizował
szkołę dla ubogich dziewcząt, a kierownictwo tej szkoły powierzył siostrze.
Przekazywała dziewczynkom wszystko, czego sama się wcześniej nauczyła,
a przede wszystkim swoją miłość do Boga. Postawiła sobie za cel przygotowywanie
kobiet do życia w świecie.
Pierwsze członkinie swojego przyszłego zgromadzenia znalazła, pomagając bratu w parafii. W Genui
istniały już klasztory, do których mogły wstąpić dziewczęta odnajdujące w sobie powołanie, ale Paula pragnęła
połączyć aktywne apostolstwo z kontemplacją, którą nad wszystko ukochała. Poza tym dziewczęta często były zbyt
ubogie i nie miały posagów, wymaganych wówczas, by móc wstąpić do klasztoru. Po pokonaniu licznych przeszkód,
Paula doprowadziła do powstania zgromadzenia dorotanek (Kongregacja Sióstr św. Doroty).
Jeszcze za jej życia siostry rozpoczęły pracę w Portugalii i Brazylii. W roku 1835, kiedy w północnych
Włoszech zapanowała epidemia cholery, dorotanki niosły pomoc ofiarom tej straszliwej choroby. Razem z Paulą
pielęgnowały chorych i dodawały im ducha.
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ZAKONNICA
W 1876 roku siostra Paula zapadła na ciężką chorobę. Cała prawa strona jej ciała została sparaliżowana.
W następnych latach przeżyła wylewy krwi do mózgu, które zupełnie ją unieruchomiły. Powiedziała wówczas: "Bóg
zabiera to, co do Niego należy. Niech zawsze będzie błogosławiony". W tym czasie odwiedził ją ksiądz Jan Bosko. Był już
wtedy znany ze swych uzdrowień w całych Włoszech i dlatego siostry miały nadzieję, że uleczy ich matkę. Kiedy zwróciły
się do niego z pytaniem o jej zdrowie, odpowiedział: "Moje dzieci, korona zasług waszej matki jest już gotowa". Te słowa
okazały się prorocze. Niedługo potem Paua nabawiła się zapalenia płuc i pożegnawszy się siostrami, zmarła 11 czerwca
1882 roku.
Jej doczesne szczątki do dziś spoczywają w San Onofrio, rzymskim klasztorze dorotanek, przy głównym
ołtarzu, zgodnie z jej najgłębszym pragnieniem wyrażanym pewnego dnia siostrom. Powiedziała wtedy: "Zawsze mi mało
przebywania w pobliżu Jezusa". Beatyfikacji Pauli Frassinetti dokonał papież Pius XI w 1930 roku, a do grona świętych
wprowadził ją św. Jan Paweł II dnia 11 marca 1984 roku.

12 CZERWCA – BŁ. 108 MĘCZENNIKÓW Z CZASÓW II WOJNY
ŚWIATOWEJ
13 czerwca 1999 r. podczas Mszy świętej odprawianej
w Warszawie św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji 108 męczenników, którzy
ponieśli śmierć w czasach II wojny światowej. Każda z tych osób wykazała się
niezwykłym heroizmem wiary: są w tym gronie biskupi - pasterze, którzy woleli
zginąć, aniżeli zostawić swoją owczarnię; siostry i księża ratujący Żydów;
teściowa, która oddała swe życie za synową w ciąży; zakonnik, który za
posiadanie różańca, a potem odmowę sprofanowania go został zmasakrowany
i utopiony w kloace; księża i alumni dzielący się w obozie koncentracyjnym
jedyną kromką chleba ze współwięźniami; duchowny, który zginął za to, że nie
wydał Gestapo komunistów.
Sprawa beatyfikacji 108 sług Bożych, męczenników za wiarę, ofiar
prześladowania Kościoła w Polsce w latach 1939-1945 ze strony nazizmu
hitlerowskiego, choć
przybrała
formę
kanonicznego
postępowania
beatyfikacyjnego dopiero w roku 1992, w rzeczywistości sięga swymi
początkami pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej. Sława świętości
i męczeństwa licznych osób z grupy 108 sług Bożych, łaski przypisywane ich
wstawiennictwu, kierowały uwagę diecezji i rodzin zakonnych na konieczność
otworzenia procesów beatyfikacyjnych o męczeństwie.
Krąg osób, wobec których rozpoczęto procesy beatyfikacyjne, w trakcie prac aż pięciokrotnie ulegał
zmianom: powiększał się przez kolejne zgłoszenia nowych kandydatów, a jednocześnie był redukowany, gdy
okazywało się, że w rozpatrywanych przypadkach nie ma wystarczającego materiału dowodowego na męczeństwo
w rozumieniu teologicznym. Ostatecznie, w listopadzie 1998 r., liczba męczenników ukształtowała się jako grono 108
sług Bożych.
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ŚWIATOWEJ
Słudzy Boży, przedstawieni przez 18 diecezji, ordynariat polowy i 22 rodziny zakonne, to osoby, których życie
i śmierć oddane Bożej sprawie nosiły znamię heroizmu. Pośród nich jest 3 biskupów, 52 kapłanów diecezjalnych,
26 kapłanów zakonnych, 3 kleryków, 7 braci zakonnych, 8 sióstr zakonnych i 9 osób świeckich.
BŁOGOSŁAWIENI
(WEDŁUG KOLEJNOŚCI NA LIŚCIE W PROCESIE BEATYFIKACYJNYM)
BIAŁYSTOK
1. KS. MIECZYSŁAW BOHATKIEWICZ (1904-1942)
Kapłan diecezji pińskiej. W czasie okupacji proboszcz w Dryssie, znany szeroko z porywających homilii i serca dla
biednych. Został aresztowany przez Gestapo za posługę duszpasterską i po dwóch miesiącach rozstrzelany
4 marca 1942 r. w Berezweczu k. Głębokiego (dziś Białoruś), razem z dwojgiem sług Bożych, ks. Władysławem
Maćkowiakiem i ks. Stanisławem Pyrtkiem. Przed egzekucją w liście do matki i rodzeństwa napisał: "Nie płaczcie po
mnie, a cieszcie się, że wasz potomek i brat zdał egzamin. Proszę was tylko o modlitwy. Wszystkim moim wrogom
przebaczam z całego serca, chciałbym im wszystkim wysłużyć niebo".
2. KS. WŁADYSŁAW MAĆKOWIAK (1910-1942)
Kapłan archidiecezji wileńskiej, proboszcz w parafii Ikaźń. Szczególnie gorliwa działalność duszpasterska ściągnęła na
niego wyrok śmierci wileńskiego Gestapo. Ostrzeżony o niebezpieczeństwie, po spotkaniu ze swoim biskupem,
zdecydował się jednak dobrowolnie pozostać w parafii, aby służyć wiernym jako kapłan. Aresztowany
3 marca 1941 r., a następnie rozstrzelany 4 marca 1942 r. w Berezweczu. Przed egzekucją, na okładce brewiarza,
napisał do biskupa: "Idę złożyć ostatnią ofiarę z życia. Za trzy godziny stanę przed Panem. Ostatnie zatem myśli kieruję
ku Tobie, Najdostojniejszy Arcypasterzu, i ślę po raz ostatni hołd synowskiego szacunku i przywiązania. Cieszę się, że
Bóg mnie wybrał, a nade wszystko, że dodaje łaski i sił".

3. KS. STANISŁAW PYRTEK (1913-1941)
Kapłan archidiecezji wileńskiej, wikariusz parafii Ikaźń, gdzie proboszczem byt jego kolega, ks. Maćkowiak. Również na
nim ciążył wyrok śmierci za posługę duszpasterską. Został aresztowany, gdy udał się do urzędu policji, by wstawić się za
uwięzionym dzień wcześniej proboszczem. Razem z nim został rozstrzelany w Berezweczu 4 marca 1942 r. Trzej
skazańcy przed rozstrzelaniem razem wołali: "Niech żyje Chrystus Król!". Przed egzekucją napisał do rodzeństwa: "Kilka
godzin dzieli mnie od śmierci niczym nie zasłużonej. Obowiązkiem kapłana jest złożyć i tę ofiarę za Chrystusa. Ginę za
nauczanie religii. Nie płaczcie, ani się nie smućcie po mnie. Ślę wam kapłańskie błogosławieństwo. Po trzech
miesiącach więzienia cieszę się, że godny jestem cierpieć i umierać".
CZĘSTOCHOWA
4. KS. MAKSYMILIAN BINKIEWICZ (1913-1941)
Prefekt gimnazjum biskupiego we Wieluniu. Wyróżniał się duchowością, oddaniem Kościołowi, pracowitością. Został
aresztowany 6 października 1941 r. za działalność duszpasterską i deportowany do obozu w Dachau, gdzie zmarł 24
lipca 1942 r. w następstwie ciągłe- go maltretowania. Współwięzień zaświadczył: "Był to prawdziwy mąż Boży.
Podziwiałem jego ducha modlitwy. Przychodził na łóżko zbity i sponiewierany, a kiedy zasypiałem, on jeszcze szeptał
słowa modlitwy. Niesłychanie ofiarny i uczynny, ofiarowywał swoją pomoc kolegom słabszym i starszym" (ks. Jan
Kabziński).
5. KS. LUDWIK GIETYNGIER (1904-1941)
Proboszcz parafii Raczyn. Niezwykle ofiarny wychowawca młodzieży, katecheta. Pełen miłości Boga i bliźniego, tak
w posługiwaniu duszpasterskim, jak w dotkliwych udrękach w więzieniach i w obozie w Dachau. Aresztowany
6 października 1941 r. za posługę duszpasterską. Zaświadczono o nim, że "przeciwności życia, cierpienia, udrękę
więzienną znosił cierpliwie, z poddaniem się woli Bożej". Zmarł w obozie w Dachau 30 listopada 1941 r.
w następstwie maltretowania przez strażników.
DROHICZYN
6. KS. ANTONI BESZTA-BOROWSKI (1880-1943)
Wikariusz generalny diecezji pińskiej, w czasie wojny proboszcz w Bielsku Podlaskim. Był kapłanem niezwykle oddanym
duszpasterstwu, modlitwie, zatroskanym o duchowieństwo diecezji i wiernych świeckich, co szczególniej ujawniło się
w latach okupacji. Za tę posługę został aresztowany 15 lipca 1943 r. i po kilku godzinach rozstrzelany w pobliżu Bielska.
Gdy go aresztowano, wziął ze sobą tylko brewiarz i różaniec. Sam stojąc w obliczu śmierci, modlił się ze skazańcami
i przygotowywał ich na spotkanie z Bogiem.

GDAŃSK
7. KS. MARIAN GÓRECKI (1903-1940)
Charyzmatyczny duszpasterz Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku, szczególnie oddany młodzieży, Aresztowany już
w dniu wybuchu wojny, 1 września 1939 r., następnie deportowany do obozu koncentracyjnego w Stutthofie (Sztutowo).
Po siedmiu miesiącach upokorzeń i tortur, rozstrzelany w Wielki Piątek, 22 marca 1940 r. razem z ks. Bronisławem
Komorowskim. Przed śmiercią wypowiedział słowa przebaczenia wobec prześladowców.
8. KS. BRONISŁAW KOMOROWSKI (1889-1940)
Proboszcz w Gdańsku-Wrzeszczu, niezwykle ofiarny duszpasterz. Aresztowany 1 września 1939 r. równocześnie z ks.
Marianem Góreckim, z którym przebył podobną drogę cierpień w Stutthofie, aż do egzekucji w Wielki Piątek, 22 marca
1940 r. Przygotowywał się na śmierć uczestnicząc potajemnie we Mszy św. Wielkiego Czwartku, sprawowanej
z więźniami.
9. KS. FRANCISZEK ROGACZEWSKI (1891-1940)
Proboszcz polskiej parafii pw. Chrystusa Króla w Gdańsku, wyjątkowy spowiednik. Aresztowany I września 1939 r., po
długich torturach został rozstrzelany 11 stycznia 1940 r. w pobliżu Gdańska. Na krótko przed zabraniem na egzekucję
powiedział do swojego wikariusza, razem z nim uwięzionego: "Wiesz, czuję, że zginę; powiedz moim ukochanym wiernym
w kościele Chrystusa Króla, że chętnie oddam swe życie za Chrystusa i Ojczyznę".
GNIEZNO
10. KS. JAN NEPOMUCEN CHRZAN (1885-1942)
Proboszcz parafii Żerków. W czasie okupacji, nie zważając na niebezpieczeństwo uwięzienia, bardzo ofiarnie prowadził
posługę duszpasterską, za co 6 października 1941 r. aresztowano go i deportowano do obozu koncentracyjnego
w Dachau. Zmarł w obozie w następstwie maltretowania i chorób. "Pod wpływem łaski Bożej przemienił się tak, że
z poddaniem się woli Bożej znosił wszelkie cierpienia" (ks. Dezydery Wróblewski). Zakończył życie 1 lipca 1942 r. ze
słowami na ustach: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus".
11. KS. FRANCISZEK DACHTERA (1910-1942)
Prefekt liceum w Bydgoszczy; wyróżniał się wielką gorliwością apostolską i duchowością kapłańską. Po aresztowaniu
17 września 1939 r, i pobycie w różnych więzieniach, ostatecznie umieszczono go w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Zmarł po bardzo dotkliwych cierpieniach 23 sierpnia 1942 r. jako ofiara eksperymentów pseudomedycznych. Przed
śmiercią powiedział jeszcze do przyjaciela: "Pozdrów moją rodzinę. Niech nie płaczą. Bóg tak chce. Zgadzam się z Jego
wolą, choć serce się rwie do swoich".

12. KS. WŁADYSŁAW DEMSKI (1884-1940)
Proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu, przedtem profesor języków klasycznych
w gimnazjum, szanowany powszechnie jako "kapłan według Serca Bożego i prawdziwy wychowawca". Aresztowany
2 listopada 1939 r. W obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen 28 maja 1940 r. został skatowany na śmierć za to, że
odmówił podeptania różańca. Mówił przed śmiercią: "Wszystko trzeba ścierpieć dla Pana i na nic się nie skarżyć".
13. KS. STANISŁAW KUBSKI (1876-1942)
Proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu. Na wszystkich placówkach duszpasterskich odznaczał się
niezwykłą gorliwością, wrażliwością na najbiedniejszych i bezrobotnych. Aresztowano go zaraz na początku wojny
2 września 1939 r. i osadzono w kamieniołomach w Buchenwaldzie, skąd następnie przewieziono go do Dachau.
18 maja 1942 r. wywieziono go, jako niezdolnego do pracy, na zagazowanie. "Wszystkie cierpienia i katusze znosu
z anielską cierpliwością, a w modlitwie szukał pociechy i otuchy; pokrzepiał innych dobrym słowem.
14. KS. WŁADYSŁAW MĄCZKOWSKI (1911-1942)
Administrator parafii Łubowo; wyróżniał się wzorowym życiem kapłańskim i wielkim zapałem duszpasterskim. Po
uwięzieniu 26 sierpnia 1940 r. został przewieziony do Dachau, gdzie zmarł na skutek znęcania się nad nim strażników
20 sierpnia 1942 r. Był uważany przez współwięźniów za przykład cichego i ofiarnego kapłana, zapominającego o sobie,
który wnosił w miejsce obozowego upodlenia i poniżenia człowieka jasność wiary i dobroć. Mówił do więźniów o śmierci,
jako o radosnym spotkaniu z Chrystusem.
15. KS. MARIAN SKRZYPCZAK (1909-1939)
Wikariusz parafii Płonkowo. Po wybuchu wojny, świadomy niebezpieczeństwa, pozostał w parafii, by nieść posługę
duszpasterską. Został zamordowany 5 października 1939 r. w Płonkowie przez bojówki młodzieży hitlerowskiej. Padając
pod kościołem po strzałach z pistoletów, wołał: "Jezu, zlituj się! Przebacz im!"
16. KS. ALEKSY SOBASZEK (1895-1942)
Proboszcz parafii Siedlemin, gorliwy duszpasterz. Po wybuchu wojny, w pierwszym momencie ogarnięty paniką, opuścił
parafię. Wrócił jednak po dwóch tygodniach i w kościele, w czasie Mszy św., prosił ze łzami w oczach parafian
o wybaczenie mu tego czynu. Aresztowano go 6 października 1941 r. i przewieziono do Dachau, gdzie zmarł 1 sierpnia
1942 r. w następstwie udręk obozowych. Przed śmiercią prosił przyjaciela, by po wyzwoleniu udał się do Siedlemina
i powiedział w kościele jego parafianom, że "wszystkie udręki i tortury, jakie przyszło mu znosić w obozie, ofiarował Bogu
za nich; że błogosławi wszystkim i prosi ich o modlitwę za swoją duszę" (ks. Zygmunt Sroczyński).

17. KS. ANTONI ŚWIADEK (1909-1945)
Kapelan organizacji młodzieżowych w Bydgoszczy, kapłan wyjątkowej żarliwości apostolskiej. "Miłość do Matki Bożej
charakteryzowała całe jego życie". Został aresztowany w lipcu 1942 r. i przewieziony do Dachau. "Był jedną z tych
wyjątkowych dusz kapłańskich, które słoneczną pogodą ducha, czystością charakteru i głębią życia równocześnie
pociągają, ale i onieśmielają, i zawstydzają" (ks. Jan Ziółkowski). Zmarł 25 stycznia 1945 r. w Dachau w następstwie
udręk obozowych, z różańcem w dłoni.
KALISZ
18. FRANCISZEK STRYJAS (1882-1944)
Wierny świecki spod Kalisza, wzorowy ojciec rodziny. Gdy przedłużała się nieobecność księży, w większości
aresztowanych, rozpoczął od 1942 r. potajemne nauczanie dzieci religii w okolicznych wioskach, by przygotować je do
I Komunii. Za tę działalność został aresztowany przez policję hitlerowską, osadzony w więzieniu w Kaliszu, gdzie po
dziesięciu dniach tortur, 31 lipca 1944 r. zakończył życie.
KATOWICE
19. KS. JÓZEF CZEMPIEL (1883-1942)
Proboszcz parafii Chorzów-Batory, charyzmatyczny duszpasterz trzeźwości o wielkim sercu wobec ludzkiej niedoli.
Kapłan o niezwykle głębokiej duchowości, animator bardzo licznych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Gdy go
aresztowano 13 kwietnia 1940 r. żegnał się z najbliższymi słowami: "Zostańcie z Bogiem. Pozdrówcie moich parafian. Ja
idę na śmierć, jeżeli jest taka wola Boża". Współwięźniowie mówili o nim, że "w swej niezłomnej wierze heroicznie,
z niezwykłą cierpliwością naśladował swojego Mistrza w niesieniu krzyża". Został wywieziony z obozu Mauthausen
19 czerwca 1942 r. w tzw. transporcie inwalidzkim na zagazowanie.
20. KS. EMIL SZRAMEK (1887-1942)
Kanclerz kurii biskupiej i jednocześnie proboszcz parafii mariackiej w Katowicach. Człowiek wielkiej wiary i kultury,
historyk i żarliwy patriota, wybitny znawca Śląska i ducha jego ludności. Pozostawia po sobie niezwykle bogatą
spuściznę literacką o problematyce historycznej, społecznej, etnograficznej, teologicznej i literackiej. Aresztowany
8 kwietnia 1940 r. W obozach w Gusen, Mauthausen i Dachau był przedmiotem szczególnie wyrafinowanych szykan
i upokorzeń. Wobec prześladowców zachowywał się z godnością i spokojem. Życie zakończył w wielkim cierpieniu
i poniżeniu: 13 stycznia 1942 r. został zaciągnięty przez pielęgniarza obozu do łaźni i tam przez dłuższy czas był
oblewany strumieniami lodowatej wody. Jeszcze tego samego dnia skonał.
.

KIELCE
21. KS. JÓZEE PAWŁOWSKI (1890-1942)
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, bardzo ofiarny duszpasterz. Został aresztowany
10 lutego 1941 r. za działalność duszpasterską, a zwłaszcza za organizowanie pomocy dla Żydów, za co wydano na
niego wyrok śmierci. Wyrok został wykonany 9 stycznia 1942 r. w obozie w Dachau, przez powieszenie. Współwięźniów,
którzy tracili ducha w prześladowaniach, zachęcał: "Musimy to przyjąć, to nasza Golgota". "Do końca zachował postawę
wewnętrznej i ufnej pogody. Do końca też jego zainteresowania odpowiadały godności kapłana i wychowawcy kapłanów"
(abp Kazimierz Majdański).
22. KS. PIOTR EDWARD DAŃKOWSKI (1908-1942)
Wikariusz parafii Zakopane, znany szeroko z wielkiej gorliwości duszpasterskiej i oddania ludziom, zwłaszcza biednym.
W czasie okupacji, ryzykując życiem, pomagał ofiarnie uciekinierom, chroniącym się za granicą przed represjami.
Aresztowany przez policję w maju 1941 r. został skazany na obóz zagłady w Oświęcimiu. Gdy umierał w Wielki Piątek,
3 kwietnia 1942 r., w następstwie sadystycznego znęcania się nad nim tylko dlatego, że był kapłanem katolickim, żegnał
się z przyjacielem słowami: "Do zobaczenia w niebie!".
LUBLIN
23. BP WŁADYSŁAW GORAL (1898-1945)
Biskup pomocniczy diecezji lubelskiej, pasterz o niezwykle oddany Kościołowi, człowiek ascezy i głębokiej pobożności,
nazywany niekiedy "aniołem pokoju i dobroci". Aresztowany przez policję polityczną w listopadzie 1939 r. i skazany na
karę śmierci, którą zamieniono po interwencjach Stolicy Apostolskiej na dożywocie. Wobec cierpień mówił do kapłanów:
"Wielkie cele i głębokie zmiany w świecie wymagają wielkich ofiar". Po przewiezieniu go do obozu koncentracyjnego
w Sachsenhausen, został umieszczony w specjalnym bunkrze, w całkowitej izolacji od innych więźniów. Wyniszczony
przez maltretowanie i choroby zakończył życie w kwietniu 1945 r., na krótko przed wyzwoleniem obozu.
24. KS. KAZIMIERZ GOSTYŃSKI (1884-1942)
Niezwykle gorliwy duszpasterz, pedagog, opiekun harcerstwa. Aresztowany za działalność duszpasterską
w styczniu 1940 r. i przewieziony kolejno do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen a następnie do Dachau. Mówił:
"Jeżeli Chrystus cierpiał, także my, za Jego przykładem, powinniśmy przyjąć cierpienia". Wyniszczony przez głód,
przymusowe prace ponad siły oraz tortury został zakwalifikowany do tzw. bloku inwalidów, skąd 6 maja 1942 r.
wywieziono go na śmierć w komorze gazowej.

25. KS. STANISŁAW MYSAKOWSKI (1896-1942)
Katecheta z Lublina, oddany jednocześnie ofiarnej posłudze miłosierdzia wśród biednych, starców, upośledzonych.
Aresztowany w listopadzie 1939 r. wraz z grupą kapłanów lubelskich, wkrótce został skazany na śmierć i przewieziony
kolejno do Sachsenhausen i do Dachau. Często był torturowany z wyjątkową brutalnością. 14 października 1942 r.
wywieziono go z obozu w tzw. transporcie inwalidów na zagazowanie. Mówiono o nim, że "był w obozie koncentracyjnym
jednym z nielicznych, którzy swoją siłą duchową ratowali współwięźniów przed całkowitym upodleniem i degradacją
człowieczeństwa".
26. KS. ZYGMUNT PISARSKI (1902-1943)
Proboszcz parafii Gdeszyn, gorliwy, ofiarny duszpasterz. 30 stycznia 1943 r., po brutalnym przesłuchaniu i rewizji
plebanii został aresztowany przez żandarmerię hitlerowską i w czasie transportu do więzienia zastrzelony za to, że
odmówił wskazania komunistów - wcześniej dotkliwie go prześladujących - których by od razu rozstrzelano. Zmarł
z różańcem w ręku.
27. STANISŁAW STAROWIEYSKI (1895-1940)
Ojciec rodziny, utalentowany administrator, apostoł laikatu, prezes Akcji Katolickiej w diecezji lubelskiej. Za tę
działalność aresztowany w kwietniu 1940 r. i osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Doprowadził tam do
nawrócenia m.in. znanego, wojującego ateistę, Adama Sarbinowskiego. Zakończył życie w obozie w noc
Zmartwychwstania Pańskiego, 13 kwietnia 1941 r. Mówili o nim współwięźniowie: "Był apostołem i w obozie. Iluż
ludziom ułatwił spowiedź św. i był nie tylko ośrodkiem pomocy duchowej, ale też organizował pomoc materialną,
wielkodusznie dzieląc się z bardziej potrzebującymi, nie bacząc, że go ktoś wykorzystuje" (ks. Dominik Maj). "Nie mam
najmniejszej wątpliwości, że był to bohater i święty" (kard. Adam Kozłowiecki).
28. KS. ANTONI ZAWISTOWSKI (1882-1941)
Profesor teologii w Seminarium Duchownym w Lublinie, żarliwy duszpasterz, ceniony spowiednik i kaznodzieja.
Po aresztowaniu w listopadzie 1939 r. został osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Chociaż sam bardzo
cierpiał, starał się zawsze nieść duchową pomoc współwięźniom. W homiliach obozowych mówił do kapłanów: "Jesteśmy
tu za wiarę, Kościół i ojczyznę; za tę sprawę świadomie oddajemy życie". Zmarł w obozie w Dachau 4 czerwca 1942 r.
z wycieńczenia i ciągłego maltretowania przez strażników.

ŁOMŻA
29. KS. ADAM BARGIELSKI (1903-1942)
Wikariusz parafii Myszyniec, bardzo ofiarny duszpasterz. Gdy 9 kwietnia 1940 r. policja hitlerowska aresztowała jego
proboszcza, udał się niezwłocznie do Gestapo z prośbą, aby pozwolono mu zastąpić w więzieniu tego kapłana, wówczas
83-letniego starca. W ten sposób proboszcz wrócił do domu, a ks. Bargielski został przewieziony najpierw do obozu
koncentracyjnego w Działdowie, a następnie do Gusen i Dachau. W czasie prześladowania nie tracił nigdy głębokiego
spokoju, pozostając zawsze gotowy, by służyć innym. Został zamordowany 8 września 1942 r. przez strażnika obozu.
30. MARIANNA BIERNACKA (1888-1943)
Bóg i Boże prawo były dla Marianny wartościami ponad wszelkie sprawy, włącznie z wolnością. W czasie akcji odwetowej
ze strony Gestapo, spontanicznie ofiarowała swoje życie, w zamian za wziętą na egzekucję swoją brzemienną synową
i życie dziecka, mającego się wkrótce narodzić. Uprosiła dowódcę plutonu, by mogła zająć jej miejsce. W ten sposób
synowa mogła wrócić do domu, Mariannę natomiast zabrano do więzienia, a później 13 lipca 1943 r. rozstrzelano
w Naumowiczach k. Grodna. Czekając na egzekucję miała tylko jedną prośbę: aby dostarczono jej różaniec.
31. KS. MICHAŁ PIASZCZYŃSKI (1885-1940)
Profesor i ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, promotor dialogu religijnego z Żydami zapraszał rabinów do seminarium. Zmarł w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen z głodu i chorób. W cierpieniach
pozostawał zawsze wsparciem duchowym dla innych; szanowany jako "święty kapłan". Współwięzień z obozu złożył o nim
świadectwo: "Gdy kapo naszego bloku odebrał Żydom dzienną porcję chleba, ks. Piaszczyński, który kiedyś przy stole
mówił, że chciałby chociaż raz w życiu najeść się do syta, podzielił się swoją porcją chleba z adwokatem żydowskim
z Warszawy, Kottem. Przyjmując ofiarowany chleb, Żyd powiedział: "Wy, katolicy, wierzycie, że w waszych kościołach pod
postacią chleba jest żywy Chrystus. A ja wierzę, że w tym chlebie jest żywy Chrystus, który ci kazał podzielić się ze mną"
(ks. Kazimierz Hamerszmit).
PŁOCK
32. ABP ANTONI JULIAN NOWOWIEJSKI (1858-1941)
Biskup płocki, znakomity profesor liturgista, historyk, animator studiów kościelnych w odrodzonej po rozbiorach Polsce,
żarliwy pasterz. Aresztowano go w 1940 r. razem z grupą duchownych z Płocka, a potem osadzono
w obozie koncentracyjnym w Działdowie. Strażnicy poddawali 83-letniego hierarchę szczególnym upokorzeniom:
zrywano mu z głowy kapelusz, by napełnić go błotem i później wcisnąć mu na głowę, czy też odzierano go zupełnie
z ubrania i zmuszano kijami do biegu. Był torturowany, gdyż odmówił podeptania rzuconego w błoto przez SS-manów
swego biskupiego krzyża. W czasie męki udzielał dyskretnie błogosławieństwa innym udręczonym, zachęcając ich, by
wszystko przyjmowali jako wolę Bożą. Zmarł 28 maja 1941 r. w obozie na skutek ustawicznego, wyrafinowanego
maltretowania.

Z wypowiedzi abp. Nowowiejskiego: „Chrystus dał życie za owce swoje; tegoż samego żąda od swoich zastępców pasterzy. Niechaj przykładem będą nam owi męczennicy pierwszych wieków, którzy w chwilach najtrudniejszych
zapominali o sobie, pytali o jedno tylko, co by mogli dla Boga uczynić”.
33. BP LEON WETMAŃSKI (1886-1941)
Biskup pomocniczy diecezji płockiej, bardzo żarliwy pasterz, człowiek głębokiej wiary, oddany najbardziej potrzebującym.
Aresztowano go razem z abp. Nowowiejskim, a potem osadzono w obozie koncentracyjnym w Działdowie, gdzie
zakończył życie w wyniku udręk obozowych i chorób. Był żywym przykładem dla kapłanów, jak przyjmować cierpienia
i śmierć w duchu miłości Boga i Kościoła. W testamencie z 14 kwietnia 1932 r. zapisał: "Jeślibyś, Boże Miłosierny
i Dobry, dał mi łaskę, którą nazywają śmiercią męczeńską, przyjmij ją głównie za grzechy moje i za tych, którzy by mi ją
zadawali, aby i oni Ciebie, Boże Dobry i Miłosierny, całym sercem kochali".
POZNAŃ
34. KS. MARIAN KONOPIŃSKI (1901-1943)
Był wikariuszem parafii św. Michała Archanioła w Poznaniu, a jednocześnie studentem nauk społecznych na
poznańskim uniwersytecie. Po aresztowaniu we wrześniu 1939 r. kolejno przebywał w różnych więzieniach. Zmarł
1 stycznia 1943 r. w obozie w Dachau w następstwie eksperymentów pseudomedycznych, jakim był poddawany.
Świadek jego cierpień i śmierci zapisał: "Ks. Marian był zjednoczony z Bogiem na modlitwie. Codziennie przez pierwsze
dni odmawialiśmy różaniec w różnych intencjach. Ale po kilku dniach nasilenia choroby i ten ustał. Modlitwa jego
ograniczała się tylko do pobożnych westchnień, ofiarowania cierpień Bogu" (ks. Henryk Kaliszan). Ostatnimi słowami
wypowiedzianymi przed śmiercią do przyjaciela, który mu udzielił absolucji sakramentalnej, były: "Do zobaczenia
w niebie".
35. KS. JÓZEF KUT (1905-1942)
Proboszcz parafii Gościeszyn Po aresztowaniu w październiku 1941 r. osadzono go w obozie koncentracyjnym
w Dachau. Za staraniem przyjaciół stworzono mu wyjątkowo możliwość uwolnienia z obozu, ale pod warunkiem
wyrzeczenia się posługi kapłańskiej, co zdecydowanie odrzucił. Zmarł z głodu i chorób 18 września 1942 r.,
pozostawiając po sobie wśród więźniów pamięć człowieka świętego.
36. KS. WŁODZIMIERZ LASKOWSKI (1886-1940)
Dyrektor gospodarczy Seminarium Duchownego w Poznaniu, a następnie proboszcz parafii Lwówek. Został
zamordowany przez strażnika obozu w Gusen 8 sierpnia 1940 r., po pięciu miesiącach prześladowania za wiarę.
Świadek naoczny przekazał: "Dziś jeszcze mam przed oczyma ten straszny widok: ks. Laskowski leży na kamieniach,
okrwawiony, opuchnięty, z wykrzywioną od kopnięć twarzą. Co chwilę z jego ust wydobywają się westchnienia: "O Jezu,
Jezu". Drażniło to jeszcze bardziej jednego z SS-manów, który podszedł do leżącego ks. Laskowskiego i z miną bohatera,
nowymi kopniakami ukoronował szatańskie dzieło" (ks. Zygmunt Ogrodowski).

37. KS. NARCYZ PUTZ (1817-1941)
Proboszcz parafii św. Wojciecha w Poznaniu. Głęboka duchowość i umiłowanie Kościoła były źródłem jego wielkiego
zaangażowania duszpasterskiego i otwarcia na człowieka. W czasie dotkliwych prześladowań w więzieniach i potem
w obozie w Dachau, stanowił przekonujący przykład, jak łączyć cierpienie z Ofiarą Krzyża. "Ks. kan. Putz należał do
pierwszego transportu więźniów polskich do Dachau. Kapłan 65-letni, wychudzony i schorzały, ale młody sercem
i duchem. Przeczuwał, że nie wróci do kraju, braci swoich jednak pocieszał i podnosił na duchu swoim optymizmem
i radosnym przyjmowaniem doświadczenia Bożego. Cieszył się sympatią wszystkich więźniów polskich" (ks. Gerard
Mizgalski). Zmarł w Dachau 5 grudnia 1942 r. wyniszczony przez choroby i nieludzkie warunki.
38. NATALIA TUŁASIEWICZ (1906-1945)
Nauczycielka z Poznania, żarliwa animatorka apostolatu świeckich. Swój program ujęła w dzienniku duchowym, gdzie
m.in. pisała: "Moją misją jest pokazać światu, że droga do świętości przemierza także poprzez hałaśliwe rynki i ulice,
a nie tylko w klasztorach czy w cichych rodzinach. Pragnę świętości dla tysięcy dusz. I nie nastąpi to, naprawdę nie
nastąpi, że do nieba pójdę sama. Tam chcę prowadzić po mojej śmierci szeregi tych, którzy umrą po mnie". W 1943 r.
wyjechała dobrowolnie do Niemiec z transportami deportowanych na prace przymusowe młodych kobiet, by
podtrzymywać pośród nich ducha wiary i miłości Ojczyzny. Za tę działalność została aresztowana, poddawana
wyrafinowanym torturom i skazana na śmierć w obozie Ravensbrück. W Wielkim Tygodniu na obozowej pryczy resztkami
sił głosiła jeszcze więźniarkom konferencje o Męce Pańskiej i Zmartwychwstaniu. Została uśmiercona w komorze
gazowej 31 marca 1945 r., w Wielką Sobotę, na krótko przed wyzwoleniem obozu.
RADOM
39. KS. KAZIMIERZ GRELEWSKI (1901-1942)
Wychowawca młodzieży, prefekt szkół w Radomiu. Na początku 1941 r. został aresztowany przez Gestapo
i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Świadkowie jego udręk przekazali, że pewnego dnia
w obozie "kapo uderzył go i powalił na ziemię. KS. Kazimierz podniósł się, uczynił znak krzyża przed atakującym
i powiedział: "Niech ci Bóg przebaczy". Po tych słowach kapo rzucił się na niego, znów go przewróci) i krzyczał: "Ja cię
zaraz wyślę do twego Boga". Pozbawiono go życia 9 stycznia 1942 r. przez powieszenie na obozowej szubienicy.
W ostatniej chwili wołał jeszcze do oprawców: "Kochajcie Pana Boga!".
40. KS. STEFAN GRELEWSKI (1899-1941)
Brat rodzony ks. Kazimierza. Podobnie jak on, charyzmatyczny duszpasterz młodzieży i świata pracy. Aresztowany razem
z nim, również został przewieziony do obozu w Dachau, gdzie zmarł po pięciu miesiącach, 6 maja 1942 r., w wyniku
tortur i głodu, przygotowany na śmierć przez swojego młodszego brata, ks. Kazimierza.

.
41. KS. FRANCISZEK ROSŁANIEC (1889-1942)
Wybitny teolog biblista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kapłan bardzo żywej i głębokiej wiary. Gestapo
aresztowało go w listopadzie 1939 r., kierując kolejno poprzez różne więzienia na zagładę do obozu w Dachau. Był dla
współwięźniów przykładem, jak naśladować mękę Chrystusa i żyć prawdami wiary. Wyniszczony przez choroby i głód
został przydzielony do baraku "inwalidów", skąd 15 października 1942 r wywieziono go do komory gazowej. Z listu
z obozu w Dachau do przyjaciół: "Teraz coraz lepiej rozumiem i coraz bardziej jestem przekonany, że najpiękniejsza
i najważniejsza, ale dla nas najtrudniejsza modlitwa, to modlitwa Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym: »Ojcze, niech się dzieje
Twoja wola«. Usiłuję tę modlitwę wymawiać codziennie i z głębokim przekonaniem i żywą wiarą w .Ojcze nasz.
i pozostawać zawsze w najściślejszym zjednoczeniu z Chrystusem. Jestem dumny, że mogę trochę więcej dla Niego
i z Nim cierpieć".
42. KS. BOLESŁAW STRZELECKI (1896-1941)
Proboszcz parafii Radom-Glinice. Wymownym świadectwem jego oddania Bogu i człowiekowi był tytuł
"św. Franciszka z Radomia", jakim określali go niekiedy jego parafianie. Zmarł 2 maja 1941 r. w obozie zagłady
w Oświęcimiu, po czterech miesiącach od aresztowania na skutek znęcania się nad nim strażników. Współwięźniowie
mówili: "Nie udało się nam uratować tego człowieka. Nie poznaliśmy na czas jego wielkości. Był już zbyt słaby. Ubył nam
towarzysz w walce ze złem, ksiądz, który nie tylko Słowo Boże, ale każdy zdobyty kęs chleba niósł między nas. Chleb ten
na równi za Słowem Bożym podnosił zwątpiałe głowy w górę. Nawet w Oświęcimiu ks. Strzelecki kazał wierzyć
w człowieczeństwo" (ks. Konrad Szweda).
43. KS. KAZIMIERZ SYKULSKI (1882-1942)
Proboszcz parafii Końskie, duszpasterz o głębokiej duchowości, którego życie formowała miłość Boga. Wobec groźby
aresztowania, mówił do wiernych: "Nie mogę opuścić swoich parafian. Będę z nimi, nawet gdyby mi groziła śmierć".
Prowadzony na przesłuchanie, z którego już nie wrócił, do przyjaciela jeszcze zdążył powiedzieć, że "jeżeli Bóg żąda ode
mnie takiej ofiary dla dobra Kościoła i Ojczyzny, to ja chętnie ją składam". Po dwóch miesiącach od aresztu i uwięzieniu
w obozie w Oświęcimiu, został rozstrzelany 1 grudnia 1941 r.
SANDOMIERZ
44. KS. ANTONI REWERA (1868-1941)
Profesor Seminarium Duchownego w Sandomierzu, założyciel Zgromadzenia Sióstr Córek św. Franciszka Serafickiego.
"Najbardziej charakterystyczne cnoty tego kapłana: pokora, prawdomówność i ogromna dobroć. które występowały
u niego w stopniu heroicznym, czynią go kandydatem na ołtarze" (ks. Wincenty Granat). Aresztowany w marcu 1942 r
i osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie po kilku miesiącach, 1 października 1942 r. zakończył życie
w wyniku maltretowania i nieludzkich warunków obozowych.

"Potrafił w ekstremalnych i trudnych warunkach zgadzać się z wolą Bożą, a w cierpieniach dostrzegać wartość zbawczą"
(ks. Konrad Szweda).
WARSZAWA
45. KS. ROMAN ARCHUTOWSKI (1882-1943)
Rektor Seminarium Duchownego w Warszawie z czasu wojny, niezwykły pedagog, człowiek wielkiego autorytetu,
prawości. Taki pozostał w chwilach uwięzienia, cierpień i tortur w obozie koncentracyjnym na Majdanku, gdzie po ośmiu
miesiącach od aresztowania zmarł w następstwie maltretowania, głodu i chorób 18 kwietnia 1943 r.,
w Niedzielę Palmową. Cierpienia go nie załamały; w każdej sytuacji starał się je łączyć z Ofiarą Chrystusa.
46. KS. EDWARD DETKENS (1885-1942)
Wybitny duszpasterz środowisk akademickich w Warszawie, rektor kościoła św. Anny. Po uwięzieniu przez Gestapo
w 1940 r. deportowano go do obozu koncentracyjnego w Dachau. Wyniszczony przez choroby i głód został przydzielony
do tzw. bloku inwalidów, skąd zabrano go na zabicie w komorze gazowej. Idąc na śmierć odmawiał głośno modlitwę:
"Nunc dimittis servum Tuum...", a potem głośno, powtarzając kilkakrotnie razem z innymi: "Pójdę za Tobą, Chryste, drogą
krzyża, bo krzyż najlepiej mnie do Ciebie zbliża. Daj mi o Chryste, przez Twą świętą mękę gazowej męki zwyciężyć
udrękę".
47. KS. MICHAŁ OZIĘBŁOWSKI (1900-1942)
Wikariusz parafii w Kutnie, apostoł i opiekun najbiedniejszych. Został aresztowany w październiku 1941 r.,
a następnie osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie zmarł w wyniku maltretowania i głodu 31 lipca 1942 r.
Pozostając pod wrażeniem jego postawy, po zakończeniu wojny dwaj współwięźniowie odszukali najbliższą rodzinę ks.
Michała, by im powiedzieć, że do końca pobytu w obozie w sposób niezwykły służył więźniom jako kapłan, okazując
heroiczną miłość Boga i bliźniego aż do śmierci.
48. KS. ZYGMUNT SAJNA (1897-1940)
Proboszcz w Górze Kalwarii, niezwykle ofiarny duszpasterz, promieniujący miłością Boga i bliźniego. Posługi kapłańskiej nie
przerwało nawet jego aresztowanie w grudniu 1940 r. Teraz pełnił ją wobec współwięźniów na Palmirach. Aż do ostatnich chwil
przed egzekucją, 17 września 1940 r., niósł taką posługę wobec grupy 200 osób, razem z nim rozstrzelanych.

49. KS. MICHAŁ WOŹNIAK (18)5-1941)
Proboszcz parafii Kutno, gorliwy duszpasterz, animator duszpasterstwa młodzieży, założyciel ośrodka salezjańskiego na terenie
swojej parafii (Woźniaków). Po ośmiu miesiącach od aresztowania, 16 maja 1942 r. poniósł śmierć w Dachau
z wyczerpania i nieludzkiego traktowania. "Po kilku dniach tortur ks. prałat zmarł. Był to kapłan Boży, mąż prawy, bojący się
nieprawości i chodzący drogami prostymi. Myślę, że była to piękna męczeńska śmierć, na którą sobie zasłużył pobożnym
i świątobliwym życiem ks. dziekan Michał Woźniak. Przygotowywał się do niej przez długie lata, a szczególnie przez lata wojny" (ks.
Tadeusz Rulski).

Myślę, że była to piękna męczeńska śmierć, na którą sobie zasłużył pobożnym i świątobliwym życiem ks. dziekan Michał
Woźniak. Przygotowywał się do niej przez długie lata, a szczególnie przez lata wojny" (ks. Tadeusz Rulski).
WŁOCŁAWEK
50. AL. TADEUSZ DULNY (1914-1941)
Alumn IV roku seminarium włocławskiego; aresztowany w listopadzie 1939 r. i osadzony następnie w obozie
w Dachau. "Tadzio Dulny: słuchacz teologii. Słońce patrzyło mu z oczu. Nie było tak ciężkiego położenia, gdzie on nie
widziałby drobnej jakiejś radości, za którą Bogu trzeba dziękować. Lecz najbardziej charakterystycznym rysem jego
pięknej duszy była bohaterska uczynność na rzecz bliźnich. »Zorganizowanych« na plantacjach porzeczek nigdy sam nie
tknął, lecz dzielił się z innymi. Potrzeba było przyszyć guzik, naprawić spodnie lub buty, ostrzyc włosy, opatrzyć rany Tadzio spieszył ofiarować swą pomoc. Gdy chwiał się już z głodowego wyczerpania, jeszcze wtedy w sposób niezwykle
subtelny połowę swojej obiadowej zupy oddawał koledze, którego życie uważał za cenniejsze od swego... Umarł z głodu
6 marca 1942 r." (ks. Stefan Biskupski).
51. KS. EDWARD GRZYMAŁA (1906-1941)
Pracownik sądu biskupiego, w czasie wojny wikariusz generalny. "Aresztowany i przewieziony do Dachau podwoił jeszcze
swą gorliwość. Z okazji świąt i w ciągu tygodnia, gdy tylko nadarzała się sposobność, wygłaszał w grupce kilku czy
kilkunastu kolegów krótkie, lecz pełne teologicznej treści i gorącego ducha konferencje, krzepiąc na duchu i umacniając
w wytrwaniu. Było to w uroczystość Imienia Jezus. Przyłapany na takiej właśnie »zbrodni«, obity, wielokrotnie
spoliczkowany i skopany, zwrócił się uśmiechnięty ze słowami: Jestem szczęśliwy, że dzisiaj mogłem cierpieć dla Imienia
Jezus." (ks. Stefan Biskupski).
52. KS. HENRYK HLEBOWICZ (1904-1941)
Kapłan archidiecezji wileńskiej, profesor teologii na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Od 1936 r. wycofał się
z pracy na uczelni, przechodząc do parafii Troki. Był niezwykle ofiarnym, wspaniałym duszpasterzem, charyzmatycznym
przewodnikiem w wierze, apostołem jedności chrześcijan, przyjacielem wszystkich, którzy szukali prawdy. Swoją posługą
wywarł głęboki wpływ na szerokie kręgi akademickie Wilna oraz całej archidiecezji. 3 maja 1941 r. złożył akt oddania
życia Bogu jako ofiarę ekspiacyjną za ratowanie wiary młodzieży. Został rozstrzelany przez Gestapo 9 listopada 1941 r.
w Borysowie, za pełnienie posługi duszpasterskiej na Białorusi.
53. KS. DOMINIK JĘDRZEJEWSKI (1886-1941)
Proboszcz parafii Gosławice, żarliwy duszpasterz. Gdy był już uwięziony w Dachau, odrzucił zdecydowania wyjednaną mu
możliwość uwolnienia pod warunkiem wyrzeczenia się kapłaństwa. Zakończył życie w obozie 29 sierpnia 1942 r.
w wielkich cierpieniach, które starał się zawsze łączyć z Ofiarą Chrystusa. "Byłem obecny przy księdzu Dominiku, kiedy
już właściwie konał; wziął mnie za rękę i powiedział: jak ksiądz wyjdzie z obozu, proszę pojechać do Gosławic
i powiedzieć moim parafianom, że ja swoje życie ofiaruję za nich" (bp Franciszek Korszyński).

54. KS. HENRYK KACZOROWSKI (1888-1942)
Rektor Seminarium Duchownego we Włocławku, człowiek nauki i dobroci, żarliwy wychowawca kapłanów, aresztowany
w 1939 r., wierny heroicznie swej misji do końca. Poniósł śmierć w komorze gazowej, wywieziony z obozu w Dachau
w tzw. transporcie inwalidzkim 6 maja 1942 r. Żegnając się z przyjaciółmi, zdążył im jeszcze powiedzieć: "My się nie
łudzimy; my wiemy, co nas czeka. »Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego" (Ps 23). Przyjmujemy z rąk Bożych to, co
nas czeka. Módlcie się, abyśmy wytrwali, a my również będziemy modlić się za was - tam", i wskazał ręką ku niebu.
55. AL. BRONISŁAW KOSTKOWSKI (1915-1942)
Alumn seminarium, aresztowany razem z profesorami i osadzony w Dachau. Wobec propozycji uwolnienia w zamian za
wyrzeczenie się drogi do kapłaństwa, dał zdecydowaną odpowiedź: "Raczej śmierć wybiorę niż sprzeniewierzę się
powołaniu, którym Bóg mnie zaszczycił". Potwierdził to później w liście do rodziców z więzienia: "Jestem przygotowany na
najgorsze. Zdawałem z tego sobie sprawę, kiedy wstępowałem do seminarium, że gdy zajdzie potrzeba, trzeba oddać
życie Bogu w ofierze. Nie zawaham się oddać je za Boga i Ojczyznę. Niech się dzieje wola Boża. Bądźcie spokojni
i dumni... Chcieliście mieć syna księdzem, czemu nie macie go złożyć Bogu w ofierze?". Zmarł w obozie z głodu
6 sierpnia 1942 r.
56. KS. JÓZEF KURZAWA (1910-1940)
Wikariusz parafii Osięciny, duszpasterz o wielkim sercu dla wszystkich, a zwłaszcza dla biednych i cierpiących. Został
zamordowany w nocy 23 maja 1940 r. razem ze swoim proboszczem, choć miał możliwość ucieczki. Gdy ks. proboszcz
usilnie nalegał na ks. Józefa, by się ukrył i ratował życie, miał tylko jedną odpowiedź: "Ja ciebie, ojcze, nie opuszczę.
Jeżeli zginiemy, to razem". W momencie aresztowania osłaniał własnym ciałem proboszcza przed uderzeniami Niemców.
57 KS. WINCENTY MATUSZEWSKI (1869-1940)
Proboszcz parafii Osięciny, wzorowy pasterz, który z wielką wytrwałością i ofiarą służył swoim parafianom. Wobec
ostrzeżeń o zagrożeniu życia i naglących próśb, by ratował życie, odpowiadał: "Ja parafii swojej nie opuszczę
i parafian swoich nie zostawię. Ja was, dzieci, nie opuszczę". Został aresztowany przez miejscowych policjantów w nocy
23 maja 1940 r., gdy razem ze swoim wikariuszem, ks. Józefem Kurzawą trwał na długiej modlitwie,
a potem zamordowany w pobliżu Witowa.
58. KS. LEON NOWAKOWSKI (1913-1939)
Student teologii w Rzymie, kapłan głębokiej wiary i kultury. W czasie przerwy wakacyjnej wrócił do kraju. Tu zastała go
wojna i okupacja. Wielokrotnie proszono go, by ukrył się. Tych rad nie przyjmował, odpowiadając, że mimo wszelkich
niebezpieczeństw nie może opuszczać ludu, który go teraz bardziej potrzebuje niż kiedykolwiek. Za posługę
duszpasterską został aresztowany i po tygodniu, 31 października 1939 c, w nocy przed uroczystością Wszystkich
Świętych rozstrzelany w Piotrkowie Kujawskim.

59. KS. JÓZEF STRASZEWSKI (1885-1942)
Proboszcz parafii św. Stanisława we Włocławku, bardzo żarliwy duszpasterz, organizator parafii i budowniczy kościoła.
Aresztowany w listopadzie razem z duchowieństwem miasta, został osadzony w obozie w Dachau, gdzie poniósł śmierć
w tzw. transporcie inwalidzkim, dn. 12 sierpnia 1942 r. Oceniany przez współwięźniów jako człowiek bez reszty oddany
Bogu, znakomity spowiednik.
ORDYNARIAT POLOWY
60. KS. KMDR PPOR. WŁADYSŁAW MIEGOŃ (1892-1942)
Kapelan marynarki wojennej; znany z wielkiej dobroci i oddania Bożej sprawie. Parafianie mówili o nim: "nasz ojciec",
"święty, który chciał otworzyć bramy nieba dla wszystkich". Aresztowany, gdyż nie chciał pozostawić rannych marynarzy.
Wyniszczony przez choroby i przez nieludzkie warunki obozowe w Dachau, zmarł 15 września 1942 r., po dwóch
miesiącach pobytu w tym miejscu wyniszczenia duchowieństwa katolickiego.
ZAKONY I ZGROMADZENIA ZAKONNE
DOMINIKANIE OP
61. O. MICHAŁ CZARTORYSKI (1891-1944)
Mistrz nowicjatu, wychowawca studentów. Żył według programu: całkowicie wyniszczyć się w miłości dla Chrystusa; we
wszystkim służyć Wcielonej Miłości, która ciągle zbawia świat. Miłość Boga i bliźniego przybrały u niego wymiar
heroiczny. Został rozstrzelany 6 września 1944 r., gdy pozostał dobrowolnie z rannymi i umierającymi powstańcami
Warszawy.
62. S. JULIA RODZIŃSKA (1899-1945)
Charyzmatyczna posługa na polu wychowania i prowadzenia instytutów opieki dla sierot, nadała jej tytuł "matki sierot".
Apostołka różańca. Już za życia otaczała ją opinia świętości. Gestapo aresztowało ją w lipcu 1943 r. Zakończyła życie 20
lutego 1945 r. w obozie zagłady w Stutthofie, zarażona tyfusem w czasie posługiwania konającym więźniarkom
żydowskim. Mówili o niej świadkowie: "W warunkach upodlenia człowieka potrafiła skierować nas na inne wartości,
wartości duchowe ... Dla nas ona była świętą, ona oddała za innych życie”.
FRANCISZKANIE OFM
63. O. KRYSTYN GONDEK (1909-1942)
Kapłan zakonny, wikariusz w klasztorze we Włocławku, z wielką gorliwością żył charyzmatem franciszkańskim. "Był
człowiekiem modlącym się, uważającym na każde słowo i zachowanie się. Ale bardzo źle znosił trudy obozowe.
Był wycieńczony ciężką pracą i warunkami życia. W bloku spaliśmy na sąsiednich piętrowych pryczach. Do końca był
człowiekiem modlącym się. Przed śmiercią pożegnał się ze mną słowami: »Do zobaczenia w niebie« (Wincenty Kula).

64. BR. MARCIN OPRZĄDEK (1884-1942)
Brat zakonny z klasztoru we Włocławku, wierny regule zakonnej, rozmodlony i bardzo uczynny dla ludzi. Po aresztowaniu
w 1940 r. wkrótce przewieziono go do obozu w Dachau. Przydzielony został do tzw. transportu inwalidów, a następnie
wywieziony z obozu 18 maja 1942 r. na zagazowanie do Hartheim k. Linzu. "W obozie do końca był człowiekiem
modlącym się, ufającym w Bożą Opatrzność" (Wincenty Kula).
65. O. NARCYZ TURCHAN (1879-1942)
Gwardian z klasztoru we Włocławku. W jego posłudze jako przełożonego, kaznodziei, spowiednika, katechety zawsze
odbijała się wielka gorliwość zakonna. Po aresztowaniu osadzono go w Dachau. W czasie prześladowania, dotkliwych
cierpień modlił się, aby mógł przyjąć krzyż jako naśladowanie Chrystusa, by "krzyż przekształcił go w Chrystusa". Zmarł
w wyniku maltretowania i chorób 19 marca 1942 r., w dniu św. Józefa, którego był wielkim czcicielem.
66. BR. BRUNON ZEMBOL (1905-1922)
Brat zakonny z klasztoru w Chełmie Lubelskim, gorliwie żyjący regułą franciszkańską. Aresztowano go jeszcze
w listopadzie 1939 r. Był szanowany przez więźniów jako "człowiek anielskiej dobroci". Zmarł 21 marca 1942 r,
w obozie w Dachau w cierpieniu, ze spokojem i w zjednoczeniu z Panem, do którego szedł przez całe życie.
BRACIA MNIEJSI KAPUCYNI OFM CAP
67 BR. FIDELIS CHOJNACKI (1906-1942)
Bardzo gorliwy brat z klasztoru kapucynów w Lublinie, który z entuzjazmem i radykalizmem podjął drogę doskonałości
według ducha św. Franciszka. Student teologii, głębokiej wiary i wyjątkowej pracowitości. Wywieziony do obozu
w Dachau, tam zakończył życie 9 lipca 1942 r. "Br. Fidelis opuszczał nasz barak 28 i przechodził na tzw. blok inwalidów.
Był wówczas br. Fidelis tak jakoś dziwnie ukojony i uciszony w sobie, w oczach miał nawet pogodne błyski, ale były to już
błyski nie z tego świata. Ucałował się z każdym z nas i pożegnał nas słowami św. Franciszka: »Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus. Do widzenia w niebie«" (o. Kajetan Ambrożkiewicz).
68. BR. SYMFORIAN DUCKI (1888-1942)
Brat zakonny z klasztoru w Warszawie, odznaczający się prostotą chrześcijańską i duchowością franciszkańską. Został
zmasakrowany 11 kwietnia 1942 r. przez strażników obozu w Oświęcimiu. "W oczach blokowego była wściekłość, strach
i szaleństwo. Nieprzytomny rzucił się wprzód i okrwawionym kijem trzasnął w siwą głowę. Symforian padł na kolana.
Wstał. Zachwiał się i ostatnim wysiłkiem przeżegnał gromadę zbirów. Może nie widział już, kogo żegna krzyżem
Chrystusowym, a może wierny Jego nauce, udzielał im swego przebaczenia. Mówił coś, czegośmy, najbliżej niego
będący, już nie rozumieli, i ze słowami tymi upadł na wskos, zagradzając mordercom drogę do nas" (Czesław
Ostańkowicz).

69. O. ANICET KOPLIŃSKI (1875-1941)
Kapłan zakonny z klasztoru w Warszawie, apostoł miłosierdzia na terenie stolicy; już za życia otaczała go sława
świętości. Aresztowany w 1941, nie ratował się pochodzeniem niemieckim. Wraz ze współbraćmi z Zakonu został
przewieziony do obozu zagłady w Oświęcimiu. Swe cierpienia chciał zawsze wtopić w modlitwę i w naśladowanie Mistrza
z Nazaretu. Często mówił do współbraci więźniów: "Musimy do końca wypić ten kielich goryczy". Poniósł śmierć
w komorze gazowej w obozie 16 października 1941 r.
70. O. HENRYK KRZYSZTOFIK (1908-1942)
Gwardian i dyrektor studiów w klasztorze w Lublinie. Był zakonnikiem o wyjątkowej gorliwości, oddaniu sprawie Bożej.
Aresztowany i osadzony w obozie w Dachau, był tam szczególnym oparciem dla cierpiących i umierających. Na grypsie
z obozu do wychowanków przesłał: "Drodzy bracia! Jestem w rewirze na 7 bloku. Strasznie schudłem, bo woda opada.
Ważę 35 kg. Każda kość boli. Leżę na łóżku jak na krzyżu z Chrystusem. I dobrze mi jest razem z Nim być i cierpieć.
Modlę się za Was i cierpienia swoje Bogu za Was ofiarowuję". Zakończył życie 4 sierpnia 1942 r.
71. O. FLORIAN STĘPNIAK (1912-1942)
Kapłan zakonny z klasztoru w Lublinie, człowiek szczególnej wiary i dobroci. Poniósł śmierć w komorze gazowej,
wywieziony 12 sierpnia 1942 r. z obozu w Dachau w tzw. transporcie inwalidów. "O. Florian Stępniak był słonkiem tego
nieszczęśliwego baraku.(...). Kto nie był w obozie, ten nie ma pojęcia, czym dla takich ludzi, dla takich kościotrupów na
bloku inwalidzkim, żyjących wiecznie w atmosferze śmierci, było pogodne słowo pociechy, czym mógł być dla nich
uśmiech wynędzniałego jak i oni kapucyna, który nie poddawał się jednak ogólnej psychozie grozy i strachu, bo nie bał
się śmierci, bo wyciągał ku niej swe suche ramiona z taką bodaj miłością, jak ongiś św. Franciszek, śpiewając
w ostatniej chwili życia swą pieśń o słońcu i śmierci" (o. Kajetan Ambrożkiewicz).
OO. KARMELICI BOSI OCD
72. O. ALFONS MARIA MAZUREK (1891-1944).
Przeor klasztoru karmelitów bosych w Czernej. W jednym z jego zapisów rekolekcyjnych czytamy: "Przez cierpienie
jedynie i przez krzyże, a nie inną drogą można dojść do wielkiej miłości Boga i prawdziwego z Nim zjednoczenia. Krzyż
więc nie jest karą, ale największą łaską Bożą, której tylko miłośnikom swoim udziela". Zastrzelony 28 sierpnia 1944 r.
w Nawojowej Górze. Na miejscu jego śmierci ustawiono krzyż z napisem: "Zwyciężyłeś zwycięstwem krzyża".
OO. KARMELICI OC
73. O. HILARY PAWEŁ JANUSZEWSKI (1901-1945)
Przeor klasztoru karmelitów w Krakowie. Podczas okupacji przyjął do klasztoru grupę wysiedlonych z poznańskiego. Po
aresztowaniu kolejnych zakonników sam zgłosił się na Gestapo, twierdząc, że jako przeor odpowiada za cały klasztor.
Więziony kolejno na Montelupich w Krakowie, Sachsenhausen, a od 1941 r. - w Dachau. Dobrowolnie zgłosił się do
pomocy chorym na tyfus.

Kard. Adam Kozłowiecki powiedział o nim oraz innych, którzy dobrowolnie zgłosili się do pomocy chorym: "To, co
przeszliśmy w ciągu tych pięciu lat, mogło zabić wszelkie wyższe ideały. Bezwzględna walka o byt mogła u wielu wyrobić
wstrętny egoizm i obojętność dla drugich. Lecz ci bohaterowie są jawnym dowodem, że idea miłości bliźniego, rzucona
przed dwoma tysiącami lat przez Chrystusa, to nie mrzonka, ale idea realna, która zwycięża nawet tam, gdzie
największa panuje nienawiść". Zmarł 25 marca 1945 r. zarażony tyfusem.
SS. KLARYSKI-KAPUCYNKI
74. S. MlECZYSŁAWA KOWALSKA (1902-1941)
Urodziła się w rodzinie o sympatiach socjalistycznych. Jej ojciec około 1920 r. z częścią rodziny wyjechał do Związku
Radzieckiego. Mając 21 lat wstąpiła do zakonu mniszek klarysek-kapucynek w Przasnyszu, gdzie też 2 kwietnia 1941 r.
została wraz z wszystkimi siostrami aresztowana i wywieziona do obozu koncentracyjnego w Działdowie. Do swoich
współtowarzyszek powiedziała: "Ja stąd nie wyjdę, swoje życie poświęcam, żeby siostry mogły wrócić". Zmarła w nocy
25 lipca 1941 r.
KSIĘŻA MARIANIE MIC
75. KS. JERZY KASZYRA (1904-1943)
Apostoł jedności wśród katolików i prawosławnych. Sam był ochrzczony w cerkwi prawosławnej, w wieku 18 lat przeszedł
na katolicyzm. Mimo zagrożenia, pozostał do końca z parafianami, przygotowując ich na śmierć. Został spalony
19 lutego 1943 r. w drewnianej chacie w Rosicy, wraz z grupą ok. 30 osób.
76. KS. ANTONI LISZCZEWICZ (1890-1943)
Do zgromadzenia marianów wstąpił w wieku 47 lat. Przedtem, niemal przez 25 lat, sprawował obowiązki duszpasterskie
na Dalekim Wschodzie, nie odwiedzając nigdy ani rodziny, ani kraju. Jako duszpasterz w Drui nad Dźwiną, na północnowschodnich Kresach, ostrzeżony przed nadejściem ekspedycji karnej Niemców, odmówił ucieczki. Kiedy go zabierano,
pocieszał siostry: "Bądźcie dzielne i módlcie się". Wraz z grupą ludzi został spalony w stajni w Rosicy, 18 lutego 1943 r.,
w przeddzień męczeństwa swego konfratra, ks. Kaszyry.
KSIĘŻA MICHALICI CSMA
77. KS. WŁADYSŁAW BŁĄDZIŃSKI (1908-1944)
Jako wychowawca w zakładzie wychowawczym michalitów w Pawlikowicach, aresztowany z trzema księżmi 25 kwietnia
1944 r. i osadzony w krakowskim więzieniu na Montelupich. Następnie więziony w Gross-Rosen, gdzie pracował
w kamieniołomie, przydzielony do specjalnego komanda, złożonego przeważnie z katolickich księży. Zginął strącony
przez hitlerowca do przepaści kamieniołomu. Dokładna data śmierci nie jest znana. "Miał zawsze słowo pociechy wobec
współwięźniów, pomagał im, dzielił się z nimi swoją bardzo skromną porcją chleba i niósł im posługę duszpasterską,
choć było to bardzo surowo zabronione. Był gotowy nieść wszelką pomoc. Był zawsze spokojny, pełen ufności w Bogu
i Matce Najświętszej. Modlił się i do tego zachęcał innych" (Karol Mitan).

78. KS. WOJCIECH NIERYCHLEWSKI (1903-1941)
Utalentowany wychowawca. Aresztowany w Krakowie, gdzie był odpowiedzialnym za wydawnictwo i drukarnię
"Powściągliwość i Praca". Więziony na Montelupich, a następnie w Oświęcimiu. Został prawdopodobnie utopiony
w basenie lub zastrzelony 7 lutego 1942 r. "Śmierć w obozie w Oświęcimiu była dla ks. Wojciecha Nierychlewskiego
dopełnieniem jego powołania do męczeństwa, o czym sam mówił wcześniej, i do czego się przygotowywał. I tak umarł
ten człowiek głębokiej wiary, żarliwy kapłan, męczennik" (ks. Stanisław Hędrzak).
OO. MISJONARZE OBLACI MARYI NIEPOKALANEJ OMI
79. O. JÓZEF CEBULA (1902-1941)
Był kolejno wychowawcą i profesorem w niższym seminarium duchownym oblatów, a następnie mistrzem nowicjatu,
uwielbianym przez młodzież. Podczas okupacji w Markowicach odważnie sprzeciwiał się próbom profanacji przedmiotów
kultu. Gdy w grudniu 1939 r. przyszedł nakaz, by wyznaczył kilku współbraci do rozbijania przydrożnych figur Matki Bożej
-- nie wyznaczył nikogo. Aresztowany za to, że wbrew zakazowi udzielił chorej osobie sakramentów świętych. Zastrzelony
28 kwietnia 1941 r. w Mauthausen.
SS. NIEPOKALANKI CSIC
80. S. MARIA EWA OD OPATRZNOŚCI BOGUMIŁA NOSZEWSKA (1885-1942)
Nauczycielka szkoły średniej sióstr niepokalanek w Słonimie. Nie skorzystała z możliwości ukrycia się, a potem
z proponowanej ucieczki. Rozstrzelana 19 grudnia 1942 r. w Słonimie wraz z s. Martą Wołowską za ratowanie Żydów.
Treścią jej życia była modlitwa do Zbawiciela "o pomoc w zbawianiu ludu przez życie ukryte i śmierć męczeńską".
81. S. MARIA MARTA OD JEZUSA KAZIMIERA WOŁOWSKA (1819-1942)
Przełożona klasztoru w Słonimie, gdzie podczas wojny zorganizowała tajne nauczanie, stałą pomoc dla głodujących,
zwłaszcza dla rodzin uwięzionych, pomordowanych i Żydów. Ukrywała Żydów na strychu klasztornym, w oranżerii
i oborze. Rozstrzelana 19 grudnia 1942 r. w Słonimie. Przed śmiercią mówiła do współwięźniów: "Jesteśmy wszyscy
w obliczu śmierci. Módlmy się, abyśmy mogli godnie przyjąć śmierć męczeńską"; "Jezu, to wszystko dla Ciebie i za
Polskę".
KSIĘŻA ORIONIŚCI FDP
82. KS. FRANCISZEK DRZEWIECKI (1908-1942)
Duszpasterz we Włocławku, spowiadał całymi godzinami, zapominając o niebezpieczeństwie nalotów. Odmówił, gdy mu
proponowano zwolnienie z wywiezienia do Dachau. Zmarł 10 sierpnia 1942 r. tamże. "Był świadomy, że idzie na śmierć.
Kiedy go zabierano, jeszcze zapukał do okna mojej izby. Zsunąłem się z piętrowego łóżka i zobaczyłem ks.
Drzewieckiego. Powiedział do mnie: »Józiu, żegnaj! Odjeżdżamy«. Z wrażenia zachwiałem się. Widząc to, odezwał się:
»Nie miej żalu. My dziś, jutro ty. To wszystko za Kościół i za Ojczyznę«" (ks. Józef Kubicki).

KSIĘŻA PALLOTYNI SAC
83. KS. JÓZEF JANKOWSKI (1910-1941)
Przed święceniami kapłańskimi zapisał: "Pragnę kochać Boga nad życie. Oddam je chętnie w każdym czasie, ale bez
gorącej i wielkiej miłości Boga nie chciałbym iść na drugi świat". Po wybuchu wojny znalazł się w seminarium pallotynów
w Ołtarzewie, gdzie udzielał schronienia i żywności uciekinierom. Aresztowany i osadzony na Pawiaku, wywieziony został
do Oświęcimia tym samym transportem, co św. Maksymilian Kolbe. Skatowany przez kapo, zmarł następnego dnia
16 października 1941 r.
84. KS. JÓZEF STANEK (1916-1944)
Bohaterski kapelan Powstania Warszawskiego, ps. "Rudy". Niezmordowany samarytanin, wśród ostrzału
nieprzyjacielskiego nosił wodę z Wisły, dźwigał chorych na własnych ramionach, odgrzebywał zasypanych pod gruzami,
podnosił na duchu, wielu ludziom uratował życie. Ustąpił miejsca w pontonie rannemu żołnierzowi, rezygnując
z przeprawienia się przez Wisłę. Do końca pozostał z obrońcami Czerniakowa. Odważnie pertraktował z Niemcami, aby
ocalić jak najwięcej powstańców. Traktowany przez hitlerowców ze szczególną brutalnością, torturowany, wreszcie
zamordowany 23 września 1944 r.
KSIĘŻA SALEZJANIE SDB
85. KS. JÓZEF KOWALSKI (1911-1941)
Aresztowany w Krakowie, gdyż hitlerowców drażniła gorliwość i zaangażowanie młodego księdza. Wywieziony do obozu
w Oświęcimiu dwa razy trafił do kompanii karnej, był często bity, szykanowany i upokarzany. Idąc na śmierć prosił
o modlitwę za swoich prześladowców. Zamordowany 4 lipca 1942 r. za odmowę podeptania swojego różańca.
W dzienniku duchowym zapisał: "O mój Drogi Jezu, daj mi wolę wytrwania, stanowczą, silną, bym zdołał wytrwać przy
swoich postanowieniach świętych i zdołał dopiąć szczytnego ideału świętości, jaki sobie zakreśliłem. Ja mam być
i muszę być świętym!".
86-90. "POZNAŃSKA PIĄTKA"
Młodzieńcy związani z oratorium księży salezjanów w Poznaniu. Czesław Jóźwiak (1919-1942), Edward Kaźmierski
(1919-1942), Franciszek Kęsy (1920-1942), Edward Klinik (1919-1942), Jarogniew Wojciechowski (1922-1942).
Liderzy katolickich organizacji młodzieżowych aresztowani we wrześniu 1940 r. i osadzeni kolejno
w Forcie VII i przy ul. Młyńskiej w Poznaniu, we Wronkach, Berlinie i więzieniu w Zwickau w Saksonii. W więzieniach
poddawani rozlicznym szykanom, odmawiali różaniec i odprawiali nowenny przed ważnymi świętami kościelnymi.
Ostrzegający ich więzień, gdy wspólnie modlili się w celi, na uwagę: "Czy wiecie, co was czeka?", usłyszał odpowiedź:
"O tym, co nas czeka, wie tylko Bóg. Jemu ufamy. Cokolwiek się stanie, będzie to Jego wola". Zgilotynowani 24 sierpnia
1942 r. na dziedzińcu więzienia w Dreźnie.

BRACIA SERCA JEZUSOWEGO CFCI
91. BR. JÓZEF ZAPŁATA (1904-1945)
Aresztowany przez Gestapo na początku wojny podczas rewizji w domu arcybiskupa poznańskiego i osadzony
w Cytadeli w Poznaniu. Więziony kolejno w Kazimierzu Biskupim, Mauthausen, Gusen i w obozie koncentracyjnym
w Dachau. Tutaj, na apel dowództwa obozowego, zgłosił się dobrowolnie do pielęgnacji chorych na tyfus plamisty. Idąc
na pewną śmierć, wyraził intencję o szczęśliwy powrót po wojnie do Ojczyzny umiłowanego Prymasa Polski, kard.
Augusta Hlonda. Zmarł 19 lutego 1945 r. w Dachau, zaraziwszy się tyfusem od pielęgnowanych przez siebie
współwięźniów niemieckiego pochodzenia.
SIOSTRY SŁUŻEBNICZKI STAROWIEJSKIE
92. S. KATARZYNA CELESTYNA FARON (1913-1944)
Tuż przed wojną organizatorka i wychowawczyni w ochronce w Brzozowie, a podczas okupacji przełożona domu
zakonnego. Złożyła życie w ofierze ekspiacyjnej za nawrócenie błądzącego kapłana, który nosił to samo nazwisko i który
po wojnie wrócił do wspólnoty Kościoła katolickiego. Modliła się z siostrami za prześladowców, także za Hitlera. Zmarła
w Niedzielę Wielkanocną, 9 kwietnia 1944 r. w Oświęcimiu.
SIOSTRY SZKOLNE DE NOTRE DAME SSND
93. S. MARIA ANTONINA KRATOCHWIL (1881-1942)
Nauczycielka i wychowawczyni. Więziona w Stanisławowie, gdzie wyniszczona torturami i tyfusem zmarła
w szpitalu 2 października 1942 r. "Wieczorem tego dnia, gdy została przed celą bardzo dotkliwie pobita kijem, pokazała
mi czarno-sine plecy i powiedziała, że gdy była bita, miała na myśli słowa Pana na krzyżu: 'Boże, przebacz im, bo nie
wiedzą co czynią.' " (s. Jacynta Grzymek).
URSZULANKI UNII RZYMSKIEJ OSU
94. S. MARIA KLEMENSA STASZEWSKA (1890-1943)
Podczas wojny przełożona klasztoru w Rokicinach Podhalańskich, organizatorka prewentorium dla dzieci. Zapisała
w "Dzienniku": "Spodziewam się ponownej wizyty Gestapo, a nawet czegoś dużo gorszego. Bardzo serdecznie dziś
modliłam się, łącząc swoje przeżycie trwogi z bólem Jezusa. Oświadczałam po wiele razy gotowość na Wolę Jego Świętą choćby i życie w męczarniach zakończyć". Zmarła na tyfus 27 lipca 1943 r. w Oświęcimiu, ze słowami modlitwy
"Magnificat" na ustach.
OO. WERBIŚCI SVD
95. BR. GRZEGORZ BOLESŁAW FRĄCKOWIAK (1911-1943)
Urodzony jako ósmy z dwanaściorga dzieci. Aby uratować życie grupie świeckich osób, w tym kilku ojcom rodzin, przyjął
na siebie "winę" kolportowania ulotek patriotycznych. W więzieniu znęcano się nad nim w szczególny sposób, gdy
odkryto, że ma medalik zaszyty w czapce. Został ścięty 5 maja 1943 r. w Dreźnie.

96. O. STANISŁAW KUBISTA (1898-1940)
Zakonnik o zamiłowaniach literackich: pisał opowiadania, powieści i sztuki teatralne. Ekonom domu zakonnego
werbistów w Górnej Grupie. Więziony w Sachsenhausen. "W dniu 26 kwietnia 1940 r., gdy wróciliśmy z apelu do baraku,
położyliśmy go na twardej podłodze z desek. Wtem wchodzi do baraku blokowy. Był to więzień niemiecki, zawodowy
przestępca. Nie zaniedbał żadnej sposobności, aby dokuczyć księżom. Powitał nas zwierzęcym wzrokiem, potem
z szatańską radością spoczęły jego oczy na o. Kubiście. Zbliżył się doń i rzekł: .Już nie masz po co żyć!«. Z całą flegmą
staje jedną nogą na piersiach, drugą na gardle i silnym naciskiem miażdży kości klatki piersiowej i gardła. Krótki
charkot, drganie śmiertelne zamknęły żywot męczennika" (o. Dominik Józef).
97 O. ALOJZY LIGUDA (1898-1942)
Rektor domu zakonnego w Górnej Grupie. Po napaści Niemiec na Polskę obronił pastora ewangelickiego
z rodziną oraz ewangelicką siostrę diakonisę przed wzburzonymi mieszkańcami Górnej Grupy. Mając możność
zwolnienia z obozu w Dachau, o co starała się jego rodzina mająca obywatelstwo niemieckie, oświadczył, "że jest
Polakiem i w przyszłości chce pracować dla Polski". Maltretowany za to, że przyznał się do "winy" za Rosjanina, który
zapalił papierosa podczas pracy. Utopiony w nocy z 8 na 9 grudnia 1942 r., w święto Maryi Niepokalanej, której był
wielkim czcicielem.
98. O. LUDWIK MZYK (1905-1940)
Pochodził z rodziny górniczej. Magister a następnie rektor nowicjatu w Chludowie pod Poznaniem. Był wzorem dla
seminarzystów. Zamęczony 23 lutego 1942 r. w Forcie VII w Poznaniu. "Pragnąc okrutnie katowanego brata kapłana
oderwać od wewnętrznego udręczenia, zbliżyłem się do niego bełkocząc jakieś słowa pociechy, na co otrzymałem
znamienne słowa: »Nie może być uczeń nad Mistrza«. Wówczas pochyliłem się przed nim
i poprosiłem go o błogosławieństwo, którego mi też chętnie udzielił" (ks. Franciszek Olejniczak).
SS. ZMARTWYCHWSTANKI CR
99. S. ALICJA MARIA JADWIGA KOTOWSKA (1899-1939)
Jako profeska ukończyła studia chemiczne. Wojna zastała ją jako dyrektorkę szkoły i przełożoną domu
w Wejherowie. Ostrzeżona o aresztowaniu oświadczyła, że nie może pozostawić sióstr bez opieki. Zamordowana
11 listopada 1939 r. w Piaśnicy. Papież Pius XII do przełożonych zgromadzenia o s. Alicji: "Macie męczennicę, to wielka
chwała i pociecha dla Zgromadzenia. Czy może być większe szczęście, jak oddać życie za wiarę, za Kościół, za Chrystusa
Pana?".

OO. FRANCISZKANIE KONWENTUALNI OFMCONV - NIEPOKALANÓW
100. O. JAN ANTONIN BAJEWSKI (1915-1941)
Wybitnie uzdolniony, znał kilka języków. Cechowała go wielka pobożność, duch modlitwy i delikatność wobec innych.
Aresztowany 17 lutego 1941 r. przez Gestapo wraz ze św. Maksymilianem i trzema innymi ojcami. Przewieziony
z Pawiaka do Oświęcimia, gdzie już pierwszego dnia został brutalnie pobity przez SS-manów koronką franciszkańską
(czyli specjalnym różańcem franciszkańskim), którą nosił u swojego boku. Mimo że sam chory na tyfus, pomagał innym
chorym fizycznie i duchowo, zwłaszcza przez sakrament spowiedzi. Powtarzał często: "Z Chrystusem jestem przybity do
krzyża". Umarł 8 maja 1941 r. ze słowami: "Jezus i Maryja" na ustach.
101. 0. LUDWIK PIUS BARTOSIK (1909-1941)
W wieku 27 lat został zastępcą o. Maksymiliana Kolbe, który przewidywał go na swojego następcę na stanowisku
przełożonego klasztoru. Kolejno był redaktorem: "Rycerza Niepokalanej", "Rycerzyka" i kwartalnika "Miles Immaculatae".
Po pierwszym aresztowaniu i po trzymiesięcznym przybywaniu w obozach, powtarzał: "Dotychczas pisaliśmy i mówiliśmy
innym, jak należy znosić cierpienie - teraz musimy sami praktycznie to przejść, bo w przeciwnym razie co warte byłyby
nasze słowa". Po raz drugi aresztowany przez Gestapo wraz ze św. Maksymilianem i 3 innymi ojcami 17 lutego 1941 r.
i przewieziony na Pawiak, z cierpliwością znosił wszelkie udręki. Następnie więziony w Oświęcimiu, gdzie z powodu
wyczerpania, pobicia i choroby trafia do szpitala obozowego. Tam z największym poświęceniem pomagał innym chorym.
Zmarł w nocy z 12 na 13 grudnia 1941 r.
101. O. JÓZEF INNOCENTY GUZ (1890-1940)
Męczennik, który ucierpiał od dwóch okupantów. Wojna i okupacja radziecka zastała go w Grodnie. Tutaj też został
aresztowany, jednak udało mu się zbiec z więzienia. Podczas przekraczania granicy rosyjsko-niemieckiej schwytany tym
razem przez Niemców i więziony kolejno w Suwałkach, Działdowie i obozie koncentracyjnym
w Sachsenhausen, gdzie został zamęczony 6 czerwca 1940 r. w wyrafinowany sposób. Tuż przed śmiercią zdążył
powiedzieć do swojego przyjaciela: "Ja już odchodzę do Niepokalanej, a ty pozostań i rób swoje".
103. O. JÓZEF ACHILLES PUCHAŁA (1911-1943)
Na początku 1940 r. objął opuszczoną przez proboszcza parafię Pierszaje w diecezji pińskiej. Po miesiącu przyjechało
tam Gestapo i zaaresztowało wielu parafian. Komendantowi żandarmerii niemieckiej, który chciał umożliwić
proboszczowi i wikariuszowi, o. Karolowi Hermanowi Stępniowi schronienie, franciszkanie odpowiedzieli, że "pasterze
nie mogą opuścić wiernych". Dołączyli d aresztowanych i zostali przeprowadzeni do wioski Borowikowszczyzna, gdzie
19 lipca 1943 r. zostali zamordowani w stodole.

104. O. KAROL HERMAN STĘPIEŃ (1910-1943)
Ukończył Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury w Rzymie oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie. Zamordowany wraz ze swoim proboszczem, o. Józefem Achillesem Puchałą, 19 lipca 1943 r.
w Borowikowszczyźnie. Mógł się uratować, ale nie chciał zostawić parafian prowadzonych na śmierć.
105. BR. STANISŁAW TYMOTEUSZ TROJANOWSKI (1908-1941)
Całe życie zakonne spędził w Niepokalanowie, gdzie pracował głównie przy wysyłce "Rycerza Niepokalanej",
w magazynie, oraz jako opiekun chorych braci w infirmerii. Cieszył się dużym zaufaniem przełożonego –
o. Maksymiliana Kolbego. Aresztowany 14 października 1941 r. i osadzony wraz z sześcioma innymi braćmi na Pawiaku.
W więzieniu wiele się modlił i podnosił innych na duchu. Przewieziony do Oświęcimia mężnie znosu głód, zimno
i katorżniczą pracę. Zmarł 28 lutego 1942 r. na zapalenie płuc. Dewizą jego życia było: "W każdym czasie i w każdym
miejscu, do swobodnego rozporządzenia Woli Bożej".
106. BR. PIOTR BONIFACY ŻUKOWSKI (1913-1941)
Przed profesją wieczystą przełożony klasztoru w Niepokalanowie, o. Florian Koziura wystawił mu taką opinię: "Pod
każdym względem bardzo dobry. Takich więcej!". Aresztowany 14 października 1941 r. i więziony na Pawiaku, gdzie
podnosił na duchu towarzyszy niedoli. Przewieziony do Oświęcimia, zatrudniony przy wyniszczającej pracy, znosił
cierpienia w duchu wiary. Zmarł na zapalenie płuc 10 kwietnia 1942 r.
FRANCISZKANIE OFM
107 O. ANASTAZY JAKUB PANKIEWICZ (1881-1941)
W 1936 r. powołał do życia Zgromadzenie Sióstr Antonianek od Chrystusa Króla. Jego niezwykle ofiarną pracę
w Łodzi, w jednej z najbardziej zaniedbanych dzielnic - Dołach, przerwało aresztowanie w październiku 1941 r.
W Dachau nie załamały go udręki obozowe, pomagał załamanym i cierpiącym. Wyniszczony warunkami obozowymi
i chorobami, został przydzielony do tzw. transportu inwalidów i 20 maja 1942 r. zabrany na zagazowanie. Wcześniej, po
odbyciu spowiedzi, oświadczył: "Jestem spokojny i gotowy na śmierć". Podczas wsiadania do auta wyciągnął ręce, aby
pomóc współtowarzyszowi. Wtedy SS-mani gwałtownie zatrzasnęli żelazne drzwi, obcinając mu obydwie ręce.
Najprawdopodobniej zmarł na skutek wykrwawienia, zanim dowieziono go do komór gazowych.
TARNÓW
108. KS. ROMAN SITKO (1880-1942)
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Żarliwy duszpasterz i wychowawca alumnów. Nie zważając na
zakazy władz okupacyjnych i niebezpieczeństwo śmierci, potajemnie prowadził dalej formację alumnów, za co został
zesłany do obozu zagłady. Zginął w Oświęcimiu 17 października 1942 r.

12 CZERWCA – BŁ. MARIA KANDYDA OD EUCHARYSTII, ZAKONNICA
Maria Barba urodziła się 16 stycznia 1884 roku w Catanzaro w Kalabrii,
na południu Włoch. Była dziesiątym dzieckiem spośród dwanaściorga rodzeństwa.
Wychowała się w rodzinie głęboko wierzącej. Opiekowała się rodzeństwem, a dzięki
staraniom miejscowych sióstr nauczyła się modlić własnymi słowami. W wieku 9 lat
Pan Bóg obdarzył ją darem medytacji. Największą jej radością po przystąpieniu do
Pierwszej Komunii świętej było pełne uczestniczenie w Eucharystii, przyjmowanie
Chrystusa do serca. Jak tylko mogła, każdego dnia starała się odmawiać cały
różaniec. 2 lipca 1899 roku wzięła udział w obłóczynach krewnej. To wydarzenie
stało się dla niej ważnym doświadczeniem religijnym, punktem zwrotnym. Wówczas,
w piętnastym roku życia, odkryła swoje powołanie do życia zakonnego.
Jednak rodzice na wieść o jej zamiarach stanowczo zaprotestowali. Na przeszkodzie
w realizacji powołania stanęły wydarzenia w rodzinie. W roku 1904 umarł jej ojciec,
w 1911 roku jej 21-letni brat Paweł. W 1910 r., posłuszna kierownikowi duchowemu,
zaczęła pisać swoje Confessione generale (Wyznania ogólne), które kontynuowała do
1918 r. We wrześniu 1910 r. udała się wraz z rodziną na pielgrzymkę do Rzymu
i została przyjęta na audiencji przez papieża św. Piusa X. Śmierć matki w czerwcu
1914 r. wydawała się być zagrożeniem jedności rodziny, zatem obecność Marii, jej
kobiecej ręki wydawała się konieczna.
Maria czekała cierpliwie prawie dwadzieścia lat na to, aby zobaczyć realizujące się w końcu pragnienie.
W czasie tego oczekiwania okazała wielką moc ducha i niezwykłą wierność początkowemu natchnieniu. W tej walce,
która trwała aż do momentu wstąpienia do Karmelu w Ragusie, była wspierana przez szczególny kult Eucharystii.
Widziała w niej tajemnicę sakramentalnej obecności Boga w świecie, konkretny dowód Jego nieskończonej miłości do
człowieka. Wytrwała w powołaniu także dzięki nabożeństwu do Serca Jezusowego, praktyce komunii duchowej
i pobożności maryjnej. Maryja stała się dla niej prawdziwym wzorem życia Eucharystią, bo Ona nosiła w swym łonie Syna
Bożego, którego ustawicznie rodzi w sercach wierzących.
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Ukoronowaniem wierności Marii był dzień 25 września 1919 roku, kiedy to wstąpiła do karmelitanek bosych
w Ragusie. Przyjęła imię Maria Kandyda od Eucharystii. W klasztorze długie godziny spędzała na adoracji Najświętszego
Sakramentu, zwłaszcza w każdy czwartek między godziną 23 a 24. Wiele czasu poświęcała zgłębianiu duchowości
swych świętych poprzedniczek, a zwłaszcza Teresy od Jezusa. W 1924 roku została wybrana na przełożoną klasztoru.
Urząd ten pełniła z krótką przerwą do 1947 roku. W Roku Świętym 1933 zaczęła pisać swoje dzieło na temat
duchowości eucharystycznej.
Zmarła 12 czerwca 1949 roku w Ragusie, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, po kilku miesiącach
cierpień fizycznych. Do grona błogosławionych wprowadził ją św. Jan Paweł II w dniu 21 marca 2004 roku. Papież
powiedział o niej wtedy: "Była prawdziwą mistyczką Eucharystii, z której uczyniła ośrodek jednoczący całą jej egzystencję,
inspirując się tradycją karmelitańską, a zwłaszcza przykładami św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża. Do tego
stopnia zakochała się w Jezusie eucharystycznym, że stale i żarliwie pragnęła być niestrudzoną apostołką Eucharystii.
Jestem pewien, że z nieba bł. Maria Kandyda wciąż pomaga Kościołowi, by coraz większym podziwem i miłością otaczał
tę największą tajemnicę naszej wiary".

12 CZERWCA – ŚW. BENEDYKT MENNI, PREZBITER
Anioł Herkules Menni urodził się w Mediolanie 11 marca 1841 r. Jego
rodzice byli gorliwymi katolikami. W wieku 18 lat podjął się pielęgnowania żołnierzy
rannych w bitwie pod Magentą. Pomagał przy transporcie rannych z dworca
kolejowego w Mediolanie do szpitala bonifratrów, gdzie otaczał ich troskliwą opieką.
Przykład braci oddających się posłudze chorym obudził w nim pragnienie pójścia
w ich ślady.
1 maja 1860 roku wstąpił do zakonu bonifratrów. Dwa tygodnie później
przywdział habit i przyjął imię Benedykt. Rok później złożył śluby proste, a 17 maja
1864 roku - śluby uroczyste. W tym dniu ofiarował się Bogu, wypowiadając słowa:
"Panie, pragnę pracować dla mojego zakonu do ostatniego tchu". Wstąpił do
seminarium duchownego w Lodi, równocześnie pracując w szpitalu i pogłębiając swą
wiedzę medyczną. Święcenia kapłańskie przyjął 14 października 1866 r. w Rzymie.
Papież Pius IX, na wniosek przełożonego generalnego bonifratrów, powierzył
Benedyktowi misję odbudowania zakonu w Hiszpanii, skasowanego tam wskutek
ustaw antykościelnych. Po drodze ojciec Menni zatrzymał się w klasztorach
bonifratrów w Lyonie i Marsylii, odwiedzając tamtejsze szpitale. W kwietniu 1867 r.
dotarł do Barcelony. Nie znał języka, nie posiadał funduszy. Arcybiskup Barcelony
początkowo odnosił się do niego z nieufnością; dopiero z czasem zaczął popierać
jego działania. Już 14 grudnia 1867 r. powstał pierwszy szpitalik dla bezdomnych dzieci, chorych na krzywicę. Z powodu
poważnej choroby o. Benedykt musiał udać się na leczenie do Marsylii. Gdy wrócił do Barcelony, trafił na czas walki
o władzę. Podejrzewany o sympatyzowanie z jedną ze stron konfliktu, znalazł się kilkakrotnie w poważnym
niebezpieczeństwie. Musiał uchodzić do Rzymu. Po kolejnym powrocie do Hiszpanii, został aresztowany w 1872 r. wraz
z jednym ze współbraci. Zwolniono ich pod warunkiem, że natychmiast opuszczą kraj. Benedykt udał się więc znowu do
Marsylii, by tam opiekować się czterema nowicjuszami, również wypędzonymi z Barcelony. Po pewnym czasie wrócili do
Hiszpanii i pełnili posługę na terenach ogarniętych wojną. W lutym 1876 r. zreorganizował szpital w Barcelonie,
a następnie przeniósł się do Madrytu. W pobliskim Ciempozuelos zbudował szpital dla osób chorych psychicznie.
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W kolejnych latach z jego inicjatywy powstały szpitale także w Granadzie, Sewilli, Maladze, Gibraltarze,
Carabanchelu, Alto (w Madrycie), Lizbonie, Telhalu (Portugalia) i Guadalajarze (w Meksyku). W 1884 r. uzyskał od Stolicy
Apostolskiej zgodę na ustanowienie hiszpańsko-amerykańskiej prowincji zakonu bonifratrów. Został wybrany na jej
przełożonego; pełnił ten urząd przez pięć kadencji. W 1903 r., gdy Benedykt złożył urząd prowincjała, istniało
14 założonych przez Benedykta szpitali.
Zakładane przez niego szpitale były jednak przeznaczone jedynie dla mężczyzn. Z czasem z różnych stron
zaczęły napływać prośby o otoczenie opieką także chorych kobiet. Do o. Menniego zgłosiły się dwie młode kobiety
z Granady: Józefina Recio i Maria de las Angustias Jimenez. Chciały poświęcić swe życie opiece nad chorymi. Benedykt
długo się wahał; ostatecznie zaprosił je do Ciempozuelos z myślą o założeniu żeńskiego zgromadzenia zakonnego.
Wkrótce zaczęły przybywać inne kandydatki. 31 maja 1881 r. pierwsze nowicjuszki przywdziały habity, a rok później
złożyły pierwsze śluby. W ten sposób powstało zgromadzenie Sióstr Szpitalnych od Najśw. Serca Pana Jezusa,
zatwierdzone w 1901 r. Następne klasztory żeńskie powstały bardzo szybko; w 1914 było ich już 33.
W 1909 r. Benedykt został mianowany przez Stolicę Apostolską wizytatorem apostolskim, a dwa lata później
- przełożonym generalnym swojego zakonu. 11 czerwca 1912 r. zrezygnował z tego urzędu i zamieszkał w Paryżu.
Zmarł 24 kwietnia 1914 r. w Dinan. Jego ciało przeniesiono do Ciempozuelos i pochowano na miejscowym cmentarzu
wśród braci i sióstr zakonnych. W 1924 r. doczesne szczątki Menniego przeniesiono do kaplicy macierzystego domu
zgromadzenia, które założył. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczęto w 1945 r. 23 czerwca 1985 r. Benedykt Menni
został ogłoszony błogosławionym, a 21 listopada 1999 r. włączony został do grona świętych przez Jana Pawła II.

12 CZERWCA – ŚW. KASPER BERTONI, PREZBITER
Kasper przyszedł na świat w dniu 9 października 1777 roku w Weronie.
W domu rodzinnym panowała religijna atmosfera. Jeszcze w dzieciństwie zmarła nagle
jego młodsza siostra. Pozostał więc jedynym dzieckiem państwa Bertoni. Zdobył
doskonałe wykształcenie pod okiem jezuitów w szkole św. Sebastiana. Poznał wtedy o.
Luisa Fortisa, późniejszego generała jezuitów. W wieku 11 lat przyjął I Komunię św. stało się to początkiem jego drogi prowadzącej do mistycznego zjednoczenia
z Jezusem. Kasper angażował się w działanie Sodalicji Mariańskiej. Pragnął oddać się
na służbę Bogu i drugiemu człowiekowi jako kapłan. W 1791 roku wstąpił do
seminarium duchownego. W trakcie studiów angażował się w działalność
stowarzyszenia sanitariuszy katolickich, opiekujących się chorymi i rannymi
żołnierzami. 20 września 1800 roku przyjął święcenia kapłańskie. Swoje wysiłki jako
kapłan Kasper skoncentrował na młodzieży. Zorganizował dla niej Hufiec Maryjny, który
w krótkim czasie zaowocował nowymi grupami w wielu miastach Francji. W 1810 roku
został ojcem duchownym w seminarium. Jego zadaniem była opieka i formowanie
młodych kandydatów do kapłaństwa. Wypełniał swe obowiązki gorliwie i z wielkim
oddaniem.
W 1816 roku założył zgromadzenie stygmatynów św. Franciszka, oparte na
regule św. Ignacego Loyoli. Przyszli członkowie mieli się rekrutować z szeregów gimnazjalistów, uczących się
w bezpłatnej szkole dla ubogich chłopców, którą założył Kasper. Wtedy też na jego drodze pojawiła się markiza
Leopoldyna Naudet, z którą założył zgromadzenie sióstr Świętej Rodziny, i bł. Magdalena z Canossy, której pomagał
założyć zgromadzenie Córek Bożej Miłości. Był też doradcą i przyjacielem innych zakonodawczyń i zakonodawców:
Teodora Campostrini, A. Rossiniego-Serbatiego, M. Cavanisa, G. Benaglia. Pan Bóg prowadził go i doświadczał. Przez
prawie 20 lat cierpiał na poważną chorobę.
Dla Kaspra oczywistym było, że wyrzeczenie się siebie jest podstawą spotkania z Bogiem. Takiej postawie
dał świadectwo całym swoim życiem. Zmarł 12 czerwca 1853 roku, w swej rodzinnej Weronie. Do grona błogosławionych
wprowadził ks. Kaspra papież Paweł VI w dniu 1 listopada 1975 roku, a w poczet świętych zaliczył go św. Jan Paweł II
w dniu 1 listopada 1989 roku.

12 CZERWCA – ŚW. LEON III, PAPIEŻ
Leon był Rzymianinem, synem Azupiusza. Pochodził ze skromnej rodziny.
Już od młodości poświęcił się służbie Bożej w szeregach kleru rzymskiego. Został
wybrany papieżem po Hadrianie I (772-795) w dniu 27 grudnia 795 roku. Panował
przez 21 lat. Początki jego rządów były wręcz krytyczne. W Rzymie powstały
przeciwko niemu zamieszki. Doszło do tego, że w czasie procesji znieważono go,
a nawet powalono go na ziemię (799). Papież nie miał innego wyjścia, jak oprzeć się
na Karolu Wielkim, od roku 768 królu Franków, a od roku 774 także królu
Longobardów. Zaraz po swoim wyborze przesłał mu protokół ze swojej elekcji, klucze
od grobu św. Piotra i chorągiew miasta Rzymu na znak, że oddaje mu państwo
kościelne pod opiekę. Poszedł nawet dalej: wysłał do Karola petycję, by przysłał
swojego delegata, aby ten odebrał od senatu rzymskiego przysięgę na wierność.
Karol Wielki odpowiedział listem stwierdzającym, że jest gotów stanąć w obronie
papieża przeciwko wszystkim jego wrogom. Jako swojego delegata Karol wysłał
opata Angilberta. Kiedy więc w Rzymie wybuchły ponowne zamieszki i uwięziono papieża, ten wezwał na pomoc Karola.
Karol przybył do Rzymu w roku 800 i surowo ukarał burzycieli. W podzięce za to papież w samo święto Bożego
Narodzenia w czasie uroczystej celebry ogłosił króla Franków cesarzem rzymskim, dokonał też jego koronacji. Akt ten
nadawał Karolowi jako cesarzowi prymat nad wszystkimi władcami Europy. Papieżowi zaś dawał pierwszeństwo nad
wszystkimi metropolitami Europy, którzy dokonywali koronacji królów. Odtąd każdy nowy cesarz udawał się po koronę do
Rzymu. Akt koronacji odbywał się w uroczystość Bożego Narodzenia.
Leon III okazał się nie tylko wytrawnym taktykiem politycznym, ale także gorliwym pasterzem powierzonej
sobie owczarni. Zajął się ze szczególną troską ludnością ubogą. Bronił czystości nauki katolickiej. W tym czasie powstała
herezja adopcjonizmu. Szerzyli ją biskupi Hiszpanii: Feliks i Elipandus. Głosili oni, że Jezus Chrystus nie był naturalnym
Synem Bożym, ale synem przybranym, adoptowanym. Na interwencję papieża cesarz Karol Wielki wezwał obu biskupów
do Akwizgranu, gdzie odbyła się wielka dysputa teologiczna, w której naukę Kościoła co do zaatakowanej prawdy
wyjaśnił i obronił bł. Alkuin.
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Herezjarchowie zostali zmuszeni do wyrzeczenia się błędu. Niemniej stanowczo odpierał Leon III zarzut
Greków, że łacinnicy odstąpili od prawowiernej nauki odnośnie do pochodzenia Ducha Świętego. Podczas zwołanych
w tej sprawie synodów sprawę dogmatycznie wyjaśniono i uzasadniono. Właśnie w tej materii bł. Alkuin wydał osobną
teologiczną rozprawę
Leon III wyróżnił się także jako doskonały administrator. Odbudował wiele kościołów w Rzymie i umocnił go
murem. Wystawił wiele nowych gmachów, wprowadził ład w urzędach. Po tak pracowitym pontyfikacie Leon III odszedł
do wieczności 12 czerwca 816 roku. W roku 1673 dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów został włączony do
Martyrologium Rzymskiego.

12 CZERWCA – ŚW. ONUFRY WIELKI, PUSTELNIK
Onufry (z gr. "pasterz osłów") żył w Egipcie na przełomie IV
i V wieku. Po zakończeniu edukacji w klasztorze w Hermopolis, przez
ponad 60 lat przebywał samotnie na pustyni w pobliżu Tebaidy. Jest
przedstawicielem wielkich pustelników pierwszych wieków. Jak
św. Paweł z Teb, pierwszy pustelnik, całe swoje życie spędził samotnie
na pustkowiu. Podobnie jak św. Pawła Pustelnika odkrył i wsławił św.
Antoni, tak św. Onufrego odkrył św. Pafnucy. Według podania, całym
okryciem Onufrego były długie włosy i broda sięgająca do kolan. Św.
Pafnucy podaje w historii Onufrego legendę, że Onufrego żywił
codziennie anioł, a w każdą niedzielę przynosił mu Komunię świętą.
Na ręku św. Pafnucego Onufry, jako starzec, oddał Bogu
ducha. Według liturgii greckiej śmierć Onufrego miała miejsce
12 czerwca. Rok jest nieznany. Było to jednak zapewne w wieku IV,
gdyż datę śmierci św. Pafnucego zwykło się podawać w roku 380. Kult
św. Onufrego bardzo rozpowszechnił się na Wschodzie.
W Konstantynopolu miał on dwie kaplice, wystawione ku
jego czci. Także w Rzymie ku czci Onufrego wystawiono kościół.
Obecnie jego relikwie spoczywają w Sutera, na Sycylii. Jest patronem
mnichów, dorożkarzy, pielgrzymów, tkaczy. Szczególnie czczony jest
w Kościołach Wschodu.
W ikonografii św. Onufrego przedstawia się z długimi
włosami i brodą. Jego atrybutami są: anioł z hostią, czaszka, grota przy
źródle, dwa lwy kopiące mu dół, korona, kruk z chlebem w dziobie,
krzyż w dłoni; duży, stojący krzyż, łańcuch wokół go opasujący.

13 CZERWCA – ŚW. ANTONI Z PADWY, PREZBITER I DOKTOR
KOŚCIOŁA
Ferdynand Bulonne urodził się w Lizbonie w 1195 r. Pomiędzy 15. a 20.
rokiem życia wstąpił do Kanoników Regularnych św. Augustyna, którzy mieli swój
klasztor na przedmieściu Lizbony. Spędził tam dwa lata, po czym przeniósł się do
klasztoru w Coimbrze, które to miasto, obok Lizbony, było drugim, najważniejszym
ośrodkiem życia religijnego i kulturalnego kraju. Tam zdobył gruntowne wykształcenie
teologiczne i w roku 1219 otrzymał święcenia kapłańskie.
W rok potem Ferdynand był świadkiem pogrzebu pięciu franciszkanów
zamordowanych przez mahometan w Maroko. Przy tej okazji po raz pierwszy usłyszał
o duchowych synach św. Franciszka z Asyżu i natychmiast wstąpił do nich w Olivanez,
gdzie osiedlili się przy kościółku św. Antoniego Pustelnika. Z tej okazji Ferdynand
zmienił swoje imię na Antoni. Zapalony duchem męczeńskiej ofiary, postanowił udać
się do Afryki, by tam oddać swoje życie dla Chrystusa. Jednak plany Boże były inne.
Antoni zachorował śmiertelnie i musiał wracać do ojczyzny. Jednakże na Morzu
Śródziemnym zastała go burza i zapędziła jego statek na Sycylię. W roku 1221
odbywała się w Asyżu kapituła generalna nowego zakonu. Antoni udał się tam
i spotkał się ze św. Franciszkiem (+ 1226). Po skończonej kapitule oddał się pod
władzę brata Gracjana, prowincjała Emilii i Romanii, który mu wyznaczył erem
w Montepaolo w pobliżu Forli. Czas tam spędzony Antoni wykorzystał na pogłębienie
życia wewnętrznego i dla swoich studiów. Ze szczególnym zamiłowaniem zagłębiał się w Pismo święte. Równocześnie
udzielał pomocy duszpasterskiej i kaznodziejskiej. Sława jego kazań dotarła niebawem do brata Eliasza, następcy
św. Franciszka. Ten ustanowił go generalnym kaznodzieją zakonu.
Odtąd Antoni przemierzał miasta i wioski, nawołując do poprawy życia i pokuty. Dar wymowy, jego niezwykle
obrazowy i plastyczny język, ascetyczna postawa, żar i towarzyszące mu cuda gromadziły przy nim tak wielkie tłumy, że
musiał głosić kazania na placach, gdyż żaden kościół nie mógł pomieścić słuchaczy. W latach 1225-1227 udał się
z kazaniami do południowej Francji, gdzie z całą mocą zwalczał szerzącą się tam herezję katarów (albigensów). Kiedy
powrócił do Italii, na kapitule generalnej został wybrany ministrem (prowincjałem) Emilii i Mediolanu.

13 CZERWCA – ŚW. ANTONI Z PADWY, PREZBITER I DOKTOR
KOŚCIOŁA
W tym czasie napisał Kazania niedzielne. W roku 1228 udał się do Rzymu, by
załatwić pilne sprawy swojej prowincji. Z tej okazji papież Grzegorz IX zaprosił go
z okolicznościowym kazaniem. Wywarło ono na papieżu tak silne wrażenie, że
nazwał Antoniego "Arką Testamentu". Papież polecił mu wówczas, by wygłaszał
kazania do tłumów pielgrzymów, którzy przybywali do Rzymu. Na prośbę kardynała
Ostii Antoni napisał Kazania na święta. Wygłosił tam także kazania wielkopostne.
Po powrocie do swojej prowincji udał się do Werony, gdzie władcą był
znany z okrucieństw i tyranii książę Ezelin III. Był on zwolennikiem cesarza
i w sposób szczególnie okrutny mścił się na zwolennikach papieża. Do niego wtedy
należała także Padwa. Antoni wiedział, że naraża własne życie, miał jednak odwagę
powiedzieć władcy prawdę. Ku zdumieniu wszystkich tyran nie śmiał go tknąć
i wypuścił cało. Antoni obdarzony był wieloma charyzmatami - miał dar bilokacji,
czytania w ludzkich sumieniach, proroctwa. Wykładał filozofię na uniwersytecie
w Bolonii. W roku 1230 na kapitule generalnej zrzekł się urzędu prowincjała
(ministra) i udał się do Padwy. Był zupełnie wycieńczony, zachorował na wodną
puchlinę. Opadając z sił, zatrzymał się w klasztorku w Arcella, gdzie przy śpiewie O gloriosa Virginum wieczorem
w piątek, 13 czerwca 1231 roku, oddał Bogu ducha mając zaledwie 36 lat.
Jego pogrzeb był wielką manifestacją. Pochowano go w Padwie w kościółku Matki Bożej. W niecały rok
później, 30 maja 1232 roku, papież Grzegorz IX zaliczył go w poczet świętych. O tak rychłej kanonizacji zadecydowały
rozliczne cuda i łaski, jakich wierni doznawali na grobie św. Antoniego. Komisja papieska stwierdziła w tak krótkim
czasie 5 uzdrowień z paraliżu, 7 wypadków przywrócenia niewidomym wzroku, 3 głuchym słuchu, 2 niemym mowy,
uzdrowienie 2 epileptyków i 2 wypadki wskrzeszenia umarłych. Kult św. Antoniego rozszedł się po całym świecie bardzo
szybko. Grzegorz IX bullą Cum iudicat w 1233 roku wyznaczył dzień jego dorocznej pamiątki na 13 czerwca. Sykstus V
w 1586 r. włączył jego święto do kalendarza powszechnego Kościoła. Na życzenie króla Hiszpanii Filipa V Innocenty XIII
w roku 1722 ustanowił 13 czerwca świętem dla całej Hiszpanii i podległej jej wówczas Ameryki Południowej. W Padwie
zainicjowano praktykę czczenia w każdy piątek śmierci św. Antoniego i we wtorek jego pogrzebu. W 1946 r. Pius XII
ogłosił go doktorem Kościoła.

13 CZERWCA – ŚW. ANTONI Z PADWY, PREZBITER
I DOKTOR KOŚCIOŁA
Św. Antoni Padewski jest patronem zakonów: franciszkanów, antoninek oraz wielu bractw; Padwy, Lizbony,
Padeborn, Splitu; dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, ubogich, podróżnych, ludzi i rzeczy zaginionych.
Na miejscu grobu św. Antoniego - Il Santo - wznosi się potężna bazylika, jedno z najbardziej popularnych sanktuariów
w Europie. Przeprowadzone w 1981 r. badania szczątków Świętego ustaliły, że miał 190 cm wzrostu, pociągłą twarz
i ciemnobrązowe włosy. Na kolanach wykryto cienkie pęknięcia, spowodowane zapewne długim klęczeniem.
W ikonografii św. Antoni przedstawiany jest w habicie franciszkańskim; nieraz głosi kazanie, czasami trzyma
Dziecię Jezus, które mu się według legendy ukazało (podobnie jedynie legendą jest jego kazanie do ryb czy zniewolenie
muła, żeby oddał cześć Najświętszemu Sakramentowi, by w ten sposób zawstydzić heretyka). Jego atrybutami są:
księga, lilia, serce, ogień - symbol gorliwości, bochen chleba, osioł, ryba.

14 CZERWCA – BŁ. GERARD Z CLAIRVAUX, MNICH
Gerard był starszym bratem św. Bernarda z Clairvaux (+ 1153).
Szykował się do stanu rycerskiego. Gdy Bernard zdecydował się obrać stan
zakonny, usiłował odwieść go od tego zamiaru. Bernard przepowiedział mu
wtedy dzień, w którym cierpienie rozjaśni jego umysł, a cios zadany
włócznią sprawi, że braterska rada poprzez ranę dotrze w głąb serca.
W kilka dni później przy obleganiu zamku w Grancey Gerard odniósł ranę
i dostał się do niewoli. Gdy ozdrowiał, przyłączył się do braci, którzy byli już
w Cîteaux. W roku 1115 należał do grupy, która zakładała opactwo
w Clairvaux. Troszczył się w nim m.in. o murarkę, kowalstwo, ogród
i warzywnik. Bernard powierzał mu następnie sprawy bardziej delikatne
i chętnie zabierał go z sobą. Jeździł m.in. do Rzymu, gdy Innocenty II
wezwał wielkiego reformatora do siebie.
Gdy wracali, Gerard zachorował w Viterbo, ale dzięki modlitwie
Bernarda powrócił do zdrowia. Na nowo zapadł na zdrowiu w Clairvaux.
Intonując psalm 148, zmarł 13 października 1138 r. Bernard, nie mogąc
powstrzymać żalu, napisał wówczas mowę, która należy do
najpiękniejszych stronic Doktora Miodopłynnego.
Cystersi czcili zawsze Gerarda jako błogosławionego. Kult
zaaprobowano w roku 1702.

14 CZERWCA – BŁ. MICHAŁ KOZAL, BISKUP I MĘCZENNIK
Michał Kozal urodził się 25 września 1893 r. w Nowym Folwarku pod
Krotoszynem. Był synem Jana, oficjalisty dworskiego, i Marianny z Płaczków. Po
ukończeniu szkoły podstawowej, a później gimnazjum w Krotoszynie, wstąpił w 1914
roku do seminarium duchownego w Poznaniu, gdzie ukończył tzw. kurs teoretyczny.
Ostatni rok studiów, zwany praktycznym, ukończył w Gnieźnie. Tam też otrzymał
święcenia kapłańskie w dniu 23 lutego 1918 roku. Planował, że podejmie studia
specjalistyczne, ale po nagłej śmierci ojca musiał zapewnić utrzymanie matce i siostrze.
Był wikariuszem w różnych parafiach. Odznaczał się gorliwością w prowadzeniu
katechizacji, wiele godzin spędzał w konfesjonale, z radością głosił Słowo Boże, dużo się
modlił. Był wyrozumiały, uczynny i miłosierny wobec wiernych.
W uznaniu dla jego gorliwej posługi kapłańskiej i wiedzy zdobytej dzięki
samokształceniu, kardynał August Hlond mianował go w 1927 ojcem duchownym
seminarium w Gnieźnie. Okazał się doskonałym przewodnikiem sumień przyszłych
kapłanów. Alumni powszechnie uważali go za świętego męża. Dwa lata później został
powołany na stanowisko rektora seminarium. Obowiązki pełnił do roku 1939, kiedy Pius
XI mianował go biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej i biskupem tytularnym
Lappy (na Krecie). Konsekrację biskupią otrzymał 13 sierpnia 1939 roku z rąk księdza
biskupa Karola Radońskiego w katedrze włocławskiej.
We wrześniu 1939 roku nie opuścił swojej diecezji, którą zarządzał po
wyjeździe z kraju biskupa diecezjalnego. Jego nieustraszona, pełna poświęcenia
postawa stała się wzorem zarówno dla duchowieństwa, jak i dla ludzi świeckich. Niemcy
aresztowali go 7 listopada 1939 roku. Najpierw wraz z alumnami seminarium i kapłanami został osadzony w więzieniu
we Włocławku. Od stycznia 1940 r. do 3 kwietnia 1941 r. internowano go w klasztorze księży salezjanów w Lądzie nad
Wartą. Po wywiezieniu z Lądu, więziony był w obozach w Inowrocławiu, Poznaniu, Berlinie, Halle, Weimarze
i Norymberdze. Wszędzie ze względu na swoją niezłomną postawę, rozmodlenie i gorliwość kapłańską doznawał
szczególnych upokorzeń i prześladowań.

14 CZERWCA – BŁ. MICHAŁ KOZAL, BISKUP I MĘCZENNIK
Od lipca 1941 roku był więźniem obozu w Dachau, gdzie tak jak inni kapłani pracował ponad siły.
Doświadczał tu wyrafinowanych szykan, ciesząc się w duchu, że "stał się godnym cierpieć zelżywości dla imienia
Jezusowego". Chociaż sam był głodny i nieraz opuszczały go siły, dzielił się swoimi racjami żywnościowymi ze słabszymi
od siebie, potrafił oddać ostatni kęs chleba klerykom. Odważnie niósł posługę duchową chorym i umierającym,
a zwłaszcza kapłanom. W styczniu 1943 roku ciężko zachorował na tyfus; gdy był już zupełnie wycieńczony, przeniesiono
go na osobny "rewir".
26 stycznia 1943 roku został uśmiercony zastrzykiem z fenolu. Umarł w zjednoczeniu z Chrystusem
ukrzyżowanym. Mimo prób ocalenia jego ciała przez więźniów, zostało ono spalone w krematorium. Po bohaterskiej
śmierci sława świętości biskupa Kozala utrwaliła się wśród duchowieństwa i wiernych, którzy prosili Boga o łaski za jego
wstawiennictwem. Zaraz po wojnie zaczęto zabiegać o beatyfikację. Św. Jan Paweł II podczas uroczystej Mszy świętej
14 czerwca 1987 roku w Warszawie przed Pałacem Kultury i Nauki - zamykającej II Krajowy Kongres Eucharystyczny dokonał beatyfikacji biskupa Michała Kozala. Papież powiedział w homilii: "Tę miłość, którą Chrystus mu objawił, biskup
Kozal przyjął w całej pełni jej wymagań. Nie cofnął się nawet przed tym najtrudniejszym: «Miłujcie waszych nieprzyjaciół»
(Mt 5, 44). Niech będzie jednym jeszcze patronem naszych trudnych czasów, pełnych napięcia, nieprzyjaźni i konfliktów.
Niech będzie wobec współczesnych i przyszłych pokoleń świadkiem tego, jak wielka jest moc łaski Pana naszego Jezusa
Chrystusa - Tego, który «do końca umiłował»".
W ikonografii bł. Michał przedstawiany jest w stroju biskupim lub w pasiaku więziennym. Jego atrybutami
są: mitra, fioletowy trójkąt i numer obozowy 24544.

14 CZERWCA – ELIZEUSZ, PROROK
Elizeusz to jeden z proroków Starego Testamentu. Był synem
zamożnego wieśniaka, Szafata, który posiadał co najmniej dwanaście par wołów.
Abel-Meholah, skąd pochodził, Euzebiusz i inni utożsamiali z Tell-Abu Sifri,
położonym na zachodnim brzegu Jordanu. Żył w IX wieku przed Chrystusem. Około
roku 860 przed Chrystusem Eliasz wezwał go do swego boku. Elizeusz był
początkowo jego sługą. Potem, jak nam to opisuje 2 Krl 2, przejął po nim sukcesję.
Gdy Eliasz był zabierany do nieba, upadł jego płaszcz. Elizeusz wówczas go podjął,
otrzymując siłę i dar prorocki Eliasza. Stało się to za panowania Ochozjasza.
Wkrótce Elizeusz towarzyszy już wyprawie przeciw Moabowi. Dynastii Achaba nie
sprzyja, popiera natomiast Jehu, za którego panowania jego znaczenie wzrosło.
Podobnie działo się za Joachaza (814-798 przed Chr.). Zmarł w czasie rządów
Joasza, a więc na początku VIII stulecia.
W Drugiej Księdze Królewskiej, w rozdziałach 2-13, znajdujemy liczne
relacje o jego czynach. Nie zebrano ich w porządku chronologicznym i nie posiadają
jednolitego charakteru. Ukazuje się w nich nade wszystko jako cudotwórca - i to
cudotwórca, o którym, gdyby nie epizod z niedźwiedziami rozszarpującymi dzieci (2 Krl 2, 23-24), można by powiedzieć
słowami Ewangelii, że "przeszedł, dobrze czyniąc". Jest doradcą królów. Jorama podtrzymuje moralnie w czasie wojny
z Syrią. Interweniuje, aby wynieść na tron Jehu, choć nie namaszcza go sam na króla. W czasie klęsk za Joasza jest
duszą patriotycznego oporu; Joasz zwie go nawet swym ojcem. Ów patriotyzm w sposób ścisły łączy z żarliwym
jahwizmem. Jest świadom jego uniwersalistycznego znaczenia. W duchu tego uniwersalizmu wytycza szlaki, na które
wstąpi potem prorok Amos.
W pamięci pokoleń przetrwał przede wszystkim dzięki swej mocy cudotwórczej. Płaszczem Eliasza uderzył
wody Jordanu, które rozstąpiły się na ten znak. Uczynił zdatnymi do picia wody źródła jerychońskiego. Ocalił od śmierci
na pustyni wojsko izraelskie, gdy pomodlił się i wytrysnęła dla nich woda. Uchronił od śmierci głodowej biedną wdowę
w Sarepcie przez cudowne rozmnożenie oliwy w naczyniu.
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Szunamitka, która okazała mu pomoc, otrzymała w darze syna, a kiedy ten umarł, Elizeusz wskrzesił go z martwych.
Syryjski dowódca Naaman został przez Elizeusza oczyszczony z trądu. Dzięki swojej modlitwie dokonał wiele innych
spektakularnych cudów. Jego niezwykłe czyny będą fascynować wielu. Znajdą też swe echa w chrześcijańskiej literaturze
hagiograficznej, poniekąd również w legendzie o relikwiach proroka, przenoszonych do Aleksandrii czy Rawenny. Trafia
do chrześcijańskich kalendarzy. Grecy umieścili go tam osobno pod dniem 14 czerwca oraz razem z innymi prorokami
pod dniem 20 lipca. Natomiast Martyrologium Rzymskie wspomina go - z powołaniem się na św. Hieronima –
w pierwszym z tych terminów.
Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego (nr 61), "patriarchowie i prorocy oraz inne postacie Starego
Testamentu byli i zawsze będą czczeni jako święci we wszystkich tradycjach liturgicznych Kościoła". Najbardziej znanymi
postaciami Starego Testamentu, uznawanymi za osoby święte, są - oprócz Elizeusza - także Abraham, Mojżesz, Dawid
i Eliasz, ponadto często również Adam i Ewa.

14 CZERWCA – ŚW. METODY WYZNAWCA, PATRIARCHA
Metody urodził się w 797 r. w Syrakuzach na Sycylii w zamożnej rodzinie.
Wcześnie wstąpił do zakonu. Wybudował klasztor na wyspie Chios. Wezwany przez
ówczesnego patriarchę Konstantynopola, św. Nicefora, był wkrótce świadkiem jego
wygnania. Szerzyła się wówczas herezja tzw. ikonoklastów (obrazoburców), którzy
mając za sobą cesarza Leona V Armeńczyka, prześladowali czcicieli ikon. Metody
został wysłany do Rzymu, aby powiadomić o tym papieża. Po powrocie uwięziono go,
poddano chłoście i zesłano na 7 lat na wyspę Antigoni na Morzu Czarnym.
W roku 842, kiedy objęła tron cesarzowa Teodora, wezwała Metodego
z wygnania i powołała go na stolicę patriarchy. Wtedy Metody zwołał sobór, który
w pełni potwierdził prawo oddawania czci świętym obrazom. Do pomocy zaprosił św.
Symeona z Lesbos i św. Michała Sincello. Żył w wielkiej przyjaźni ze świętymi:
Naukracjuszem i Teofanem Grapto. Dla wynagrodzenia Matce Bożej za zniewagi,
wyrządzone Jej wizerunkom, sprowadził z Rzymu szereg obrazów i urządził z nimi
wielką procesję po ulicach Konstantynopola. Sprowadził z wygnania relikwie
św. Teodora Studyty i św. Józefa, jego brata. Na metropolitalną stolicę do Nikomedii
przeznaczył św. Teofilakta. Biskupów i przełożonych klasztorów oraz kapłanów, którzy ulękli się cesarza i opowiedzieli
się za wyrzuceniem z kościołów relikwii i obrazów świętych, deponował. Dla Kościoła Wschodniego ustanowił doroczne
"święto prawowierności".
W przeczuciu bliskiej śmierci wydał list, w którym przebaczył wszystkim swoim wrogom i prosił
o przebaczenie tych, którym mimowolnie wyrządził jakąś krzywdę. Zmarł 14 czerwca 847 r., mając 50 lat. Jego ciało
pochowano w kościele Dwunastu Apostołów. Focjusz ułożył ku jego czci hymn. Metody zostawił po sobie wiele pism.
Wśród nich: Historię prawa Kościoła greckiego, Żywot św. Mikołaja, Żywot św. Teodora Studyty, kazania i hymny.
W ikonografii przedstawiany jest w liturgicznych szatach biskupich jako starszy mężczyzna z niedługą,
kasztanową brodą. Prawą dłonią błogosławi, w lewej trzyma ikonę Chrystusa.

15 CZERWCA – BŁ. JOLENTA, KSIĘŻNA, ZAKONNICA
Węgierskie imię Jolenta (Johelet) jest tylko jedno w wykazach
hagiograficznych. Otrzymała to imię zapewne dla pamięci ciotki, królowej
aragońskiej (+ 1251). Sama Błogosławiona była najczęściej jednak nazywana za
życia Heleną. Według Jana Długosza imię Helena mieli nadać Jolencie Polacy,
a księżna chętnie je przyjęła.
Jolenta urodziła się w 1244 r. w Ostrzyhomiu jako ósme z rzędu dziecko
węgierskiego króla Beli IV i Marii z cesarskiego rodu Laskarisów. Z jej najbliższej
rodziny aż 4 osoby dostąpiły chwały ołtarzy: obie jej siostry - św. Kinga i św.
Małgorzata Węgierska, ciotka - św. Elżbieta i stryjenka - bł. Salomea.
Ówczesnym zwyczajem jako kilkuletnia dziewczynka Jolenta przybyła do Krakowa na
dwór swej siostry, św. Kingi, żony Bolesława Wstydliwego, i tu się wychowywała. Bela
IV miał bowiem w planie wydać ją za kogoś z książąt piastowskich. W 1256 r.
zaręczył się z Jolentą książę kaliski, Bolesław. Miała wówczas 12 lat, podczas gdy
książę liczył wówczas lat 35. Uroczysty ślub odbył się jednak dopiero dwa lata
później za specjalną dyspensą papieską, gdy Jolenta miała lat 14. Ślubu udzielił
biskup krakowski, Prandota. Z małżeństwa tego urodziły się trzy córki: Jadwiga,
Elżbieta i Anna.
Jolenta była wzorową żoną i matką. Swoją postawą wywierała wielki wpływ na otoczenie. W życie domowe
wprowadziła klimat ładu, spokoju, szczerej pobożności i miłości. Wpływ księżnej tak dalece udzielił się mężowi, że
potomność nadała mu przydomek Pobożnego. Jednak o jej udziale w zręcznej polityce męża wiadomości nie mamy.
W roku 1257 zmarł książę Wielkopolski, Przemysł I, i prawem spadku cały ten obszar przeszedł pod panowanie
Bolesława. Kochający książę Bolesław wciągał do swoich rządów także bł. Jolentę. W dokumentach podpisuje się nieraz
sformułowaniem "umiłowana małżonka, pani Jolenta". Książę okazał się nie tylko doskonałym organizatorem
i administratorem książęcych dzielnic kaliskiej i wielkopolskiej, ale również dobrym opiekunem Kościoła. Sprowadził
franciszkanów do Kalisza, Gniezna, Obornik, Pyzdr i Śremu; uposażył w trzy wsie klaryski w Zawichoście, gdzie ksienią
była wówczas bł. Salomea; powiększył także uposażenie cystersek w Ołoboku i benedyktynów w Mogilnie. Czynił to nie
bez udziału żony. Jolenta chętnie opiekowała się także biednymi i chorymi.

15 CZERWCA – BŁ. JOLENTA, KSIĘŻNA, ZAKONNICA
Po śmierci męża w kwietniu 1279 r. i szwagra, męża św. Kingi, Bolesława Wstydliwego, zwolniona już od
obowiązków rodzinnych, postanowiła oddać się wyłącznie zbawieniu własnej duszy. Wraz z siostrą Kingą wstąpiła do
klasztoru klarysek w Starym Sączu. Po śmierci Kingi przeniosła się w 1284 r. do klarysek w Gnieźnie. Nie wiemy, czy
piastowała urząd ksieni (przełożonej), czy też wolała zostać zwykłą siostrą. Nekrolog z Lądu podaje jako datę jej śmierci
w opinii świętości dzień 17 czerwca 1298 roku. Jej grób zasłynął wkrótce łaskami i cudami i stał się miejscem
pielgrzymek.
Jolenta musiała jednak długo czekać na swojego hagiografa. Dopiero w roku 1631 prymas polski, Jan
Wężyk, wyznaczył komisję kanoniczną dla kościelnego procesu. Wtedy też dokonano otwarcia jej grobowca i przełożenia
jej śmiertelnych szczątków do nowej trumienki. Zaczęto prowadzić księgę łask. Pierwszy żywot Jolenty ukazał się dopiero
w roku 1723. W 1775 r. generał franciszkanów wyznaczył osobnego prokuratora dla sprawy tej beatyfikacji w osobie
o. Franciszka Cybulskiego. Napisał on i ogłosił drukiem Życie i cuda wielkiej sługi Bożej Jolenty. Równocześnie król
Stanisław August Poniatowski wniósł do Rzymu prośbę o formalną beatyfikację. Odbyła się ona 14 czerwca 1827 r. Leon
XII wyznaczył na dzień święta Jolenty 17 czerwca (obecnie - 15 czerwca). Na skutek trudności, jakie stawiał ówczesny
rząd pruski, uroczystości beatyfikacyjne mogły się odbyć w Wielkopolsce dopiero w roku 1834. Z tej okazji relikwie
bł. Jolenty przeniesiono do kaplicy klarysek.
Jolenta jest patronką archidiecezji gnieźnieńskiej oraz miasta Kalisza. W ikonografii bł. Jolenta
przedstawiana jest w habicie klaryski. Czasami klęczy obok św. Kingi.

15 CZERWCA – ŚW. BERNARD Z METHON, ZAKONNIK
Bernard (nazywany Bernardem z Menthon, z Aosty lub z Mont-Joux) urodził
się około roku 996 w Menthon w Saubadii (południowo-wschodnia Francja), w rodzinie
szlacheckiej. Był krewnym burgundzkiej królowej Ermengardy. Po studiach w Paryżu,
gdzie zgłębiał filozofię i prawo, przybył do doliny Aosty w diecezji Novara (Piemont
w północno-zachodnich Włoszech). Był archidiakonem. Podejmował działalność
charytatywną wśród górali oraz pielgrzymów. W Alpach założył dwa schroniska na
przełęczach, zwane od jego imienia Wielkim i Małym Bernardem (około roku 1050).
Schroniska w tych niebezpiecznych miejscach służyły przedostającym się przez Alpy
w pobliżu Mont Joux podróżnym, wśród których było wielu pielgrzymów. Zakonnicy
otoczyli wędrowców opieką. Pomagały im specjalnie szkolone psy, nazwane od
opiekunów bernardynami.
Wiosną 1081 r. Bernard udał się do Pawii, by podjąć się mediacji między
cesarzem Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII. W drodze powrotnej zmarł
w Novara 15 czerwca 1081 r. Jego relikwie spoczywają w katedrze w Novara. Jest
patronem alpinistów i górali alpejskich, turystów, narciarzy i ratowników górskich.
Czczony był w Piemoncie już w XII w. Został ogłoszony świętym w 1123 r. przez biskupa
Ryszarda z Novary. Oficjalnie do martyrologium rzymskiego wpisał go papież Innocenty
XI w 1681 r. Pius XI w roku 1923 wydał list apostolski o kulcie św. Bernarda.
W ikonografii przedstawia się św. Bernarda w habicie benedyktyńskim. Jego atrybutami są: krzyż w kształcie
laski, laska alpejska, pies bernardyński, narty, toporek, szatan w łańcuchach lub o czterech głowach.

15 CZERWCA – ŚW. MARIA MICHALINA OD NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU, DZIEWICA
Michaela Desmaisieres y López Dicastillo urodziła się 1 stycznia 1809 r.
w Madrycie w zamożnej, szlacheckiej rodzinie. Od młodości poświęciła się działalności
charytatywnej, zwłaszcza wśród chorych. Miała talenty artystyczne - chętnie malowała
i grała na harfie. Podczas epidemii cholery w 1834 r. w Guadalajarze służyła pomocą
cierpiącym. Pomagała także w szpitalu San Juan de Dios w Madrycie; tu zetknęła się
z ofiarami prostytucji. Dostrzegając, że często taki sposób życia kobiet wynika z ich
ubóstwa i braku wykształcenia, postanowiła temu zaradzić.
W tym celu 21 kwietnia 1845 r. otworzyła szkołę z internatem,
przeznaczoną dla kobiet porzucających prostytucję. Szkoła zaczęła się bardzo szybko
rozrastać. W 1847 r., po odprawieniu rekolekcji, otrzymała szczególną łaskę mistyczną;
od tej pory jej życie koncentrowało się wokół Eucharystii. Wiara w rzeczywistą obecność
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie prowadziła ją do niezachwianej pewności, że
o cokolwiek będzie Chrystusa prosić - otrzyma. za radą kierownika duchowego, jezuity
o. Jose Eduardo Rodrigueza, Michaela postanowiła założyć nowe zgromadzenie zakonne dla wspierania kobiet.
1 marca 1856 r. powstało zgromadzenie Sióstr Służebnic Adoratorek Najświętszego Sakramentu i Miłosierdzia.
W kwietniu 1858 r. zgromadzenie zostało zatwierdzone przez biskupa Toledo, a Maria została wybrana jego przełożoną
generalną. Przyjęła imię Marii Michaliny od Najświętszego Sakramentu. Wkrótce domy nowego zgromadzenia powstały
w Saragossie, Walencji, Barcelonie, Burgos, Pinto i Santander. Ostateczne zatwierdzenie zgromadzenia nastąpiło
w 1866 r. W konstytucjach matka Michalina zapisała dwa istotne zadania dla sióstr: nieustającą adorację
Najświętszego Sakramentu oraz troskę o ubogie kobiety. Zgromadzenie zyskało także opiekę ze strony królowej Izabelli
II, która po spotkaniu z matką Michaelą udzieliła jej hojnego wsparcia.
Od 1857 r. jej spowiednikiem został św. Antoni Maria Claret. Podczas kolejnej epidemii cholery w Walencji
zachorowała; zmarła w 24 sierpnia 1865 r. Pozostawiła po sobie bogatą korespondencję, a także rozmaite zapiski
z podróży i rekolekcji oraz autobiografię. Proces beatyfikacyjny rozpoczęto w 1889 r. Dwa lata później jej szczątki
przeniesiono z cmentarza do domu założonego przez nią zgromadzenia i umieszczono w odpowiednim sarkofagu.
Beatyfikacji Marii Michaeli dokonał 7 czerwca 1925 r. papież Pius XI; on też kanonizował ją 4 marca 1934 r.

15 CZERWCA – ŚW. WIT, MĘCZENNIK
Wit pochodził z Sycylii. Urodził się w bogatej rodzinie pogańskiej. Jako
dziecko uwierzył w Chrystusa dzięki swojej mamce Krescencji i jej mężowi
Modestowi, który był służącym w domu Wita (inni hagiografowie twierdzą, że
Modest był jego guwernerem). Kiedy ojciec chłopca dowiedział się, że syn jest
chrześcijaninem, z troski o niego usiłował wymóc na Wicie wyparcie się wiary.
Kiedy nie udało mu się, usiłował syna zabić. Jednak opiekunowie pomogli mu
uciec i ukryli na południu Włoch. Chłopiec miał wtedy kilka lat. Wraz z opiekunami
został schwytany i przywieziony do Rzymu. Wit został umęczony razem
z Modestem i Krescencją w roku 303 podczas prześladowań za panowania
Dioklecjana. Według Martyrologium Rzymskiego, cała trójka miała zostać
zanurzona w kotle z wrzącym ołowiem, po czym rzucono ich dzikim zwierzętom
i rozciągano na katowni. Zachowały się wczesne, choć pośrednie informacje o św.
Wicie oraz liczne i stare dowody kultu. Czczony był jako jeden z Czternastu
Wspomożycieli.
Znane są liczne sanktuaria św. Wita w Europie, m.in.: katedra
w Pradze (gdzie przechowywane są relikwie ręki Świętego), San Denis, Corbei. Od
średniowiecza uważany za patrona Pomeranii, Saksonii, Sycylii, Śląska; aptekarzy,
aktorów, artystów, górników, karczmarzy, kotlarzy, tancerzy, warzelników.
Przyzywany podczas epilepsji (stąd tzw. choroba św. Wita), chorób oczu, histerii, chorób nerwowych, przez
niewidomych, głuchoniemych i ukąszonych przez węży. Wzywany jest jako obrońca wcześnie wstających i protektor przed
zaspaniem. Nad Jeziorem Żywieckim jedną z atrakcji turystycznych jest Lasek św. Wita, gdzie kiedyś istniała kaplica
poświęcona Świętemu i źródełko, którego wodzie przypisywano właściwości lecznicze.
W ikonografii św. Wit przedstawiany jest jako młodzieniec w krótkiej tunice, z kotłem, w którym doznawał
mąk. Jego atrybutami są: lew - któremu według opowieści rzucono go na pożarcie, a ten przeżegnany krzyżem legł
u stóp Świętego, kogut, orzeł, uwiązany pies.

16 CZERWCA – BŁ. FLORIDA CEVOLI, DZIEWICA
Lukrecja Helena Cevoli urodziła się 11 listopada 1685 r. w Pizie
(Włochy) w rodzinie hrabiowskiej. Naukę podjęła w szkole w rodzinnym mieście.
W wieku 18 lat wstąpiła w Citta di Castello do klarysek-kapucynek. Otrzymała
wówczas imię Floryda. Jej mistrzynią w czasie nowicjatu była św. Weronika
Giuliani (+ 1727). W zakonie Floryda doświadczyła wyjątkowych przeżyć
mistycznych. Pracowała w kuchni i infirmerii, pełniąc proste obowiązki. Z czasem
została asystentką św. Weroniki, a po jej śmierci w 1727 r. wybrano ją ksienią.
Urząd ten pełniła do śmierci. Pozostawiła też liczne poruszające pisma, w których
przekazała opis swoich przeżyć duchowych. W klasztorze i poza nim była
poszukiwaną doradczynią i przewodniczką w sprawach duchowych. Gdy w 1758
r. w mieście wybuchły zamieszki po śmierci papieża Benedykta XIV, poproszono
ją o interwencję.
Zmarła 12 czerwca 1767 r. w Citta di Castello i została pochowana
w kościele klasztornym. Po dziś dzień istnieje tam jej bardzo silny kult. 16 maja
1993 r. została ogłoszona błogosławioną.

16 CZERWCA – ŚW. BENON, BISKUP
Benon pochodził z arystokratycznej rodziny saskiej. Urodził się około
roku 1010. Pobierał nauki u benedyktynów w Hildesheim, a potem w szkole
katedralnej. Zaraz po ukończeniu studiów wstąpił do benedyktynów.
Wyświęcony na kapłana (1040), zdobył sobie wielki szacunek u mnichów;
niebawem wybrali go na swojego opata. Życie ascetyczne, a przy tym jego wielka
roztropność w rządzeniu, zwróciły uwagę cesarza Henryka IV, za którego
poparciem Benon został biskupem Miśni (Saksonia w południowo-wschodnich
Niemczech).
Czas posługi pasterskiej Benona to trudny okres. Wybuchła
wówczas otwarta wojna między cesarzem a papieżem św. Grzegorzem VII.
Benon opowiedział się po stronie papieża i jego reform. Cesarz najechał na jego
diecezję i ograbił jej dobra biskupie. Benon musiał uciekać. Dopiero kiedy
papież obłożył cesarza klątwą i cesarz był zmuszony udać się do Canossy,
Benon mógł powrócić na swoją stolicę. Kiedy jednak Henryk IV ponownie
wypowiedział papieżowi wojnę i zmusił go do opuszczenia Rzymu, zemścił się
także i na Benonie, deponując go na sejmie w Moguncji.
W roku 1085 papież Grzegorz VII zmarł. Benon przekonany, że lat.
antypapież Klemens III jest jego prawowitym następcą, udał się do Włoch, by mu złożyć homagium. Kiedy jednak
dowiedział się, że prawowitym namiestnikiem Chrystusa jest bł. Urban II, opowiedział się za nim. W swojej diecezji
przywrócił karność kościelną i uzdrowił administrację. Mimo podeszłego wieku do ostatniej chwili posługiwał w swojej
diecezji słowem i listami pasterskimi. Zmarł prawdopodobnie 16 czerwca ok. 1106 roku, mając ponad 90 lat.
Kult św. Benona trwał nieprzerwanie. Jego żywoty przypominają nawet cuda zdziałane za jego
wstawiennictwem tak za życia, jak też i po jego śmierci. Kanonizował go jednak dopiero papież Hadrian VI w 1523 roku.
Wtedy także relikwie Benona umieszczono w godnym miejscu. Właśnie z okazji tej kanonizacji Marcin Luter wystąpił
z gwałtownymi protestami przeciwko czci świętych. W czasach reformacji biskup Miśni Jan VIII przeniósł relikwie
św. Benona, by je ustrzec przed profanacją, do swojego zamku w Stolp.

16 CZERWCA – ŚW. BENON, BISKUP
Stamtąd z kolei przewieziono święte szczątki do Würzen, a potem do Monachium, gdzie złożono je ostatecznie
w tamtejszej katedrze (1580). Św. Benon jest patronem Miśni, Monachium i Bawarii. Czczony jest jako orędownik
chorych, rybaków i zwierząt domowych.
Ikonografia przedstawia św. Benona w szatach biskupich z rybą i kluczem. Według bowiem legendy, kiedy
Benon udał się do Włoch jako wygnaniec, cesarz Henryk IV kazał klucz od katedry wrzucić do Łaby. Kiedy Święty wrócił
na swoją stolicę, podano mu rybę, a w niej biskup znalazł klucz od katedry.
Św. Benon jest mało znany w Polsce. Ma jednak swój kościół w Warszawie, a przy nim bractwo pod
wezwaniem św. Benona, założone w 1623 roku. W 1629 roku biskup poznański, Maciej Łubieński, do którego diecezji
należała Warszawa aż do roku 1794, ufundował przy tym kościele klasztor dla zakonników, zwanych benonitami, którzy
mieli roztaczać opiekę nad sierotami, starcami i opuszczonymi w stolicy. W 1787 roku fundację tę przekazano
św. Klemensowi Hofbauerowi, którą prowadził do roku 1808. Dzisiaj gospodarzami tego kościoła są redemptoryści.

16 CZERWCA – ŚW. LUTGARDA, DZIEWICA
Lutgarda (Ludgarda, Luitgard, Lutegard) urodziła się w Tongres na
terenie Belgii w 1182 r. W wieku 12 lat została oddana na wychowanie do
klasztoru sióstr benedyktynek św. Katarzyny w okolicach Limburga. Nie czuła
się powołana do pozostania w zakonie, ale kiedy objawił się jej Chrystus,
zrozumiała, że tu jest jej miejsce. Mając 18 lat złożyła profesję zakonną.
W pięć lat później została przeoryszą. Następnie, pragnąc jeszcze większych
umartwień, przeniosła się do mających surowszą regułę cystersek w Aywières
w pobliżu Brukseli. Prowadziła życie ascetyczne, pełne modlitwy. Doznawała
licznych przeżyć mistycznych: spotkań z Chrystusem, Maryją, duszami
czyśćcowymi. Zaświadczył o tym dominikanin, Tomasz z Cantimpré, który znał
ją osobiście i spisał jej żywot. W 1235 r. straciła wzrok. Słynęła z daru
uzdrawiania chorych i nawracania grzeszników. Była prekursorką nabożeństwa
do Najświętszego Serca Jezusowego. Zachowała się słynna "Modlitwa Dworu
Niebieskiego", która została objawiona świętej Lutgardzie.
Zmarła 16 czerwca 1246 w Aywières w Belgii. Jej relikwie
spoczywają w Bass-Ittre. Jest patronką Belgii, a także dobrego rozwiązania,
niewidomych i niepełnosprawnych.
Ikonografia przedstawia Świętą podczas modlitwy przed Chrystusem Ukrzyżowanym.

17 CZERWCA – ŚW. ALINA Z FOREST, MĘCZENNICA
Alina (znana też jako Alena z Brukseli, Adelma z Forest, Alina
z Dielbeek) pochodziła z rodziny pogańskiej. Mieszkała z rodzicami w Dielbeek,
niedaleko Brukseli (były to wówczas tereny misyjne). Przyjęła chrzest bez wiedzy
rodziców, którzy byli temu przeciwni. Aby jej uniemożliwić kontakt z chrześcijanami,
została siłą sprowadzona do domu i zamknięta. Zraniona przez pilnującego ją
strażnika, zmarła 17 czerwca 640 r. i została pochowana w Forest koło Brukseli.
Chrześcijanie oddawali jej hołd jako męczennicy i od początku nazywali
błogosławioną. Wkrótce jej grób stał się miejscem pielgrzymkowym. W 1105 r.
benedyktyni zbudowali tam swoje opactwo. 19 maja 1193 r. relikwie św. Aliny
zostały uroczyście przeniesione przez opata tego klasztoru, co było wówczas
odpowiednikiem dzisiejszej beatyfikacji i kanonizacji. Ponownie relikwie zostały
przeniesione w 1524 r. do dedykowanej św. Alinie kaplicy w nowo wybudowanym
kościele przylegającym do opactwa. Św. Alina jest patronką w chorobach oczu i przy
bólach zębów.
W ikonografii przedstawiana jest w stroju księżniczki, z oderwanym
jednym ramieniem. Niekiedy jako uzdrawiająca niewidomego mężczyznę albo ze
wspierającym ją aniołem. W rodzinnej Brabancji wspominana jest 16 czerwca,
w innych krajach 17, 18, 19 lub 24 czerwca.
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Adam Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomii pod
Krakowem. Sześć dni później na chrzcie św. z wody dano mu imiona Adam Bernard.
W czasie uroczystego chrztu św. 17 czerwca 1847 roku w warszawskim kościele Matki
Bożej na Nowym Mieście dodano jeszcze imię Hilary. Pochodził ze zubożałej rodziny
ziemiańskiej. Jako sześcioletni chłopiec został przez matkę poświęcony Bogu w czasie
pielgrzymki do Mogiły. Kiedy miał 8 lat, umarł jego ojciec, sześć lat później zmarła
matka.
Chłopiec kształcił się w szkole kadetów w Petersburgu, następnie
w gimnazjum w Warszawie, a w latach 1861-1863 studiował w Instytucie RolniczoLeśnym w Puławach. Razem z młodzieżą tej szkoły wziął udział w Powstaniu
Styczniowym. 30 września 1863 roku został ciężko ranny w bitwie pod Mełchowem
i dostał się do niewoli rosyjskiej. W prymitywnych warunkach polowych, bez środków
znieczulających amputowano mu nogę, co zniósł niezwykle mężnie. Miał wtedy 18 lat.
Przez pewien czas przebywał w więzieniu w Ołomuńcu, skąd został zwolniony dzięki
interwencji rodziny. Aby uniknąć represji władz carskich, wyjechał do Paryża, gdzie
podjął studia malarskie, potem przeniósł się do Belgii i studiował inżynierię
w Gandawie, lecz powrócił wkrótce do malarstwa i ukończył Akademię Sztuk Pięknych
w Monachium. Wszędzie, gdzie przebywał, wyróżniał się postawą chrześcijańską,
a jego silna osobowość wywierała duży wpływ na otoczenie. Po ogłoszeniu amnestii w 1874 r. powrócił do kraju. Zaczął
poszukiwać nowego ideału życia, czego wyrazem stało się jego malarstwo. Oparte dotychczas na motywach świeckich,
zaczęło teraz czerpać natchnienie z tematów religijnych. Jeden z jego najlepszych obrazów Ecce Homo jest owocem
głębokiego przeżycia tajemnicy bezgranicznej miłości Boga do człowieka (obraz ten znajduje się obecnie w ołtarzu
sanktuarium Brata Alberta w Krakowie przy ulicy Woronicza 10). Religijne obrazy Adama Chmielowskiego przyniosły mu
miano "polskiego Fra Angelico". Bez wątpienia duże znaczenie w życiu duchowym Adama Chmielowskiego miały
rekolekcje, które odbył u jezuitów w Tarnopolu.
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W 1880 r. nastąpił duchowy zwrot w jego życiu. Będąc w pełni sił
twórczych porzucił malarstwo i liczne kontakty towarzyskie i mając 35 lat wstąpił do
nowicjatu jezuitów w Starej Wsi z zamiarem pozostania bratem zakonnym. Po pół
roku, w stanie silnej depresji, opuścił nowicjat. Do stycznia 1882 roku leczył się
w zakładzie dla nerwowo chorych w Kulparkowie koło Lwowa. Następnie przebywał
u swojego brata na Podolu, gdzie w atmosferze spokoju i miłości powrócił całkowicie
do równowagi psychicznej. Zafascynowała go duchowość św. Franciszka z Asyżu,
zapoznał się z regułą III zakonu i rozpoczął działalność tercjarską, którą pragnął
upowszechnić wśród podolskich chłopów. Wkrótce ukaz carski zmusił go do
opuszczenia Podola.
W 1884 r. przeniósł się do Krakowa i zatrzymał się przy klasztorze
kapucynów. Pieniędzmi ze sprzedaży swoich obrazów wspomagał najbiedniejszych.
Jego pracownia malarska stała się przytuliskiem. Tutaj zajmował się nędzarzami
i bezdomnymi, widząc w ich twarzach sponiewierane oblicze Chrystusa. Poznał
warunki życia ludzi w tzw. ogrzewalniach miejskich Krakowa. Był to kolejny moment
przełomowy w życiu zdolnego i cenionego malarza. Z miłości do Boga i ludzi Adam
Chmielowski po raz drugi zrezygnował z kariery i objął zarząd ogrzewalni dla
bezdomnych. Przeniósł się tam na stałe, aby mieszkając wśród biedoty, pomagać im
w dźwiganiu się z nędzy nie tylko materialnej, ale i moralnej.
25 sierpnia 1887 roku Adam Chmielowski przywdział szary habit tercjarski i przyjął imię brat Albert. Dokładnie rok
później złożył śluby tercjarza na ręce kard. Albina Dunajewskiego. Ten dzień jest jednocześnie początkiem działalności
Zgromadzenia Braci III Zakonu św. Franciszka Posługujących Ubogim, zwanego popularnie "albertynami". Przejęło ono
od zarządu miasta opiekę nad ogrzewalnią dla mężczyzn przy ulicy Piekarskiej w Krakowie. W niecały rok później brat
Albert wziął również pod swoją opiekę ogrzewalnię dla kobiet, a grupa jego pomocnic, którymi kierowała siostra
Bernardyna Jabłońska, stała się zalążkiem "albertynek".
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Formacja dla kandydatów i kandydatek do obu zgromadzeń organizowana była w domach pustelniczych;
najbardziej znanym stała się tzw. samotnia na Kalatówkach pod Zakopanem. Nowicjat był surowy, aby zawczasu z życia
w tych zgromadzeniach mogły wycofać się osoby słabsze. Do trudnej pracy potrzeba bowiem było ludzi wyjątkowo
zahartowanych zarówno fizycznie, jak i moralnie. Przytuliska znajdujące się pod opieką albertynów i albertynek były
otwarte dla wszystkich potrzebujących, bez względu na narodowość czy wyznanie, zapewniano pomoc materialną
i moralną, stwarzano chętnym możliwości pracy i samodzielnego zdobywania środków utrzymania.
Albert był człowiekiem rozmodlonym, pokutnikiem. Odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los
z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność. Pomimo swego kalectwa wiele podróżował, zakładał nowe przytuliska,
sierocińce dla dzieci i młodzieży, domy dla starców i nieuleczalnie chorych oraz tzw. kuchnie ludowe. Za jego życia
powstało 21 takich domów, gdzie potrzebujący otaczani byli opieką 40 braci i 120 sióstr. Przykładem swego życia Brat
Albert uczył współbraci i współsiostry, że trzeba być "dobrym jak chleb". Zalecał też przestrzeganie krańcowego ubóstwa,
które od wielu lat było również jego udziałem.
Zmarł w opinii świętości, wyniszczony ciężką chorobą i trudami życia w przytułku, który założył dla mężczyzn,
25 grudnia 1916 r. w Krakowie. Pogrzeb na Cmentarzu Rakowickim 28 grudnia 1916 roku stał się pierwszym wyrazem
czci powszechnie mu oddawanej. Św. Jan Paweł II beatyfikował go 22 czerwca 1983 r. na Błoniach krakowskich,
a kanonizował 12 listopada 1989 r. w Watykanie. Jest patronem zakonów albertynek i albertynów, a w Polsce także
artystów plastyków.
Postacią brata Alberta, artysty, który porzucił sztukę dla służby Bogu, był zafascynowany Karol Wojtyła już
w latach swojej młodości. Tej postaci poświęcił dramat "Brat naszego Boga", napisany w latach 1944-1950. Sztukę
zaczęto wystawiać w polskich teatrach zaraz po wyborze kard. Wojtyły na papieża. W 1997 r. na jej podstawie powstał
film w reżyserii Krzysztofa Zanussiego pod tym samym tytułem.
W ikonografii św. Albert przedstawiany jest w szarobrązowym płaszczu zakonnym. Ramieniem otacza
ubogiego.
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Grzegorz Jan Gaspar (Kacper) Barbarigo urodził się 16 września 1625 r.
w Wenecji jako najstarszy spośród 4 synów Jana Franciszka i Lukrecji Lion. Ród
Barbarigów należał do najprzedniejszych, starych, patrycjuszowskich rodzin
weneckich. Wychowaniem synów zajmował się ojciec, gdyż matka zmarła, kiedy
Grzegorz miał zaledwie 6 lat. Ojciec kształtował ich bardziej przykładem
chrześcijańskiego życia niż słowem. Codziennie odmawiał oficjum o Najświętszej Maryi
Pannie. Często bywał na Mszy świętej także w dni powszednie. Przystępował do
sakramentów w każdą niedzielę, co na owe czasy było rzadkością.
Zgodnie z ówczesnym zwyczajem Grzegorz przystąpił do pierwszej
spowiedzi w siódmym roku życia, a do pierwszej Komunii świętej - kiedy miał 10 lat.
Odtąd za przykładem ojca co niedzielę przystępował do sakramentów pokuty i ołtarza.
Otrzymał wszechstronne wykształcenie w zakresie filozofii i literatury, języka
łacińskiego i greckiego, a nawet muzyki. Do kolejnych studiów w zakresie matematyki,
astronomii, geografii i kartografii dołączył samorzutnie studia nad Pismem świętym,
dziejami Kościoła i dziełami wybitnych pisarzy Kościoła. Rozczytywał się zwłaszcza
w książkach św. Franciszka Salezego. Miał głód wiedzy, chciał być możliwie wszechstronnie wykształcony. Dlatego udał
się na studia do Padwy i zakończył je podwójnym doktoratem - z prawa rzymskiego i kościelnego (1655).
Od dawna rozwijało się w nim pragnienie oddania się na służbę Bożą. 21 grudnia 1655 roku z rąk patriarchy
Wenecji, Jana Franciszka Morosini, w katedrze w Padwie otrzymał święcenia kapłańskie. Zaraz też został wezwany do
Rzymu przez papieża Aleksandra VII w charakterze doradcy prawnego i referenta dla sygnatur papieskich. Został też
wyróżniony tytułem domowego prałata Ojca świętego (1656). W tym samym roku wybuchła w Rzymie epidemia. Grzegorz
został przez papieża, na własną prośbę, mianowany przewodniczącym najbiedniejszego okręgu, Zatybrza. Zorganizował
pomoc dla wywożenia umarłych i ich grzebania, opiekę nad zarażonymi, by nie byli opuszczeni fizycznie i duchowo oraz
nad starcami i dziećmi, których rodzice padli ofiarą zarazy. Sytuacja była naprawdę groźna. Na dżumę ginęło dziennie po
kilkaset osób.
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Podziwiając talent organizacyjny Grzegorza, jak również jego ofiarne zaangażowanie w niesieniu pomocy
dotkniętym zarazą, papież po jej opanowaniu mianował go biskupem Bergamo. Po odbyciu rekolekcji u jezuitów
Grzegorz przyjął sakrę biskupią w Rzymie 29 lipca 1657 roku. Aby jak najlepiej przygotować się do nowej pracy, Grzegorz
przestudiował żywot św. Karola Boromeusza i postanowił naśladować go w pracy duszpasterskiej. Zajaśniał przy tym tak
wielką osobistą doskonałością chrześcijańską, że nazwano go drugim św. Karolem Boromeuszem.
Reformy rozpoczął od kleru. Usuwał niegodnych kapłanów. Wydał zakaz uczestniczenia kapłanów w teatrach
publicznych, gdzie panowały obyczaje często uwłaczające chrześcijańskiej moralności. Przy obsadzaniu stanowisk
kościelnych wprowadził selekcję. Wprowadził miesięczne spotkania kapłanów w celu rozstrzygania "kazusów" moralnych,
a także dla wspólnej modlitwy. Rozprowadzał książki o wysokiej wartości teologicznej i moralnej. Jego ulubioną lekturą
była Filotea św. Franciszka Salezego. Dla zapewnienia swojej diecezji jak najlepszych kadr kapłańskich przeprowadzał
bardzo starannie ich dobór do seminarium. Zreformował również program nauki i wychowania w seminarium. Dla
dalszego przygotowania kandydatów do kapłaństwa założył dwa nowe, małe seminaria: w Alzano i w Zogno. Osobiście
odwiedził 279 parafii swojej diecezji.
W roku 1660 papież Aleksander VII mianował biskupa Grzegorza kardynałem. Zaraz po powrocie z Rzymu gorliwy
pasterz zwołał synod diecezjalny. Wielką troską otoczył rodziny zakonne w swojej diecezji, dbając o to, by i tam kwitła
obserwancja i zachowanie reguł. Wyróżnił się przy rozwoju szkół parafialnych swojej diecezji. Leżało mu bardzo na sercu,
by podnieść w nich poziom nauczania i wychowania chrześcijańskiego dzieci i młodzieży.
W roku 1664 Aleksander VII mianował kardynała Grzegorza biskupem Padwy. Z całym apostolskim
zaangażowaniem zabrał się do pracy dla dobra nowo powierzonej sobie diecezji. Wprowadził comiesięczne spotkania
dla kapłanów i wspólne, doroczne rekolekcje. Zwoływał synody. Starał się być zawsze do dyspozycji swoich kapłanów,
dbał o ich potrzeby. Rozpowszechniał katechizmy św. Roberta Bellarmina dla klas niższych oraz Katechizm Rzymski dla
klas wyższych, jak też dla seminariów. Do pomocy dobierał sobie odpowiednich ludzi. Wprowadził kursy dokształcające
dla inteligencji, co było wówczas czymś zupełnie nowym. Popierał ze wszystkich sił prasę katolicką.
Podobnie jak św. Karol Boromeusz, także i Grzegorz bywał często wzywany do Rzymu w sprawach Kościoła.
Bywało, że nie był obecny w diecezji całymi miesiącami. Z diecezją utrzymywał stały kontakt przez swoich kurierów
i pisma.
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Po każdym przyjeździe sprawdzał pilnie, czy jego polecenia lub uchwały synodów były wypełniane z całą
dokładnością.Pięć razy uczestniczył w wyborze papieży: Klemensa IX (1667), Klemensa X (1670), bł. Innocentego XI
(1676), Aleksandra VIII (1689) i Innocentego XII (1691). W dwóch ostatnich wypadkach sam był wybrany, ale z pokory
tak wysokiej godności nie przyjął.
Po 40 latach pasterzowania (7 lat w Bergamo i 33 w Padwie) zmarł 18 czerwca 1697 r. Przy balsamowaniu
jego ciała wyjęto serce i umieszczono je w kaplicy seminarium z napisem: Serce serc. Śmiertelne szczątki wielkiego
biskupa i księcia Kościoła złożono w grobowcu biskupów. W roku 1761 papież Klemens XIII dokonał uroczystej
beatyfikacji sługi Bożego. Jan XXIII w roku 1960 zaliczył go w poczet świętych, wyznaczając na dzień jego dorocznej
pamiątki 17 czerwca (chociaż Grzegorz zmarł 18 czerwca).

18 CZERWCA – ŚW. ELŻBIETA Z SCHONAU, DZIEWICA, ZAKONNICA
Elżbieta urodziła się około 1129 r. zapewne w niemieckim Bonn.
Pochodziła ze znakomitej rodziny. Była jeszcze dzieckiem, kiedy pobożni rodzice
ówczesnym zwyczajem oddali ją na naukę i wychowanie do klasztoru benedyktynek
w Schönau nad Renem (Hesja w Niemczech). Tu pozostała na zawsze. W roku 1147
jako 18-letnie dziewczę przywdziała welon zakonny, by niedługo potem złożyć śluby.
Po 10 latach została wybrana na mistrzynię nowicjatu, a potem na przełożoną.
W pięć lat po wstąpieniu do klasztoru Elżbieta zapadła na ciężką chorobę, którą
znosiła przez 12 lat z heroiczną cierpliwością. Kiedy cierpienia się wzmagały i nie
mogła chodzić o własnych siłach, wykorzystywała cenny czas na słodką modlitwę
z Bogiem. Obdarzona darem kontemplacji, doznawała objawień Pana Jezusa, Matki
Bożej i świętych Pańskich. Obdarzył ją Pan Bóg także darem proroctwa. Jej wizje
miały wpływ na mariologię i religijność średniowiecza. Korespondowała ze znaną
mistyczką, św. Hildegardą z Bingen, doktorem Kościoła.
Kiedy Elżbieta umierała 18 czerwca 1164 r., miała 35 lat. Została
pochowana w opactwie św. Floryna w Schönau. Do Martyrologium Rzymskiego
wpisał ją w 1584 r. papież Grzegorz XIII. W roku 1632 relikwie Elżbiety zostały
w czasie wojny trzydziestoletniej sprofanowane i zniszczone przez protestanckich
Szwedów. Zachowała się jedynie szczęśliwie relikwia głowy św. Elżbiety.
Święta zostawiła po sobie bogatą korespondencję. Naglona nadprzyrodzonymi
wizjami, pisała do biskupów w sprawie reformy Kościoła. Jej listy zebrał starannie i opublikował jej brat, Ekbert, który był
opatem klasztoru. Jest patronką osób cierpiących na depresję, wzywana w obronie przed pokusami.
W ikonografii przedstawiana jest w habicie benedyktyńskim jako zakonnica doświadczająca wizji. Jej
atrybutem jest: księga, pastorał, krzyż.
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O młodości Tomasza Woodhouse'a niczego właściwie nie wiemy.
Urodził się ok. 1535 r. w hrabstwie Lincolnshire w Anglii. W 1558 r. został
kapłanem i objął maleńką parafię w hrabstwie Lincolnshire. Gdy po śmierci Marii
Tudor na tron wstąpiła Elżbieta I, schronił się w Walii i przyjął stanowisko
preceptora u pewnego szlachcica. Po wprowadzeniu przez królową zakazu
sprawowania Mszy św. według kanonu katolickiego nadal ją odprawiał, gdzie
tylko mógł. W dniu 14 lipca 1561 r. został aresztowany. Dwanaście lat
przesiedział w więzieniach. W sławnym więzieniu na Fleet-Street cieszył się
pewną swobodą, którą wykorzystywał dla duszpasterzowania i jednania
odstępców z Kościołem. Udało mu się także wysłać list do Paryża z prośbą
o przyjęcie do Towarzystwa Jezusowego, mimo że jezuici nie byli jeszcze wtedy
obecni na Wyspach. Pozytywna odpowiedź dotarła doń w samą porę
Gdy zgłosił się, aby na szafocie zastąpić bł. Jana Storeya, którego
skazano na śmierć, jego prośbę odrzucono. Jan Storey został stracony w 1571 r.
W listopadzie 1572 r. Tomasz skierował do Wiliama Cecila Burghleya memoriał,
w którym utrzymywał, że królowa powinna się poddać orzeczeniom papieskim, bo
na skutek nieposłuszeństwa została słusznie zdeponowana. Sprowadzono go
przed oblicze dostojnika, a w kwietniu następnego roku wytoczono mu sprawę
o zdradę stanu. Zginął przez powieszenie, wypatroszenie i ćwiartowanie
19 czerwca 1573 r. Wraz z pięćdziesięcioma trzema innymi męczennikami
angielskimi beatyfikował go w roku 1886 Leon XIII. Uważany jest za pierwszego
jezuickiego męczennika na ziemi angielskiej.
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Imię Gerwazy w języku greckim etymologicznie znaczy tyle, co "ten, który
dożył sędziwego wieku", czyli "czcigodny". Greckie imię Protazy tłumaczy się jako
"pierwszy", czyli "znakomity". Według Passio z V w. (bardzo późnej, zatem
prawdopodobnie mocno legendarnej) Gerwazy i Protazy byli bliźniakami żyjącymi za
czasów cesarza Nerona, w I wieku (albo za Dioklecjana, zatem w III wieku). Ich
rodzicami mieli być św. Witalis i św. Waleria. Po śmierci rodziców bracia rozdali swą
majętność i prowadzili życie modlitwy i umartwienia. Kiedy wybuchło prześladowanie
chrześcijan, zostali oskarżeni przed namiestnikiem rzymskim, Anastazjuszem.
Ponieważ odmówili złożenia bóstwom ofiary z kadzidła, zostali skazani na śmierć Gerwazy przez ubiczowanie ołowianymi prętami, a Protazy przez ścięcie mieczem.
Zostali pochowani w Mediolanie.
W roku 356 ich ciała odnalazł św. Ambroży (któremu święci bracia mieli
się objawić) w czasie prac na terenie podziemi kościoła świętych Nabora i Feliksa.
W uroczystej procesji przeniósł je do tego kościoła. Kiedy zaś po śmierci św.
Ambrożego ku jego czci wystawiono bazylikę w Mediolanie, w osobnej krypcie we
wspaniałym sarkofagu umieszczono ciała Gerwazego i Protazego wraz z relikwiami
św. Ambrożego. Odtąd rozpowszechnił się na Zachodzie zwyczaj, że uroczyste
przeniesienie relikwii świętych z grobu ziemnego do kościoła (dla kultu) uważano za
formalną kanonizację. Tak było do wieku XII, kiedy Stolica Apostolska zarezerwowała
sobie kanonizacje świętych. Dekret Urbana VIII z roku 1634 wprowadził do dziś
obowiązujący kanoniczny proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny.
Gerwazy i Protazy są pierwszymi patronami Mediolanu i Breisachu (w Niemczech) i drugimi patronami
diecezji Lugano z rytem ambrozjańskim. Są również patronami dzieci i pracujących przy sianokosach oraz orędownikami
dobrych zbiorów siana, przeciw kradzieży i krwawieniu. Wymieniani są w Litanii do Wszystkich Świętych.
W ikonografii przedstawiani są jako młodzieńcy czasami w stroju diakona. Ich atrybutami są narzędzia męki
- bicz, miecz oraz palma męczeństwa, wieniec zwycięstwa, krzyż, dyscyplina.

19 CZERWCA – ŚW. ROMUALD Z CAMALDOLI, OPAT
Romuald pochodził z Rawenny z możnej rodziny diuków Onesti. Urodził się
ok. 951 r. Dla zadośćuczynienia za grzech ojca, który w pojedynku zabił swojego
krewnego, miał według podania wstąpić do benedyktynów, którzy mieli swoje opactwo
przy kościele św. Apolinarego. Jednak życie wspólne mu nie odpowiadało. Tęsknił za
życiem samotnym. Dlatego po trzech latach opuścił ów klasztor. Spragniony
doskonalszego skupienia, podjął życie pustelnicze. Wraz ze swym przyjacielem,
Marynem, udał się na pogranicze Francji i Hiszpanii i wstąpił do klasztoru
benedyktyńskiego w Cuxa. Do nich przyłączyli się wkrótce patrycjusze weneccy: Jan
Gradenigo i Jan Morosini. Za zezwoleniem opata, nawiązując do pierwotnej reguły św.
Benedykta, zakonnicy ci żyli w oddzielnych domkach, uprawiali ziemię i gromadzili się
tylko na wspólny posiłek i pacierze. Po śmierci św. Piotra Orseolo (988) Romuald wraz
z towarzyszami, Gradenigo i Marynem, opuścili gościnne opactwo w Cuxa i udali się
na Monte Cassino. Stąd rozeszły się ich drogi: Maryno udał się do Apulii, gdzie
wkrótce poniósł śmierć męczeńską z rąk Saracenów; Gradenigo założył własny
klasztor w pobliżu Monte Cassino; Romuald natomiast wrócił do Rawenny, gdzie
w pobliżu opactwa benedyktyńskiego założył sobie pustelnię.
Wkrótce zaczął zakładać podobne pustelnie w całej Italii. Takich eremówpustelni Romuald miał założyć kilkanaście. Uczniów i naśladowców nie brakowało.
Zgłaszało się ich coraz więcej. Do największej sławy doszły opactwa w Pereum koło
Rawenny oraz w Camaldoli (Campo di Maldoli) w Toskanii, od którego zakon otrzymał
swoją popularną nazwę "kamedułów". Godłem zakonu zostały dwa gołąbki, pijące
z jednego kielicha - jako symbol połączenia życia wspólnotowego z pustelniczym, ducha anachoreckiego
z monastycznym. Do najgłośniejszych uczniów św. Romualda należeli: św. Bruno z Kwerfurtu (Bonifacy), kapelan
cesarza Ottona III, św. Benedykt z Benewentu i św. Jan z Wenecji, których św. Bruno zabrał ze sobą do Polski, gdzie też
obaj ponieśli śmierć męczeńską (+ 1003), oraz św. Piotr Damiani (+ 1072).

19 CZERWCA – ŚW. ROMUALD Z CAMALDOLI, OPAT
Romuald zmarł w klasztorze Val di Castro, niedaleko Ankony, 19 czerwca 1027 r., mając 75 lat. Jego
relikwie były do roku 1480 własnością tegoż opactwa. Obecnie znajdują się w Fabriano w kościele św. Błażeja, który
dotąd jest pod zarządem kamedułów. Eremy kamedulskie składają się z szeregu domków-cel, w których pojedynczo
mieszkają mnisi, zbierając się tylko razem na wspólną modlitwę, a kilka razy w roku, w największe święta, na wspólny
posiłek i rekreację. Kameduli zachowują prawie stałe milczenie i nie wolno im przyjmować potraw mięsnych. Święty
Romuald jest patronem kamedułów.
W ikonografii św. Romuald przedstawiany jest jako stary człowiek w białym, długim habicie kamedulskim,
czasami w stroju opata. Często pokazuje się go, jak we śnie widzi tajemniczą drabinę, sięgającą nieba, po której białe
postacie jego duchowych synów opuszczają ziemię. Jego atrybutami są: czaszka, otwarta księga, kij podróżny, laska.
Wizerunek św. Romualda widnieje w herbie Suwałk (obok św. Rocha).

20 CZERWCA – BŁ. BENIGNA, DZIEWICA I MĘCZENNICA
Benigna (z Wrocławia albo z Trzebnicy) pochodziła z Kujaw, prawdopodobnie urodziła się w rodzinie
rycerskiej. Była mniszką klasztoru cysterskiego w Trzebnicy. Zginęła podczas najazdów tatarskich w 1241 (lub 1259)
roku. Według starych przekazów liturgicznych poświęciła życie w obronie swego dziewictwa. Jej kult był szczególnie
rozwinięty na Kujawach i we Wrocławiu, gdzie do dzisiaj przechowywane są jej relikwie. Imię błogosławionej było
wymieniane w dawnych Mszałach (gnieźnieńskim, wrocławskim), a także w jednej ze starych wersji litanii do Wszystkich
Świętych.

20 CZERWCA – BŁ. JAN GAVAN, PREZBITER I MĘCZENNIK
Jan Gavan urodził się w 1640 r. w Londynie. Wykształcenie zdobył w Saint
Omer, w założonej przez jezuitów angielskiej szkole katolickiej we Francji. Wstąpił do
jezuitów; przyjął też święcenia kapłańskie. Wkrótce - ok. 1670 r. - powrócił do Anglii
i rozpoczął pracę duszpasterską w środkowej Anglii. 15 sierpnia 1678 r. złożył śluby
wieczyste. Wśród świadków tego wydarzenia byli m.in. jezuita Wilhelm Ireland (+ 1679)
i Ryszard Gerard (+ 1680) z Hilderstone. Wskutek królewskiego dekretu wszyscy
katolicy mieli zostać wyrzuceni przynajmniej 20 km od Londynu. W latach 1678-1681
w Anglii wybuchło więc prześladowanie katolików.
Jan przez pewien czas unikał aresztowania, ale 15 stycznia 1679 r.
wydano za nim list gończy. Jan uciekł z hrabstwa Staffordshire w przebraniu i schronił
się w Londynie (w jednej z ambasad). Planowano przeszmuglować go na kontynent, ale
o miejscu ukrycia dowiedział się niejaki Schibber, nikczemnik i informator, i doniósł
władzom. Jan został aresztowany 29 stycznia 1679 r. Przetrzymywano go w więzieniu
Newgate w Londynie, miejscu kaźni wielu katolików angielskich represjonowanych
w XVI i XVII w. Wraz z nim więzieni byli czterej inni jezuici, wspomniany wcześniej
świadek święceń Jana w Boscobel Tomasz Whitbread, Jan Fenwick, Wilhelm Barrow
i Antoni Turner.
Cała piątka stanęła 13 czerwca 1679 r. w sądzie londyńskim przed siedmioma sędziami. Przewodniczący
rozprawie już wcześniej dał wyraz swej nienawiści do Kościoła katolickiego. Pojmanych oskarżono o spisek na życie króla
Karola II oraz o próbę obalenia religii protestanckiej. Jan stał się nieformalnym reprezentantem oskarżonych, którzy
bronili się sami. Mimo silnych argumentów, sędziowie uznali, że protestanccy świadkowie są bardziej wiarogodni,
ponieważ katolicy mogą uzyskać przebaczenie, jeśli, mimo przysięgi, będą kłamać podczas procesu.
Cała piątka została skazana na śmierć. Karą miało być powieszenie, rozpłatanie i ćwiartowanie. Król zatwierdził wyrok.
Jedynym ustępstwem miało być to, że nie dozwolił na zdjęcie skazanych ze stryczka przed śmiercią, a następnie na ich
rozcinanie i ćwiartowanie (choć wiele źródeł podaje, że i tej tortury im nie oszczędzono). Dozwolił także na pochowanie
ich ciał.
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20 czerwca 1679 r. pięciu męczenników zawieziono na szafot wystawiony w podlondyńskiej wiosce Tyburn
(dziś centrum Londynu). Przez godzinę każdy ze skazanych po kolei wygłaszał mowy pożegnalne. Wszyscy mówili o swej
niewinności, wierności ślubom i przyrzeczeniom jezuickim, wybaczali swoim oprawcom i prosili o przebaczenie żyjących.
Po egzekucji szczątki męczenników pochowane zostały pod północną ścianą anglikańskiego kościoła św. Idziego
w Holborn (Londyn). Tam też znajdują się do dnia dzisiejszego.
Wszystkich pięciu, a także wspomnianego Wilhelma Irelanda, którego egzekucja odbyła się wcześniej,
i sześciu innych oskarżonych i skazanych w ramach tzw. spisku papistowskiego, beatyfikował 15 grudnia 1929 r. papież
Pius XI wśród 136 męczenników Anglii i Walii.

20 CZERWCA – ŚW. WINCENTA GEROZA, DZIEWICA
Katarzyna (takie imię otrzymała na chrzcie) urodziła się w Lovere (diecezja
Brescia we Włoszech) 29 października 1784 roku. Była najstarszą spośród 3 sióstr
i 3 braci. Jej rodzicami byli Jan Antoni Gerosa i Jakubowa Macario. Zajmowali się oni
garbowaniem i sprzedażą skór, co było wówczas zajęciem większości tamtejszych
mieszkańców. Rodzina cieszyła się powszechnym szacunkiem z racji swojej uczciwości,
pobożności i miłosierdzia dla ubogich.
Katarzyna jako najstarsza w rodzeństwie zajmowała się gospodarką
domową. Kiedy zachorował jej ojciec, oddała się z całym poświęceniem posłudze
względem niego. Na jej rękach ojciec pożegnał świat, niebawem zmarła także matka.
Katarzyna miała wówczas 30 lat. Cały ciężar utrzymania domu i rodzeństwa spadł więc
na jej barki (1814).
W tym samym roku do Lombardii weszły wojska austriackie, grabiąc
i pustosząc wszystko. Po ich odejściu nastała nędza, głód i epidemie. Tłumy nędzarzy
nawiedzały również Lovere, błagając o kawałek chleba. Katarzyna chętnie dzieliła się
z potrzebującymi czym tylko mogła. Umiała również zdobyć się na słowa ufności i nadziei
w Bogu.Prawdziwą ręką Opatrzności Bożej dla potrzebujących był także w owym czasie
miejscowy proboszcz, Rustycjan Barboglio. Wystawił on szpital dla chorych i opuszczonych. Do jego obsługi wybrał
pobożne dziewczęta swojej parafii, z których utworzył nową rodzinę zakonną sióstr miłosierdzia z Lovere. Do współpracy
zaprosił również Katarzynę. Oddała ona ojcowiznę rodzeństwu, a sama wstąpiła do zgromadzenia i tu złożyła śluby,
przyjmując imię Wincenta ku czci św. Wincentego a Paulo. Przełożoną dzieła od kilku lat była św. Bartłomieja Capitanio.
Oprócz szpitala siostry prowadziły także "oratorium" dla ubogich dziewcząt, wkrótce powstała także szkoła. Wincenta
z całym zapałem pomagała współzałożycielce w tej pięknej pracy.
26 lipca 1833 roku Bartłomieja zmarła w wieku zaledwie 26 lat. Wincenta miała wówczas 49 lat. Została
wybrana przełożoną młodej rodziny zakonnej. Najpierw postarała się o ułożenie reguł i regulaminów (1835). Następnie
musiała zatroszczyć się o zatwierdzenie tych reguł. Otrzymała je w stosunkowo krótkim czasie w Rzymie (1839)
i w Wiedniu (1841), ponieważ Lombardia należała wówczas do Austrii.

20 CZERWCA – ŚW. WINCENTA GEROZA, DZIEWICA
Za rządów Wincenty młode zgromadzenie otworzyło 23 nowe placówki, w tym 12 szpitali, dwa sierocińce i jeden ośrodek
dla nawróconych ze złej drogi dziewcząt. Przyjęła do zgromadzenia 243 siostry.
Kiedy w maju 1847 roku dotknęła ją ciężka choroba, była pewna, że zbliża się jej ostatni dzień. Z całą
przytomnością umysłu wydała ostatnie rozporządzenia, mające na celu zapewnienie dziełu stabilizację i rozwój. Do
ostatniej chwili dawała siostrom rady i życzliwe napomnienia. Zmarła 20 czerwca 1847 roku w wieku 63 lat. Jej
beatyfikacji dokonał papież Pius XI w roku świętym 1933, a kanonizował ją wraz ze św. Bartłomieją Capitanio również
w roku świętym 1950 papież Pius XII. Ciała obu Świętych spoczywają w kościele sióstr miłosierdzia w Lovero tuż przed
prezbiterium, w kryształowych trumnach. Leżą zwrócone do siebie głowami.

21 CZERWCA – NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA OPOLSKA
Cudowny wizerunek Matki Bożej Opolskiej znajduje się w ołtarzu katedry
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. Namalowany został na desce lipowej
(129x92 cm) przez nieznanego artystę z kręgu czeskich warsztatów malarskich.
Badania historyczne pozwalają określić czas powstania obrazu na koniec wieku XV.
Wizerunek przedstawia Madonnę ujętą w półpostaci, z Jezusem na lewym ramieniu.
W prawej dłoni Matka Boża trzyma jabłko. Głowę ma lekko schyloną w stronę Syna,
który twarzyczką zwraca się ku Matce, a prawą rączkę unosi w geście
błogosławieństwa, w lewej zaś ręce trzyma księgę Pisma świętego. Tło obrazu stanowi
amarantowe sukno. W XVIII-wiecznej kronice ojców jezuitów, dawnych stróżów
sanktuarium, czytamy o obrazie, że "zda się, jakoby ta Matka przedziwna oczyma
swymi na każdego patrzy, a choćby i tysiące było przytomnych, każdy z nich sądzi, że
Matka Jezusa na niego samego swym macierzyńskim okiem spogląda".
Historia opolskiego wizerunku Matki Bożej jest niezwykle bogata. Obraz pochodzi
z Piekar, gdzie już w średniowieczu słynął łaskami. W okresie reformacji kościół
przeszedł w ręce protestantów i dopiero w 1659 roku został zwrócony katolikom.
Ówczesny proboszcz (ks. Jakub Roczkowski) przeniósł obraz do głównego ołtarza. Od
tego czasu wzrasta kult tego obrazu. Stąd, gdy w roku 1680 szalała w Pradze zaraza
dziesiątkująca ludność, cesarz Leopold I postarał się o sprowadzenie do tego miasta
obrazu Matki Bożej Piekarskiej. Obnoszono go w uroczystej procesji po ulicach. Po dwóch tygodniach zaraza zaczęła
wygasać, a obraz obdarowany licznymi wotami wrócił triumfalnie do Piekar.
W roku 1683 ojcowie jezuici przewieźli cudowny obraz do Opola, ponieważ obawiali się zbliżającej się
nawały tureckiej. W Piekarach pozostała kopia obrazu, przed którą modlił się Jan III Sobieski, śpiesząc pod Wiedeń
z odsieczą. Gdy minęło wspomniane niebezpieczeństwo, obraz wrócił na krótko do Piekar. Już bowiem w 1702 roku
przewieziono go ponownie do Opola, obawiając się tym razem Karola XII, króla Szwecji (potop szwedzki). Tym razem
pozostał tutaj już na stałe. W Piekarach zaś zaczęła słynąć łaskami umieszczona tam wcześniej kopia obrazu.

21 CZERWCA – NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA OPOLSKA
Kult Matki Bożej Opolskiej rozwijał się coraz bardziej, ściągając licznych pielgrzymów nie tylko ze Śląska,
lecz również z Czech oraz później zza kordonów polskich zaborów. W 1813 roku przeniesiono obraz z kościoła jezuitów
do katedry. Po II wojnie światowej nastąpiło nowe ożywienie kultu. Przed wizerunkiem Maryi Opolskiej kończono
wszystkie ważniejsze uroczystości odprawiane w katedrze - m.in. ingresy kolejnych biskupów, obchody narodowe
i ogólnokościelne. O kulcie świadczą liczne wota, m.in. srebrna sukienka ofiarowana przez Jana III Sobieskiego, złoty
medal - dar papieża Jana XXIII i kielich mszalny - dar Pawła VI.
21 czerwca 1983 roku, w 500-lecie istnienia wizerunku, w obecności 700 tysięcy pielgrzymów, św. Jan
Paweł II dokonał uroczystej koronacji obrazu. Po homilii wygłoszonej na Górze św. Anny, gdzie miała miejsce koronacja,
papież powiedział: Trzeba sięgnąć do początku owego sześćsetlecia, które w roku ubiegłym i bieżącym gromadzi nas
wokół Jasnej Góry. Początek ten zaś znajduje się właśnie tutaj: na Piastowskim Śląsku. Z Wrocławia przybywam na
Opolszczyznę, ażeby zatrzymać się na ziemi tego Piasta, z którego imieniem jest związana fundacja Jasnej Góry
i darowizna jasnogórskiego obrazu. Jest to Władysław II, książę opolski, zwany powszechnie Opolczykiem. Dokonał
swego życia w Opolu, tutaj też spoczywa w podziemiach kościoła franciszkańskiego. W ten sposób dzisiejsza stacja na
ziemi opolskiej wpisuje się w papieską pielgrzymkę jasnogórskiego jubileuszu. Stacja ta ma miejsce na Górze Świętej
Anny. Na pamiątkę mej obecności na tej ziemi pragnę także dokonać koronacji czcigodnego obrazu Matki Bożej
z katedry opolskiej.

21 CZERWCA – NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA Z GÓRY IGLICZNEJ,
PRZYCZYNA NASZEJ RADOŚCI
Łaskami słynąca figura Matki Bożej, czczona w sanktuarium na Górzej
Iglicznej (diecezja świdnicka) została wykonana z drewna lipowego w Austrii ok. 1750
r. przez nieznanego artystę. Ma 39 cm wysokości i jest ludową kopią cudownej figury
Matki Bożej z austriackiego sanktuarium w Mariazell. Figura przedstawia Maryję
z Dzieciątkiem Jezus trzymanym na prawej ręce. Suknia Maryi jest w kolorze błękitu
z motywem kwiatowym, zaś suknia Jezusa jest gładka, ma kolor czerwieni. Suknie
obu postaci są w kształcie trapezu z poziomymi pasami imitującymi sploty sznura
z wisiorami. Podstawę figury stanowią trzy główki aniołków. Na figurę zakładane są
sukienki.
Św. Jan Paweł II w dniu 21 czerwca 1983 r., podczas II pielgrzymki do
Ojczyzny, dokonał we Wrocławiu koronacji cudownej figury Matki Bożej nadając jej
wezwanie "Przyczyna naszej radości". Powiedział wtedy:
Pragnę wyrazić radość, że wśród jasnogórskiej pielgrzymki jest mi dane ukoronować
cudowną figurę Matki Bożej Śnieżnej, która w Sudetach króluje i hojnie rozdaje swe
łaski: szczególna Opiekunka ludzi dotkniętych chorobą oczu, niewiast pragnących
potomstwa, turystów i sportowców - Przyczyna naszej radości. Wkładając na skronie
Syna i Matki korony, mówimy: "Tyś Bogarodzicą, Tyś naszą Matką, naszą Królową.
w Twoich rękach, Pośredniczko łask wszelkich, nasze życie i nasze zbawienie".
Zbieramy dziś w jedno, składamy u stóp Twoich wiarę, nadzieję i miłość wyrażane tu
i wyznawane przed Tobą od tylu dziesiątków lat, a także naszą wiarę, nadzieję i miłość
- i tę, którą wyznawać będą przyszłe pokolenia. Bądź naszą radością, jak w przeszłości, tak również dziś, zsyłaj sercom
naszym łaski, tak jak płatki śniegu w górach, gdzie mieszkasz. Polecam siebie i moją posługę Kościołowi
powszechnemu na rzymskiej Stolicy świętego Piotra modlitwom pielgrzymów, którzy Cię, Matko Boża Śnieżna,
odwiedzają.

21 CZERWCA – NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA Z GÓRY IGLICZNEJ,
PRZYCZYNA NASZEJ RADOŚCI
Chrystus przyszedł na świat, aby przynieść ludziom pokój i radość (por. J 15, 11; J 17, 13). Przez swe narodzenie
napełnił radością pokornych pasterzy (por. Łk 2, 10), a zmartwychwstając rozradował swych uczniów (por. J 20, 20; Łk
24, 41). Wstępując do nieba pozostawił Apostołów rozradowanych (por. Łk 24, 52), a siedząc po prawicy Ojca, zesłał na
powstający Kościół Ducha miłości i wesela (por. Ga 5, 22).
Kościół zawsze umieszczał swą radość w Chrystusie i miłował Go z coraz pełniejszą radością. Ponieważ Jezus przyszedł
do nas przez Maryję, Kościół stopniowo doszedł do zrozumienia, że poprzez swe współdziałanie w tajemnicy Wcielenia
Słowa stała się Ona przyczyną, czyli początkiem i źródłem tak wielkiej radości. Oprócz tego Kościół w przekonaniu, że
smutek, jaki wniosła w dzieje świata Ewa przez nieposłuszeństwo, Maryja zamieniła w radość przez uległość, zaczął Jej
oddawać cześć jako "Przyczynie naszej radości". Jej kult pod tym właśnie tytułem rozszerzył się szczególnie we Francji
i w Kanadzie (franc. Notre Dame de Liesse).

21 CZERWCA – ŚW. ALOJZY GONZAGA, ZAKONNIK
Alojzy urodził się 9 marca 1568 r. koło Mantui jako najstarszy z ośmiu
synów margrabiego Ferdynanda di Castiglione. Ojciec pokładał w nim duże nadzieje.
Chłopiec urodził się jednak bardzo wątły, a matce groziła przy porodzie śmierć.
Rodzice uczynili więc ślub odbycia pielgrzymki do Loreto, jeśli matka i syn
wyzdrowieją. Tak się też stało. Ojciec marzył o ostrogach rycerskich dla syna. W tym
właśnie czasie flota chrześcijańska odniosła świetne zwycięstwo nad Turkami pod
Lepanto (1571). Ojciec Alojzego brał udział w wyprawie. Dumny ze zwycięstwa ubrał
swojego trzyletniego syna w strój rycerza i paradował z nim w fortecy nad rzeką
Padem ku radości żołnierzy. Kiedy ojciec podążył na wyprawę wojenną do Tunisu
(1573), pięcioletni Alojzy wrócił pod opiekę matki.
Kiedy Alojzy miał 7 lat, przeżył swoje "nawrócenie", jak sam twierdził.
Poczuł nicość ponęt tego świata i wielką tęsknotę za Panem Bogiem. Odtąd duch
modlitwy, otrzymany od matki, wzrósł w nim jeszcze silniej. Codziennie z budującą
pobożnością odmawiał na klęczkach oprócz normalnych pacierzy rannych
i wieczornych siedem psalmów pokutnych i oficjum do Matki Bożej. Ojciec był z tego
niezadowolony. Po swoim powrocie z wyprawy wziął syna do Florencji na dwór
wielkiego księcia Franciszka Medici, by tam nabrał manier dworskich. Alojzy jednak
najlepiej czuł się w słynnym sanktuarium, obsługiwanym we Florencji przez serwitów, w kościele Annuntiata. Tu też
przed ołtarzem Bożej Matki złożył ślub dozgonnej czystości. Jak głoszą jego żywoty, w nagrodę miał otrzymać przywilej,
że nie odczuwał pokus przeciw anielskiej cnocie czystości.
W 1579 r. ojciec Alojzego został mianowany gubernatorem Monferrato w Piemoncie. Przenosząc się na
tamtejszy zamek, zabrał ze sobą Alojzego. W następnym roku, z polecenia papieża Grzegorza XIII, wizytację kanoniczną
diecezji Brescia odbywał św. Karol Boromeusz. Z tej okazji udzielił Alojzemu pierwszej Komunii świętej. Jesienią tegoż
roku (Alojzy miał wówczas 12 lat) rodzice chłopca przenieśli się do Madrytu, gdzie na dworze królewskim spędzili wraz
z Alojzym dwa lata. Alojzy nadal pogłębiał życie wewnętrzne przez odpowiednią lekturę. Rozczytywał się w dziełach
św. Piotra Kanizego i w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego z Loyoli. Modlitwę swoją przedłużał do pięciu godzin
dziennie. Równocześnie kontynuował studia.
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Wreszcie zdecydował się na wstąpienie do zakonu jezuitów. Kiedy wyjawił swoje postanowienie ojcu, ten
wpadł w gniew, ale stanowczy Alojzy nie ustąpił. Na korzyść swego brata, Rudolfa, zrzekł się prawa do dziedzictwa i udał
się do Rzymu. W drodze zatrzymał się kilka dni w Loreto. 25 listopada 1585 roku wstąpił do nowicjatu jezuitów
w Rzymie. Jak sam wyznał, praktyki pokutne, które zastał w zakonie, były znacznie lżejsze od tych, jakie sam sobie
nakładał. Cieszył się jednak bardzo, że miał okazję do ćwiczenia się w wielu innych cnotach, do jakich zakon dawał mu
okazję.
Jesienią 1585 r. Alojzy uczestniczył w publicznej dyspucie filozoficznej w słynnym Kolegium Rzymskim, gdzie
olśnił wszystkich subtelnością i siłą argumentacji. Zaraz potem otrzymał święcenia niższe i został skierowany przez
przełożonych na studia teologiczne. Był na trzecim roku studiów, kiedy we wrześniu 1589 roku przybył do Kolegium
Rzymskiego św. Robert Bellarmin; wezwał on Alojzego, by powrócił do Castiglione i pojednał swojego brata Rudolfa
z ojcem, który chciał wydziedziczyć syna tylko za to, że ten odważył się wejść w związek małżeński z osobą niższego
stanu. Po załagodzeniu sporu Alojzy wrócił do Rzymu na czwarty rok studiów teologicznych, który miał zakończyć
święceniami kapłańskimi (1590).
Wyroki Boże były jednak inne. W latach 1590-1591 Rzym nawiedziła epidemia dżumy. Alojzy prosił przełożonych, by
zezwolili mu posługiwać zarażonym. Wraz z innymi klerykami udał się na ochotnika do szpitala św. Sykstusa oraz do szpitala
Matki Bożej Pocieszenia. Wyczerpany studiami i umartwieniami organizm kleryka uległ zarazie. Alojzy zmarł jako kleryk, bez
święceń kapłańskich, 21 czerwca 1591 r. w wieku zaledwie 23 lat.
Sława świętego Alojzego była tak wielka, że już w roku 1605 papież Paweł V ogłosił go błogosławionym. Kanonizacja
odbyła się jednak dopiero w roku 1726. Dokonał jej papież Benedykt XIII jednocześnie z kanonizacją św. Stanisława Kostki. Ten
sam papież ogłosił w 1729 św. Alojzego patronem młodzieży, szczególnie młodzieży studiującej. W 1926 roku papież Pius XI
ogłosił św. Alojzego patronem młodzieży katolickiej. Jego relikwie spoczywają w kościele św. Ignacego w Rzymie.
Szczególnym nabożeństwem do świętych Stanisława Kostki i Alojzego Gonzagi wyróżniał się św. Robert Bellarmin.
Miał on ich wizerunki w swoim pokoju. Niemniej serdecznym nabożeństwem do św. Alojzego wyróżniał się św. Jan Bosko. Ku jego
czci obchodził nabożeństwo 6 niedziel, przygotowujących do dnia św. Alojzego, który obchodził bardzo uroczyście. Swoje drugie
z kolei oratorium, w Turynie, nazwał właśnie jego imieniem.
W ikonografii św. Alojzy przedstawiany jest w sutannie jezuickiej, w białej komży z szerokimi rękawami. Jego atrybutami są:
czaszka, Dziecię Jezus w ramionach, mitra książęca u stóp, krzyż, lilia, czaszka.
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W ikonografii św. Alojzy przedstawiany jest w sutannie jezuickiej, w białej komży z szerokimi rękawami. Jego
atrybutami są: czaszka, Dziecię Jezus w ramionach, mitra książęca u stóp, krzyż, lilia, czaszka.

22 CZERWCA – ŚW. PAULIN Z NOLI, BISKUP
Urodził się w 353 r. w pobliżu Bordeaux. Był potomkiem możnego rodu
patrycjuszowskiego; naprawdę nazywał się Pontius Meropius Anicius Paulinus. Zaliczany jest do
grona mędrców, którzy tworzyli zręby wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa. Jego pierwszym
nauczycielem w Bordeaux, a potem protektorem i przyjacielem, był wybitny retor i poeta
Auzoniusz, który zarządzał prowincją i cieszył się względami cesarzy rzymskich. Rychło więc
rozpoczął karierę urzędniczą, został konsulem i gubernatorem Kampanii. Prawdy wiary poznał
od samego św. Ambrożego. W 379 r. poślubił Tharasię, chrześcijankę z Hiszpanii, i wkrótce
przyjął chrzest z rąk św. Delfina, biskupa Bordeaux. Z Tharasią miał syna Celsusa, który jednak
szybko zmarł; małżonkowie złożyli wówczas ślub czystości i postanowili poświęcić się wyłącznie
Bogu. Młodzi małżonkowie powrócili do Francji, nawiedzając grób św. Marcina w Tours. Tu
Paulin doznał niezwykłej łaski uzdrowienia z choroby oczu.
Paulin znalazł się w dobrach rodzinnych pod Barceloną, gdzie w 394 r. - z woli
miejscowej ludności i za zgodą żony - przyjął święcenia kapłańskie. Sprzedał majątek i w Noli
założył wspólnotę: pieniądze przeznaczył na wsparcie ubogich i wdów, na wykup niewolników,
a także na budowę kościoła i ozdobienie grobu św. Feliksa z Noli. Wyróżniał się szczególnym
nabożeństwem do niego i ułożył ku jego czci kilka hymnów. Wiódł żywot mnicha, wedle surowych zasad.
Zwyczajem ówczesnym miejscowy kler i ludność wybrali go w 410 r. na biskupa Noli. Zasłynął konsekwentną walką
z herezją pelagianizmu oraz działalnością charytatywną. Szczególne oddanie potrzebującym wykazał podczas
barbarzyńskiego najazdu Wizygotów na Italię. Jako biskup Paulin nawiązał szerokie stosunki z wieloma znakomitymi
osobistościami Kościoła, przyjaźnił się ze świętymi: Augustynem (+ 430) i Hieronimem (+ 419 lub 420).
Zmarł 22 czerwca 431 r. Jego żywot napisał kapłan Uraniusz, który spędził szereg lat u boku Świętego.
Św. Paulin zostawił po sobie sporo listów i poezji. Z jego hymnów dochowało się do naszych czasów 31. Należy więc do
czołowych poetów pierwszych wieków chrześcijaństwa na Zachodzie. Od samego początku jego grób, położony obok
sanktuarium św. Feliksa z Noli, był celem czci i pielgrzymek. W wieku XI jego ciało przeniesiono do Rzymu, do nowo
wystawionego kościoła pw. św. Bartłomieja na wyspie rzeki Tybr. Obecnie spoczywają w sarkofagu-trumnie w kościółku
w miejscowości Sutera na Sycylii obok relikwii św. Onufrego Wielkiego. Paulin jest patronem Noli (region Kampania we
Włoszech).

22 CZERWCA – ŚWIĘCI MĘCZENNICY JAN FISHER, BISKUP,
I TOMASZ MORE
Tomasz More (Morus) urodził się w Londynie 7 lutego 1478 r. jako syn poważanego
mieszczanina. Kiedy miał lat 12, umieszczono go na dworze kardynała Mortona, który
sprawował równocześnie urząd królewskiego kanclerza. Później zapisał się na studia na
uniwersytecie w Oksfordzie. Jednak ojciec wolał mieć syna prawnika. To bowiem otwierało przed
nim drogę do kariery urzędniczej. Dlatego szesnastoletni Tomasz został umieszczony w Inns of
Law w Londynie. Kiedy w 1499 roku Erazm z Rotterdamu nawiedził po raz pierwszy Anglię,
zaprzyjaźnił się serdecznie z młodszym od siebie o 11 lat Tomaszem. Po ukończeniu studiów
Tomasz został biegłym i wziętym adwokatem.
Wkrótce wybrano go posłem do parlamentu. Tutaj zaraz na początku naraził się
królowi Henrykowi VIII tym, że przeforsował w parlamencie sprzeciw wobec wniosku króla
postulującego nałożenie osobnego podatku na poddanych. Dla poznania świata wyjechał do
Francji, gdzie zwiedził uniwersytety: w Paryżu i w Lowanium. Kiedy powrócił do Anglii, zrzekł się
wszelkich stanowisk i wstąpił do kartuzów. Po czterech latach pobytu w klasztorze przekonał się,
że to jednak nie jest jego droga. Ożenił się z siedemnastoletnią Jane Colt i zamieszkał z nią
w wiejskim domku w Bucklersbury pod Londynem. Były to najszczęśliwsze lata w jego życiu.
Sielanka trwała krótko. Ukochana żona zmarła niebawem, zostawiając Tomaszowi czworo
drobnych dzieci. Był zmuszony ożenić się po raz drugi. Alicja Middleton była od niego o siedem
lat starsza. Nie miał z nią potomstwa, ale wspólnie wychowywali dzieci Tomasza z pierwszego
związku.
W 1510 roku Tomasz objął urząd sędziego do spraw cywilnych. Jako specjalista
został wysłany do Flandrii dla zawarcia traktatu pokojowego. W 1521 roku pełen sławy ze swojej
pracy i dzieł został przez króla podniesiony do godności szlacheckiej. Król upodobał sobie
w zręcznym urzędniku. W 1521 roku nobilitował Tomasza (nadal mu tytuł szlachecki), a także
pasowany na rycerza. Następnie mianował go przewodniczącym sądu oraz tajnym radcą. Szybko
zaczęły sypać się na Tomasza kolejne wyróżnienia i godności: zarządcy uniwersytetu
oksfordzkiego i łowczego królewskiego, wreszcie godność najwyższa w Anglii (po królu) kanclerza państwa (1529-1532).
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I TOMASZ MORE
Tomasz stanowić może doskonały wzór do naśladowania dla
świata urzędniczego. Był w pracy swojej zdecydowanie sumienny. Powiedziano o
nim, że gdyby pewnego dnia stawił się przed nim własny ojciec i diabeł,
przyznałby rację szatanowi, jeśliby na nią zasługiwał. Kiedy otrzymał nominację
na sędziego, zastał całe sterty zakurzonych teczek z aktami, które od lat czekały
na rozpatrzenie. Rychło je załatwił, aby sprawy szły odtąd na bieżąco. Wszystkich
traktował życzliwie. Przekupstwo czy kumoterstwo nie miały do niego przystępu.
Nosił włosiennicę. Na modlitwę poświęcał dziennie po kilka godzin. Przy stole
czytał Pismo święte i książki ascetyczne. Unikał pokut dawnych ascetów,
wiedząc, że siły są mu potrzebne do wykonywania codziennych obowiązków.
Rekompensował to cierpliwym znoszeniem kłopotów, rzetelnym wypełnianiem
swoich zadań, zachowaniem przykazań Bożych i kościelnych. Nawet jako
kanclerz państwa chętnie usługiwał do Mszy świętej i śpiewał w chórze
kościelnym.
Kiedy Henryk VIII w roku 1531 ogłosił się najwyższym
zwierzchnikiem Kościoła katolickiego w Anglii, Tomasz na znak protestu zrzekł
się urzędu kanclerza. Pomimo nalegań, nie wziął udziału ani w ślubie, ani też
w koronacji kochanki króla, Anny Boleyn. Wreszcie nie podpisał aktu supremacji, ani też nie złożył królowi przysięgi jako
głowie Kościoła w Anglii. Uznano to za zdradę stanu. 1 lipca 1535 roku nad aresztowanym odbył się sąd. Kiedy
sędziowie zapytali Tomasza, czy ma jeszcze coś do powiedzenia, ten odparł żartobliwie: "Nie mam, moi Panowie, nic
więcej do powiedzenia, jak tylko przypomnieć, że chociaż do najżarliwszych wrogów św. Szczepana należał Szaweł,
pilnujący szat kamienujących go oprawców, to jednak obaj są ze sobą w zgodzie w niebie. Mam nadzieję, że i my razem
tam się zobaczymy". Tego dnia sąd najwyższy skazał Tomasza na śmierć. Egzekucję wykonano publicznie na jednym
z pagórków, otaczających Londyn. Zanim Tomasz położył głowę pod topór kata, powiedział do otaczającego go
w milczeniu tłumu: "Módlcie się, abym umarł wierny wierze katolickiej. Aby także król wierny tej wierze umarł". Kiedy zaś
kat zawiązywał mu oczy, prosił go, by swój obowiązek odważnie wypełnił.
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Egzekucja odbyła się 6 lipca 1535 roku. Podobnie jak św. Jana Fishera, tak i głowę św. Tomasza More'a
wystawiono na widok publiczny, wbitą na pal na moście Tamizy. Sterczała tam miesiąc, aż ją potem wrzucono do morza.
Jednak jego córka, Małgorzata, wydobyła ją i pochowała w krypcie kościoła św. Dunstana w Canterbury. Ciało zaginęło straż więzienna zakopała je w nieznanym miejscu. Wieść o ohydnym mordzie, dokonanym na Tomaszu, obiegła lotem
błyskawicy cały cywilizowany świat, wywołując powszechne oburzenie. Aby jednak nie drażnić Kościoła anglikańskiego,
proces kanoniczny św. Tomasza odbył się późno. Do chwały błogosławionych wyniósł go bowiem dopiero papież Leon XIII
w roku 1886. Uroczystej kanonizacji dokonał papież Pius XI w 1935 roku. 31 października 2000 roku papież św. Jan
Paweł II ogłosił św. Tomasza Morusa patronem mężów stanu i polityków.
Tomasz pozostawił po sobie szereg pism. Wśród nich największą sławę zdobyła mu Utopia, w której usiłował
nakreślić projekt idealnego państwa i systemu społecznego. Cenny jest jego Dialog o pociesze w ciężkiej próbie.
Zostawił także poematy łacińskie i piękne listy, pozwalające wejść w głąb jego duszy i rzucające też światło na wypadki
publiczne. Jest patronem prawników. O historii konfliktu z królem opowiada znany film "Oto jest głowa zdrajcy", a także
telewizyjny serial "Dynastia Tudorów".
W ikonografii św. Tomasz przedstawiany jest w stroju lorda. Jego atrybuty to czaszka, krzyż, łańcuch.

23 CZERWCA – ŚW. JÓZEF CAFASSO, PREZBITER
Józef Cafasso urodził się w Castelnuovo d'Asti w Piemoncie 15 stycznia 1811 r.
Wychowany w duchu żywej wiary, po ukończeniu szkoły średniej w Chieri udał się do miejscowego
niższego seminarium, a potem na studia teologiczne do Turynu. 22 września 1833 r. został
wyświęcony na kapłana, mając wówczas zaledwie 22 lata. Nie piastował żadnych urzędów, był
zawsze kapłanem cichym, a jednak miał wpływ na cały kler piemoncki. Zdrowie miał wątłe (cierpiał
na chorobę kręgosłupa), ale w jego czarnych oczach bił żar apostolski.
Józef wstąpił po święceniach do Instytutu Teologii Moralnej, niedawno powstałego
w Turynie. Młodzi kapłani prowadzili w nim wspólne życie razem z profesorami. Równocześnie
założyciel Instytutu, ks. Alojzy Guala, zaprawiał młodych kapłanów do działalności duszpasterskiej.
Uczyli oni opuszczoną młodzież prawd wiary, chodzili do więzień dla nieletnich i dla dorosłych,
nawiedzali szpitale, a także towarzyszyli skazanym na śmierć w ostatnich chwilach ich życia. Po
śmierci założyciela Instytutu, Józef objął stanowisko rektora. W swojej pracy spotkał ludzi,
w przyszłości wyniesionych na ołtarze. Był przewodnikiem duchowym św. ks. Jana Bosko
i wspierał w powołaniu swojego siostrzeńca, bł. Józefa Allamano, założyciela Misjonarzy Consolata. W gorących
czasach (rewolucja Garibaldiego, koronacja Wiktora Emanuela) Józef Cafasso nie dał się ponieść wirowi
politycznemu. Zachęcał kapłanów, aby pilnowali swojego posłannictwa, a nie angażowali się w ruch rewolucyjny.
Z własnej woli nawiedzał więzienia, które w tamtych czasach były miejscami strasznymi. Opowiadał więźniom o Bożej
miłości i miłosierdziu. Przez ponad 20 lat towarzyszył skazańcom w drodze na szafot (egzekucje wykonywano
publicznie), nazywając ich czule "szubienicznymi świętymi", ponieważ byli wieszani bezpośrednio po spowiedzi.
Mieszkańcy Turynu nadali mu przydomek kapelana szafotu. Po krótkiej chorobie Józef pożegnał ziemię 23 czerwca
1860 r. w wieku zaledwie 49 lat. Najlepiej scharakteryzował go Jan Bosko w jednym z przemówień po jego śmierci: "Był
modelem życia kapłańskiego, nauczycielem kapłanów, ojcem ubogich, pocieszycielem chorych, doradcą wątpiącym,
pociechą konającym, dźwignią dla więźniów, zbawieniem dla skazanych, przyjacielem wszystkich, wielkim dobroczyńcą
ludzkości". Pius XI z okazji beatyfikacji w 1925 r. nazwał Józefa Cafasso "perłą kleru Italii". Pius XII dokonał jego
uroczystej kanonizacji w 1947 roku. W roku 1948 tenże papież ogłosił św. Józefa Cafasso patronem więzień i więźniów
oraz współpatronem Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Bolesnej Pocieszenia (Consolata).
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Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co "Bóg jest łaskawy".
Jan Chrzciciel urodził się jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1, 5-80). Jego
narodzenie z wcześniej bezpłodnej Elżbiety i szczególne posłannictwo zwiastował
Zachariaszowi archanioł Gabriel, kiedy Zachariasz jako kapłan okadzał ołtarz w świątyni
(Łk 1, 8-17). Przyszedł na świat w sześć miesięcy przed narodzeniem Jezusa (Łk 1, 36),
prawdopodobnie w Ain Karim leżącym w Judei, ok. 7 km na zachód od Jerozolimy.
Wskazuje na to dawna tradycja, o której po raz pierwszy wspomina ok. roku 525 niejaki
Teodozjusz. Przy obrzezaniu otrzymał imię Jan, zgodnie z poleceniem anioła. Z tej okazji
Zachariasz wyśpiewał kantyk, w którym sławi wypełnienie się obietnic mesjańskich i wita
go jako proroka, który przed obliczem Pana będzie szedł i gotował mu drogę w sercach
ludzkich (Łk 1, 68-79). Kantyk ten wszedł na stałe do liturgii i stanowi istotny element
codziennej porannej modlitwy Kościoła - Jutrzni. Poprzez swoją matkę, Elżbietę, Jan był
krewnym Jezusa (Łk 1, 36).
Św. Łukasz przekazuje nam w Ewangelii następującą informację: "Dziecię rosło i umacniało się w duchu
i przebywało na miejscach pustynnych aż do czasu ukazania się swego w Izraelu" (Łk 1, 80). Można to rozumieć w ten
sposób, że po wczesnej śmierci rodziców będących już w wieku podeszłym, Jan pędził żywot anachorety, pustelnika, sam
lub w towarzystwie innych. Nie jest wykluczone, że mógł zetknąć się także z esseńczykami, którzy wówczas mieli nad
Morzem Martwym w Qumran swoją wspólnotę. Kiedy miał już lat 30, wolno mu było według prawa występować
publicznie i nauczać. Podjął to dzieło nad Jordanem, nad brodem w pobliżu Jerycha. Czasem przenosił się do innych
miejsc, np. Betanii (J 1, 28) i Enon (Ainon) w pobliżu Salim (J 3, 23). Swoje nauczenie rozpoczął w piętnastym roku
panowania cesarza Tyberiusza (Łk 3, 1), czyli w 30 r. naszej ery według chronologii, którą się zwykło podawać. Jako
herold Mesjasza Jan podkreślał z naciskiem, że nie wystarczy przynależność do potomstwa Abrahama, ale trzeba czynić
owoce pokuty, trzeba wewnętrznego przeobrażenia. Na znak skruchy i gotowości zmiany życia udzielał chrztu pokuty (Łk
3, 7-14; Mt 3, 7-10; Mk 1, 8). Garnęła się do niego "Jerozolima i cała Judea, i wszelka kraina wokół Jordanu" (Mt 3, 5;
Mk 1, 5). Zaczęto nawet go pytać, czy przypadkiem on sam nie jest zapowiadanym Mesjaszem.
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Jan stanowczo rozwiewał wątpliwości twierdząc, że "Ten, który idzie za mną, mocniejszy
jest ode mnie: ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów" (Mt 3, 11). Na prośbę
Chrystusa, który przybył nad Jordan, Jan udzielił Mu chrztu. Potem niejeden raz widział
Chrystusa nad Jordanem i świadczył o Nim wobec tłumu: "Oto Baranek Boży, który
gładzi grzechy świata" (J 1, 29. 36). Na skutek tego wyznania, przy Chrystusie Panu
zjawili się dwaj pierwsi uczniowie - Jan i Andrzej, którzy dotąd byli uczniami św. Jana
(J 1, 37-40).
Na działalność Jana szybko zwrócili uwagę starsi ludu. Bali się jednak
jawnie przeciwko niemu występować, woleli raczej zająć stanowisko wyczekujące
(J 1, 19; Mt 3, 7). Osobą Jana zainteresował się także władca Galilei, Herod II Antypas
(+ 40), syn Heroda I Wielkiego, który nakazał wymordować dzieci w Betlejem. Można
się domyślać, że Herod wezwał Jana do swojego zamku, Macherontu. Gorzko jednak
pożałował swojej ciekawości. Jan bowiem skorzystał z tej okazji, aby rzucić mu prosto
w oczy: "Nie wolno ci mieć żony twego brata" (Mk 6, 18). Rozgniewany król,
z poduszczenia żony brata Filipa, którą ku ogólnemu oburzeniu Herod wziął za własną,
oddalając swoją żonę prawowitą, nakazał Jana aresztować. W dniu swoich urodzin
wydał ucztę, w czasie której, pijany, pod przysięgą zobowiązał się dać córce Herodiady,
Salome, wszystko, o cokolwiek zażąda. Ta po naradzeniu się z matką zażądała głowy Jana. Herod nakazał katowi
wykonać wyrok śmierci na Janie i jego głowę przynieść na misie dla Salome (Mt 14, 1-12). Jan miał wtedy trzydzieści
kilka lat. Jezus wystawił Janowi świadectwo, jakiego żaden człowiek z Jego ust nie otrzymał: "Coście wyszli oglądać na
pustyni? (...) Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto ja
posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi
z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela" (Mt 11, 7-11; Łk 7, 24-27).
Jan Chrzciciel jako jedyny wśród świętych Pańskich cieszy się takim przywilejem, iż obchodzi się jako uroczystość dzień
jego narodzin. U wszystkich innych świętych obchodzimy jako święto dzień ich śmierci - czyli dzień ich narodzin dla
nieba.
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Ponadto w kalendarzu liturgicznym znajduje się także wspomnienie męczeńskiej
śmierci św. Jana Chrzciciela, obchodzone 29 sierpnia.
W Janie Chrzcicielu uderza jego świętość, życie pełne ascezy i pokuty, siła
charakteru, bezkompromisowość. Był pierwszym świętym czczonym w całym Kościele.
Jemu dedykowana jest bazylika rzymska św. Jana na Lateranie, będąca katedrą
papieża. Jan Chrzciciel jest patronem Austrii, Francji, Holandii, Malty, Niemiec,
Prowansji, Węgier; Akwitanii, Aragonii; archidiecezji warszawskiej i wrocławskiej;
Amiens, Awinionu, Bonn, Florencji, Frankfurtu nad Menem, Kolonii, Lipska, Lyonu,
Neapolu, Norymbergi, Nysy, Wiednia, Wrocławia; jest patronem wielu zakonów, m. in.
joannitów (Kawalerów Maltańskich), mnichów, dziewic, pasterzy i stad, kowali,
krawców, kuśnierzy, rymarzy; abstynentów, niezamężnych matek, skazanych na śmierć.
Jest orędownikiem podczas gradobicia i w epilepsji.

W ikonografii św. Jan przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec lub mąż
ascetyczny, ubrany w skórę zwierzęcą albo płaszcz z sierści wielbłąda. Jego atrybutami są:
Baranek Boży, baranek na ramieniu, na księdze lub u stóp, baranek z kielichem, chłopiec
bawiący się z barankiem, głowa na misie, krzyż. W tradycji wschodniej, zwłaszcza
w ikonach, ukazywany jest jako zwiastun ze skrzydłami.

25 CZERWCA – BŁ. DOROTA Z MĄTOWÓW, WDOWA
Dorota urodziła się 25 stycznia 1347 r. w Mątowach Wielkich koło Malborka
(wówczas Gross-Montau) jako siódme z kolei dziecko. Ochrzczona została 6 lutego
w miejscowym, do dzisiaj istniejącym kościele i otrzymała imię św. Doroty, patronki tego dnia.
Rodzice Doroty, osadnicy holenderscy: Wilhelm Schwartze i Agata, cieszyli się szacunkiem
otoczenia. Byli bowiem prawi, pracowici i bardzo religijni. Dorota od najmłodszych lat
podejmowała intensywną pokutę. W szóstym roku życia otrzymała dar ukrytych stygmatów.
Pokazywał się jej Chrystus na krzyżu, co było dla niej powodem zaostrzenia już i tak surowego
trybu życia. Do pierwszej spowiedzi świętej przystąpiła, gdy miała zaledwie 6 lat, do pierwszej
Komunii świętej w 10. roku życia, 8 kwietnia 1357 roku.
Gorącym pragnieniem Doroty było życie zakonne. Nie miała jednak szczęścia
spełnić tego pragnienia. Miała zaledwie 16 lat, kiedy rodzice wydali ją za starszego od niej
o prawie 20 lat płatnerza gdańskiego, Adalberta (Wojciecha). Miał on przy obecnej ulicy
Długiej własny, dobrze prosperujący warsztat. Dzisiaj stoi tam dom z numerem 64. W rok po
ślubie, który odbył się w 1363 roku, Dorota przeniosła się na stałe do Gdańska. Małżeństwo
okazało się niedobrane. Mąż był typowym zamożnym mieszczaninem owych czasów. Jako rzemieślnik i kupiec lubił
wystawne życie towarzyskie. Bywało, że przychodził pijany. Dbał o swe znaczenie. Miał też temperament władczy i bardzo
gwałtowny. Kiedy więc Dorota zaczęła codziennie uczęszczać do kościoła mariackiego na Mszę świętą oraz do
dominikanów, których sobie upodobała w sposób szczególniejszy, kiedy nadal oddawała się modlitwie i uczynkom
pokutnym, a korzystając ze znacznego majątku męża - również uczynkom miłosierdzia, mąż często tracił równowagę.
Doprowadzał wówczas do awantur, bił do krwi i zamykał żonę, by nie mogła uczęszczać do kościoła. Dopiero kiedy
pewnego dnia tak ją pobił, że była bliska śmierci, okazał Dorocie nadzwyczajną troskliwość w trosce o swoje "dobre"
imię. Heroiczna cierpliwość i łagodność żony zwyciężyła. Adalbert stawał się coraz spokojniejszy i łagodniejszy, zaczął
i on częściej przystępować do sakramentów. Być może do nawrócenia przyczyniły się również domowe nieszczęścia.
W czasie epidemii, jaka zapanowała w roku 1373, zmarło mu naraz troje dzieci. W czasie epidemii w roku 1382 zaraza
zabrała mu dalszych pięcioro dzieci, jakie mu dała Dorota. Na dziewięcioro dzieci przeżyła rodziców tylko jedna córka Gertruda, która wstąpiła do klasztoru mniszek benedyktynek w Chełmnie.
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Razem z mężem Dorota nawiedziła w roku 1384 Akwizgran, by uczcić relikwie
męki Pańskiej. Następnie wspólnie odwiedzili słynne sanktuarium Matki Bożej
w Einsiedeln (Szwajcaria). Pobyt tam wywarł na nich tak silne wrażenie, że sprzedali
warsztat i dom, i udali się z nową pielgrzymką do sanktuariów europejskich. Trwała ona dwa
lata (1385-1387) i przebiegała wśród wielkich niewygód i niebezpieczeństw ze strony
rozbójników. Małżonkowie dotarli prawdopodobnie do Santiago de Compostella i do
Marsylii. W niektórych klasztorach żeńskich Dorota zetknęła się z nową formą ascezy przez
zamurowanie się w klasztorze. Wreszcie Dorota w roku 1389-1390 udała się sama
z pielgrzymką do Rzymu na rok jubileuszowy, ogłoszony właśnie przez papieża Urbana VI.
W tym czasie zmarł jej mąż. Teraz wolna, mogła oddać się na wyłączną służbę Bożą. Po
powrocie zamieszkała w Kwidzynie w ciasnej komórce u pobożnej niewiasty, Katarzyny
Mulner, by korzystać z kierownictwa duchowego Jana z Kwidzyna (Johanna von
Marienwerder). On też poparł u biskupa pomezańskiego (kwidzyńskiego) prośbę Doroty
o pozwolenie na całkowite odcięcie się od świata przez zamurowanie w celi przy tamtejszym
kościele katedralnym. Po półrocznej próbie Dorota otrzymała zezwolenie. 2 maja 1393 r.
uroczyście wprowadzono ją do celi wymurowanej w kościele od strony prezbiterium katedry. Przez zakratowane okienko
od strony kościoła przynoszono jej Komunię świętą i dawano pokarm. Do okienka jej celki od strony cmentarza
przychodzić zaczęli mieszczanie w różnych swoich sprawach z prośbą o modlitwę i o poradę. Przez trzecie okno widziała
niebo. W celi tej przebywała 14 miesięcy. W tym czasie otworzyły się jej stygmaty, do tej pory tylko bolesne, ale
niewidoczne. Wyczerpana niezwykłą pokutą, zmarła 25 czerwca 1394 r.
Tej niezwykłej niewieście zaczęto natychmiast po śmierci oddawać cześć jako osobie świętej. Pochowano ją
w podziemiach katedry przy udziale biskupa, kapituły, wielkiej liczby kapłanów i jeszcze większej liczby wiernych. Sława
jej objęła całe terytorium krzyżackie i przeszła do Polski, Niemiec i do Czech. Ponieważ liczba pielgrzymek zwiększała się
z każdym dniem, biskup nakazał wybudować dla błogosławionej osobną kryptę, gdzie umieszczono jej ciało i gdzie
wystawiono jej ołtarz. Działy się także przy jej grobie liczne uzdrowienia i nawrócenia.
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Z polecenia biskupa Kwidzyna i wielkiego mistrza krzyżackiego, spowiednik i kierownik duchowy Doroty, Jan z Kwidzyna
(wybitny teolog, dziekan kapituły), napisał jej żywot w języku łacińskim i niemieckim. Do dnia dzisiejszego zachowało się
w odpisach kilka jego egzemplarzy. Tekst niemiecki ukazał się drukiem w Malborku w roku 1492 jako pierwszy druk
pomorski. Tenże Jan z Kwidzyna spisał również objawienia, jakie miała jego penitentka i jej wyznania pod tytułem
Septylium, czyli siedem łask szczególnych, jakie od Boga otrzymała. Na podstawie tych dzieł, jak też na prośbę wielkiego
mistrza i biskupów pruskich papież Bonifacy IX w roku 1404 polecił przeprowadzić proces kanoniczny biskupom
chełmińskiemu i warmińskiemu oraz opatowi oliwskiemu. Spisano zeznania 257 świadków o cnotach błogosławionej
i o doznanych niezwykłych łaskach w ośmiu obszernych fascykułach i w roku 1405 wysłano je do Rzymu. Wydarzenia
dziejowe przerwały proces. Przy grobie Doroty modlił się król Władysław Jagiełło po zwycięstwie pod Grunwaldem (1410).
Jan Długosz opisał w swojej kronice, że król został zaprowadzony do celi Doroty, "niewiasty pobożnej i świętobliwej, która
wiodąc w tym miejscu życie ostre i pustelnicze, słynęła wielu cudami, lecz nie była jeszcze kanonizowana". Podobno
rekluza przed śmiercią przepowiedziała klęskę Krzyżaków.
Kult Doroty trwał nadal w ziemi warmińskiej i chełmińskiej wśród ludności katolickiej. Na tej podstawie
biskup chełmiński, Jan Lipski, dekretem z dnia 15 kwietnia 1637 roku polecił czcić Dorotę z Mątowów wraz z Jutą
z Chełmży jako patronki ziemi pruskiej, a przede wszystkim diecezji chełmińskiej i pomezańskiej (Kwidzyn). Zaczęły na
nowo przychodzić pielgrzymki do jej grobu. W czasie niewoli kult zamarł. Protestanckim władzom niemieckim nie
zależało na tym, by rozbudzać ducha katolickiego. Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 biskupi warmiński
i chełmiński rozpoczęli starania o jej kanonizację. W roku 1933 została wysłana petycja do Rzymu, w 1935 poparł ją
biskup gdański i synod diecezjalny. Energicznie prowadzili je dalej biskup chełmiński i gdański po wojnie od 1945 roku.
Zostały one wreszcie uwieńczone wynikiem pomyślnym. Dnia 9 stycznia 1976 roku Kongregacja do spraw beatyfikacji
i kanonizacji zatwierdziła dekret stwierdzający heroiczność życia oraz istnienie kultu od niepamiętnych czasów. Dekret
ten podpisany tego dnia przez papieża Pawła VI jest równoznaczny z aktem beatyfikacji (pleni iure). Dnia 13 grudnia
1976 roku odbyły się w związku z tym w katedrze oliwskiej uroczystości dziękczynne.
Dorota z Mątowów to jedyna w polskiej hagiografii osoba, która wybrała formę życia rekluzy. Bardzo
wcześnie zaczęła przeżywać stany mistyki w jej najwyższych formach: widzeń, poufałej rozmowy z Chrystusem,
otrzymywanych nadprzyrodzonych nakazów, stanów ekstazy itp.
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Wyróżniała się nabożeństwem do męki Pańskiej. Jest również jedyną w polskiej hagiografii stygmatyczką, chociaż
odbicia ran Chrystusa były u niej ukryte. Doznawała na miejscach tych ran niezmiernych cierpień. Jest rzeczą znamienną
i nader rzadko spotykaną nawet wśród świętych, że wizje bł. Doroty pokrywały się ze świętami liturgicznymi i były z nimi
silnie powiązane. Dorota wyróżniała się także niezwykłym nabożeństwem do Eucharystii. Spowiadała się codziennie, by
mogła przyjmować codziennie Komunię świętą. Był to w owych czasach także wyjątek. Komunikowano bowiem nawet
w zakonach najwyżej w święta i w niedzielę - i to za pozwoleniem spowiednika. Jej biografowie stwierdzają, że bł. Dorota
miała szczególne nabożeństwo do dusz czyśćcowych i że była z nimi w żywym kontakcie. Za najprostszą drogę do
doskonałości uznawała wstręt do grzechu, nawet najmniejszego, oraz całkowite oddanie się Bogu, tak aby nic nie
zostawiać dla siebie. Myśl tę rozwinie potem teologicznie i uzasadni św. Jan od Krzyża (+ 1591). To oddanie zaś ma
polegać na zupełnym powierzeniu się Duchowi Świętemu, który przez swoje siedmiorakie dary i nawiedziny wlewa
w wybrane i oddane sobie dusze miłość, która poza Bogiem nic nie widzi i niczego nie pragnie.
Bł. Dorota jest patronką Pomorza; kobiet, matek, odlewników.
Do czcicieli Doroty z Mątowów należy Benedykt XVI. W 1999 roku, jako ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, odbył
podróż do Kwidzyna. Tam w katedrze kwidzyńskiej w kaplicy błogosławionej Doroty z Mątowów modlił się przed jej
wizerunkiem. Wziął wtedy kamień z grobu i jako relikwię umieścił w katedrze w Monachium. Wcześniej, w 1987 r.
kardynał Joseph Ratzinger wygłosił w tej katedrze obszerną homilię poświęconą błogosławionej z Kwidzyna, która jest
czczona także w Bawarii.
Postać tej rekluzy odnaleźć można w literaturze. Adam Mickiewicz wzorował na niej Aldonę z "Konrada
Wallenroda", zamurowaną na zamku w Malborku. Życie Doroty z Mątowów opisał Günter Grass w powieści Turbot (Der
Butt) z 1977 r.
W ikonografii Błogosławiona przedstawiana jest ze stygmatami. Jej atrybutem jest wieża, w której poleciła
się zamurować.
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Maria Lhuilier należy do grupy 19 męczenników z Laval, którzy ponieśli śmierć w czasie
rewolucji francuskiej między 20 stycznia a 17 października 1794 r. w Laval i okolicach
tej miejscowości. Wśród nich byli kapłani, zakonnicy i wierni świeccy. Zostali wspólnie
beatyfikowani przez Piusa XII w dniu 19 czerwca 1955 r.
Maria urodziła się 18 listopada 1744 r. w Arquenay (we Francji). W młodym
wieku straciła rodziców. Z tego też powodu nigdy nie nauczyła się pisać i czytać. Przez
pewien czas służyła u pewnej zamożnej kobiety. Zgłosiła się potem do Kanoniczek
Regularnych św. Augustyna z Kongregacji Zakonnic Szpitalnych od Miłosierdzia Jezusa.
Została u nich siostrą konwerską, przyjmując imię siostry Marii od św. Moniki. Przez
całe życie oddawała się posługom fizycznym i była wzorem wszystkich cnót zakonnych.
Z wielką troskliwością opiekowała się chorymi i potrzebującymi. Jej ukryta świętość
pozostawała znana tylko współsiostrom i tym, którymi się opiekowała.
W czasie rewolucji francuskiej, po prześladowaniach wynikających
z ustanawianego prawa, nastąpiły prześladowania krwawe. Siostry zostały wyrzucone ze
szpitala, w którym pracowały, musiały się schronić w Laval w opuszczonym klasztorze
urszulanek. Maria odmówiła zdjęcia habitu i złożenia przysięgi na Konstytucję cywilną,
sprzeczną z prawami Kościoła. Została za to uwięziona; trybunał rewolucyjny w Laval
liczył na to, że więzienie ją złamie. Tak się jednak nie stało. Jej silny opór sprawił, że została skazana na śmierć. Słysząc
taki wyrok, Maria upadła na kolana i ze łzami zawołała: "Mój Boże! Cóż to za łaskę mi dajesz, włączając mnie do grona
swoich męczenników, mnie, tak grzeszną!" Tuż przed śmiercią powtarzała: "Boże mój, muszę umrzeć śmiercią tak
słodką, podczas gdy Ty tak wiele musiałeś dla mnie wycierpieć!" Została publicznie ścięta 25 czerwca 1794 r.
Podczas beatyfikacji innej grupy męczenników rewolucji francuskiej w dniu 19 lutego 1984 r. św. Jan Paweł
II mówił o wszystkich męczennikach tego czasu: "Trwali mocno przy Kościele katolickim i rzymskim. Kapłani - oni (...) nie
chcieli porzucić swojego duszpasterskiego powołania. Świeccy - oni pozostali wierni swoim kapłanom (...). Bez
wątpienia, w kontekście wielkich napięć ideologicznych, politycznych i militarnych spoczęło na nich podejrzenie
niewierności ojczyźnie, oskarżono ich o sprzyjanie siłom 'kontrrewolucyjnym'.

25 CZERWCA – BŁ. MARIA LHUILIER, DZIEWICA I MĘCZENNICA
Dzieje się tak w przypadku prawie wszystkich prześladowań, tych wczorajszych i tych dzisiejszych (...). Nie ma żadnej
wątpliwości co do ich determinacji, nawet pod groźbą utraty życia, pozostania wiernymi temu, czego wymagała od nich
wiara. Nie ma również wątpliwości co do motywu ich skazania: nienawiści wobec tej wiary, którą ich sędziowie
pogardliwie określali jako fanatyzm".

25 CZERWCA – NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA ŚWIĘTOGÓRSKA
Z GOSTYNIA
Cudowny obraz Matki Bożej Świętogórskiej, Róży Duchownej, znajdujący się
w sanktuarium w Gostyniu, jest dziełem nieznanego wielkopolskiego artysty. Namalowany
został prawdopodobnie na cyprysowej desce (145x107 cm), pochodzi z 1540 r. i posiada
dużą wartość artystyczną. Przedstawia Matkę Bożą piastującą Dzieciątko Jezus na lewym
ramieniu. W prawej ręce Maryja trzyma kwiat białej róży. Matkę i Dzieciątko artysta
umieścił jakby na balkonie, z którego roztacza się widok na dawniejszy kościółek na
Świętej Górze i na miasteczko Gostyń z połowy XVI wieku. Suknia Matki Bożej i płaszcz są
bogato pofałdowane i obszyte ozdobnymi złocistymi bortami. Około bioder widoczna jest
ciemnozielona przepaska z napisem: "Witaj Boża Rodzicielko". Twarz i szyję Maryi okala
delikatna, biała materia, wychylająca się spod fałdy płaszcza. W obrazie zwraca uwagę
korona na głowie Madonny i druga, uniesiona przez aniołów. Wyraz twarzy i oczu Maryi jest
pełen troski i miłosiernego pytania. Dziecię Jezus, poważne i pełne majestatu, trzyma
w lewej ręce księgę - symbol nauczycielskiego posłannictwa, drugą rękę opiera na kuli
z krzyżem - symbolu władzy i panowania nad światem,
Łaskami słynący obraz znajduje się obecnie w pięknej bazylice, zbudowanej
według planów włoskiego architekta Baltazara Longhena, twórcy weneckiej świątyni
Santa Maria della Salute w XVIII wieku. Duchem i racją bytu tej pięknej świątyni jest kult Najświętszej Maryi Panny, który
istniał od niepamiętnych czasów. Prawdopodobnie dawniej była czczona tu gotycka, polichromowana pieta, znajdująca
się do dziś w jednym z bocznych ołtarzy.
W czasie potopu szwedzkiego obraz MB Świętogórskiej wywieziono na Śląsk. W okresie Kulturkampfu
w roku 1876, z rozkazu władz pruskich, wypędzono z Gostynia księży filipinów, a kościół zamknięto. Po 12 latach kościół
otwarto, zabroniono jednak przybywać pielgrzymkom. Zakaz trwał do odzyskania niepodległości, czyli do 1918 roku.
W rok później powrócili filipini, a kult Matki Bożej tak się rozwijał, że 24 czerwca 1928 r. kardynał August Hlond dokonał
uroczystej koronacji obrazu Matki Bożej.

25 CZERWCA – NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA ŚWIĘTOGÓRSKA
Z GOSTYNIA
Dzisiaj Święta Góra jest istotnym ośrodkiem życia religijnego Wielkopolski. Odbywają się tu przez cały rok
zamknięte rekolekcje stanowe, niedzielne dni skupienia, spotkania różnych grup pracujących aktywnie w Kościele.
Święta Góra jest ośrodkiem walki o trzeźwość narodu. Księża filipini z wielką troską i odpowiedzialnością przyjmują też
grupy pielgrzymkowe, zarówno wielotysięczne w dniach odpustowych , jak i małe, przybywające przez cały rok.
Matka Boża, niezależnie od miejsca, w którym gromadzi swoje dzieci, jest zawsze ta sama. Niewątpliwie
pragnie przedstawiać swojemu Synowi nasze prośby i dlatego możemy je zanosić w różnych sprawach i potrzebach. Ale
nigdy nie wolno zapominać o tym, że jako nasza troskliwa Matka chce nam przede wszystkim wskazywać drogę do Syna.
Ona, Stolica Mądrości, Matka Dobrej Rady, zawsze podpowiada nam to, co służy naszemu zbawieniu; mówi przeto
ustawicznie: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam (Syn) powie" (J 2, 5). Co więcej, przykładem swego życia uczy nas
praktycznie, jak w życiu codziennym mamy pełnić wolę Bożą. W całym swoim życiu występuje w roli pokornej służebnicy
Pańskiej: "Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa".

25 CZERWCA – ŚW. WILHELM Z VERCELLI, OPAT
Wilhelm urodził się w Vercelli ok. roku 1085 w znakomitej rodzinie. W wieku zaledwie
15 lat przywdział habit zakonny. Rodzice wcześniej zmarli. Jako pątnik Wilhelm wyruszył w celu
nawiedzenia najgłośniejszych za jego czasów miejsc świętych. Udał się więc do Hiszpanii na grób
św. Jakuba Apostoła w Compostella. Po odwiedzeniu tamtejszych sanktuariów przemierzył z kolei
Włochy. Postanowił udać się także do Ziemi Świętej. W oczekiwaniu na statek w pobliżu Brindisi
spotkał się ze św. Janem z Matera, przyszłym założycielem nowej rodziny zakonnej. Ten zachęcił
Wilhelma do życia w pokucie. Pielgrzym porzucił więc wędrówkę i udał się do południowych
Włoch, na "Górę Maryi" (Montevergine), gdzie na wysokości 1270 m zbudował sobie celę
pustelniczą. Cały rok tam spędził samotnie wśród dzikiej zwierzyny. Dlatego ikonografia
najczęściej przedstawia go z wilkiem, który trzyma przy nim straż.
Sława jego życia zaczęła ściągać do niego uczniów. Wystawili oni sobie obok jego celi
domki oraz kościółek, który poświęcił biskup Avelino, Jan (1124). Wilhelm ułożył dla nich regułę.
W ten sposób powstała kongregacja zakonna, która z czasem weszła do rodziny benedyktyńskiej.
Synowie św. Wilhelma (wilhelmianie) noszą białe szaty, podobnie jak kameduli, zachowują
wieczne milczenie i wiodą życie pustelnicze. Kiedy na górze Montevergine powstało niebawem po
śmierci Wilhelma słynne na całe południowe Włochy sanktuarium maryjne, wilhelmini zajęli się
obsługą duchową sanktuarium i opieką nad pielgrzymami. Tak jest do dnia dzisiejszego.
Wilhelm marzył jednak nadal o samotności. Dlatego w roku 1128 opuścił swoich synów duchowych i udał się
w pobliże Laceno, gdzie założył pustelnię. Tu nawiedził go św. Jan z Matera. Obaj święci wspierali się wzajemnie
modlitwą i pobożną rozmową. Kiedy jednak ich sława znowu zaczęła ściągać uczniów, Jan opuścił pustelnię, a Wilhelm
założył drugi klasztor pustelniczy. Po założeniu trzeciego eremu w pobliżu Sant Angelo del Lombardii w Goleto założył
także klasztor-erem dla niewiast. Łącznie założył 7 eremów. Na rękach swoich uczniów pożegnał ziemię dla nieba
24 czerwca 1142 roku. Imię św. Wilhelma, opata, wpisał do katalogu świętych w Martyrologium Rzymskim papież
Benedykt XIII (+ 1730). Papież Pius VI w 1785 r. rozszerzył jego kult na cały Kościół. W roku 1878 umieszczono statuę
św. Wilhelma wśród zakonodawców w bazylice św. Piotra w Rzymie. Ponieważ 24 czerwca przypada uroczystość św. Jana
Chrzciciela, Kościół przesunął wspomnienie św. Wilhelma na 25 czerwca.

26 CZERWCA – BŁ. ANDRZEJ JACEK LONGHIN, BISKUP
Jacek Bonawentura Longhin urodził się 23 listopada 1863 r. w Fiumicello di
Campodarsego koło Padwy (Włochy) w ubogiej rodzinie chłopskiej. W 1879 r. wstąpił do
kapucynów i przyjął imię Andrzej. Został wyświęcony na kapłana w czerwcu 1886 r. Przez
18 lat był kierownikiem duchowym i nauczycielem młodych zakonników w Udine, Padwie
i Wenecji. W 1902 r. wybrano go na przełożonego weneckiej prowincji zakonu. Dwa lata
później Pius X mianował go biskupem Treviso.
W swojej diecezji, którą kierował 32 lata, biskup Andrzej przeprowadził
gruntowne reformy, kładł nacisk na katechizację, dbał o formację duchową kapłanów.
Zawsze otwarty na bliźniego, zajmował stanowisko w kwestiach społecznych. Podczas
I wojny światowej nie zgodził się na ewakuację kurii biskupiej, choć diecezja Treviso znalazła
się na linii frontu. Aktywnie włączył się w odbudowę regionu ze zniszczeń wojennych.
Otwarcie wypowiadał się również przeciwko rodzącemu się faszyzmowi. W 1928 r. został
arcybiskupem tytularnym Patras i wizytatorem apostolskim w Padwie i Udine.
Zmarł 26 czerwca 1936 r. Beatyfikowany został 20 października 2002 r. przez
św. Jana Pawła II.

26 CZERWCA – BŁ. JAKUB Z GHAZIRU, PREZBITER
Jakub urodził się w Ghazirze, na peryferiach Bejrutu, 1 lutego 1875 roku.
W wieku dziewiętnastu lat wstąpił do kapucynów. W 1901 roku przyjął święcenia
kapłańskie.
Jego całe życie charakteryzowało się konkretną miłością do ludzi, którzy cierpią.
Założył szkołę św. Franciszka w Jall-Eddib (1919), znaną dziś pod nazwą "Val Pere
Jacques" w Bkennaya (1979); szpital w Deir El-Qamar (1933) dla niepełnosprawnych
dziewczynek; klasztor Madonna del Pozzo w Bkennaya (1941), w którym znajduje się
dom generalny, postulat, nowicjat i centrum rekolekcyjne dla księży, zakonnic i grup
modlitwy; Szpital Nostra Signora w Antélias (1946) dla osób przewlekle chorych
i starych; szpital św. Józefa w Dora (1950) w dzielnicy robotniczej; szkołę Sióstr
Krzyża w Brummanie (1950), w której uczą się dzieci osierocone lub zaniedbane
przez rodziców; Hospicjum Chrystusa Króla w Zouk-Mosbeh (1950).
W 1951 roku szpital św. Krzyża został całkowicie przeznaczony na
leczenie osób psychicznie chorych. Dziś jest największym szpitalem psychiatrycznym
na całym Środkowym Wschodzie, w którym leczy się ponad 1000 chorych. Pełni on
także rolę centrum uniwersyteckiego i akademickiego. Szpital przyjmuje chorych
należących do różnych religii w duchu miłosierdzia, które charakteryzuje Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Krzyża
Libanu założone przez br. Jakuba.
Jakub zmarł w opinii świętości 26 czerwca 1954 r. Nuncjusz apostolski streścił życie br. Jakuba w tych
słowach: "był to największy człowiek, jakiego wydała ziemia Libanu". Pośmiertnie został uhonorowany przez władze
Libanu najwyższym odznaczeniem państwowym. Jego beatyfikacja odbyła się w Bejrucie 22 czerwca 2008 r. Na
zakończenie uroczystości beatyfikacyjnych przewodniczący im kard. José Saraiva Martins stwierdził, iż bł. Jakub
z Ghaziru wpisuje się w cały poczet libańskich świętych. Ich wspólną cechą jest świętość pojmowana jako droga krzyża,
czyli wyrzeczeń i cierpień. Ta sama droga do świętości oznacza jednocześnie osiągnięcie pełni człowieczeństwa, co
ukazują dzieje Kościoła. Jak powiedział kard. Martins, "jedyną możliwą formą szczęścia jest właśnie świętość".

26 CZERWCA – ŚW. JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER,
PREZBITER
Josemaría Escrivá urodził się w Barbastro (w Hiszpanii) 9 stycznia 1902 roku.
Rodzice - pobożni i przykładni katolicy - ochrzcili go cztery dni po narodzinach. Był drugim
z sześciorga rodzeństwa, radosnym, żywym i szczerym dzieckiem oraz dobrym, bystrym
i inteligentnym uczniem. Bóg bardzo szybko zaczął hartować duszę Josemaríi w kuźni bólu:
w latach 1910-1913 umierają trzy jego młodsze siostry, w 1914 r. rodzina zostaje zrujnowana
ekonomicznie.
Zimą, na przełomie 1917-1918 roku, zdarzyło się coś, co wpłynęło decydująco na
przyszłe losy Josemaríi Escrivy: w czasie Bożego Narodzenia w miasteczku spadł śnieg.
Niedługo potem Josemaría spostrzegł na nim ślady bosych stóp. Dostrzegłszy wielkie
poświęcenie karmelity bosego, do którego należały te ślady, Josemaría postanowił zostać
kapłanem, aby stać się bardziej dyspozycyjnym dla Boga. 27 listopada 1924 roku nagle umarł
jego ojciec. 28 marca 1925 r. Josemaría został wyświęcony na kapłana. W kwietniu 1927 r.
przeniósł się do Madrytu, aby tam doktoryzować się w prawie cywilnym. Tutaj, 2 października
1928 roku, podczas rekolekcji przeżywa wizję dzieła, do którego Bóg go powołuje. Ten dzień
przyjmuje się za datę założenia Opus Dei (Dzieła Bożego), w którym świeccy mężczyźni
i kobiety uczą się dążyć do świętości na drodze zwykłej codzienności i zajęć. Od tej chwili
zaczyna pracować nad tym dziełem, a jednocześnie kontynuuje posługę kapłańską, zwłaszcza
wśród ubogich i chorych. Ponadto studiuje w Madrycie i udziela lekcji, by utrzymać matkę i rodzeństwo. W 1946 roku na
stałe przenosi się do Rzymu, gdzie broni doktoratu z teologii. Tam też zostaje mianowany konsultorem kongregacji
watykańskich, honorowym członkiem Papieskiej Akademii Teologicznej i prałatem honorowym Ojca Świętego. Z Rzymu
wyjeżdża do różnych krajów Europy, a w 1970 roku do Meksyku, by tam umacniać Opus Dei. Umiera w Rzymie na zawał
serca 26 czerwca 1975 r.

26 CZERWCA – ŚW. JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER,
PREZBITER
Napisany przez niego zbiór medytacji zatytułowany Droga zalicza się do
klasyki duchowości. W chwili jego śmierci Opus Dei jest już obecne na pięciu
kontynentach, liczy ponad 60 tysięcy wiernych z osiemdziesięciu narodowości. Obecnie
liczy ponad 80 tys. członków: duchownych i świeckich na całym świecie. Ma wielkie
zasługi dla ożywienia Kościoła i jego obecności w różnych środowiskach zawodowych na
wszystkich kontynentach. Członkami Opus Dei są m.in. prymas Peru, kard. Juan Luis
Cipriani Thorne z Limy i były rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Joaquin Navarro-Valls.
Po śmierci Josemaríi Escrivy tysiące wiernych zwróciło się do papieża
z prośbą o otwarcie procesu kanonizacyjnego. 17 maja 1992 r. w Rzymie, w obecności
300 tysięcy wiernych przybyłych z całego świata, św. Jan Paweł II wyniósł Josemaríę
Escrivę na ołtarze. 21 września 2001 r. Zgromadzenie Zwyczajne Kardynałów i Biskupów,
członków Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych, jednogłośnie stwierdziło cudowny
charakter uzdrowienia przypisywanego bł. Josemaríi. Dekret uznający cud odczytany
został w obecności papieża 20 grudnia 2001 r. Kanonizacja odbyła się 6 października
2002 r.

26 CZERWCA – ŚW. ZYGMUNT GORAZDOWSKI, PREZBITER
Zygmunt Karol Gorazdowski z Gorazdowa, herbu Prawdzic, urodził się
w Sanoku 1 listopada 1845 r. Był drugim z siedmiorga dzieci Feliksa i Aleksandry
z Łazowskich h. Łada. Pierwsze miesiące życia spędził w majątku swojej babki, cudem
unikając śmierci w czasie rzezi galicyjskiej (powstanie chłopów zachodniej Galicji w lutym
i marcu 1846 r. przeciwko ziemianom, sterowane przez austriackiego zaborcę).
Przebywając w ukryciu, zachorował na gruźlicę, która towarzyszyła mu przez całe późniejsze
życie. Szkołę elementarną i gimnazjum ukończył w Przemyślu, dokąd przeniosła się jego
rodzina. W 1863 r. uciekł z gimnazjum, by wziąć udział w powstaniu styczniowym. Po jego
klęsce wrócił do rodzinnego domu, by kontynuować naukę. Po ukończeniu gimnazjum
podjął studia prawnicze na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie.
W 1865 r. postanowił zostać kapłanem. Przerwał studia na drugim roku
i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie. Po jego ukończeniu przez dwa
lata leczył nawrót gruźlicy. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1871 r. w katedrze lwowskiej.
Pracował jako wikariusz m.in. w Tartakowie, Wojniłowie, Bukaczowce, Gródku Jagiellońskim
i Żydaczowie. W tym czasie dał się poznać jako autor pism i opracowań religijnokatechetycznych, adresowanych głównie do dzieci i młodzieży. Były one wysoko cenione
przez przełożonych, a jego Katechizm dla szkół ludowych był zalecany w diecezji przemyskiej jako "najodpowiedniejszy
podręcznik przy nauce religii". Młody kapłan ujmował wszystkich otwartością i wrażliwością na potrzeby człowieka.
W 1877 r. ks. Gorazdowski został przeniesiony do Lwowa, gdzie pracował w kilku parafiach i prowadził
działalność charytatywną. Zakładał liczne towarzystwa miłosierdzia, a w 1882 r. sprowadził z Tarnopola Siostrzyczki
Ubogich, które podjęły się prowadzenia "taniej kuchni ludowej". Dały one początek założonemu w 1884 r. Zgromadzeniu
Sióstr Miłosierdzia św. Józefa, zwanemu popularnie józefitkami, prowadzącemu kolejne dzieła dobroczynne. Oprócz
Domu Pracy i Zakładu dla Nieuleczalnie Chorych i Rekonwalescentów ks. Gorazdowski założył także internat dla
studentów Seminarium Nauczycielskiego i Zakład Dzieciątka Jezus, w którym, jako pierwszym w kraju, opiekę
znajdowały porzucone niemowlęta (do końca życia założyciela znalazło tam opiekę około 3 tysięcy dzieci).

26 CZERWCA – ŚW. ZYGMUNT GORAZDOWSKI, PREZBITER
Stworzył również Towarzystwo Opieki nad Niemowlętami, które objęło opieką ubogie matki wychodzące z lwowskiego
zakładu położniczego i ich dzieci. W Zakładzie Dzieciątka Jezus bezpłatny dach nad głową, wyżywienie oraz opiekę
duchową, a czasem i pomoc w resocjalizacji znajdowały także kobiety z małymi dziećmi. Niemowlęta porzucone, po
ukończeniu pierwszego roku życia były odsyłane na koszt zakładu do rodzin zastępczych mieszkających na wsi.
Przebywały tam do szóstego roku życia, a jeśli było to możliwe, mogły pozostać w takiej rodzinie na stałe. W przeciwnym
razie o ich dalszy los troszczyły się siostry, umieszczając je w zakładach wychowawczych. System ten mógł funkcjonować
wyłącznie dzięki ks. Gorazdowskiemu, który nie ustawał w zjednywaniu dobroczyńców i zdobywaniu niezbędnych
środków.
Z jego inicjatywy powstał we Lwowie Związek Katolickich Towarzystw Dobroczynnych, którego został
wiceprezesem. W miarę rozwoju zgromadzenia zakonnego ks. Gorazdowski uruchamiał kolejne jego placówki w różnych
miastach Galicji, m.in. w Sokalu, Krośnie, Kaliszu, Czortkowie, Dolinie i Tarnowie. Jako proboszcz parafii św. Mikołaja we
Lwowie prowadził też działalność charytatywną na własną rękę. Jego plebania zawsze była otwarta dla lwowskiej biedoty.
Żebracy ściągali tu z całego miasta, bo wiedzieli, że "ksiądz dziadów", jak go powszechnie nazywano, nie przegoni ich,
mimo że sam żył ubogo. Jadał niezwykle skromnie. Chodził w starej, zniszczonej bieliźnie, sutannie i płaszczu. Józefitki
starały się dbać o swojego założyciela, ale otrzymane od nich odzienie rozdawał ubogim.
Jego konfesjonał był zawsze oblężony. Penitenci mogli się do niego zgłaszać o każdej porze, a i on odwiedzał
w domach najbardziej zatwardziałych grzeszników, zachęcając ich do skorzystania z sakramentu pojednania.
Ks. Gorazdowski założył także katolicką szkołę polsko-niemiecką i sprowadził do pracy w niej Braci Szkół
Chrześcijańskich. Odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego, by wydawać tanie dzienniki i pisma dla ludu, założył
"Gazetę Codzienną". Za obie te inicjatywy wiele wycierpiał od tych, którzy sprzeciwiali się takiej aktywności duchownych.
Na szczęście miał wsparcie ze strony arcybiskupa lwowskiego, Józefa Bilczewskiego (który w przyszłości zostanie
jednocześnie z ks. Gorazdowskim beatyfikowany i kanonizowany).

26 CZERWCA – ŚW. ZYGMUNT GORAZDOWSKI, PREZBITER
Pod koniec życia ks. Gorazdowski cierpiał na niebezpieczną chorobę oczu, grożącą całkowitą utratą wzroku.
Ks. Zygmunt Gorazdowski zmarł 1 stycznia 1920 r. we Lwowie, w domu generalnym zgromadzenia i został pochowany
na Cmentarzu Łyczakowskim. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w archidiecezji lwowskiej 29 czerwca 1989 r.
26 czerwca 2001 r. św. Jan Paweł II dokonał we Lwowie jego beatyfikacji. Dlatego w Polsce jego wspomnienie obchodzi
się właśnie 26 czerwca (w innych krajach 1 stycznia, w rocznicę śmierci). 23 października 2005 r. świętym ogłosił go
papież Benedykt XVI. Kanonizacja ta odbyła się na zakończenie XI Zwyczajnego Zgromadzenia Biskupów, obradującego
w Watykanie z woli św. Jana Pawła II w dniach 2-23 października 2005 r., jako zwieńczenie Roku Eucharystii.

26 CZERWCA – ŚWIĘCI MĘCZENNICY JAN I PAWEŁ
Jan i Paweł byli braćmi. Zajmowali wysokie stanowiska na dworze
Konstantyny, córki cesarza Konstantyna Wielkiego. Potem zajmowali znaczące
stanowiska w wojsku rzymskim. Wreszcie jako senatorowie rzymscy zamieszkali
w pałacu na wzgórzu Celio w Rzymie. Kiedy wybuchło prześladowanie chrześcijan,
cesarz Julian Apostata zaprosił obu braci na swój dwór. Odmówili, by w ten sposób
wyrazić swoją dezaprobatę dla edyktów prześladowczych cesarza. Władca zemścił się
w ten sposób, że przysłał do ich dworu swojego namiestnika, Terencjana, aby wymusił
na nich złożenie ofiary z kadzidła najwyższemu bóstwu rzymskiemu, Jowiszowi. Kiedy
zaś ci stanowczo odmówili, kazał ich potajemnie zgładzić w nocy 26 czerwca 362 r.
w ich własnym domu, by nie było rozgłosu.
W 398 roku senator rzymski, Bizante, i jego syn Pammachiusz, wznieśli na
miejscu męczeństwa obu braci bazylikę. Zdewastowana przez Alaryka, dowódcę
Wandalów w 410 roku, została na nowo odbudowana. Uszkodzona poważnie przez
trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło Rzym za papieża św. Leona I Wielkiego (442),
i znowu odbudowana, uległa zniszczeniu przy najeździe na Rzym króla Normanów,
Roberta Guiskarda (1084). Za panowania papieża Paschalisa II (1099-1118) kardynał
Teobald dźwignął bazylikę z ruin i pięknie ją przyozdobił. Stale upiększana, doczekała
się dzisiejszego, bogatego wystroju (marmury, rzeźby, drogocenne obrazy) w latach
1715-1718 przez kardynała Fabrycjusza Paoluzzi. Prace archeologiczne finansowane
przez kardynała Franciszka Spellmana, tytularnego włodarza tejże bazyliki
przeprowadzone w latach 1949-1951, doprowadziły do odkrycia pierwotnej bazyliki
z wieku IV i śladów domu świętych braci: Jana i Pawła.
W Wenecji także znajduje się kościół (obecnie ma tytuł bazyliki) pod wezwaniem braci męczenników,
którego budowę rozpoczęto w 1234 r. dla nowego wówczas zakonu dominikanów.
Święci bracia męczennicy Jan i Paweł zażywali kiedyś tak wielkiej czci, że imiona ich znalazły się w kanonie
Mszy świętej i do dzisiaj są w nim wymieniani.

27 CZERWCA – NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA NIEUSTAJĄCEJ
POMOCY
Tytuł Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest na trwałe związany
z dostojnym wizerunkiem Maryi, czczonym w Rzymie. Obraz namalowany na
desce o wymiarach 54x41,5 cm, pochodzenia bizantyńskiego, przypomina
niektóre stare ikony ruskie nazywane Strastnaja. Jego autorstwo jest
przypisywane jednemu z najbardziej znanych malarzy prawosławnych
wczesnego średniowiecza, mnichowi bazyliańskiemu - S. Lazzaro.
Kiedy i w jakich okolicznościach obraz powstał, a potem dotarł do
Rzymu - nie wiemy. Według niektórych źródeł został namalowany na Krecie w IX
w.; inne dane mówią o wieku XII i pochodzeniu z Bizancjum lub z klasztoru na
świętej Górze Athos. Według legendy, do Europy obraz został przywieziony przez
bogatego kupca. Kiedy podczas podróży statkiem na morzu rozszalał się
sztorm, kupiec ten pokazał obraz przerażonym współtowarzyszom. Ich wspólna
modlitwa do Matki Bożej ocaliła statek. Po szczęśliwym przybyciu do
Wiecznego Miasta ikona została umieszczona w kościele św. Mateusza,
obsługiwanym przez augustianów. Z dokumentu z roku 1503 wynika, że
w ostatnich latach XV w. wizerunek był już w Wiecznym Mieście czczony
i uważany za łaskami słynący. Przez stulecia przechowywano go w kościele św.
Mateusza, obsługiwanym przez augustianów. Zwano go Madonna
miracolosissima. Gdy w roku 1812 wojska francuskie zniszczyły. Kościół, mnisi wywędrowali do Irlandii. Po powrocie
objęli kościół św. Euzebiusza. Kult cudownego obrazu uległ wówczas pewnemu zaniedbaniu, na co wielu się skarżyło.
W grudniu 1866 r. Pius IX powierzył obraz redemptorystom, którzy umieścili go w głównym ołtarzu kościoła
św. Alfonsa przy via Merulana. Od tego czasu datuje się niebywały rozkwit kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
propagowanego przez duchowych synów św. Alfonsa Marii Liguoriego. 23 czerwca 1867 r. odbyła się uroczysta
koronacja obrazu. W roku 1876 powstało arcybractwo Maryi Nieustającej Pomocy i św. Alfonsa. Równocześnie mnożyły
się kopie, które redemptoryści umieszczali w swoich kościołach w wielu krajach, w tym także na ziemiach polskich.
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Dla propagowania kultu ponad 100 autorów wydało rozmaite opracowania, powstały różnojęzyczne periodyki,
poświęcone temu samemu celowi. Ogromne powodzenie miały także małe obrazki z odpowiednimi wezwaniami.
Rozchodziły się one w wielomilionowych nakładach. W 1876 r. ustanowiono święto Maryi Nieustającej Pomocy na dzień
26 kwietnia, z czasem przeniesione na 27 czerwca.
Sam obraz przedstawia cztery postacie: Maryję z Dzieciątkiem oraz świętych Archaniołów Michała (po lewej
stronie obrazu) i Gabriela (po stronie prawej). Maryja jest przedstawiona w czerwonej tunice, granatowym płaszczu
(zielonym po spodniej stronie) i w niebieskim nakryciu głowy, które przykrywa czoło i włosy. Na środkowej części welonu
znajduje się złota gwiazda z ośmioma prostymi promieniami. Głowę Maryi otacza, charakterystyczny dla szkoły
kreteńskiej, kolisty nimb. Oblicze Maryi jest lekko pochylone w stronę Dzieciątka Jezus trzymanego na lewej ręce. Prawą,
dużą dłonią, o nieco dłuższych palcach, charakterystycznych dla obrazów typu Hodegetria ("wskazująca drogę"), Maryja
obejmuje ręce Jezusa. Jej spojrzenie charakteryzuje czuły smutek, ale nie patrzy na swojego Syna, lecz wydaje się
przemawiać do patrzącego na obraz. Miodowego koloru oczy i mocno podkreślone brwi dodają obliczu piękna
i wyniosłości.
Dzieciątko Jezus przedstawione jest w całości. Spoczywając na lewym ramieniu Matki, rączkami ujmuje
mocno Jej prawą dłoń. Przyodziane jest w zieloną tunikę z czerwonym pasem i okryte czerwonym płaszczem. Opadający
z nóżki prawy sandał pozwala dostrzec spód stopy, co może symbolizować prawdę, że będąc Bogiem, Jezus jest także
prawdziwym człowiekiem. Ma kasztanowe włosy, a rysy Jego twarzy są bardzo dziecięce. Stopy i szyja Dzieciątka
wyrażają jakby odruch nagłego lęku przed czymś, co ma niechybnie nadejść. Tym natomiast, co wydaje się przerażać
małego Jezusa, jest wizja męki i cierpienia, wyrażona poprzez krzyż i gwoździe niesione przez Archanioła Gabriela. Po
drugiej stronie obrazu Archanioł Michał ukazuje inne narzędzia męki krzyżowej: włócznię, trzcinę z gąbką i naczynie
z octem.
Maryja, pomimo że jest największą postacią obrazu, nie stanowi jego centralnego punktu.
W geometrycznym środku ikony znajdują się połączone ręce Matki i Dziecięcia, przedstawione w taki sposób, że Maryja
wskazuje na swojego Syna, Zbawiciela.
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Maryja jest Matką Kościoła, ludu Bożego, który Jej Syn nabył swoją najdroższą Krwią. Jest Matką każdego
z nas. Niewątpliwie jest jeden nasz Pośrednik, według słów Apostoła: "Bo jeden jest Bóg; jeden też pośrednik między
Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich" (1 Tm 2, 5-6). Nie
przeszkadza to jednak bynajmniej, byśmy mogli mówić o macierzyńskiej roli Maryi w stosunku do wszystkich. Nie
przyćmiewa ona żadną miarą i nie pomniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusowego, lecz ukazuje jego moc: "Cały
bowiem wpływ zbawienny Błogosławionej Dziewicy na ludzi wywodzi się nie z jakiejś konieczności rzeczowej, lecz
z upodobania Bożego, i wypływa z nadmiaru zasług Chrystusowych, na Jego pośrednictwie się opiera, od tego
pośrednictwa całkowicie jest zależny i z niego czerpie całą moc swoją. Nie przeszkadza zaś w żaden sposób
bezpośredniej łączności wiernych z Chrystusem, przeciwnie, umacnia je" (KK, nr 60).
"Macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie - poczynając od aktu zgody, którą przy
zwiastowaniu wiernie wyraziła i którą zachowała bez wahania pod krzyżem - aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia
wszystkich wybranych. Albowiem wzięta do nieba, nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie
swoje wstawiennictwo zjednuje nam dary wiecznego zbawienia. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi
Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, dopóki nie zostaną doprowadzeni do
szczęśliwej ojczyzny. Dlatego to do Błogosławionej Dziewicy stosuje się w Kościele tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki,
Pomocnicy, Pośredniczki. Rozumie się jednak te tytuły w taki sposób, że niczego nie ujmują one ani nie przydają
godności i skuteczności działania Chrystusa jedynego Pośrednika... Kościół nie waha się jawnie wyznawać taką
podporządkowaną rolę Maryi; ciągle jej doświadcza i zaleca ją sercu wiernych, aby oni wsparci tą macierzyńską opieką,
jeszcze silniej przylgnęli do Pośrednika i Zbawiciela" (KK, nr 62).

27 CZERWCA – ŚW. CYRYL ALEKSANDRYJSKI, BISKUP, PATRIARCHA
I DOKTOR KOŚCIOŁA
Cyryl urodził się w Aleksandrii ok. 380
r. Był uczniem znanego pisarza kościelnego, swego
wuja, Teofila, po którym odziedziczył ognisty, pełen
żaru i zaangażowania styl polemiczny w walce
z błędnowiercami. Ówczesnym zwyczajem swoją
młodość spędził jako mnich. W 403 roku już jako
kapłan towarzyszył Teofilowi na słynnym synodzie
"Pod Dębem", który wyrządził Kościołowi tak wiele
zła; heretycy, korzystając ze swojej liczebnej
przewagi i z poparcia cesarza, deponowali wówczas
m.in. ze stolicy patriarchy Konstantynopola św.
Jana Chryzostoma. W 412 roku Cyryl zasiadł na
stolicy aleksandryjskiej po śmierci Teofila. Do
pierwszych osiągnięć jego biskupstwa należało to,
że skłonił namiestnika cesarza, Orestesa, aby
z Aleksandrii zostali wydaleni nowacjanie i Żydzi,
którzy bardzo przeszkadzali Cyrylowi w pracy
duszpasterskiej. Wielki biskup wypowiedział też
nieubłaganą walkę Nestoriuszowi, ówczesnemu
patriarsze Konstantynopola, który w Chrystusie
Panu widział dwie odrębne osoby i Matce
Najświętszej odmawiał przywileju Boskiego
Macierzyństwa. Skierował on do Nestoriusza dwa
odrębne pisma. Wymógł także na papieżu, św.
Celestynie I, że został do Rzymu zwołany synod, na
którym potępiono naukę Nestoriusza; herezjarchę
wykluczono uroczyście z Kościoła (430).
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Cyryl skłonił także cesarza Teodozjusza II, by w porozumieniu z papieżem
zwołał sobór do Efezu. Tak się stało (431). Był to więc w dziejach Kościoła trzeci sobór
powszechny po soborze w Nicei (325) i w Konstantynopolu (381). Na soborze tym
wybuchł spór o słowo Theotokos - a więc o to, czy można nazywać Maryję Matką Bożą.
Około 200 biskupów podpisało deklarację, że nie tylko wolno, ale że ten tytuł Maryi się
należy. Na skutek tego cesarz pozbawił Nestoriusza stolicy biskupiej w Konstantynopolu
i skazał go na banicję.
Wrogowie nie mogli darować Cyrylowi tak wspaniałego zwycięstwa. Zdołali
przekonać cesarza, że to on jest heretykiem, a nie Nestoriusz. Zwołali nawet synod
w Antiochii, na którym 40 biskupów nestoriańskich potępiło Cyryla (tzw. synod diabelski).
Cesarz skazał na wygnanie Cyryla. Na szczęście po pewnym czasie biskup mógł powrócić
na swoją stolicę. Pełen zasług Cyryl zmarł 27 czerwca 444 roku. Pozostawił po sobie
szereg dzieł, wśród których przeważają pisma apologetyczne. Zachowały się nadto
22 jego kazania i 88 listów. Papież Leon XIII zaliczył go w 1882 r. w poczet doktorów
Kościoła. Z okazji 1500. rocznicy soboru efeskiego Pius XI wygłosił mowę ku czci
św. Cyryla z Aleksandrii jako największego obrońcy przywileju Boskiego Macierzyństwa
Maryi (431-1931) i wydał pod datą 25 XII 1931 roku encyklikę Lux Veritatis
temporumque testis o Powszechnym Soborze Efeskim odbytym przed piętnastu wiekami.
W ikonografii św. Cyryl ukazywany jest w stroju biskupim rytu bizantyjskiego z charakterystycznym kapturem
zdobionym krzyżykami, a także w scenie, gdy Matka Boża ukazuje się Świętemu. Atrybutem - gołąb na ramieniu,
czasami kodeks.

27 CZERWCA – ŚW. EMMA Z GURK, WDOWA
Emma (Hemma) urodziła się około roku 980 w Karyntii, w hrabiowskiej
rodzinie Friesach-Zeltschach. Poślubiono ją przedstawicielowi tamtejszego rycerstwa,
Wilhelmowi, hrabiemu Sann. Wcześnie, zapewne przed rokiem 1016, owdowiała.
W dwadzieścia lat później straciła syna, którego zamordowano, prawdopodobnie
z poduszczenia księcia Karyntii. Stała się wówczas jedyną właścicielką rozległych
włości położonych na terenie Karyntii, Styrii i Krainy. Majętności te w dużej mierze
obróciła na pobożne fundacje, zwłaszcza na założenie klasztoru benedyktynek w Gurk
(1043) oraz opactwa benedyktynów w Admont. Dotowała także wiele parafii. Kiedy
w 1073 r. utworzono w Gurk biskupstwo i uposażono je w dobra, darowane Kościołowi
przez Emmę, zaczęła uchodzić za fundatorkę nowej diecezji.
Zmarła 29 czerwca 1045 r. Od samego początku otaczano ją czcią.
W roku 1174 szczątki przeniesiono do katedry, a następnie kilkakrotnie starano się
o papieską aprobatę kultu. Na skutek rozmaitych wydarzeń politycznych starań tych
nie uwieńczyła formalna kanonizacja i dopiero w roku 1938 Stolica Apostolska
dokonała potwierdzenia wielowiekowego kultu.

28 CZERWCA – ŚW. IRENEUSZ, BISKUP I MĘCZENNIK
Ireneusz urodził się w Smyrnie (dzisiejszy Izmir w Turcji) około 130 r. (chociaż
podawane są też daty między 115 a 125 rokiem albo między rokiem 130 a 142). Był
uczniem tamtejszego biskupa, św. Polikarpa - ucznia św. Jana Apostoła. W swoim dziele
Przeciw herezjom Ireneusz pisze, że gdy był uczniem św. Polikarpa, ten był już starcem.
Apostołował w Galii (teren dzisiejszej Francji). Stamtąd w 177 r. został wysłany przez
chrześcijan do papieża Eleuteriusza z misją. Kiedy Ireneusz był w drodze do Rzymu,
cesarz Septymiusz Sewer wszedł właśnie do Lyonu i rozpoczął w tym mieście krwawe
prześladowanie, którego ofiarą padli św. Potyn, biskup Lyonu, i jego 47 towarzyszy. Kiedy
Ireneusz powrócił do Lyonu (łac. Lugdunum), został powołany na biskupa tegoż miasta po
św. Potynie. Jako wybitny teolog zwalczał w swoich pismach gnostyków, wykazując, że
tylko Kościół przechował wiernie tradycję otrzymaną od Apostołów.
Nie wiemy nic o działalności duszpasterskiej Ireneusza. Pozostawił jednak
dzieło, które stanowi prawdziwy jego pomnik i wydaje najwymowniejsze świadectwo
o wiedzy teologicznej autora, jak też o żarliwości apostolskiej o czystość wiary. Ireneusz
używał greki. W swoim dziele Przeciw herezjom (które zachowało się w jednej z łacińskich
kopii) przedstawił wszystkie błędy, jakie nękały pierwotne chrześcijaństwo. Jest to więc
niezmiernie ważny dokument. Zbija on błędy i daje wykład autentycznej wiary. Zawiera nie
tylko indeks herezji, ale także sumę tradycji apostolskiej i pierwszych Ojców Kościoła.
Drugie dzieło, Dowód prawdziwości nauki apostolskiej, zachowało się w przekładzie na
język ormiański.
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Ireneuszowi zawdzięczamy pojęcie Tradycji i sukcesji apostolskiej,
a także spis papieży od św. Piotra do Eleuteriusza. Euzebiusz z Cezarei (pisarz
i historyk Kościoła żyjący na przełomie III i IV w.) nie podaje, jaką śmiercią pożegnał
życie doczesne w 202 r. Ireneusz, ale wyraźnie o jego męczeńskiej śmierci
w czasach prześladowań Septymiusza Sewera piszą św. Hieronim (w. V)
i św. Grzegorz z Tours (w. VI). Pochowany został w Lyonie, w kościele św. Jana, który
później otrzymał jego imię. Relikwie zostały zniszczone przez hugenotów w 1562 r.
Kościół w Lyonie oddaje cześć św. Ireneuszowi jako doktorowi Kościoła i swemu
głównemu patronowi. Dopiero jednak papież Benedykt XV w roku 1922 doroczną
pamiątkę św. Ireneusza rozszerzył na cały Kościół.
W ikonografii jest przedstawiany w stroju biskupa rytu rzymskiego
z mitrą i pastorałem.
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Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św.
Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym zastępcą Chrystusa.
Chodzi jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami
gminy chrześcijańskiej w Rzymie, obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie
swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Najwięcej jednak zaważyła
na połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym dniu opinia, dzisiaj uznawana
za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia.
Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29 czerwca, tak
na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co wskazywałoby na powszechne
przekonanie, że był to dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo
dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników,
a potem także (od w. IV) - wyznawców.
Właściwe imię Piotra to Szymon (Symeon). Pan Jezus zmienił mu
imię na Piotr przy pierwszym spotkaniu, gdyż miało ono symbolizować jego
przyszłe powołanie. Pochodził z Betsaidy, miejscowości położonej nad Jeziorem
Genezaret (Galilejskim). Był bratem św. Andrzeja, Apostoła, który Szymona
przyprowadził do Pana Jezusa niedługo po chrzcie w rzece Jordan, jaki Chrystus
Pan otrzymał z rąk Jana Chrzciciela (Mt 10, 2; J 1, 41). To, że Chrystus Pan
zetknął się z Andrzejem i Szymonem w pobliżu rzeki Jordan, wskazywałoby, że
obaj bracia byli uczniami św. Jana (J 1, 40-42). Ojcem Szymona Piotra był Jona (Jan), rybak galilejski. Kiedy Chrystus
Pan włączył Piotra do grona swoich uczniów, ten nie od razu przystał do Pana Jezusa, ale nadal trudnił się pracą rybaka.
Dopiero po cudownym połowie ryb definitywnie został przy Chrystusie w charakterze Jego ucznia wraz ze swoim bratem,
Andrzejem (por. Łk 5, 1-11).
Kiedy Piotr przystąpił do grona uczniów Pana Jezusa, był już człowiekiem żonatym i mieszkał
w Kafarnaum u teściowej, którą Pan Jezus uzdrowił (Mk 1, 29-31; Łk 4, 38-39). Tradycja wczesnochrześcijańska
wydaje się potwierdzać, że miał dzieci, gdyż wymienia jako jego córkę św. Petronelę.
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Nie jest to jednak pewne. Jezus bardzo wyraźnie wyróżniał Piotra wśród Apostołów.
Piotr był świadkiem - wraz z Janem i Jakubem - wskrzeszenia córki Jaira (Mt 9, 2326; Mk 5, 35-43; Łk 8, 49-56), przemienienia na górze Tabor (Mt 17, 1-13; Mk 9, 213; Łk 9, 28-36) i krwawego potu w Getsemani (Mt 26, 37-46; Mk 14, 33-42; Łk
22, 41-46). Kiedy Jezus zapytał Apostołów, za kogo uważają Go ludzie, otrzymał na
to różne odpowiedzi. Kiedy zaś rzucił im pytanie: "A wy za kogo Mnie uważacie?" usłyszał z ust Piotra wyznanie: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego". Za to otrzymał
w nagrodę obietnicę prymatu nad Kościołem Chrystusa: "Błogosławiony jesteś,
Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój,
który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (czyli skała), i na tej
skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze
królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie,
a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie" (Mt 16, 18-19).
Można byłoby wymienić jeszcze inne historie związane z Piotrem. Jezus ratuje
Piotra, kiedy tonął w Jeziorze Galilejskim (Mt 14, 28-31). Piotr płaci podatek za
Jezusa i za siebie monetą, wydobytą z pyszczka ryby (Mt 17, 24-27); od Piotra Pan
Jezus zaczyna mycie nóg Apostołom przy Ostatniej Wieczerzy (J 13, 6-11). Przed
pojmaniem Mistrza Piotr zapewnia Go o swojej dla Niego wierności (Mt 26, 33).
W Getsemani występuje w obronie Jezusa i ucina ucho słudze arcykapłana, Malchusowi (Mt 26, 51-54; Mk 14, 47; Łk
22, 49-50; J 18, 10-11). On jeden, wraz z Janem, idzie za Chrystusem aż na podwórze arcykapłana. Jednak tu,
rozpoznany, wyrzeka się ze strachu Jezusa i trzykrotnie potwierdza zaparcie się przysięgą. Kiedy zapiał kogut,
przypomniał sobie przepowiednię Chrystusa i gorzko zapłakał (Mt 26, 69-75; Mk 14, 66-72; Łk 22, 54-62; J 18, 15-27).
Przed odejściem do nieba Pan Jezus zlecił Piotrowi najwyższą władzę pasterzowania nad Jego Apostołami i pozostałymi
wiernymi wyznawcami (J 21, 15-19).
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Apostołowie od początku podjęli te słowa i uznali w Piotrze
pierwszego spośród siebie. We wszystkich wykazach apostolskich Piotr jest
zawsze stawiany na pierwszym miejscu (Mt 10, 2; Mk 3, 16; Łk 6, 14; Dz 1,
13). Pisma Nowego Testamentu wymieniają go 150 razy. Piotr proponuje
Apostołom przyłączenie do ich grona jeszcze jednego w miejsce Judasza (Dz 1,
15-26). Piotr pierwszy przemawia do tłumu w dzień Zesłania Ducha Świętego
i pozyskuje sporą liczbę pierwszych wyznawców (Dz 2, 14-36). Uzdrawia
chromego od urodzenia i nawraca kilka tysięcy ludzi (Dz 3, 1-26). Zakłada
pierwszą gminę chrześcijańską w Jerozolimie i sprawuje nad nią władzę
sądowniczą (Dz 5, 1-11). To jego Chrystus poucza w tajemniczym widzeniu, że
ma także przyjmować pogan i nakazuje mu udać się do domu oficera
rzymskiego, Korneliusza (Dz 10, 1-48). Na Soborze apostolskim Piotr jako
pierwszy przemawia i decyduje, że należy iść także do pogan, a od
nawróconych z pogaństwa nie należy żądać wypełniania nakazów judaizmu,
obowiązujących Żydów (Dz 15, 1-12). W myśl zasady postawionej przez Pana
Jezusa: "Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada" (Mt 26, 31) - właśnie
Piotr stał się głównym przedmiotem nienawiści i pierwszym obiektem
prześladowań. Został nawet pojmany i miał być wydany przez króla Heroda.
Agryppę I Żydom na stracenie. Jednak anioł Pański wybawił go cudownie od niechybnej śmierci (Dz 12, 1-17).
Niebawem po uwolnieniu Piotr udał się do Antiochii, gdzie założył swoją stolicę (Ga 2, 11-14). Stamtąd
podążył do Małej Azji i Koryntu (2 P 1, 1), aby wreszcie osiąść na stałe w Rzymie. Tu także poniósł śmierć męczeńską za
panowania cesarza Nerona ok. 64 roku, umierając na krzyżu, jak mu to zapowiedział Chrystus (J 21, 18-19). O pobycie
Piotra w Rzymie i jego śmierci piszą między innymi: św. Klemens Rzymski (+ ok. 97), List do Koryntian, 5; św. Ignacy
z Antiochii (+ ok. 117), List do Rzymian 4, 3; św. Dionizy z Koryntu (+ 160); św. Ireneusz (+ 202); Euzebiusz - Historia
Kościoła 2, 25, 8; św. Kajus Rzymski (+ 296) i wielu innych.
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Św. Piotr zostawił dwa listy, które należą do ksiąg Pisma świętego Nowego
Testamentu. Dyktował je swojemu uczniowi Sylwanowi (1 P 5, 12). Wyróżniają się one
niezwykłą plastyką i ekspresją. Jako zwierzchnik Kościoła Piotr ma odwagę przestrzec
wiernych przed zbyt dowolnym tłumaczeniem pism Pawła Apostoła (2 P 3, 14-16). Pierwszy list
Piotr pisał ok. 63 r., przed prześladowaniem wznieconym przez Nerona. Pisał go z Rzymu.
Drugi list, pisany również z Rzymu, prawdopodobnie został zredagowany w więzieniu, gdyż Piotr
pisze o swojej rychłej śmierci. Tak więc list powstał w 64 lub 67 roku (2 P 1, 14).
O wielkiej popularności św. Piotra świadczą liczne apokryfy. Na pierwszym miejscu
należy do nich Ewangelia Piotra, której fragment udało się przypadkowo odnaleźć
w roku 1887 w Achmin w Górnym Egipcie. Mogła powstać już w latach 120-130 po Chrystusie.
Kerygma Piotra - to rodzaj homilii. Powstała ona również ok. roku 130 i ma zabarwienie
gnostyckie. Apokalipsa św. Piotra należała kiedyś do najbardziej znanych apokryfów. Pochodzi
ona również z początków chrześcijaństwa, odnaleziona została w roku 1887 wraz z Ewangelią
Piotra. Zawiera opis sądu i losu dusz po śmierci. Wreszcie apokryf już znacznie późniejszy,
z V w., Dzieje Piotra i Pawła. Autor tak niepodzielnie łączy losy obu Apostołów, że oznacza
datę ich śmierci nie tylko w jednym roku, ale nawet w jednym dniu. Nadto według autora obydwaj Apostołowie
zostali pochowani w jednym miejscu. Wyznaczoną przez autora tego apokryfu datę śmierci przyjęło Martyrologium
Rzymskie. Św. Piotr poniósł śmierć męczeńską według podania na wzgórzu watykańskim. Miał być ukrzyżowany według
świadectwa Orygenesa głową w dół na własną prośbę, gdyż czuł się niegodnym umierać na krzyżu jak Chrystus. Cesarz
Konstantyn Wielki wystawił ku czci św. Piotra nad jego grobem bazylikę. Obecna bazylika Św. Piotra w Rzymie pochodzi
z wieku XVI-XVII, zbudowana została w latach 1506-1629. Teren wokół bazyliki należy do Państwa Watykańskiego,
istniejącego w obecnym kształcie od roku 1929 jako pozostałość dawnego państwa papieży. Liczy ono 0,44 km2
powierzchni i zamieszkuje je ok. 1000 ludzi. Bazylika wystawiona na grobie św. Piotra jest symbolem całego Kościoła
Chrystusa. Rocznie nawiedza ją kilkanaście milionów pielgrzymów i turystów z całego świata. W czasie prac
archeologicznych przeprowadzonych w podziemiach bazyliki św. Piotra w latach 1940-1949 znaleziono pod konfesją
(pod głównym ołtarzem bazyliki) grób św. Piotra.
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Oprócz tej najsłynniejszej świątyni, wystawionej ku czci św. Piotra Apostoła,
w samym Rzymie istnieją ponadto: kościół św. Piotra na Górze Złotej
(Montorio), czyli na Janikulum, zbudowany na miejscu, gdzie Apostoł miał
ponieść śmierć męczeńską; kościół św. Piotra w Okowach, wystawiony na
miejscu, gdzie św. Piotr miał być więziony; kościół świętych Piotra i Pawła;
kościółek "Quo vadis" przy Via Appia, wystawiony na miejscu, gdzie
Chrystus według podania miał zatrzymać Piotra, usiłującego opuścić Rzym.
Św. Piotr, pierwszy papież, jest patronem m. in. diecezji
w Rzymie, Berlinie, Lozannie; miast: Awinionu, Biecza, Duszników Zdroju,
Frankfurtu nad Menem, Genewy, Hamburga, Nantes, Poznania, Rygi,
Rzymu, Trzebnicy; a także blacharzy, budowniczych mostów, kowali,
kamieniarzy, marynarzy, rybaków, zegarmistrzów. Wzywany jako orędownik
podczas epilepsji, gorączki, febry, ukąszenia przez węże.
W ikonografii św. Piotr ukazywany jest w stroju apostoła, jako
biskup lub papież w pontyfikalnych szatach. Od IV w. (medalion z brązu Watykan, mozaika w S. Clemente) ustalił się typ ikonograficzny św. Piotra szerokie rysy twarzy, łysina lub lok nad czołem, krótka, gęsta broda. Od XII
wieku przedstawiany jest jako siedzący na tronie. Atrybutami Księcia
Apostołów są: anioł, kajdany, dwa klucze symbolizujące klucze Królestwa
Bożego, kogut, odwrócony krzyż, księga, łódź, zwój, pastorał, ryba, sieci,
skała - stanowiące aluzje do wydarzeń w jego życiu, tiara w rękach.
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Paweł pochodził z Tarsu w Cylicji - Mała Azja (Dz 21, 39; 22, 3). Urodził się
jako obywatel rzymski, co dawało mu pewne wyróżnienie i przywileje. W naglących
wypadkach umiał z tego korzystać (Dz 16, 35-40; 25, 11). Nie wiemy, jaką drogą Paweł to
obywatelstwo otrzymał: być może, że całe miasto rodzinne cieszyło się tym przywilejem;
możliwe, że rodzina Apostoła nabyła lub po prostu kupiła sobie ten przywilej, bowiem i tą
drogą także można było otrzymać obywatelstwo rzymskie w owych czasach (Dz 22, 28).
Szaweł urodził się w Tarsie ok. 8 roku po narodzeniu Chrystusa (niektórzy badacze podają
czas między 5 a 10 rokiem). Jego rodzina chlubiła się, że pochodziła z rodu Beniamina, co
także i Paweł podkreślał z dumą (Rz 11, 1). Dlatego otrzymał imię Szaweł (spolszczona
wersja hebrajskiego Saul) od pierwszego i jedynego króla Izraela z tego rodu (panował
w wieku XI przed Chrystusem). Rodzina Szawła należała do faryzeuszów - najgorliwszych
patriotów i wykonawców prawa mojżeszowego (Dz 23, 6). Uczył się rzemiosła - tkania
płótna namiotowego. Po ukończeniu miejscowych szkół - a trzeba przyznać, że Paweł
zdradza duże oczytanie (por. Tt 1, 12) - w wieku ok. 20 lat udał się Apostoł do Palestyny,
aby w Jerozolimie "u stóp Gamaliela" pogłębiać swoją wiedzę skrypturystyczną
i rabinistyczną (Dz 22, 3). Nie znał Jezusa. Wiedział jednak o chrześcijanach i szczerze ich
nienawidził, uważając ich za odstępców i odszczepieńców. Dlatego z całą satysfakcją asystował przy męczeńskiej śmierci
św. Szczepana (Dz 7, 58). Nie mając jednak pełnych lat 30, nie mógł wykonywać wyroku śmierci na diakonie. Pilnował
więc szat oprawców i zapewne pilnie ich zachęcał, aby dokonali egzekucji (Dz 7, 58-60). Kiedy tylko Szaweł doszedł do
wymaganej pełnoletności, udał się do najwyższych kapłanów i Sanhedrynu, aby otrzymać listy polecające do Damaszku.
Dowiedział się bowiem, że uciekła tam spora liczba chrześcijan, chroniąc się przed prześladowaniem, jakie wybuchło
w Jerozolimie (Dz 9, 1-3). Gdy Szaweł był blisko murów Damaszku, spotkał go Chrystus, powalił na ziemię, oślepił
i w jednej chwili objawił mu, że jest w błędzie; że nauka, którą on tak zaciekle zwalczał, jest prawdziwą; że
chrześcijaństwo jest wypełnieniem obietnic Starego Przymierza; że Chrystus nie jest bynajmniej zwodzicielem, ale
właśnie tak długo oczekiwanym i zapowiadanym Mesjaszem. Było to w ok. 35 roku po narodzeniu Chrystusa, a więc
drugim po Jego śmierci.
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Po swoim nawróceniu Szaweł został ochrzczony przez
Ananiasza, któremu Chrystus polecił to w widzeniu (Dz 9, 10-18). Po
chrzcie Szaweł rozpoczął nową erę życia: głoszenia Chrystusa. Najpierw
udał się na pustkowie, gdzie przebywał prawdopodobnie kilka miesięcy.
Tam Chrystus bezpośrednio wtajemniczył go w swoją naukę (Ga 1, 1112). Paweł przestudiował i przeanalizował na nowo Stare Przymierze.
Następnie, po powrocie do Damaszku, przez 3 lata nawracał jego
mieszkańców. Zawiedzeni Żydzi postanowili zemścić się na renegacie
i czyhali na jego zgubę. Zażądali więc od króla Damaszku Aretasa, by
wydał im Szawła. Szaweł jednak uciekł w koszu spuszczonym z okna
pewnej kamienicy przylegającej do muru miasta. Udał się następnie do
Jerozolimy i przedstawił się Apostołom. Powitano go ze zrozumiałą
rezerwą. Tylko dzięki interwencji Barnaby, który wśród Apostołów zażywał
wielkiej powagi, udało się przychylnie nastawić Apostołów do Pawła.
Ponieważ jednak także w Jerozolimie przygotowywano na Apostoła
zasadzki, musiał chronić się ucieczką do rodzinnego Tarsu. Stamtąd
wyprowadził Pawła na szerokie pola Barnaba. Razem udali się do
Antiochii, gdzie chrześcijaństwo zapuściło już korzenie. Tamtejszej gminie
nadali niezwykły rozwój przez to, że kiedy wzgardzili nimi Żydzi, oni udali
się do pogan. Ci z radością przyjmowali Ewangelię tym chętniej, że Paweł
i Barnaba zwalniali ich od obrzezania i prawa żydowskiego, a żądali
jedynie wiary w Chrystusa i odpowiednich obyczajów. Zostali jednak
oskarżeni przed Apostołami, że wprowadzają nowatorstwo. Doszło do konfliktu, gdyż obie strony i tendencje miały
licznych zwolenników. Zachodziła obawa, że Apostołowie w Jerozolimie przychylą się raczej do zdania konserwatystów.
Sami przecież pochodzili z narodu żydowskiego i skrupulatnie zachowywali prawo mojżeszowe.
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Na soborze apostolskim jednakże (49-50 r.) miał miejsce
przełom. Apostołowie, dzięki stanowczej interwencji św. Piotra, orzekli, że
należy pozyskiwać dla Chrystusa także pogan, że na nawróconych
z pogaństwa nie należy nakładać ciężarów prawa mojżeszowego (Dz 15, 612). Było to wielkie zwycięstwo Pawła i Barnaby. Od tej pory Paweł rozpoczyna
swoje cztery wielkie podróże. Wśród niesłychanych przeszkód tak natury
fizycznej, jak i moralnej, prześladowany i męczony, przemierza obszary Syrii,
Małej Azji, Grecji, Macedonii, Italii i prawdopodobnie Hiszpanii, zakładając
wszędzie gminy chrześcijańskie i wyznaczając w nich swoich zastępców.
Oblicza się, że w swoich czterech podróżach, wówczas tak bardzo
wyczerpujących i niebezpiecznych, Paweł pokonał ok. 10 tys. km dróg
morskich i lądowych. Pierwsza wyprawa miała miejsce w latach 44-49: CyprGalacja, razem z Barnabą i Markiem; druga - w latach 50-53: FilippiTesaloniki-Berea-Achaia-Korynt, razem z Tymoteuszem i Sylasem; trzecia –
w latach 53-58: Efez-Macedonia-Korynt-Jerozolima.
Aresztowany został w Jerozolimie w 60 r. Kiedy namiestnik
zamierzał wydać Pawła Żydom, ten odwołał się do cesarza. Przebywał jednak
w więzieniu w Cezarei Palestyńskiej ponad dwa lata, głosząc i tam Chrystusa.
W drodze do Rzymu statek wiozący więźniów rozbił się u wybrzeży Malty. Na
wyspie Paweł spędził trzy zimowe miesiące, w czasie których nawrócił
mieszkańców. W Rzymie także jakiś czas spędził jako więzień, aż dla braku
dowodów winy (Żydzi z Jerozolimy się nie stawili) został wypuszczony na
wolność. Ze swojego więzienia w Rzymie Paweł wysłał szereg listów do
poszczególnych gmin i osób.
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Po wypuszczeniu na wolność zapewne udał się
do Hiszpanii (Rz 15, 24-25), a stamtąd powrócił do Achai. Nie
wiemy, gdzie został ponownie aresztowany. Jednak sam fakt,
że go tak pilnie poszukiwano, wskazuje, jak wielką powagą
się cieszył. Ok. 67 (lub 66) roku Paweł poniósł śmierć
męczeńską. Według bardzo starożytnego podania św. Paweł
miał ponieść śmierć od miecza (jako obywatel rzymski). Nie
jest znany dzień jego śmierci, za to dobrze zachowano
w pamięci miejsce jego męczeństwa: Aquae Salviae za
Bramą Ostyjską w Rzymie. Ciało Męczennika złożono
najpierw w posiadłości św. Lucyny przy drodze Ostyjskiej.
W roku 284 za czasów prześladowania, wznieconego przez
cesarza Waleriana, przeniesiono relikwie Apostoła do
katakumb, zwanych dzisiaj katakumbami św. Sebastiana przy
drodze Apijskiej. Być może na krótki czas spoczęły tu także
relikwie św. Piotra. Po edykcie cesarza Konstantyna Wielkiego
(313) ciało św. Piotra przeniesiono do Watykanu, a ciało św.
Pawła na miejsce jego męczeństwa, gdzie cesarz wystawił ku
jego czci bazylikę pod wezwaniem św. Pawła.
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Z pism apokryficznych o św. Pawle można wymienić: Nauczanie
Pawła o zabarwieniu gnostyckim. Dzieje Pawła w przekładzie koptyjskim
odnalazł i opublikował C. Schmidt w roku 1905. Autor opisuje w nim
wydarzenie znane z Dziejów Apostolskich, dołącza na pół fantastyczne dzieje
św. Tekli oraz apokryficzną korespondencję św. Pawła z Koryntianami,
wreszcie opis męczeństwa Apostoła. Według Tertuliana dzieje te napisał
pewien kapłan z Małej Azji około roku 160-170. Autor za podszywanie się pod
imię Apostoła został kanonicznie ukarany. Apokalipsa św. Pawła to opis
podróży Pawła pod przewodnictwem anioła w zaświaty. Opisuje spotkanie
w niebie z osobami, znanymi z Pisma świętego Starego i Nowego Przymierza,
oraz w piekle - z osobami przewrotnymi. Dzieło to odnalazł Konstantyn
Tischendorf w roku 1843 na Górze Synaj w tamtejszym klasztorze
prawosławnym.
Wreszcie
dużą
wrzawę
wywołał
kiedyś
spór
o Korespondencję św. Pawła z Seneką. Nawet św. Hieronim i św. Augustyn
błędnie opowiedzieli się za autentycznością tego dzieła. Paweł jest autorem
13 listów do gmin chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego
Testamentu. Jest patronem licznych zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza,
Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy oraz marynarzy,
powroźników, tkaczy.
W czasie pontyfikatu papieża Benedykta XVI Kościół obchodził
Rok św. Pawła w związku z jubileuszem 2000 lat od narodzin Apostoła
Narodów (2008-2009). W ikonografii przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu. Jego atrybutami są: baranek, koń,
kość słoniowa, miecz.
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30 CZERWCA – BŁ. JANUARY MARIA SARNELLI, PREZBITER
January urodził się 12 września 1702 roku w Neapolu. Początkowo chciał
wstąpić do jezuitów; ostatecznie jednak rozpoczął studia i został adwokatem.
Spotykana na każdym kroku nędza ludzi z ulicy kazała mu iść do seminarium. 8 lipca
1732 r. przyjął święcenia kapłańskie. Ubogim poświęcił całe swoje krótkie życie.
Nazywany jest apostołem Neapolu. Był jednym z pierwszych redemptorystów u boku
założyciela, św. Alfonsa Marii Liguoriego. Razem nauczali świeckich katechizmu
i organizowali wieczorne nabożeństwa. Szczególnie dużo January zdziałał dla kobiet
ulicy. Im poświęcił dużą część swego apostolskiego wysiłku i kilka książek. Popierał
także tworzenie wspólnot ludzi świeckich, publikując "Il mondo santificato".
Zmarł po misjach parafialnych 30 czerwca 1744 roku - wyczerpany,
z zaawansowaną gruźlicą, mając zaledwie 42 lata. Januarego wyniósł na ołtarze
św. Jan Paweł II 12 maja 1996 roku.
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Rajmund urodził się pod koniec 1222 lub na początku 1223 r. na Majorce,
która od końca 1229 r. należeć będzie do Królestwa Aragonii. Miasto zamieszkiwali
wówczas: katalońska szlachta, kupcy i bankierzy z Genui i Pizy, żydowscy handlarze, ale
także ludność muzułmańska, która niebawem popadnie w niewolę chrześcijan. Rajmund
wywodził się zapewne z burżuazji, która wtedy była swego rodzaju miejską arystokracją.
Wcześnie dostał się na dwór Jakuba I, króla Aragonii, potem na dwór Jakuba II z Majorki,
u którego został marszałkiem dworu. W 1257 r. ożenił się z Blanką Picany, która urodziła
mu syna Dominika oraz córkę Magdalenę. W pięćdziesiąt lat później wyzna, że był
wówczas "żonaty, z dziećmi, dość bogaty, lekkomyślny i światowy".
W wieku 30 lat doznał wizji Ukrzyżowanego. Gdy wizja czterokrotnie się
powtórzyła, postanowił: 1) przyłożyć się do nawracania muzułmanów, nawet gdyby miał
ponieść męczeństwo; 2) napisać książkę przeciw błędom niewiernych; 3) przekonać papieża i królów, aby założyli
klasztory dla przyszłych misjonarzy i uczyli ich języków, którymi mówią niewierni. Udał się następnie jako pielgrzym do
Rocamadour i Composteli. Potem w Barcelonie spotkał się z Rajmundem de Peñafort, a ten doradził mu, aby studia
odbył nie w Paryżu, ale na Majorce. Tam to przez dziewięć lat uczył się łaciny, arabskiego (od nabytego niewolnika
saraceńskiego), filozofii, teologii oraz innych dyscyplin. Medycynę zgłębiał w Montpellier. Około 1274 r. powziął myśl
o własnej, jak mniemał, sztuce nawracania. Napisał więc Ars compendiosa inveniendi veritatem i kilka dziełek
pomocniczych: Ars demonstrativa, Blaquerna, Doctrina pueril, Liber de gentili et tribus sapientibus, Demonstrationes,
Liber principiorum theologiae, Liber de Sancto Spiritu, Oracions e contemplacions, Libre d'amic e amat. W 1276 r.
Rajmund założył w Miramar, na Majorce, klasztor dla nauczania misjonarzy języków wchodnich. Niestety, z powodu
niepokojów politycznych nie przetrwał on nawet dwudziestu lat. Nieco później Rajmund wyruszył do Rzymu, ale tam
dopiero co zakończył swe życie Honoriusz II. Następnie udał się do Paryża, gdzie jego Sztukę uznano za zbyt
skomplikowaną. Jej modyfikację przedstawił w Ars inventiva veritatis (1290). W tymże samym czasie swój system
zastosował do mistyki i napisał Ars amativa. Przebywał wówczas w Montpellier, ale wyjeżdżał też do Genui, skąd po
wielu wahaniach udał się do Afryki. W Tunisie rozpoczął dysputy z uczonymi islamu. Gdy zorientowano się, do czego
zmierza, skazano go na śmierć, potem karę zamieniono na wygnanie.
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Wylądował w Neapolu. Głosił następnie kazania do jeńców saraceńskich i sporządził Taula general oraz
napisał dziełko mistyczne pod tytułem Flors d'amors e flors d'intelligència. Zniechęcony rezultatami swych apeli,
sporządził jeszcze encyklopedyczne dzieło Arbre de ciència i opuścił Italię. Przez Montpellier i Perpignan pojechał do
Paryża, gdzie zatrzymał się przez dwa lata. Zredagował wtedy około tuzina dziełek, w tym na temat mistyki Arbre de
filosofia d'amor. W Barcelonie zaś otrzymał następnie pozwolenie na głoszenie nauk w synagogach i meczetach.
Wróciwszy na swą rodzinną wyspę, podobną działalność kontynuował wśród tamtejszych muzułmanów. W Cant de
Ramon opłakiwał swe porażki, zwłaszcza upadek kolegium w Miramar. Wyprawił się następnie na Cypr, ale nie
osiągnąwszy niczego, udał się w 1302 r. do Genui. Napisał wówczas Logica nova, Liber de praedicatione, Liber de
ascensu et descensu intellectus, Liber de demonstratione oraz Liber de fine. W Lyonie zetknął się z papieżem
Klemensem V, ale i to spotkanie niczego nie przyniosło. Z Majorki wyruszył następnie po raz drugi do Afryki. Gdy
w Bougie zaczął przemawiać, obrzucono go kamieniami, potem uwięziono i osadzono w ohydnej celi. Po sześciu
miesiącach przebywania w więzieniu wsadzono go na statek, który rozbił się u wejścia do portu Pizy. Wszystko wówczas
stracił.
W Pizie napisał Disputatio Raymundi christiani et Hamar saraceni. W Pizie i Genui głosił też krucjatę.
Przebywał potem na przemian w Genui, Marsylii i Montpellier. W 1309 r. po raz czwarty pojechał do Paryża. Przez dwa
lata odnosił tam sukcesy, wykładając swą Ars brevis. Wtedy też zapewne w gronie przyjaciół, w kartuzji, podyktował swą
autobiografię: Vita coaetanea. W 1312 r. udał się na sobór do Vienne, gdzie nauczanie arabskiego, hebrajskiego
i chaldejskiego nakazano uniwersytetom w Paryżu, Oksfordzie, Bolonii, Salamance i na dworze papieskim. Wróciwszy
poprzez Montpellier na Majorkę, zaczął znów myśleć o podróży do Afryki.
W maju 1313 r., gdy już miał 81 lat, wyruszył na Sycylię, gdzie napisał niemal 40 dziełek, potem trafił do
Tunisu. Tam zmarł może na początku 1316 r., ale nie jest wykluczone, że swe pracowite życie zakończył, gdy wracał
statkiem na Majorkę. Wedle późnego świadectwa, zmarł po powrocie na wyspę. Legenda o męczeństwie nie zasługuje
na uwagę. Pochowano go w Palmie, w kościele św. Franciszka, a nad jego grobem w XV stuleciu wzniesiono piękny
sarkofag. Franciszkanie wspominali go jako swego błogosławionego tercjarza w dniu 3 lipca. Natomiast w naszych
czasach wybitnym i oryginalnym myślicielem zainteresowało się wielu. Badacze pochylają się nad jego pismami, które
ukazują się w krytycznych wydaniach, omawiają jego naukę i duchowość, a dostrzegając wpływ na potomnych, mówią
nawet o "lullizmie".
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Władysław (węgierskie László) był synem króla węgierskiego Beli I
i Rychezy (imię niepewne), córki króla polskiego Mieszka II. Urodził się ok. 10401048 w Krakowie, gdzie jego ojciec przebywał na wygnaniu. Dzieciństwo i młodość
spędził na dworze Kazimierza Odnowiciela, a potem Bolesława Śmiałego. Znał
dobrze język polski i polskie obyczaje. Mając 16 lat, udał się na Węgry. Po śmierci
starszego brata, Gejzy, Władysław objął panowanie. Na początku były to niełatwe
rządy, walczył bowiem ze sprowadzonymi przez przeciwników jego sukcesji Awarami
i Pieczyngami, a następnie z cesarzem niemieckim Henrykiem IV, który najechał
Węgry. Rządził równie dobrze jak jego kuzyn z rodu Arpadów Stefan I (pierwszy król
Węgier), którego pamięć Władysław uczcił przez przeniesienie relikwii. Przyczynił się
też do ożywienia kultu Emeryka i biskupa Gerarda (Gelerta). Zabiegał o kanonizację
wszystkich trzech, której w roku 1083 dokonał papież Grzegorz VII.
Władysław ożenił się z Adelajdą Szwabską, córką księcia Rudolfa. Miał
z nią dwie córki. Był wzorem średniowiecznego rycerza. Słynął ze świątobliwego życia.
Po przyłączeniu Kroacji do korony węgierskiej w Zagrzebiu ufundował biskupstwo
Agram. Ufundował i wybudował od podstaw Wielki Waradyn - stolicę biskupią (dziś
Oradea w Rumunii), miejsce swojego przyszłego pochówku.
W 1095 r. na synodzie w Clermont, gdy papież ogłosił pierwszą krucjatę
przeciw muzułmanom dla uwolnienia Ziemi Świętej, Władysława wybrano
jednogłośnie jej wodzem. Nie wyruszył jednak z krucjatą, ponieważ Pan Bóg powołał go do siebie. Zmarł w Neutrze
(obecnie Nitra w Słowacji) 29 lipca 1095 r. Grób Władysława został od razu otoczony kultem. Niestety, w roku 1556
sarkofag króla został zniszczony przez protestantów. Całkowicie katedrę w Wielkim Waradynie zniszczyły wojska tureckie
w XVII wieku (obecnie została ona odbudowana). Władysław kanonizowany został przez papieża Celestyna III w 1192 r.
Jest patronem Węgier. Jego imię przybrał na chrzcie król Jagiełlo, który pielgrzymował do grobu patrona.
W ikonografii św. Władysław przedstawiany jest z insygniami królewskimi. Jego atrybutami są: anioł
podający włócznię, chorągiew, krzyż, turban turecki.
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RZYMSKIEGO
Ze
wszystkich
miast,
najwięcej
męczenników poniosło śmierć i pochowano
w Rzymie. Przez pierwszych 300 lat chrześcijaństwa
to tu powstawały dekrety prześladowcze i tu je
skwapliwie wykonywano. Kościoły i kaplice Rzymu
kryją w swoim cieniu setki ich relikwii. Samych
papieży, którzy za wiarę oddali swoje życie, jest
około trzydziestu.
Pierwsze prześladowanie, rozpętane
przez cesarza Nerona w latach 64-67, było dużym
zaskoczeniem - i nie ma żadnego rejestru osób,
które oddały wtedy życie za Chrystusa. Liczba tych
męczenników była ogromna, oblicza się ją na kilka
tysięcy. Wyrafinowanymi mękami i torturami Neron
chciał zrzucić na chrześcijan
winę za podpalenie Rzymu, którego się dopuścił, aby na jego zgliszczach wystawić nowe, piękniejsze miasto. Przez
masowe egzekucje chciał odwrócić od siebie całą nienawiść ludu rzymskiego. Dla oddania - tym po większej części
bezimiennym - bohaterom wiary należnej czci w nowym kalendarzu liturgicznym zostało ustanowione w roku 1969
wspomnienie świętych Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego. Nawiązuje ono do uroczystości wczorajszej, kiedy
to ofiarą tego właśnie prześladowania stali się książęta apostolscy, św. Piotr i św. Paweł. Najwybitniejszy historyk
rzymski, Tacyt (+ 120), który uważał chrześcijan za sektę i jawnie okazywał wobec nich swoją niechęć i pogardę, pisał
tak:
"Zdarzyło się potem (rok 64) nieszczęście - nie wiadomo, czy z przypadku, czy przez złośliwość cezara (Nerona), bo
obydwie wersje podają pisarze - ale cięższe i okropniejsze od wszystkich, jakie temu miastu gwałtowność pożarów
wyrządziła. Ogień powstał w tej części cyrku, która przylegała do palatyńskiego i celijskiego wzgórza (...).
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RZYMSKIEGO
I nikt nie śmiał pożarowi zapobiec wobec częstych pogróżek wielu, którzy gasić zabraniali, i ponieważ inni jawnie ciskali
głownie, i głośno wołali, że są do tego upoważnieni - czy też chcąc swobodniej uprawiać grabież, czy też istotnie taki
mieli rozkaz (...). Te zabiegi (zrzucenia ze siebie winy) chybiały celu, ponieważ rozeszła się pogłoska, że właśnie w chwili,
gdy miasto stało w płomieniach, Neron wstąpił na scenę domowego teatru i opiewał zagładę Troi (...). Atoli ani pod
wpływem zabiegów ludzkich, ani darowizn cezara (...) nie ustępowała hańbiąca pogłoska, lecz wierzono, że pożar był
nakazany.
Aby ją usunąć, podstawił Neron winowajców, najbardziej wyszukanymi kaźniami tych (...), których gmin
chrześcijanami nazywał. Początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza był na śmierć skazany przez
prokuratora, Poncjusza Piłata; a przytłumiony na razie zabobon zgubny znowu wybuchnął nie tylko w Judei, gdzie się to
zło wylęgło, lecz także w stolicy (...).
Schwytano więc najpierw tych, którzy tę wiarę publicznie wyznawali (...). A śmierci im przydano urągowisko,
że okryci skórami dzikich zwierząt ginęli rozszarpywani przez psy albo przybici do krzyżów. Gdy zabrakło dnia, płonęli,
służąc za nocne pochodnie" (...).
Tacyt pisze także, że aresztowanych było "ogromne mnóstwo", tak że "budziła się ku nim litość, jako że nie
dla pożytku państwa, lecz dla zadośćuczynienia okrucieństwu jednego człowieka byli traceni" (Roczniki, XV, s. 38-45).
Kościół pochyla się dzisiaj nad tymi, którzy w jego początkach, podczas prześladowań rzymskich, złożyli za
wiarę ofiarę z życia.

