kwiecień

Hugo urodził się w 1053 r. we Francji w rodzinie książęcej. Miał tak
pobożnego ojca, że ten po zabezpieczeniu bytu swoim dzieciom wstąpił do
surowego zakonu kartuzów. Hugo, oddany do szkoły katedralnej w Valance, nie
dawał swoim uboższym kolegom poznać swojego pochodzenia. Był dla
wszystkich uczynny i życzliwy. Budował również kolegów niezwykłą
pobożnością. Musiało to zwrócić uwagę nauczycieli, którymi byli miejscowi
kanonicy, i biskupa. Kiedy Hugo ukończył studia, biskup mianował go
kanonikiem katedry. Wziął go też ze sobą na synod do Awinionu. Właśnie
wakowało biskupstwo w Grenoble. Hugona wybrano na pasterza tej diecezji.
Arcybiskup Lyonu zatwierdził wybór i osobiście udzielił Hugonowi sakry
biskupiej (1080). Hugo miał wtedy zaledwie 27 lat. Okazał się jednak dojrzały,
tak w cnocie, jak i w sztuce rządzenia. Rychło też pozyskał sobie zaufanie
wiernych i miejscowego duchowieństwa.
Wprowadził reformy, porządkujące życie w podległej mu diecezji.
Nakłonił wielu kapłanów do oddalenia żon i dzieci po zabezpieczeniu dla nich
koniecznych środków do życia, a opornych deponował.
Ze swoimi kanonikami prowadził życie wspólne, jak w zakonie. Sam popierał zakony; wśród nich szczególnie
troskliwą opieką otoczył nowo powstały w jego diecezji zakon kartuzów, najsurowszy z dotychczasowych,
założony przez św. Brunona (+ 1101). Św. Robertowi (+ 1110) dopomagał w reformie benedyktynów i w
założeniu nowej zakonnej rodziny, cystersów. Żył w wielkiej przyjaźni ze św. Bernardem z Clairvaux (+ 1153).
Swoimi poczynaniami Hugo naraził się królom francuskim: Henrykowi IV i Henrykowi V, którzy rościli sobie
pretensje do "opieki" nad Kościołem. Musiał także stoczyć walkę z metropolitą arcybiskupem Vienny,
późniejszym papieżem Kalikstem II, który przywłaszczył sobie część dóbr przynależnych do diecezji Grenoble.
Hugo odwołał się więc do papieża, bł. Urbana II, który na synodzie w Piacenza, a potem w Clermont-Ferrand
(1095) nakazał zwrot zajętych bezprawnie posiadłości. Na Soborze Laterańskim I w roku 1123 Hugo wystąpił
odważnie przeciwko królowi Henrykowi V w obronie praw Kościoła.

Od księżnej Matyldy Hugo uzyskał dla Grenoble przywilej "wobec miasta". Jako "prezydent" miasta,
zajął się nim, doprowadzając go do prawdziwej świetności. Zbudował kamienny most, założył rynek dla kupna
i sprzedaży towarów, wystawił trzy szpitale (dla mężczyzn, kobiet i dla trędowatych), odnowił katedrę i szereg
kościołów w mieście, ufundował wiele klasztorów w diecezji, innym dopomógł w rozwoju.
Przez cały okres posługi pasterskiej pragnął podjąć życie zakonne. Daremnie jednak błagał tak swojego
metropolitę, jak i papieży o zwolnienie go z obowiązków pasterza diecezji. Dopiero papież Innocenty II dał mu
upragnione zwolnienie w roku 1132, gdy Hugo miał 79 lat. Tak więc dopiero po 45 latach rządów Hugo mógł
spełnić swoje marzenia. Udał się do Wielkiej Kartuzji (La Grande Chartreuse), w pobliżu Grenoble, którą
uposażył dla św. Brunona. Nie było mu jednak dane cieszyć się tam długim pobytem. Zmarł na rękach
ukochanych mnichów i wśród ich modlitw 1 kwietnia 1132 roku. Przez całe życie Hugo zmagał się ze straszną
pokusą bluźnierstwa. Po radę miał zwrócić się aż do samego papieża, który wyjaśnił mu, że to działanie
szatańskie, z którym należy walczyć.
Chwały ołtarzy Hugo doczekał się już w dwa lata po śmierci, został kanonizowany przez papieża
Innocentego II w roku 1134. Jego relikwie złożono w bogatym relikwiarzu w ołtarzu głównym katedry
w Grenoble. Zniszczyli je jednak kalwini-hugonoci w roku 1562.
W ikonografii św. Hugo przedstawiany jest w stroju biskupim lub w zakonnym habicie. Atrybutem
Świętego jest Dzieciątko Jezus w kielichu, łabędź - symbol doskonałości, mądrości, umiejętności odróżniania
spraw istotnych od nieistotnych, jaka go cechowała.

Noniusz (właśc. Nuno) Alwarez Pereira urodził się 24 czerwca 1360 r.
w Cernache do Bomjardim koło Serty (Portugalia) jako potomek znanego rodu
rycerskiego. Mając 17 lat, ożenił się z Eleonorą de Alvim.
Już cztery lata wcześniej rozpoczął służbę rycerską. Brał udział
w powstrzymaniu inwazji kastylijskiej. Dał się wtedy poznać jako odważny
i impulsywny młodzieniec, co zapowiadało szybki rozwój jego kariery. Kiedy
w 1383 r. zmarł król Fernardo I, nie zostawiając po sobie dziedzica, niepodległość
Portugalii była bardzo krucha. Noniusz jako jeden z pierwszych poparł starania
brata zmarłego króla, Jana, mistrza zakonu Avis, o objęcie tronu. Jan, po swoim
zwycięstwie nad Kastylijczykami w kwietniu 1384 r., mianował Noniusza
protektorem i naczelnym dowódcą wojsk portugalskich.
Dzięki poparciu Noniusza w kwietniu 1385 r. Jan został uznany
przez zgromadzenie królewskie jako król Jan I. Noniusz zadał siłom Jana I
Kastylijskiego decydującą klęskę pod Aljubarrota we wrześniu 1385 r. i nieco
później, w październiku, pod Valverde. W 1415 r. dowodził wyprawą do Ceuty,
która zapoczątkowała portugalską ekspansję na kontynent afrykański. W 1423 r.,
po śmierci żony, Noniusz porzucił życie rycerskie i dworskie i wstąpił jako brat
do zakonu karmelitów w ufundowanym przez siebie klasztorze w Lizbonie.
Przyjął wtedy imię Noniusza od Świętej Maryi. Zasłynął z gorliwej modlitwy,
praktyk pokutnych i synowskiego oddania się Maryi. Pełnił też liczne dzieła
miłosierdzia, szczególną troską otaczając osierocone dzieci.
Zmarł w opinii świętości w Niedzielę Wielkanocną, 1 kwietnia 1431 r. w swoim klasztorze w Lizbonie.

Podczas trzęsienia ziemi w 1755 r. jego grób został
zniszczony. 23 stycznia 1918 r. papież Benedykt XV beatyfikował go,
stawiając go za wzór wszystkim walczącym w pierwszej wojnie
światowej. W roku 1940 papież Pius XII ogłosił dekret, otwierający drogę
do kanonizacji Noniusza. Ze względów dyplomatycznych kanonizacja
Noniusza odbyła się dopiero 26 kwietnia 2009 r.

Franciszek urodził się 27 marca 1416 r. w Pauli (Kalabria we Włoszech). Pochodził z ubogiej, ale
głęboko religijnej rodziny. Rodzice wyprosili sobie syna żarliwą modlitwą do św. Franciszka z Asyżu.
W podzięce dali więc synowi imię Franciszek. Spełniając uczyniony ślub, oddali go do klasztoru franciszkanów,
kiedy Franciszek miał zaledwie 12 lat.
Nie wiadomo, dlaczego Franciszek już po roku opuścił klasztor w S. Marco Argentano i wrócił do
domu. Gdy miał 13 lat, odbył ze swymi rodzicami pielgrzymkę po najsławniejszych wówczas sanktuariach
Włoch: Asyżu, Monte Cassino, Loreto, Monte Luco koło Spoleto i Rzymie. W Wiecznym Mieście pełen smutku
patrzył na przepych duchowieństwa. Kiedy pewnego dnia ujrzał przejeżdżającego we wspaniałej karocy
w otoczeniu licznej służby kard. Juliana Cezarini, zawołał na głos oburzony, że nie ma w tym ani śladu
ewangelicznego ubóstwa. Wtedy kardynał zatrzymał się i odpowiedział chłopcu, że nie czyni tego z pychy, ale że
taki jest powszechny zwyczaj, iż dygnitarze świeccy i kościelni jadą w odpowiedniej dla ich godności oprawie.
Po powrocie do Paoli św. Franciszek założył sobie w pobliżu miasta pustelnię i oddał się bardzo surowemu
życiu. Powoli zaczęli do niego dołączać uczniowie i tak powstała nowa rodzina zakonna braci "najmniejszych" "minimitów" (Ordo Fratrum Minimorum - OM). Do trzech ślubów zakonnych dołączył Franciszek ślub czwarty:
zachowania przez całe życie postu od mięsa i nabiału. Obecnie do rodziny zakonnej eremitów św. Franciszka
należą minimici, minimitki oraz tercjarze minimiccy.
Pan Bóg obdarzył Franciszka darem czynienia cudów. Miał m.in. wskrzesić Mikołaja, syna swojej
siostry Brygidy. Podanie głosi, że kiedy statek nie chciał zabrać go na Sycylię, gdzie miał założyć nowy klasztor,
przepłynął z Italii na tę wyspę na swoim płaszczu. W ikonografii, związanej z Franciszkiem, legenda ta ma silne
odbicie. Dzięki sławie świętości życia i cudów mnożyły się także fundacje nowych klasztorów w Europie.
O wielkim mężu dowiedział się także król francuski, Ludwik XI, kiedy był ciężko chory, i zaprosił go do siebie
w nadziei, że św. Franciszek go uzdrowi. Na żądanie papieża Sykstusa IV Franciszek udał się do Paryża. Nie
uzdrowił wprawdzie króla, ale przysposobił go do chrześcijańskiej śmierci, tak że na jego ręku spokojnie oddał
ducha Bogu (1483). Z tej okazji skorzystał św. Franciszek i także na ziemi francuskiej założył kilka klasztorów
swojego zakonu. Regułę, którą ułożył, w roku 1493 zatwierdził papież Aleksander VI.

Franciszek został doradcą Karola VIII. Jako asceta wzorował
się na doświadczeniach ojców pustyni. Zmarł 2 kwietnia 1507 r. w Plessisles-Tours we Francji. Tam też został pochowany. Jego beatyfikacji
dokonał w roku 1513 papież Leon X. Tenże papież w sześć lat później
wyniósł go również do chwały świętych (1519). Wiele miast ogłosiło św.
Franciszka z Paoli za swojego patrona i orędownika, między innymi
Tours, Frejus, Turyn, Genua i Neapol. Królestwo Neapolu, Sycylii
i Kalabrii ogłosiło go jako swojego głównego patrona. W 1943 roku papież
Pius XII proklamował św. Franciszka z Paoli patronem marynarzy
włoskich. Uważany jest także za patrona grzeszników powracających do
Pana Boga, skazanych na śmierć i umierających. Dzień jego dorocznej
pamiątki bywa bardzo uroczyście obchodzony w południowej Italii. Na
pamiątkę tego, że na płaszczu miał przedostać się z Włoch na Sycylię,
urządza się nad morzem barwną procesję z figurą Świętego.
W ikonografii św. Franciszek z Paoli przedstawiany jest
w mniszych szatach; częstym motywem jest legenda o przebyciu morza
na płaszczu. Przedstawiany jest na obrazach wielu słynnych malarzy.

Ryszard urodził się w 1197 r. w Wych (obecnie Droitwich
w pobliżu Worcester w Anglii). Jako młodzieniec musiał zająć się
administracją majątku rodzinnego. Odrzucił propozycje małżeńskie i po
uporządkowaniu stanu majątkowego rodziny udał się na studia
uniwersyteckie do Oxfordu. Po ukończeniu studiów swoją wiedzę
pogłębiał na uniwersytetach w Paryżu i Bolonii. Miał 38 lat, kiedy
wybrano go rektorem uniwersytetu w Oksfordzie. Wkrótce potem,
w 1237 r., został mianowany kanclerzem prymasa Anglii, św. Edmunda.
Na stanowisku rektora Ryszard zasłużył się pracą nad
podniesieniem poziomu uniwersytetu w Oxfordzie tak, że wśród
wszystkich uniwersytetów Europy zajmował on odtąd czołowe miejsce.
Jako zaś prawa ręka prymasa Anglii przyczynił się znacznie do
przeprowadzenia koniecznych reform. Bronił także odważnie praw
Kościoła wobec króla, Henryka III. Towarzyszył swemu ukochanemu
pasterzowi w podróży do Pontigny, we Francji, gdzie też św. Edmund na
jego rękach umarł. Przed śmiercią św. Edmund nakłonił Ryszarda do
przyjęcia święceń kapłańskich. Podarował mu także na pamiątkę
drogocenny kielich. Po powrocie do Anglii Ryszard porzucił
dotychczasowe stanowiska i objął skromne probostwo w Charing,
a potem w Deal. Jednakże nowy prymas Anglii, Bonifacy, powołał Ryszarda ponownie na swojego kanclerza.
W 1244 r. został wybrany biskupem Chichester. Król Henryk III, znając nieustępliwość biskupa
w obronie praw Kościoła, na wybór Ryszarda nie zgodził się. Mimo tego prymas potwierdził wybór. Wtedy
Henryk III zajął dobra biskupie. Ryszard był zmuszony udać się do Rzymu, by papież rozstrzygnął sprawę.
Papież Innocenty IV potwierdził w Lyonie wybór Ryszarda, a nawet osobiście udzielił mu sakry biskupiej.

Na wiadomość o tym król z zemsty zagarnął biskupowi wszystkie dobra, nawet jego własne mieszkanie. Biskup
zamieszkał więc po powrocie u jednego z proboszczów, w Tarring. By jednak nie być gospodarzowi ciężarem,
w wolnej chwili pomagał mu przy uprawie roli. Trwało to dwa pełne lata, aż król, zagrożony klątwą papieską,
oddał biskupowi dom i zabrane mu dobra biskupie.
Zarządzenia, jakie pozostawił Ryszard, świadczą o jego gorliwości pasterskiej. Nakazał udzielać
sakramentów bezpłatnie. Kapłanów zobowiązał do zachowania celibatu i do przebywania na miejscu, aby byli
zawsze do dyspozycji swoich wiernych. Wymagał także, aby nosili strój kościelny. Wiernych zobowiązywał do
uczęszczania na Mszę świętą w niedziele i w święta. Szczególnie troskliwą opieką otaczał św. Ryszard kapłanów
steranych wiekiem i chorobą. Starał się zapewnić im możliwie najlepszą pomoc.
Umarł niespodziewanie podczas wizytacji pasterskiej budującego się kościoła pw. św. Edmunda
w Dover 3 kwietnia 1253 r. Kanonizacji dokonał papież Urban IV w 1262 roku. 16 czerwca 1276 roku w obecności
króla Anglii, Edwarda I, wielu biskupów i dygnitarzy państwa, odbyło się uroczyste przeniesienie śmiertelnych
szczątków Ryszarda do katedry w Chichester. Umieszczono je w bogatym sarkofagu pod głównym ołtarzem.
W średniowieczu grób św. Ryszarda należał do najliczniej uczęszczanych miejsc pielgrzymkowych w Anglii.
Niestety, Henryk VIII nakazał zniszczyć grobowiec św. Ryszarda jako bojownika o niezależność Kościoła od
władzy świeckiej.
Ikonografia przedstawia Świętego w stroju biskupim. Trzyma w dłoni kielich - przypominający
pewne wydarzenie z jego życia. Według starej opowieści, kiedy św. Ryszard odprawiał Mszę świętą, wypadł mu
z ręki kielich, ale cudownie Krew Chrystusa nie wylała się z niego.

Izydor urodził się około 560 r. w Nowej Kartaginie,
w prowincji Murcji. Pochodził z rodziny, która dała Kościołowi
dzieci wyniesione do chwały ołtarzy - św. Leonarda i św.
Fulgencjusza, braci św. Izydora, oraz św. Florentynę - ich
siostrę. Legenda głosi, że przy jego narodzinach rój pszczół
osiadł mu na ustach i zostawił na nich słodki miód. Miała to
być zapowiedź daru niezwykłej wymowy, jaką szczycił się
Izydor. Po rychłej śmierci rodziców wychowaniem młodszego
rodzeństwa zajął się najstarszy brat, św. Leonard, który był
wówczas arcybiskupem w Sewilli. Przy boku brata Izydor miał
okazję przypatrzeć się z bliska burzliwym wydarzeniom, jakie
przeżywała wtedy Hiszpania. Po jego śmierci Izydor objął
biskupstwo i podjął wysiłek odnowy Kościoła.
Zwołał i kierował synodami w Sewilli (619)
i w Toledo (633), które m. in. ułożyły symbol wiary odmawiany
w Hiszpanii, oraz ujednolicił liturgię. Fundator kościołów,
klasztorów, szkół i bibliotek. Zabiegał o podniesienie poziomu
intelektualnego i duchowego kleru. Zapamiętano go jako
człowieka wyjątkowego miłosierdzia. Był znakomitym
pisarzem. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką. Św.
Braulion, jego uczeń i sekretarz, wymienia ponad
20 zostawionych przez św. Izydora dzieł.
Zwalczał w nich arianizm, zostawił wykład prawd wiary i moralności, pisał o dziejach Gotów i Wandali, którzy
opanowali jego kraj. Święty zadziwia rozległością tematyki i podejmowanych problemów. Jego największym
dziełem jest dwudziestotomowy Codex etimologiarum - pierwsza próba naukowej encyklopedii, syntezy wiedzy,
jaką posiadano za jego czasów.

Wyjątkowa była jego śmierć. Kazał zanieść się do katedry i w obecności biskupów pomocniczych,
kapłanów i ludu zdjął swoje szaty biskupie, a wdział pokutny wór, głowę posypał popiołem i zalany łzami odbył
spowiedź publiczną. Błagał, by mu odpuszczono jego przewiny i zaniedbania, i by się za niego modlono. Potem
przyjął Komunię świętą pod dwoma postaciami i pożegnał się ze wszystkimi pocałunkiem pokoju. Zaniesiony do
swojej ubogiej izby po 4 dniach oddał Bogu ducha 4 kwietnia 636 roku, gdy miał 82 lata. Pochowano go obok św.
Leonarda i św. Florentyny. W roku 1063 jego śmiertelne szczątki przeniesiono do Lyonu, gdzie spoczywają dotąd.
Formalna kanonizacja Izydora odbyła się dopiero w 1598 roku. Papież Innocenty XIII ogłosił św. Izydora
doktorem Kościoła (1722). Jest patronem Hiszpanii i Sewilli.
W ikonografii św. Izydor przedstawiany jest w stroju biskupim. Ma paliusz. Czasami ukazywany
jako jeździec na koniu. Jego atrybutem jest miecz.

Maria Krescencja Höss urodziła się 20 października 1682 r.
w Kaufbeuren w Bawarii jako siódme z ośmiorga dzieci. W 1703 r.,
mimo trudności ze strony rodziny i wątpliwości przełożonego, została
przyjęta do Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego; rok później złożyła
śluby.Pomiędzy 1709 a 1741 rokiem pełniła wszystkie najważniejsze
posługi. W latach 1726-1741 była mistrzynią nowicjatu; odznaczała się
wyjątkowym oddaniem i hojnością. Kiedy w 1741 r. została wybrana
przełożoną, odmówiła przyjęcia tej funkcji; została jednak zmuszona do
wycofania odmowy. Swoim współsiostrom zalecała troskę o ciszę,
rekolekcje i duchowe czytanie, szczególnie Ewangelii. Nauczycielem
i Mistrzem ich życia duchowego miał być Chrystus Ukrzyżowany.
Siostra Maria była też mądrą i roztropną doradczynią dla
wszystkich, którzy zwracali się do niej po pomoc i pociechę, o czym
świadczą liczne zachowane listy.
Przez trzy lata, kiedy była przełożoną domu w Mayerhoff,
okazała się być właściwie jego drugą fundatorką. Nie przyjmowała do
wspólnoty wszystkich, którzy tego pragnęli, tłumacząc to słowami: "Bóg
chce, by ta wspólnota była bogata w cnotę, a nie w dobra doczesne".
Głównymi punktami jej programu odnowy domu były: nieograniczone
zaufanie do Bożej Opatrzności, gotowość do pełnienia aktów służących
życiu wspólnemu, umiłowanie milczenia oraz nabożeństwo do Jezusa
Ukrzyżowanego, Eucharystii i Matki Najświętszej.
Maria Krescencja zmarła w Wielkanoc 1744 r. Jej doczesne szczątki są nadal bardzo czczone w kaplicy
jej klasztoru. Beatyfikowana została w 1900 r.; 25 listopada 2001 r. kanonizował ją Jan Paweł II.

Julianna urodziła się w 1192 r. w Retinne koło Liege. Po śmierci rodziców
została oddana do konwentu sióstr augustianek w Cornillon. Mając 15 lat wstąpiła do tej
zakonnej wspólnoty. Podczas pobytu w klasztorze doznawała wizji mistycznych. Pod ich
wpływem, już jako przełożona, wystąpiła do miejscowego biskupa o wprowadzenie
święta Bożego Ciała. Po raz pierwszy obchodzono to święto w 1247 r. w Liege.
Miejscowy archidiakon, Jakub Pantaleon, był szczególnym orędownikiem nabożeństwa
do Ciała i Krwi Chrystusa. Kiedy został papieżem, przyjmując imię Urbana IV,
wprowadził święto Bożego Ciała jako obowiązujące w całym Kościele. Bł. Julianna nie
doczekała tego faktu. Usunięta z funkcji przełożonej, spędziła resztę życia jako rekluza pustelnica zamurowana w swej celi. Zmarła w dniu, który przepowiedziała: 5 kwietnia
1258 r.

Katarzyna Thomas (znana także jako Katarzyna z Palmy)
urodziła się 1 maja 1533 r. w Valldemossa na Majorce. W młodym wieku
straciła rodziców; wychowali ją krewni. Musiała pracować jako służąca
i pasterka - jej dzieciństwo trudno zaliczyć do udanych. Pochodziła ze
wsi, dlatego nie mogła spełnić swojego marzenia, by oddać swe życie
Bogu i zostać zakonnicą. Dopiero po kilku próbach przyjęto ją do
klasztoru augustianek św. Marii Magdaleny w Palmie. Jej świętość nie
pozostała zbyt długo nieznana. Miała częste wizje św. Antoniego
z Padwy, św. Katarzyny Aleksandryjskiej i aniołów. Otrzymała też dar
proroctwa. Chociaż bardzo starała się, aby jej nadzwyczajne dary nie
uniemożliwiały codziennej posługi, ostatnie lata życia spędziła
w ekstazie.
Zmarła 5 kwietnia 1574 r. w Palma de Mallorca. Jej kult jest
szczególnie żywy w Valldemossa - na ścianach wielu domów i murach
widnieją ceramiczne, kolorowe kafle ze scenami z jej życia i prośbą o jej
wstawiennictwo. Beatyfikowana została 12 sierpnia 1792 r. przez Piusa
VI. Kanonizował ją 22 czerwca 1930 r. papież Pius XI.

Wincenty urodził się ok. 1350 r. w Walencji (Hiszpania) w rodzinie
notariusza. W roku 1767 wstąpił do dominikanów. W rok potem złożył śluby zakonne.
Studiował filozofię, teologię i logikę w Walencji, Barcelonie i Leridzie, gdzie
doktoryzował się. Otrzymał święcenia kapłańskie w wieku 25 lat. Podjął surową
dyscyplinę życia duchowego, którego piękne świadectwo pozostawił w traktacie De vita
spiritali. Oddał się najpierw nauczaniu filozofii i teologii, zajmując się również (w latach
1380-1390) wieloma sprawami państwowymi i kościelnymi na polecenie kardynała
legata Piotra de Luna oraz Jana I, króla Aragonii. W tym czasie oddawał się także
kaznodziejstwu, najpierw na dworze papieża w Awinionie, a później w południowej
Francji i we Włoszech. Posługę tę pełnił aż do roku 1399. Wtedy nastąpił nagły zwrot
w życiu Wincentego. W czasie choroby, która wydawała się beznadziejna, pojawili mu
się św. Dominik i św. Franciszek, uzdrowili go i polecili głosić Ewangelię na całym
świecie. Napisał natychmiast list do Benedykta XIII z prośbą o upoważnienia konieczne
do nowej misji.
Po ich otrzymaniu oddał się wyłącznie kaznodziejstwu wędrownemu.
Podjął w ten sposób wielką misję, przemierzając Europę i wzywając do pokuty.
Obdarzony darami Ducha Świętego oraz zaopatrzony w apostolskie pełnomocnictwa,
przemawiał na placach, bo żadne kościoły nie mogły pomieścić gromadzących się
tłumów. Swoją charyzmą budził zachwyt, ale i sprzeciw. Pracował na rzecz jedności
podzielonego przez schizmę Kościoła. Szła za nim sława wielkich cudów. Obok rzesz
wielbicieli miał Wincenty także swoich zawziętych wrogów. Zarzucano mu demagogię,
ogłupianie ludu, wprost nawet opętanie. Zarzuty przeciwko wielkiemu kaznodziei
wysuwano nawet na tzw. "soborze" w Pizie (1409) i na soborze w Konstancji (1415).
Wincenty był również spowiednikiem antypapieża Benedykta XII, ale opuścił go, kiedy
nie udało mu się nakłonić go do rezygnacji.

Zmarł w Wielką Środę, 5 kwietnia 1419 r. w Vannes we
Francji, wracając z misji podjętej w Anglii, gdzie przebywał na
zaproszenie króla. Jego pogrzeb był wielką manifestacją. Przez trzy dni
jego zwłoki były wystawione w katedrze, zanim je złożono między
chórem a głównym ołtarzem. Niebawem też odbył się proces kanoniczny
sługi Bożego. Komisja papieska przebadała 873 cuda. Papież Kalikst III 29
czerwca 1455 zezwolił na jego kult, a papież Pius II w trzy lata potem
dokonał jego formalnej kanonizacji (1458). Jego relikwie zostały w czasie
rewolucji francuskiej (1789-1794) sprofanowane, ale nie zniszczone.
Znajdują się w katedrze w Vannes, a część również w Walencji. Wincenty
Ferreriusz zostawił po sobie kilka drobnych pism, m.in. Traktat przeciwko
schizmie, Traktat przeciwko Żydom, Traktat dla tych, którzy cierpią pokusy
przeciwko wierze. Jest patronem Walencji, Vannes, dobrego małżeństwa,
dobrej śmierci, ceglarzy, budowniczych, murarzy, hydraulików,
przetwórców ołowiu, producentów dachówek i kafli. Wzywany
w obronie przed epilepsją, bólami głowy i gorączką, w bezpłodności.
W zakonie dominikańskim w imię św. Wincentego udzielało się
specjalnego błogosławieństwa chorym i poświęcało się dla nich wodę. Ku
czci Świętego odprawiano przed jego świętem nabożeństwo siedmiu
piątków, podczas których należało przyjąć Komunię św.
W ikonografii św. Wincenty bywa przedstawiany w habicie dominikańskim, jako anioł Apokalipsy
z trąbą i płomieniem na czole. Jego atrybutami są koń, błyskawice, chrzcielnica, infuła, kapelusz kardynalski
u stóp, osioł, krzyż, sztandar, skrzydła, turban turecki lub muzułmanin u stóp.

Pierwotnie nosił imię Galendo (Galindo). Pochodził
z Hiszpanii, prawdopodobnie z rodu Aznarów, który osiedlił się
w Gaskonii. Był kapelanem na dworze Ludwika I Pobożnego, gdzie dla
cesarzowej Judyty ułożył Florilegium z psalmów. W 843 r. został biskupem
w Troyes. Był współautorem roczników frankijskich (Annales Bertiniani),
które pisał od roku 835 aż do końca życia. Był także redaktorem
wskazówek do Pisma Świętego. Po reorganizacji życia kościelnego
przeszedł do obozu przeciwników królewskich. Opowiadał się za
skrajnym augustianizmem. Zmarł 6 kwietnia 861 r.

Wilhelm (znany także jako Wilhelm z Eskil lub Wilhelm
z Ebbelholt) urodził się ok. 1122/1123 r. w Paryżu lub Compiègne we
Francji, w rodzinie szlacheckiej. Wychował go wuj, Hugo, czterdziesty
drugi opat Saint-Germain-des-Prés w Paryżu. Po otrzymaniu święceń
subdiakonatu, Wilhelm został kanonikiem kościoła Sainte-Genevieve-duMont. Jego przykładne życie nie podobało się innym kanonikom;
próbowali za wszelką cenę pozbyć się go ze swego grona. Przyjąwszy
święcenia diakonatu, Wilhelm został skierowany do małego klasztoru
Epinay poza Paryżem. Szczęśliwie jednak w 1148 r. papież Eugeniusz III
odwiedził Paryż i rozwiązał dotychczasową wspólnotę kanoników. Na ich
miejsce sprowadził kanoników regularnych z paryskiego klasztoru św.
Wiktora, którego przeor, Odon, został opatem św. Genowefy. Wkrótce
także Wilhelm powrócił do tej wspólnoty, zostając jej subprzeorem.
Okazał się bardzo gorliwym w życiu duchowym.
Sława Wilhelma dotarła do uszu biskupa Absaloma z Roskilde w Danii. W 1161 r. wysłał on do
Wilhelma poselstwo z zaproszeniem do podjęcia trudu reformy klasztoru św. Tomasza w Eskilsø w jego diecezji.
Wilhelm przystał na tę propozycję. Został opatem tego klasztoru. Pomimo trudności wynikających z biedy
i oporu dotychczasowych członków wspólnoty, zdołał zreformować klasztor i przywrócić w nim regułę św.
Augustyna. W 1178 r. przeniósł go do Æbelholt (dziś w okolicy Hillerød są ruiny tego klasztoru).
Wilhelm uświęcił się poprzez życie modlitwy i surowe umartwienia, które towarzyszyły cierpieniu
wynikającemu z surowego klimatu i ubóstwa. Nosił włosienicę, spał na gołej ziemi i codziennie pościł. Ilekroć
zbliżał się do ołtarza, zalewał się łzami, ofiarując siebie Bogu w duchu adoracji.
Około 1194 r. Wilhelm udał się do Rzymu w imieniu Ingelburgi, siostry króla Danii, która została
oddalona przez swojego męża, króla francuskiego Filipa Augusta. Po powrocie do Eskilsø zmarł w Niedzielę
Wielkanocną, 6 kwietnia 1203 r. Kanonizował go papież Honoriusz III w 1224 r.

Jan urodził się w Reims 30 kwietnia 1651 r. w podupadłej
rodzinie książęcej jako najstarszy z jedenaściorga rodzeństwa. Straciwszy
rodziców, przerwał studia na paryskim uniwersytecie i w seminarium,
aby zająć się najbliższą rodziną. Po pewnym czasie kontynuował naukę.
W wieku 27 lat przyjął święcenia kapłańskie. W trzy lata potem na
uniwersytecie w Reims zdobył doktorat z teologii (1680). Zaraz po
święceniach otrzymał probostwo. Powierzono mu także kierownictwo
duchowe nad szkołą i sierocińcem, prowadzonym przez Siostry od
Dzieciątka Jezus (terezjanki). Jan postarał się w Rzymie o zatwierdzenie
zgromadzenia zakonnego tychże sióstr. Bardzo bolał na widok setek
sierot, pozbawionych zupełnie pomocy materialnej i duchowej.
Gromadził ich na swej plebanii, której część zamienił na internat.
Następnie na użytek biednych dzieci oddał swój rodzinny pałac.
Ponieważ sam był zajęty duszpasterstwem, dlatego musiał szukać
ochotników, by mu w tej pracy dopomogli. Oni to, pod kierunkiem św.
Jana, zajmowali się wychowaniem i kształceniem dziatwy. Pobożne panie
zajmowały się ich żywieniem. Kiedy ani plebania, ani dom rodzinny nie
mogły pomieścić przygarniętych, ks. Jan za pieniądze parafialne
i otrzymane od pewnej zamożnej kobiety zakupił osobny obszerny dom.
Napisał też regulamin, by praca mogła iść sprawnie. Z tych ofiarnych
pomocników wyłoniło się z czasem zgromadzenie zakonne pod nazwą
Braci Szkół Chrześcijańskich (braci szkolnych).
Za jego początek przyjmuje się dzień 24 czerwca 1684 roku. Jan miał wówczas zaledwie 31 lat. Stworzył wiele
typów szkół - podstawowe, wieczorowe, niedzielne, zawodowe, średnie, seminaria nauczycielskie. Nauka w nich
była bezpłatna. Na polu pedagogiki Jan zajmuje więc poczesne miejsce.

W swoich szkołach wprowadził na pierwszym miejscu język ojczysty, podczas gdy dotychczas
wszechwładną w nich była łacina. Zniósł kary fizyczne, tak często stosowane w szkołach w tamtych czasach,
a kary moralne ograniczył do minimum. Pierwszeństwo dał wychowaniu religijnemu, które oparł na
chrześcijańskiej miłości i poszanowaniu godności człowieka, także dziecka.
W roku 1681 powstała pierwsza szkoła założona przez Jana w Reims (1681), kolejna powstała
w Paryżu (1688), potem także m.in. w Lyonie i w Rouen. W sto lat potem cała Francja była pokryta szkołami
lasaleńskimi. Do rewolucji francuskiej (1789) w samej Francji zgromadzenie posiadało 126 szkół i ponad 1000
członków. Dzisiaj Bracia Szkolni mają swe szkoły w prawie 90 krajach.
Jan de la Salle zostawił po sobie bezcenne pisma. Najwybitniejsze z nich to: Zasady dobrego
wychowania, które doczekało się ponad 200 wydań; nadto Rozmyślania, Wskazania, jak prowadzić szkoły i Obowiązki
chrześcijanina. Bezcenne dla poznania ducha lasaleńskiego są także jego listy.
Jan zmarł po krótkiej chorobie 7 kwietnia 1719 r. Pozostawił po sobie pisma, które przez długi okres
należały do kanonu dydaktyki. Beatyfikował go Leon XIII w 1888 roku. On też wyniósł go uroczyście do chwały
świętych w roku 1900. Pius XII ogłosił św. Jana de La Salle patronem nauczycieli katolickich (1950). Ciało św.
Jana, zbezczeszczone w czasie rewolucji francuskiej w roku 1793, dla bezpieczeństwa przeniesiono do Belgii,
a w roku 1937 złożono przy domu generalnym zakonu w Rzymie. Można tu również zobaczyć katedrę, z której
wykładał Święty, jego strój, paramenty liturgiczne, przedmioty pokutnicze i rzeczy codziennego użytku.

Dionizy był w II w. biskupem w Koryncie. Informacje o nim czerpiemy z pism św. Hieronima
i Euzebiusza z Cezarei. Ten ostatni wychwala wielką gorliwość pasterską św. Dionizego. Według niego Dionizy
miał zostawić 8 cennych listów do różnych biskupów. W Liście do Rzymian wysławia papieża, św. Sotera:
"Rzymianie utrzymują zwyczaje ojców: wasz błogosławiony biskup Soter je nie tylko utrzymał, ale i poszerzył,
dzieląc się z braćmi [ze wszystkich stron] dostatkiem, którym sam był obdarzony, i błogosławiąc słowem tych,
którzy się do niego zwracają, jak ojciec do dzieci...". W pozostałych listach zwraca się m.in. do
Lacedemończyków, Ateńczyków, Nikomedyjczyków, Rzymian, mieszkańców Krety. Są one źródłem wiedzy
o zasadach wiary i moralności wczesnego chrześcijaństwa.
Na Wschodzie Dionizy odbiera cześć jako męczennik. Krzyżowcy za czasów Innocentego IV (+ 1254)
przewieźli ciało św. Dionizego do Rzymu i oddali pod opiekę klasztoru pod wezwaniem Świętego.

Gaucheriusz (Walter) urodził się w Meulan-sur-Seine we
Francji. Otrzymał staranne chrześcijańskie wychowanie oraz klasyczne
wykształcenie. Kiedy przyjął święcenia kapłańskie, poczuł wielką
tęsknotę za życiem pustelniczym. Porzucił świat i razem ze swoim
przyjacielem Germondem zamieszkiwał w regionie Limoges, gdzie
prowadzili samotne życie. Z biegiem czasu zaczęła tworzyć się wokół
nich wspólnota, której Gaucheriusz nadał regułę św. Augustyna
i wybudował dla niej klasztor w Aureil. Wspólnota ta wydała wielu
świętych i uczonych mężów, między innymi św. Lamberta, Faucheriusza
i Stefana z Grammont.Gaucheriusz zmarł w wieku 80 lat w roku 1140
w Aureil na skutek upadku z konia. Kanonizowano go w 1194 r.

Maria należała do rodziny Maryi. Być może była rodzoną
siostrą św. Józefa albo któregoś z jego braci. Św. Hegezyp (+ ok. 180),
który żył w początkach chrześcijaństwa i któremu była dobrze znana
tradycja apostolska, nazywa Kleofasa (Klopasa, zwanego także
Alfeuszem) - bratem św. Józefa, Oblubieńca Maryi. Synami Marii
Kleofasowej byli: św. Jakub Młodszy, Józef i Juda Tadeusz (Mt 27, 55-56;
Łk 24, 10; Mk 15, 40-41), których Ewangelie nazywają "braćmi", czyli
krewnymi Jezusa.
Maria należała do najbliższego grona Pana Jezusa.
Towarzyszyła Mu podczas wędrówek apostolskich i razem z innymi
pobożnymi niewiastami troszczyła się o doczesne potrzeby Pana Jezusa,
takie jak pożywienie, pranie, a nawet dach nad głową. Trwała przy Nim
aż do śmierci.

"Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra matki Jego - Maria, żona Kleofasa" - potwierdza
w swojej Ewangelii bezpośredni świadek, św. Jan Apostoł (J 19, 25). Kiedy udała się razem z Marią Magdaleną
i Joanną w poranek wielkanocny do grobu Pana Jezusa, aby namaścić Jego ciało olejkami, pierwsza ujrzała anioła
- świadka zmartwychwstania - i rozmawiała z nim (Mt 28, 1-8; Mk 16, 1-8). Jej też pojawił się w powrotnej drodze
Pan Jezus Zmartwychwstały (Mt 28, 9-10). O dalszych losach św. Marii Kleofasowej nic nie wiemy.

Fulbert urodził się w 960 r. w ubogiej rodzinie. Przypuszcza
się, że pochodził z Poitiers. Uczył się w szkole katedralnej w Reims. Jego
mistrzem był Gerbert, późniejszy papież Sylwester II. Około 990 r. Fulbert
przybył do Chartres, by podjąć pracę nauczyciela w szkole katedralnej,
którą wkrótce uczynił ośrodkiem kulturalnym Francji. Został mianowany
kanonikiem i kanclerzem tamtejszej kurii biskupiej. Po śmierci biskupa
Raula wybrano Fulberta jego następcą (1006).
Był aktywny w wielu dziedzinach życia publicznego,
kulturalnego i kościelnego. Swoją wiedzą, gorliwością, a przede
wszystkim umiejętnością obcowania z ludźmi rychło pozyskał sobie serca
wiernych i duchowieństwa. Król francuski, Robert II Pobożny, nieraz
zasięgał jego rady. Fulbert dbał o administrację kościelną i wyróżniał się
jako doskonały gospodarz diecezji. Wnikliwy teolog, łączył mądrość ze
świętością. Po pożarze, jaki nawiedził katedrę, odnowił ją tak okazale, że
dzisiaj należy do podziwianych arcydzieł sakralnego budownictwa.
Dbał także o podniesienie poziomu szkolnictwa, z którego na pierwszym
miejscu korzystali przyszli kandydaci do stanu duchownego. Odnowił
w tym celu szkołę katedralną i postawił ją na tak wysokim poziomie,
że przewyższała sławą nawet szkołę w Reims. Zwalczał symonię (handel
godnościami kościelnymi i dobrami duchowymi) oraz inne nadużycia,
jakie od lat występowały w Kościele. Wyróżniał się szczególnym darem
jednania zwaśnionych. Dlatego często w różnych sporach brano go za
rozjemcę. Miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej, która
przywróciła mu zdrowie w ciężkiej chorobie.
Fulbert zostawił po sobie także szereg cennych pism. Wśród nich wyróżniają się kazania i traktaty
teologiczne. Był również uzdolnionym poetą łacińskim, autorem pięknych hymnów.

Najcenniejsze jednak są listy, które pozwalają poznać głębiej jego osobowość, ideały i działanie.
Równocześnie dają nam wgląd w ówczesną, ciekawą epokę.
Fulbert zmarł 10 kwietnia 1028 r. w wieku ok. 68 lat.

Gemma przyszła na świat 12 marca 1878 roku w Lucce
(Włochy) jako piąte z ośmiorga dzieci aptekarza Henryka Galgani
i Aurelii z domu Landi. Chrzest otrzymała następnego dnia po urodzeniu
wraz z imionami: Gemma Humberta Pia. Jeszcze jako dziecko została
oddana do szkoły sióstr Oblatek Ducha Świętego. Przełożoną tej szkoły
była bł. Helena Guerra (+ 1914), założycielka tego zgromadzenia.
W ósmym roku życia dziewczynka została dopuszczona do I Komunii
świętej i do sakramentu Bierzmowania. W wigilię przyjęcia Pana Jezusa
napisała w swoim dzienniczku: "Postaram się, aby każdą spowiedź
odprawiać i Komunię świętą przyjmować tak, jakby to był ostatni dzień
w moim życiu. Będę często nawiedzać Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie, zwłaszcza gdy będę strapiona".
Bóg nie oszczędzał jej cierpień. Mając 8 lat straciła matkę.
Potem na gruźlicę zachorował jej ukochany brat. Gemma opuściła szkołę
i internat sióstr, by oddać się pielęgnacji brata-kleryka, Eugeniusza,
czuwając przy nim dzień i noc. Wyczerpana zupełnie tak osłabła, że
odchorowała to przez trzy miesiące. Do pełnego zdrowia nigdy już nie
mogła powrócić. Niedługo potem wywiązała się u niej choroba nóg.
W czasie operacji, nader bolesnej, ściskała w rękach krzyż. To był dopiero
początek doświadczeń. Wkrótce nadeszła śmierć ojca, zupełny krach
majątkowy, gruźlica kręgosłupa, zapalenie nerek. Cały rok Gemma
przeleżała w łóżku, unieruchomiona gipsowym gorsetem. Wreszcie
musiała opuścić własny dom, gdyż było w nim zbyt ciasno. Na prośbę
spowiednika przyjęła ją do siebie pewna pobożna niewiasta z rodziny Gianninich. Był moment, że jej stan był już
beznadziejny. Poddała się ponownie operacji. Wpatrzona w wizerunek Chrystusa Pana na krzyżu, zniosła ją bez
słowa skargi i jęku.

8 czerwca 1899 r., w wigilię uroczystości Serca Pana Jezusa, Gemma otrzymała dar stygmatów, czyli
odbicia ran Pana Jezusa. Sama tak o tym napisała: "Był wieczór, ogarnął mnie ogromny żal za grzechy, jakiego
dotąd nie odczuwałam. Uświadomiłam sobie równocześnie wszystkie cierpienia, jakie Pan Jezus poniósł dla
mego zbawienia. I oto znalazłam się w obecności mej Matki. Po Jej prawej ręce stał Anioł Stróż. Kochająca Matka
nakazała mi wzbudzić żal serdeczny za grzechy, a gdy to uczyniłam, zwróciła się do mnie ze słowami: «Córko,
w imię Jezusa masz odpuszczone grzechy. Jezus, mój Syn, bardzo cię ukochał i pragnie dać ci dowód swojej
szczególnej łaski. Czy zechcesz okazać się jej godną? Ja ci będę Matką. Czy chcesz mi się okazać prawdziwą
córką?» Po czym rozchyliła swój płaszcz i okryła mnie nim. W tej chwili ukazał mi się Pan Jezus. Jego wszystkie
rany były otwarte, lecz zamiast krwi wydobywały się z nich płomienie. Natychmiast te płomienie dotknęły moich
dłoni, stóp i serca. Miałam wrażenie, że z bólu umieram, i gdyby mnie nie podtrzymała Matka Boża, byłabym
upadła na ziemię. Gdy przyszłam do siebie, stwierdziłam, że klęczałam na podłodze. W rękach, w stopach
i w sercu wciąż odczuwałam przejmujący ból. Kiedy się podniosłam, zauważyłam, że miejsca, w których
odczuwałam ból, silnie krwawią. Okryłam je, jak mogłam, i przy pomocy Anioła Stróża dowlokłam się do łóżka
(...). Boleści ustały dopiero w piątek o godzinie trzeciej po południu". Odtąd stygmaty odnawiały się u Gemmy
regularnie, co tydzień. Rany krwawiły od wieczoru w czwartek, kiedy przeżywała mękę Zbawiciela, aż do godz.
15 w piątek. Wtedy przestawały krwawić i natychmiast zasklepiały się. Dwa lata później Gemma została
naznaczona kolejnymi stygmatami: korony cierniowej i śladów biczowania.
W roku 1902, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Gemma zachorowała śmiertelnie. Po
chwilowym polepszeniu się zdrowia, nastąpiło gwałtowne pogorszenie. Wezwany spowiednik udzielił jej
ostatnich sakramentów. Agonia miała jednak trwać jeszcze przez szereg długich miesięcy, bo aż do 11 kwietnia
1903 roku. W Wielką Środę Gemma przyjęła wiatyk, a w Wielką Sobotę koło południa, mając zaledwie 25 lat,
zmarła. Na kilka lat przed śmiercią Gemma zapoznała się z zakonem pasjonistów, któremu założyciel, św. Paweł
od Krzyża, wyznaczył jako pierwszy cel słodkie rozważanie męki Pana Jezusa i rozpowszechnianie tego
nabożeństwa wśród wiernych Kościoła. Spowiednikami i kierownikami duchowymi św. Gemmy byli pasjoniści.
Na ręce jednego z nich złożyła także cztery śluby, właściwe zakonowi.

Papież Pius XI zaliczył Gemmę do chwały błogosławionych w 1933 roku, a papież Pius XII w roku
1940 dokonał jej kanonizacji. Powodem uznania jej świętości stało się świadome, milczące przyjęcie cierpienia.
Atrybutem świętej jest lilia. Jest patronką studentów i aptekarzy. W Lucca, w klasztorze pasjonistów, można
oglądać skromne sprzęty, których używała św. Gemma, oraz narzędzia pokuty, lekturę, fotografie.

Juliusz pochodził z Rzymu, był synem Rustyka (Rustykusa).
Wstąpił na tron Piotrowy 6 lutego 337 r. po czterech miesiącach
sediswakancji (poprzedni papież, św. Marek, zmarł 7 października 336 r.).
Podczas jego pontyfikatu zmarł cesarz Konstantyn I Wielki, co zakończyło
jedność cesarstwa i jedność polityki wobec papieża. Nastąpił podział
cesarstwa i podział Kościoła na wschodni i zachodni. Kościół zachodni
popierał nicejskie wyznanie wiary, a Kościół wschodni - wyznanie
ariańskie. Między innymi na tym tle doszło do zatargu między biskupami.
Juliusz I wystosował wówczas list do biskupów Wschodu, w którym
przypomniał o autorytecie i prymacie stolicy rzymskiej, do której należało
się zwracać o rozstrzygnięcie sporów. W ten sposób pragnął załagodzić
narastające konflikty.
W 343 r. zwołał synod ekumeniczny w Sadyce (dzisiejsza Sofia).
Synod ten ogłosił szereg praw odnoszących się do zwierzchniej władzy
biskupa rzymskiego i stworzył możliwość złożonemu z urzędu biskupowi
odwołania się do biskupa rzymskiego, który miał potwierdzić wyrok lub zarządzić nowe dochodzenie.
W przypadku ponownego odwołania się pokrzywdzonego biskupa zagwarantowano papieżowi głos ostateczny.
Juliuszowi I przypisuje się także wydanie dekretów o archiwum i kancelarii w Kościele rzymskim, na wzór
ówczesnego cesarstwa, co zapoczątkowało Archiwum Watykańskie. Po raz pierwszy za pontyfikatu Juliusza I
wspomina się o urzędzie primicerius notariorum, czyli starszego notariusza Kościoła.
Papież Juliusz I zbudował dwa kościoły: bazylikę Dwunastu Apostołów (jeden z kościołów stacyjnych
Rzymu) i bazylikę Santa Maria in Trastevere (Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu - kościół tytularny trzech
polskich kardynałów: w XVI w. Stanisława Hozjusza, który jest w nim pochowany, a w czasach współczesnych
Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa), jak również salę przyjęć w pałacu laterańskim. Zmarł w Rzymie
12 kwietnia 352 r. i został pochowany na cmentarzu Kalepodiusza przy Via Aurelia.

W 790 roku papież Hadrian I przeniósł doczesne szczątki św. Juliusza I, razem z relikwiami św. Kaliksta I, do
bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu.
W ikonografii św. Juliusz I jest ukazywany z kościołem lub rulonem pergaminu w dłoni. Jego
atrybutami są: paliusz, mitra, katedra, zwój, księga.

Zenon urodził się ok. 300 r. w Cezarei Mauretańskiej (teren dzisiejszego
Maroka). Jako młodzieniec był świadkiem męczeństwa św. Arkadiusza - widział, jak
odrąbywano mu ręce i nogi, by go zmusić do wyparcia się wiary. W jednym ze
swoich pism Zenon podaje, że krew płynęła z ran Arkadiusza, tryskając jakby cztery
fontanny. Wreszcie męczennikowi odcięto głowę.
Zenon studiował w znanych ówcześnie ośrodkach kultury i nauki Afryki
Północnej: w Syrcie i Madaurze. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach znalazł się
w Weronie, gdzie w 350 r. wyświęcono go na kapłana. Dwanaście lat później został
biskupem tego miasta. "Trzodę swoją ochraniał przed niebezpieczeństwami
arianizmu i panującego wokół pogaństwa" - głosi Martyrologium rzymskie. Pozostawił
po sobie tzw. traktaty (93), będące cennym świadectwem ówczesnej mentalności,
metod duszpasterskich i wskazań liturgicznych. W swoich pismach zostawił
szczegółowy opis ówczesnej praktyki udzielania chrztu świętego i Eucharystii. Jego
diecezja miała jeszcze sporo pogan. Zenon zabiegał więc, by pozyskać ich dla
Chrystusa. Względem katechumenów zachowywał wielką ostrożność i roztropność
w dopuszczaniu do chrztu świętego, by nie byli tylko powierzchownymi katolikami,
a w życiu nadal poganami. Nauczanie wiary traktował jako swój pierwszy
i zasadniczy pasterski obowiązek. Bardziej jednak uczył swoich wiernych życia
chrześcijańskiego własnym przykładem niż słowem.
Zmarł w roku 375 (w innych źródłach podawany jest rok 371 lub 380). Jest patronem
Werony oraz łaziebnych, żebraków i wędkarzy (do dziś w Weronie pokazywany jest
kamień, na którym siadał łowiąc ryby). Jego kult rozpoczął się zaraz po jego śmierci.
Werona wystawiła ku jego czci aż 8 kościołów, a w diecezji - 40 jako swojemu głównemu patronowi. Pochwały
o nim głosili: św. Ambroży (IV w.), św. Petroniusz (V w.) i św. Grzegorz I Wielki (VI/VII w.). Do wieku XVI św.
Zenon z Werony był czczony jako męczennik. Tak również go wspomina Martyrologium Rzymskie.

Nie jest to wykluczone, gdyż wtedy właśnie szalał arianizm, popierany przez cesarzy, którzy nie cofali się nawet
przed wydawaniem wyroków śmierci na praworządnych biskupów.
W ikonografii Święty jest przedstawiany w stroju biskupim z wędką lub rybą w ręce, z dwiema
rybami na książce (symbol gorliwego pasterza) lub w saku (sieci na ryby w kształcie worka) - może dla
przypomnienia faktu, który opisuje św. Grzegorz, iż w czasie wylewu Adygi - dopływu Padu, dzięki modlitwie
św. Zenona rozszalałe wody, które zalały miasto, oszczędziły jego katedrę. Atrybutami świętego są pastorał,
ryba.

Marcin pochodził z włoskiego miasta Todi (w Umbrii). Był
synem kapłana Fabrycjusza. Od młodości przebywał w Rzymie i należał
do jego hierarchii duchownej. Wyświęcony na diakona, pełnił przez
pewien czas funkcję apokryzariusza, czyli jakby nuncjusza papieskiego
na dworze cesarza wschodnio-rzymskiego w Konstantynopolu. Po
śmierci Teodora I w 649 r. został wybrany papieżem i konsekrowany bez
zatwierdzenia cesarza. Otrzymał wówczas święcenia kapłańskie i sakrę
biskupią. Konstanty II, dotknięty takim obrotem spraw, odmówił uznania
Marcina I za prawowitego papieża.
Marcin I pragnął wyraźnie określić stanowisko Kościoła
rzymskiego wobec monoteletów, którzy utrzymywali, że Pan Jezus
posiadał tylko jedną wolę - Bożą, a nie miał woli ludzkiej. Zwołał więc znów bez pytania cesarza - synod w kościele Zbawiciela na Lateranie,
w którym wzięło udział 105 biskupów łacińskich i 30 wschodnich
z terenów, które zajęli Arabowie. W 20 anatemach potępiono tam uroczyście błędy monoteletów. Wydano równocześnie pismo wyjaśniające, jaka jest prawdziwa nauka katolicka.
Dokumenty synodu zostały rozesłane do wszystkich biskupów i całego duchowieństwa chrześcijańskiego,
a także do cesarza Konstantyna II.
Cesarz poczytał to jako osobisty atak papieża na jego autorytet i zareagował bardzo gwałtownie.
W 650 r. wysłał swojego przedstawiciela, Olimpiusza, egzarchę Rawenny, do Rzymu, by aresztował papieża,
a biskupów zmusił do odwołania dekretów synodu. Olimpiusz widząc jednak poparcie, jakim cieszył się papież,
zbuntował się przeciw cesarzowi i ratował się ucieczką na Sycylię. Podanie głosi, że gdy Olimpiusz zamierzał
czasie Mszy świętej osobiście dokonać na św. Marcinie porwania, nagle oślepł. Konstantyn II wysłał wówczas
z wojskiem drugiego apokryzariusza w osobie Teodora Kalliopy.

Aresztował on papieża Marcina 17 czerwca 653 r. i w bardzo ciężkiej i upokarzającej podróży zawiódł
go na Naksos, gdzie chory papież spędził w nędzy cały rok. Następnie Marcin został wywieziony do
Konstantynopola, gdzie stanął przed sądem senatu. Został oskarżony nie o obronę ortodoksyjności i potępienie
Typos (edykt Konstansa II zakazujący dyskusji na temat liczby woli Chrystusa), ale o podżeganie do buntu
egzarchy Olimpiusza, wzniecenie rozruchów i bezprawne ogłoszenie się papieżem.
Sąd cesarski skazał papieża na "degradację" ze wszystkich święceń duchownych i funkcji. Skazany na
śmierć, został publicznie odarty z szat pontyfikalnych, zakuty w kajdany i poprowadzony przez miasto na
miejsce kaźni. Za wstawiennictwem patriarchy Konstantynopola Pawła II karę śmierci zamieniono Marcinowi na
dożywotnie zesłanie do Chersonezu na Krym. Zdołał on stamtąd napisać list, w którym skarży się, że nie ma
nawet kawałka chleba, ale modli się, by na Stolicy Apostolskiej nie znalazł się heretyk-monoteleta, narzucony
przez cesarza. Z powodu nieludzkich warunków papież zmarł z biedy i udręczenia 13 kwietnia 655 r. Pochowano
go w miejscowym kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Jego grób stał się nawet celem
pielgrzymek. Marcin I był ostatnim, którego Kościół wpisał do katalogu świętych papieży i męczenników.
W ikonografii św. Marcin ukazywany jest w papieskim stroju pontyfikalnym z księgą w dłoni.

Według bardzo skąpych danych historycznych Walerian był
bratem św. Tyburcjusza. Obaj zginęli śmiercią męczeńską w II lub na
początku III wieku. Zostali pochowani na cmentarzu przy Via Appia.
Pozostałe informacje pochodzą z legend o św. Cecylii.
Walerian miał być poganinem, za którego miała być wydana
Cecylia. Taka była wola jej rodziców. Ona jednak pragnęła poświęcić swe
życie Bogu. W dniu zaślubin powiedziała o tym pragnieniu Walerianowi,
przez co doprowadziła do jego nawrócenia. Zaprowadziła go do papieża
św. Urbana I, który pouczył go i ochrzcił. Walerian z kolei powrócił do
domu swych rodziców i nawrócił swego brata, Tyburcjusza. Od tej pory
bracia zaczęli pełnić liczne dzieła miłosierdzia, m.in. grzebali ciała
chrześcijańskich męczenników. Zostali przyłapani na tej pracy przez
jednego z prefektów, który kazał im złożyć ofiarę pogańskim bogom. Gdy
oni odmówili, wyprowadzono ich poza Rzym, skatowano i ścięto
mieczem.

Anastazja i Bazylissa są wspominane w
"Martyrologium rzymskim" jako uczennice
apostolskie, matrony rzymskie nawrócone na
chrześcijaństwo
przez
nauczanie
świętych
Apostołów Piotra i Pawła. Po ich męczeńskiej
śmierci, odnalazły ich ciała i pochowały
potajemnie pod osłoną nocy. Za to skazano je na
tortury (obcięto im języki i kończyny) i ścięcie.
Poniosły śmierć za czasów Nerona w roku 67 (lub
68). Są patronkami cenzorów, wzywane w bólach
głowy.
W ikonografii atrybutem świętych
Anastazji i Bazylissy są nożyce, palma. Często są
przedstawiane bez głowy, rąk i nóg.

Benedykt urodził się w Amettes we Francji 26 marca 1748 r.
jako najstarszy z piętnaściorga rodzeństwa. Jego rodzice byli
wieśniakami, żyli skromnie, ale zależało im na kształceniu dzieci.
Benedykt uczęszczał do szkoły parafialnej, prowadzonej przez
miejscowego wikariusza, a kiedy miał 12 lat, zajął się nim stryj, ks. Józef
Labre, rektor kościoła w Erin. Chłopak od młodości pokazywał, kim
będzie w przyszłości. Stronił bowiem od zabaw chłopięcych, a lubił
zatapiać się w modlitwie. W szesnastym roku życia zamierzał wstąpić
do kartuzów, ci jednak go nie przyjęli, pomimo ponawianych
kilkakrotnie z jego strony próśb. Poznali zapewne, że odpowiada mu
zupełnie inny tryb życia. Zgłosił się więc do trapistów, ale i ci go nie
przyjęli. Wreszcie po latach poszukiwań i niepewności znalazł
schronienie u cystersów w Sept-Fons, gdzie też otrzymał habit zakonny
(1769). Miał wówczas 21 lat. Niebawem został jednak wydalony. Mistrz
nowicjatu napisał o nim, że jest za mało święty, zbyt roztargniony i jako
zakonnik niepewny.
Benedykt jednak nie zrezygnował tak łatwo. Udał się do
Włoch w nadziei, że tam znajdzie dla siebie odpowiednią rodzinę
zakonną. W Asyżu wstąpił do III Zakonu św. Franciszka. Kiedy był już
w Piemoncie (północne Włochy), w mieście Chieri napisał pożegnalny list do rodziny. Tu też rozstrzygnęły się
jego losy. W czasie modlitwy otrzymał nadprzyrodzone światło i usłyszał głos: "Twoim powołaniem jest cały
świat. Klasztorem twoim ulice i drogi. Masz być pielgrzymem Bożym". Wyzbył się więc wszystkiego, co miał,
i w jednej szacie, z workiem na plecach udał się w dalszą drogę. Wziął ze sobą tylko Nowy Testament, brewiarz,
który odmawiał codziennie, i książkę Tomasza à Kempis "O naśladowaniu Chrystusa". Na piersi nosił krzyż,
a w ręku trzymał różaniec. Spał najczęściej pod gołym niebem; jadł, co mu miłosierna ręka podała.

Bywało, że cały dzień nie miał nic w ustach. Znano go we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii, w Szwajcarii
i w Niemczech. Celem jego wędrówek, które traktował jako pokutę za winy swoje i świata, były sanktuaria. Tam
się modlił i kajał. Ostatnie sześć lat swego tułaczego życia spędził w Rzymie, mieszkając w ruinach Koloseum.
Był znany z dobroci, miłości i daru modlitwy.
W Wielką Środę, 16 kwietnia 1783 roku znaleziono go na schodach kościoła Matki Bożej del Monti.
Był zupełnie wyczerpany. Zmarł tego samego dnia w komórce, której mu litościwie użyczył pewien rzeźnik. Miał
wtedy zaledwie 35 lat. Pochowano go w kościele, przy którym go znaleziono w agonii. Jego doczesne szczątki
dotąd tam właśnie spoczywają.
Żywot św. Benedykta Józefa napisał jego własny spowiednik, ks. Marconi, profesor Uniwersytetu
Gregoriańskiego w Rzymie. Opublikował go w rok po śmierci Benedykta. Można tam znaleźć opis ponad 100
cudownych uzdrowień, jakie w pierwszych miesiącach po zgonie zdarzyły się przy jego grobie. Jego beatyfikacji
dokonał papież Pius IX w roku 1861, a kanonizacji papież Leon XIII w roku 1881.

Maria Bernadetta urodziła się 7 stycznia 1844 r. w Lourdes jako
najstarsza z rodzeństwa. Była córką ubogiego młynarza. W dwa dni po
urodzeniu otrzymała chrzest. Kiedy miała 11 lat, przyjęła ją do siebie
krewna, u której pasała owce. Po trzech latach wróciła do rodzinnego
Lourdes, aby przygotować się do I Komunii Świętej. I wtedy - 11 lutego 1858
r. - po raz pierwszy Bernadecie objawiła się Matka Boża nad rzeką Gave,
w pobliżu groty Massabielle. Wezwała ją do modlitwy różańcowej oraz do
czynów pokutnych w intencji nawrócenia grzeszników. W ciągu pół roku
Matka Boża objawiła się Świętej 18 razy. Wizje te dały początek słynnemu
sanktuarium w Lourdes. W roku 1862 biskup diecezji Tarbes, Laurence, do
której należało Lourdes, ogłosił dekret o prawdziwości objawień.
W tym samym roku Bernadetta zapadła na obustronne zapalenie
płuc. Wyzdrowiała, ale postanowiła wstąpić do zakonu. Chciała się po
prostu ukryć, by ujść oczu ciekawych. Dzięki pośrednictwu biskupa
z Nevers, Forcade, wstąpiła tamże do sióstr "od miłości i nauczania
chrześcijańskiego". Pożegnała się więc z rodziną i z ukochaną grotą
massabielską. Schorowanej, powierzono funkcję infirmerki i zakrystianki.
Dopiero 22 września 1878 roku złożyła śluby wieczyste. Zmarła 16 kwietnia
1879 r., mając 35 lat.
Kościół nie wyniósł Bernadetty na ołtarze ze względu na głośne
objawienia Maryi, ale ze względu na osobistą świętość Bernadetty. Wiele
cierpiała z powodu astmy. Doświadczały ją bardzo siostry, gdyż znacznie
różniła się od nich wykształceniem i prostymi obyczajami. Sławna w świecie
- w klasztorze chciała być ostatnia i cieszyła się z wszelkich upokorzeń.
Zwykła powtarzać: "O Jezu, daj mi swój krzyż... Skoro nie mogę przelać
swojej krwi za grzeszników, chciałabym cierpieć dla ich zbawienia".

Na najwyższą pochwałę zasługuje to, że podczas gdy Lourdes i jej imię było na ustach całego świata, kiedy
tysięczne tłumy codziennie nawiedzały to święte miejsce, sama Bernadetta żyła w ukryciu, nie dawała żadnych
wywiadów, uważając po prostu, że jej misja się skończyła, a rozpoczęła swoją misję Matka Boża.
W czasie procesu kanonizacyjnego (1919) stwierdzono, że ciało Bernadetty mimo upływu czasu
pozostało nienaruszone. W 1925 roku (rok święty) papież Pius XI ogłosił Marię Bernadettę błogosławioną
w obecności ostatniego z jej braci, a w roku 1933 tenże papież zaliczył ją uroczyście w poczet świętych.

Baptysta urodził się 17 kwietnia 1447 r. w rodzinie
urzędników państwowych księcia Mantui. Studiował w Padwie. Jeszcze
jako młodzieniec wstąpił do karmelitów w Ferrarze. Nie będąc genialnym
poetą, był jednak bardzo wybitnym stylistą łacińskim, naśladującym
Wergiliusza. Jego eklogi stawiano w Europie przez kolejnych 150 lat jako
najdoskonalszy wzór stylistyczny; jego teksty cytowali Shakespeare,
Boswell i Nashe. Przyjaźnił się z wieloma wybitnymi przedstawicielami
piętnastowiecznego renesansu; z wieloma z nich korespondował.
W 1464 r. złożył profesję zakonną. Pełnił wiele posług
w zakonie, nie zaniedbując przy tym pracy literackiej. Napisał ponad 50
tysięcy wersów łacińskich. Wypełniał także wiele powierzonych mu
przez papieży misji dyplomatycznych. Wsławił się wielką miłością
Kościoła, którego reformie całkowicie się poświęcił. Sześciokrotnie był
wikariuszem generalnym swojej kongregacji, a w 1513 r. został wybrany
przełożonym generalnym całego Zakonu. Wykorzystywał swoją
znajomość z uczonymi do tego, by przyprowadzić ich do Chrystusa.
Zmarł 20 marca 1516 r. w Mantui. Beatyfikowany został
w 1885 r.

Katarzyna Tekakwitha, zwana także "Genowefą Nowej
Francji", urodziła się na początku kwietnia 1656 r. w osadzie wiejskiej
Osserneon (obecnie Auresville w stanie Nowy Jork), należącej do jednego
z najbardziej wojowniczych plemion irokeskich. Tekakwitha jest imieniem,
które Katarzyna otrzymała od swojego ludu, gdy się urodziła. W języków
Mohawków oznacza ono: "ona porządkuje sprawy" albo "ta, która
wszystko czyni w należytym ładzie". Ojciec Katarzyny był naczelnikiem
osady, poganinem. Matka pochodziła z plemienia Algonkinów znad
Zatoki św. Wawrzyńca i była chrześcijanką. Została porwana przez
Irokezów i uratowana od losu branki przez ojca Tekakwithy, któremu
później również urodziła syna. Swe praktyki religijne spełniała
potajemnie, ale dzieciom opowiadała o Bogu.
Gdy Katarzyna miała cztery lata, jej rodzice i brat zachorowali
na ospę i zmarli. Po mamie został jej różaniec. Ona co prawda przeżyła tę
chorobę, ale pozostały jej blizny na twarzy i poważnie uszkodzony wzrok.
Sierotę adoptowała ciotka Karitha i jej mąż Jowanero, który został wodzem
Żółwi. W 1666 r. pięć plemion irokeskich zawarło pokój z Francuzami.
Mohawkowie do układów nie przystąpili, dlatego dowódca wojsk
kolonialnych, hrabia de Tracy, zorganizował przeciw nim ekspedycję
karną. Plemię ukryło się w puszczy. W roku 1667 misjonarze z zakonu jezuitów - Bruyas, Fremin i Pierron dotarli do plemienia z misją pokojową. To właśnie dzięki nim Katarzyna zetknęła się po raz pierwszy
z chrześcijaństwem i przyjęła jego prawdy z wielkim entuzjazmem. Usiłowano ją wydać za mąż. Dzielnie
opierała się tym próbom, a w końcu wyznała, że pragnie przyjąć chrzest.
Kiedy ukończyła 18 lat, poprosiła o to o. Jacquesa de Lamberville, chociaż żyła wśród ludzi wrogo
nastawionych do wiary chrześcijańskiej.

Mimo protestów opiekunów, przyjęła chrzest w dniu 5 kwietnia 1667 r.,
biorąc za patronkę Katarzynę ze Sieny. Odtąd nazywano ją Kateri.
Indiańska dziewczyna stała się nieustraszoną chrześcijanką, chociaż była
obiektem narastającej pogardy i kpin niechrześcijańskiej ludności ze
swojej wioski. Szydzono z jej nawrócenia, odmowy pracy w niedziele
i niechęci do zawarcia małżeństwa. Ale to nie osłabiło jej wiary. Pewnego
dnia młody wojownik postanowił przestraszyć Katarzynę i nakłonić ją do
porzucenia nowej wiary. Ozdobiony barwami wojennymi, podniósł
maczugę i zamachnął się, tak jakby chciał ją zabić. Dziewczyna myślała,
że wkrótce umrze, ale zamknęła oczy i nie poruszyła się z miejsca. Jej
odwaga spowodowała, że młody wojownik opuścił maczugę i odszedł.
Katarzyna mieszkała w zajeździe swojego wuja tak długo, jak było to
bezpieczne. W październiku 1677 r. została zmuszona do ucieczki do
Kahnawake (dziś La-Prairie-de-la-Madelaine) nad rzeką św. Wawrzyńca
na południe od Montrealu. Mieszkała tam z Anastazją Tegonhatsihonga,
chrześcijanką pochodzenia indiańskiego. W 1677 w Boże Narodzenie
przyjęła pierwszą Komunię Świętą, a w uroczystość Zwiastowania
Pańskiego w 1679 r. złożyła ślub czystości. Lubiła strugać drewniane
krzyżyki, których wystrugała tysiące, by w ten sposób Jezus stał się
bardziej znany wśród Indian. Rozdawała je potem ludziom, wieszała na
drzewach, zostawiała przy jeziorach i na polach. Podczas zimowego
sezonu łowieckiego, gdy wraz z mieszkańcami wioski znalazła się z dala
od niej, zrobiła na drzewie małą, drewnianą kapliczkę z wyrzeźbionym krzyżem i tam spędzała czas na
modlitwie, klęcząc na śniegu. Katarzyna kochała różaniec i zawsze nosiła go na szyi. Nazywana była lilią
plemienia Mohawków.

Indianie, Francuzi i misjonarze podziwiali jej wyjątkową pobożność. Zajmowała się uczeniem dzieci
modlitwy i religii, opieką nad chorymi i starcami, aż do momentu, gdy sama śmiertelnie zachorowała.
Zmarła mając zaledwie 24 lata w Kahnawake, 17 kwietnia 1680 r. Była to Wielka Środa. "Jesos konoronkwa", czyli
"Kocham Cię, Jezu" - to były jej ostatnie słowa. Piętnaście minut po jej śmierci - na oczach dwóch jezuitów
i tubylców, zgromadzonych w jej pokoju - blizny z jej twarzy zaniknęły bez śladu.
Zaczęto modlić się za jej wstawiennictwem tuż po jej śmierci. W 1884 r. w Kahnawake wybudowano
pomnik dla uczczenia jej pamięci. 3 stycznia 1943 roku papież Pius XII ogłosił, że córkę wodza Mohawków
można nazywać sługą Bożą. Papież Jan Paweł II beatyfikował ją 22 czerwca 1980 roku. Papież Benedykt XVI
kanonizował Katarzynę na początku Roku Wiary dnia 21 października 2012 r. w Rzymie.
Do dziś wielu pielgrzymów odwiedza jej grób w kościele pw. św. Franciszka Ksawerego w Kahnawake
(w pobliżu Montrealu w Kanadzie) i oddaje szacunek jej relikwiom. Patronuje ekologom, działaczom ochrony
środowiska, wygnańcom, ludziom, którzy utracili rodziców, ludziom mieszkającym na obczyźnie i ludziom
wyśmiewanym z powodu ich pobożności. W 2002 r. patronowała także Światowym Dniom Młodzieży
odbywającym się w Toronto w Kanadzie.
W ikonografii jest przedstawiana z lilią w ręku - symbolem czystości, z krzyżem jako wyrazem jej
miłości do Chrystusa, i żółwiem, symbolem jej klanu.

Barbara Avrillot urodziła się 1 lutego 1566 r. w rodzinie
wyższej burżuazji w Paryżu. Oddano ją na wychowanie do klarysek,
u których odkryła swoje powołanie do życia zakonnego; powołania tego
nie zmieniło całe jej późniejsze życie.
Z posłuszeństwa wyszła za mąż za Piotra Acarie, zamożnego
i wysoko postawionego człowieka, a przy tym płomiennego
chrześcijanina. Urodziła mu sześcioro dzieci. Jej trzy córki wstąpiły do
klasztoru karmelitanek, a syn został księdzem. Była wzorową żoną
i matką. Wykonując zwyczajne prace domowe i znosząc cierpliwie różne
przeciwności, osiągnęła szczyty życia mistycznego.
Piotr Acarie był jednym z najbardziej lojalnych członków Ligi
Katolickiej, która po śmierci Henryka III sprzeciwiała się próbom objęcia
francuskiego tronu przez hugenockiego księcia Henryka z Nawarry.
Razem z piętnastoma innymi osobami Piotr zorganizował akcję oporu
w Paryżu. Bezlitosny głód, który towarzyszył oblężeniu miasta, dał
madame Acarie okazję do pokazania swojej hojności. Po rozwiązaniu Ligi
Piotr musiał opuścić Paryż. Barbara pozostała jednak w mieście, aby móc
zatroszczyć się o fortunę ich dzieci, zabezpieczoną wcześniej przez męża.
W dodatku była doświadczana fizycznym cierpieniem po upadku z konia;
bardzo wymagająca rehabilitacja upośledziła ją do końca życia.
U progu siedemnastego wieku madame Acarie słynęła ze swej prawości, nadprzyrodzonych darów i ogromnej
hojności wobec ubogich i chorych w szpitalach. Do jej posiadłości przybywały największe postaci ówczesnego
Paryża, m.in. św. Wincenty a Paulo i św. Franciszek Salezy, który był jej kierownikiem duchowym przez pół
roku.
Pod wpływem pism św. Teresy Wielkiej, a potem jej wizji, madame Acarie odkryła wezwanie do
ufundowania karmelitańskich klasztorów we Francji.

W 1602 r. powołała do życia - wraz z innymi zamożnymi damami - pierwszy klasztor w Paryżu, na
Rue St. Jacques. W lipcu 1602 r. podjęła decyzję o założeniu zreformowanego Karmelu we Francji. Dzięki
poparciu biskupa Genewy, w 1603 r. otrzymała na to zgodę papieża Klemensa VIII. Do pierwszego klasztoru
sprowadzono karmelitów z Hiszpanii. Dzieło bardzo szybko rozszerzało się; w ciągu kolejnych 15 lat powstało
jeszcze 13 innych fundacji.
Po śmierci męża w 1613 r., wstąpiła do klasztoru w Amiens, stając się w nim zwykłą siostrą
i przyjmując imię Marii od Wcielenia. Jedna z jej córek była podprzeoryszą tego klasztoru. W 1615 r. złożyła
profesję. Rok później decyzją przełożonych została wysłana do klasztoru w Pontoise, gdzie zmarła w kwietniu
1618 r. Beatyfikowana została 24 kwietnia 1791 r.

Hieronim Filip urodził się 2 sierpnia 1897 r. w Trivolzio niedaleko
Pawii. Był dziesiątym z jedenaściorga dzieci Angeli Campari
i Innocenta Pampuriego. Osierocony jako dziecko, był wychowywany przez
krewnych - rodzinę wiejskiego lekarza. W czasie studiów medycznych odbył
służbę wojskową w armii włoskiej. Był to okres I wojny światowej. Przerażał
go bezsens działań wojennych. Pisał wtedy: "Co za marnowanie ludzkiego
życia. Tylu rannych, tylu połamanych...".
Z wielkim poświęceniem pielęgnował rannych. Za tę służbę
został odznaczony brązowym medalem odwagi. W okresie pobytu w wojsku
poważnie chorował. Po ukończeniu studiów i stażu podjął pracę jako lekarz.
Jego jedynym marzeniem było służyć Chrystusowi, pomagając chorym
i cierpiącym. Do misjonarki w Egipcie pisał: "Módl się, aby pycha, egoizm lub
jakakolwiek zła namiętność nie zdołała mnie powstrzymać przed tym, aby
widzieć zawsze w moich chorych cierpiącego Jezusa, Jego pielęgnować i Jego
pocieszać. Dopóty ta myśl we mnie żyje, jakże piękna i owocna będzie dla
mnie praktyka mojego zawodu".
Jeszcze w czasie studiów został tercjarzem franciszkańskim, jednak do I zakonu nie został przyjęty
z powodu problemów zdrowotnych. Odmówili mu także jezuici. W stanie świeckim żył radami ewangelicznymi.
Aktywnie udzielał się w swojej parafii, opiekując się młodzieżą i organizując rekolekcje. Przez chorych był
bardzo ceniony. Wielu pacjentom pomagał też materialnie. Siły czerpał z codziennej Eucharystii i częstej adoracji.
W wieku 30 lat, odpowiadając na wewnętrzne przynaglenie, wstąpił do zakonu braci św. Jana Bożego bonifratrów. Przyjął imię Ryszard, z wdzięczności dla kapłana, którym Pan Bóg posłużył się dla wskazania mu tej
drogi, ks. Riccardo Beretty. Mediolańskie gazety odnotowały, że pacjenci żałowali bardzo porzucenia praktyki
przez "świętego doktora", jak go nazywano.

Ryszard jednak również jako zakonnik kontynuował pełną miłosierdzia i cierpliwości posługę
lekarską. W 1930 r., mając zaledwie 33 lata, zmarł na gruźlicę. W roku 1951 w związku z procesem
beatyfikacyjnym doczesne szczątki Ryszarda zostały przeniesione do kościoła parafialnego w rodzinnej
miejscowości Trivolzio, gdzie spoczywają do dziś. Jan Paweł II beatyfikował go w 1981 r., a kanonizował osiem
lat pó
niej. Jest patronem lekarzy
Pod wezwaniem św. Ryszarda Pampuri jest warszawski klasztor bonifratrów. Imię Świętego nosi też
znajdująca się przy klasztorze jadłodajnia dla ubogich.

Ekspedyt był legionistą, dowódcą wojska i chrześcijaninem.
Jego chrześcijański Legion XIII w 274 r. swoimi modłami dokonał cudu.
Gdy cesarz Marek Aureliusz prowadził wojnę z Markomanami (dzisiejsze
Czechy), wśród najstraszliwszej posuchy utrudniającej walkę Ekspedyt
wyprosił u Boga obfity deszcz i grad, a błyskawice tak oślepiły
nieprzyjaciela, że poniósł klęskę. Cud ten uwidoczniono na kolumnie
Antoryńskiej w Rzymie. Żołnierze Ekspedyta nie złożyli wraz z cesarzem
i resztą wojska ofiary bogom pogańskim. Marek Aureliusz wydał wtedy
edykt na pochwałę chrześcijan, a bohaterski legion obdarzył tytułem
"Legii Piorunującej". Święty Ekspedyt stał się symbolem zwycięstwa
i moralności żołnierskiej, a przykładem swojego życia pociągał innych do
Boga.
Religia chrześcijańska niedługo cieszyła się pozorną wolnością,
gdyż w 285 r. na rzymskim tronie zasiadł cesarz Dioklecjan. Zaczęły się
nowe prześladowania; cesarz za namową swego zięcia Galeriusza
rozkazał, by wszyscy żołnierze składali ofiary pogańskim bogom. Wydał
też edykt nakazujący zniszczenie wszystkich chrześcijańskich kościołów
i spalenie świętych ksiąg. Wydawało się, że nikt nie będzie miał odwagi
sprzeciwić się temu, a jednak Ekspedyt - nieustraszony wyznawca
Chrystusa - zerwał rozkaz cesarski z muru i publicznie go zniszczył. Został za to umęczony wraz z pięcioma
towarzyszami w 303 r. Święci Ekspedyt, Ermogen, Kajus, Aristonikus, Rufus i Galatus jednego dnia otrzymali
koronę męczeńską. Św. Ekspedyt przedstawiany jest jako legionista w zbroi. W lewej ręce trzyma palmę
męczeństwa, a w prawej krzyż z łacińskim napisem "hodie" - dziś. Stopą depce kruka, który w dziobie ma szarfę
z napisem: "cras" - jutro. W ten sposób ikonografia przypomina, aby nie odkładać do jutra tego, co może
prowadzić do zbawienia.

Zgodnie z legendą, w dniu, w którym Ekspedyt postanowił przyjąć
chrzest, diabeł przybrawszy postać wrony (lub kruka) namawiał go do
wstrzymania się z decyzją do następnego dnia (cras). Ekspedyt
zmiażdżył go jednak stopą, mówiąc, że dzisiaj (hodie) chce zostać
chrześcijaninem.
W Polsce Ekspedyt znany jest także pod imieniem Wierzyna.
Nie jest pewne, czy Ekspedyt jest jego prawdziwym imieniem. Mogło
ono brzmieć Elpidiusz, a błąd kopisty spowodował, że jest czczony pod
imieniem Ekspedyta. Istnieją też przypuszczenia, że może tu chodzić
o św. Menasa, którego Ormianie nazwali arakahas, co odpowiadałoby
właśnie
łacińskiemu
expeditus.
Jego
kult
rozwinął
się
w średniowiecznym Turynie, a później we Francji. Wzmianki o nim
można znaleźć w pismach z V w. Potem całkowicie przygasł, aż do
ponownego ożywienia w XVII w., głównie w Niemczech i na Sycylii.
Obecnie jego kult jest bardzo żywy szczególnie w Rzymie, ale także
w Brazylii, Argentynie, Chile, na Filipinach, w Reunion i w Polsce.
Jest
patronem
żeglarzy,
handlowców,
studentów
i egzaminatorów. Wzywany jest też w ciężkich i trudnych sprawach, np.
w procesach, przy poszukiwaniu zgub, w rozlicznych cierpieniach,
burzach, zarazach, pożarach, powodziach itp. Znana też jest jego pomoc
w nawracaniu grzeszników, jednaniu zwaśnionych i łagodzeniu sporów.
Jego wstawiennictwo jest bardzo skuteczne w wypadkach
beznadziejnych, tak, że nazwano go "Świętym XI godziny", tj. w sensie
biblijnym - ostatniej godziny, bo wysłuchuje także i tych, którzy
w ostatniej chwili do niego w potrzebie się uciekają.

Bruno, hrabia Egisheim-Dagsburg, urodził się w Egisheim
(Alzacja) 21 czerwca 1002 r. Był krewnym cesarza Konrada II i cesarza
Henryka III. Miał zaledwie 5 lat, gdy matka oddała go do szkoły i na
wychowanie biskupowi z Toul, Bertoldowi. Tu ukończył chlubnie
trivium i quadrivium - a więc wszystko, co szkoła katedralna mogła mu
dać. W osiemnastym roku życia został mianowany kanonikiem w SaintEtienne. Taki bowiem był wtedy zwyczaj. W kilka lat potem otrzymał
święcenia kapłańskie. Pełnił obowiązki kapelana cesarskiego na dworze
Konrada II. Mając 24 lata został biskupem w Toul. Od razu zabrał się do
reformy kleru diecezjalnego i zakonnego. Nie była to sprawa łatwa.
Przełożeni byli wtedy mianowani przez cesarzy i panów świeckich,
którzy nie zawsze liczyli się z przydatnością kandydatów, dbając o to, by
mieć na tych stanowiskach ludzi sobie oddanych. Bruno swoim taktem
i zabiegami umiał jednak tak pokierować sprawami, by urzędy
duchowne były obsadzane ludźmi godnymi. Zwoływał synody, na
których dokonywał zbawiennych reform. Zagrabione przez księcia
Vaucouleurs dobra biskupie, kiedy zawiodły wszystkie inne środki,
odebrał siłą.
W roku 1046 interweniował u cesarza Henryka
III za biskupem Lyonu, kiedy ten wpadł w zatarg z cesarzem.
Po śmierci papieża Damazego II w 1048 r. wysłano z Rzymu poselstwo do cesarza Henryka III, by wyraził zgodę
na wybór Halinarda, arcybiskupa Lyonu, na papieża. Halinard jednak odmówił przyjęcia godności. W tej sytuacji
Bruno w obecności legatów rzymskich został desygnowany na papieża przez Henryka III w grudniu 1048 r.
Bruno oświadczył, że przyjmie urząd papieski, jeśli Rzymianie i duchowieństwo jednogłośnie zaakceptują jego
wybór. Podkreślił tym samym konieczność wyboru, a nie mianowania. Przybył do Rzymu w stroju pątnika, zdjął
sandały i boso udał się do grobu św. Piotra, a Rzymianie i duchowieństwo jednogłośnie - przez aklamację wybrali go na papieża. Jako biskup Rzymu zatrzymał równocześnie urząd biskupa Toul. Przyjął imię Leon IX
i został koronowany w bazylice św. Piotra.

Jego pontyfikat trwał zaledwie 5 lat. Były to jednak lata prawdziwie błogosławione. W tym czasie
zreformował życie duchownych oraz kurię rzymską i papieską. Zapoczątkował trwałe reformy, które miały
uniezależnić Kościół od cesarzy niemieckich, a także usunąć symonię (handel godnościami) i nikolaityzm
(małżeństwa i konkubinaty kleru). Na duchownych, którzy otrzymali urzędy drogą przekupstwa lub symonii,
nałożono wysokie kary. Biskupów symoniackich złożono z urzędu. Takie reformistyczne synody przeprowadził
papież w Rzymie, Pawii, w Liege, w Trewirze, w Toul, w Reims, uczestnicząc w nich osobiście. W latach 10501051 uczestniczył w synodach m.in. w Moguncji, w Vercelli, w Salerno i w Benevento. Łącznie odbył 12 synodów:
w Italii, we Francji i w Niemczech. Przez swoje podróże poza granice Italii manifestował uniwersalny charakter
papiestwa i uświadomił, że papież jest zwierzchnikiem wszystkich Kościołów.
Leon IX utworzył także kolegium kardynalskie i wyznaczył mu zadanie - wspomaganie biskupa
Rzymu w jego posłudze Kościołowi. Uważał, że papież powinien osobiście głosić wiarę Kościoła i brać udział
w uroczystościach kościelnych.
Synod w Rzymie (9-15 kwietnia 1049 r.) zaostrzył kary nakładane na kapłanów nie zachowujących
celibatu, a wiernym odradzał korzystania z posług żonatych księży. Na synodzie w Reims (3-4 października 1049
r.) dla papieża zastrzeżono tytuł universalis Ecclesiae primas apostolicus. Na synodzie w Siponto w 1050 r. Leon IX
wydał szereg dokumentów skierowanych przeciwko zwyczajom Kościoła wschodniego. Zamiast
trójporozumienia między papiestwem, Bizancjum i Niemcami, wymierzonemu przeciwko Normanom, doszło do
rozłamu między Kościołem wschodnim a zachodnim (wielka schizma wschodnia w roku 1054 dokonała się
ostatecznie tuż po śmierci tego papieża). Obawa przed Normanami skłoniła Leona IX do tego, by z częścią wojsk
niemieckich, italskich i wspierających go powstańców apulijskich, słabo uzbrojonych i niedostatecznie
wyćwiczonych, wyruszyć przeciwko Normanom. Leon IX, dowodząc osobiście wojskami, przegrał bitwę
z Normanami pod Civitate i dostał się do niewoli. Po kilkumiesięcznej niewoli ciężko chory papież powrócił do
Rzymu. Zmarł niedługo później, 19 kwietnia 1054 r.
Papież Wiktor III w roku 1087 nakazał relikwie św. Leona IX umieścić w podziemiach bazyliki św.
Piotra, w osobnej kaplicy. Kiedy zaś w wieku XVI została wystawiona nowa, obecna bazylika, relikwie św. Leona
IX umieszczono pod ołtarzem świętych męczenników Marcjalisa i Waleriusza.

Agnieszka urodziła się w 1268 r. w toskańskim Gracciano Vecchio,
leżącym w pobliżu Montepulciano. Pochodziła ze szlacheckiej rodziny Lorenza
i Marii Segni. Legenda głosi, że jej narodziny poprzedziła niezwykła światłość.
Miała być bardzo pobożnym dzieckiem; od najwcześniejszych lat pragnęła wstąpić
do klasztoru, czemu rodzice byli przeciwni. Dopiero niezwykłe wydarzenie
skłoniło ich do oddania 9-letniej córki do szkoły klasztornej. Tym wydarzeniem był
atak kruków, które nadleciały do dziewczynki znad domu schadzek
w Montepulciano. Agnieszka miała wtedy zapowiedzieć, że w tym miejscu
powstanie kiedyś klasztor. Szkołę klasztorną, do której oddano Agnieszkę,
prowadziły franciszkanki zwane del Sacco - od workowatych habitów. Jako
czternastoletnia dziewczyna Agnieszka postanowiła zostać zakonnicą.
Za zezwoleniem Stolicy Świętej w wieku lat 15 stanęła na czele grupy zakonnic
i założyła z nimi nowy klasztor w Procero (Viterbo). Wybrana wbrew własnej woli
na przełożoną tego klasztoru, wsławiła go swoją mądrością, pobożnością i darami
nadprzyrodzonymi. Pod kierownictwo duchowe przeoryszy, młodej wiekiem, ale
dojrzałej doskonałością chrześcijańską, zaczęły zgłaszać się licznie nowe
kandydatki.
Na wiadomość o tym mieszkańcy Montepulciano zaprosili ją do siebie.
Powróciła więc i stała się matką nowej gałęzi dominikańskiej. Magistrat miasta
z wdzięczności ofiarował siostrom w 1306 r. nowy lokal i uposażenie.
Nowy klasztor Santa Maria Novella stanął w tym samym miejscu, gdzie niegdyś istniał dom schadzek. Matka
Agnieszka nadała mu regułę św. Augustyna, a później przyłączyła klasztor do rodziny dominikańskiej. Pan Bóg
obdarzył ksienię darem wizji, proroctw i ekstaz. Św. Katarzyna ze Sieny będzie widziała w niej dla siebie wzór do
naśladowania. Kiedy w roku 1377 przybyła do jej relikwii z pielgrzymką, zawołała: "Matko nasza, Agnieszko,
chwalebna!" Wielkim uczuciem miłości Agnieszka otaczała Dzieciątko Jezus oraz Dziewicę Maryję..

Umocniona darami Ducha Świętego, stała się jasną lampą modlitwy i miłości, a dzięki swojemu męstwu oraz
autorytetowi podtrzymywała ducha obywateli w dążeniu do jedności i pokoju.
Zmarła w rodzinnym mieście 20 kwietnia 1317 r., otoczona współsiostrami. Papież Klemens VII
wyniósł ją do chwały błogosławionych w roku 1532, a papież Benedykt XIII 10 grudnia 1726 r. zaliczył ją
uroczyście w poczet świętych. Jej nienaruszone ciało w 1435 r. zostało sprowadzone do kościoła dominikańskiego
w Orvieto, gdzie przechowywane jest do dnia dzisiejszego. Przez ponad 300 lat pozostawało ono nienaruszone.
Później umieszczono jej doczesne szczątki w woskowej figurze, pozostawiając na widoku tylko jej ręce i stopy,
z których wypływał pachnący olejek.
Pierwszą i najwcześniejszą biografię św. Agnieszki (Legenda s. Agnetis) napisał po pięćdziesięciu
latach od jej śmierci bł. Rajmund z Kapui, generał dominikanów, kierownik duchowy św. Katarzyny ze Sieny,
a wcześniej spowiednik sióstr w Montepulciano.
Ikonografia przedstawia św. Agnieszkę najczęściej z lilią w ręku prawym, a w lewej ręce trzymającą
założony przez siebie klasztor. Bywa także przedstawiana w towarzystwie św. Katarzyny ze Sieny i św. Róży
z Limy - dwóch innych wielkich dominikanek.

Anzelm urodził się w możnej rodzinie w miasteczku Aosta
(Piemont) w 1033 r. Zatroskana o duszę dziecka głęboko religijna matka
oddała Anzelma do klasztoru benedyktynów w tym samym mieście.
Kiedy chłopiec miał 15 lat, tak dalece zasmakował w życiu mnichów,
że postanowił z nimi pozostać do końca życia. Opat jednak chłopca nie
przyjął, by nie narazić się ojcu, który miał wobec syna zupełnie inne
zamiary. Po śmierci matki Anzelm poszedł śladami ojca. Miał przecież
dopiero 20 lat i życie mu się uśmiechało. Opuścił więc dom rodzinny
i przez trzy lata wędrował po świecie, żądny przygód.
Odczuł całą gorycz, jak też zwodniczość przyjemności tego
świata. Tęsknota za życiem zakonnym zaczęła brać stopniowo górę nad
chęcią użycia. Kiedy więc miał już 27 lat, w roku 1060 wstąpił do
benedyktynów w Le Bec, w północnej Francji, gdzie opatem był słynny
uczony, bł. Lanfrank. Kiedy w roku 1063 Lanfrank został opatem w Caen,
jego następca, Herluin, mianował Anzelma przeorem w Le Bec. Młody
przełożony rychło pozyskał sobie serca współbraci troską o ich potrzeby
materialne i duchowe, a także przykładem zakonnego życia.
Nie wynosił się nad współbraci, chciał być raczej ich sługą. Szczególny entuzjazm wzbudził wykładami wśród
młodzieży zakonnej oraz niezwykłą wiedzą, erudycją, nowoczesnym ujmowaniem problemów, traktowaniem
uczniów. Toteż po śmierci Herluina (1078) wszyscy na jego następcę wybrali Anzelma. Ten zgodził się, ale
sprawy administracyjne oddał komuś innemu, by mieć wolny czas dla współbraci i na studia. Tak więc rządził
szczęśliwie klasztorem przez 14 lat jako przeor, a przez lat 15 jako opat. W tym czasie w Le Bec powstały jego
dzieła: Monolog, Wprowadzenie, O dziewictwie, O wolnej woli, O gramatyce i O przypadku diabła. Jako opat nawiązał
kontakty z najwybitniejszymi osobistościami - świeckimi i duchownymi: składał wizyty, udzielał rad, brał żywy
udział w zjazdach i synodach.

To zjednywało mu powszechny szacunek. Dlatego po śmierci arcybiskupa Canterbury, kiedy Lanfrank w 1070 r.
został prymasem Anglii, zaprosił Anzelma na Wyspy. Przedstawił mu sytuację Anglii po niedawnych najazdach
pogańskich Normanów. W 1093 r. bł. Lanfrank umarł. Przed śmiercią na swego następcę zaproponował właśnie
Anzelma. Król Anglii, Wilhelm II, wyraził na to zgodę. Opór stawiali mnisi opactwa w Le Bec. W końcu jednak
musieli ustąpić. Anzelm opuścił gościnną Francję i udał się do Anglii.
Królowie angielscy, Wilhelm I Zdobywca (+ 1087) i Wilhelm II Rudy (+ 1100), byli przyzwyczajeni do
sprawowania wyłącznej opieki nad Kościołem w Anglii. Jakąkolwiek ingerencję z zewnątrz, nawet z Rzymu,
traktowali zazdrośnie, uważając, że godzi w ich suwerenność. Lanfrank miał tak ogromny autorytet, że trudno
było z nim walczyć, ale po jego śmierci król chciał utracone wpływy nad Kościołem na nowo odzyskać. Dlatego
usiłował uzależnić Anzelma od siebie. Prymas musiał wyjechać na kontynent. Prosił Urbana II, aby zwolnił go z
urzędu arcybiskupa, ale bezskutecznie. Przez pewien czas wiódł życie tułacze.
Kiedy po śmierci Wilhelma II na tron wstąpił Henryk I, na jego zaproszenie prymas Anzelm powrócił
do Anglii. Realizując wytyczne papieskie dotyczące inwestytury, wszedł w ponowny konflikt z władcą. Został
skazany na wygnanie. Porozumienie między Rzymem i królem, który zrzekł się władzy mianowania biskupów
i obsadzania urzędów kościelnych, umożliwiło Anzelmowi powrót do Canterbury. Witany radośnie przez kler
i lud, powrócił na swoją stolicę. W ostatnich latach rządów musiał zwalczać pretensje metropolity Yorku do
tytułu prymasa Anglii. Nawiązał serdeczne stosunki z hierarchią Szkocji i Irlandii. Zajął się także reformą
klasztorów i popierał ich rozwój. Powstały wtedy jego dzieła teologiczne i filozoficzne, m.in. List o wcieleniu
Słowa, O pochodzeniu Ducha Świętego, Dlaczego Bóg stał się człowiekiem, O dziewiczym poczęciu, O grzechu
pierworodnym. Dzieła te utorowały drogę do syntezy scholastycznej - stąd nazywany jest "ojcem scholastyki".
Stworzył podstawę do rozważań wzajemnego stosunku wiary i rozumu, które nie wykluczają się, ale
uzupełniają. Według biskupa Anzelma wiara uprzedza rozum, a ten wyjaśnia jej tajemnice. Anzelm daje
pierwszeństwo wierze. Głośne stało się jego zdanie: "Nie pragnę wiedzieć, aby móc wierzyć, ale wierzę, aby móc
rozumieć".

Zmarł w roku 1109 i został pochowany w katedrze w Canterbury. O jego kanonizację zabiegał jeden
z kolejnych prymasów Anglii, św. Tomasz Becket (+ 1170), ale dopiero papież Aleksander VII w roku 1492
zezwolił na jego kult, a papież Aleksander VIII w roku 1690 wpisał go uroczyście do katalogu świętych. W roku
1720 Klemens XI ogłosił go doktorem Kościoła. Relikwie św. Anzelma po dzień obecny spoczywają w katedrze
w Canterbury, mimo że jest ona obecnie w ręku prymasów anglikańskich.
W ikonografii św. Anzelma przedstawia się w szatach biskupich z piórem lub z księgą w dłoni. Jego
atrybutem jest także zając - znak tułaczego życia podczas dwukrotnego zesłania na wygnanie.

Jan Birndorfer urodził się 12 grudnia 1818 r. w Parzham
w Bawarii (diecezja passawska) w wielodzietnej rodzinie rolniczej. Od
najmłodszych lat ujawniała się jego przyszła świętość, głównie poprzez
skromność i umiłowanie samotności. Mimo dużej odległości do kościoła,
często się do niego udawał, nawet w niesprzyjającą pogodę. Codziennie
odmawiał różaniec; miał głębokie nabożeństwo do Maryi, Matki Bożej.
W święta odbywał często krótkie pielgrzymki do różnych
Jej sanktuariów. Zawsze szedł boso, a dopóki nie wrócił do domu - pościł.
Swoją młodość spędził w gospodarstwie, w którym się urodził. W wieku
31 lat postanowił opuścić życie świeckie. Po rozdzieleniu
odziedziczonego majątku, otrzymał zgodę na wstąpienie jako brat do
kapucynów. Po profesji przyjął imię Konrad.
Wkrótce został wysłany do klasztoru św. Anny w Altötting.
Miejsce to jest znane jako sanktuarium Matki Miłosierdzia, Królowej
Bawarii. Konradowi powierzono funkcję furtiana, którą pełnił przez
resztę życia. Z racji dużej liczby przybywających do tego klasztoru osób,
posługa ta była dość wyczerpująca. Konrad jednak dał się poznać jako
człowiek bardzo sumienny, oszczędny w słowach, hojny dla ubogich,
chętny do pomocy i przyjmowania nieznajomych. Przez ponad 40 lat
towarzyszył mieszkańcom miasta i odpowiadał na ich potrzeby
materialne i duchowe. Od czasu, kiedy zachorował zakrystian, przejął
dodatkowo jego obowiązki. Otwierał kościół o godz. 3.30 nad ranem i do
rozpoczęcia pracy na furcie o 6.00 służył do dwóch Mszy św.
Pracę kończył o 21.00, ale po niej zostawał jeszcze na modlitwę. Konrad umiłował milczenie. W wolnych
chwilach w ciągu dnia lubił udawać się do kącika przy drzwiach, gdzie mógł widzieć i adorować Najświętszy
Sakrament. Często w ciągu nocy poświęcał kilka godzin na modlitwę w kaplicy braci albo w kościele.

Zmarł 21 kwietnia 1894 r. Heroiczność jego cnót i cuda, które dokonały się za jego wstawiennictwem,
wysłużyły mu w 1930 r. tytuł błogosławionego, przyznany mu przez Piusa XI. Ten sam papież 4 lata później, po
potwierdzeniu kolejnych cudów, zaliczył go do grona świętych.
Jest patronem diecezji pasawskiej, prowincji kapucynów w Środkowej Ameryce, odźwiernych,
furtianów i portierów.
W ikonografii przedstawiany w habicie kapucyńskim, czasami otoczony dziećmi lub biednymi. Jego
atrybutem jest: krzyż, różaniec, bochen chleba.
Benedykt XVI, pochodzący z Marktl am Inn (kilka kilometrów od Altötting), tak pisał o św.
Konradzie: "Może jest on znakiem, że jasne rozumienie tego, co istotne, również dzisiaj, powierzane jest (...)
małym, obdarzonym spojrzeniem, którego często brakuje mądrym i inteligentnym. Myślę, że właśnie ci mali
święci są wielkim znakiem naszych czasów..." (kard. Joseph Ratzinger, "Moje życie").

Idzi (Egidiusz) urodził się w Asyżu. O jego młodych latach nie
wiadomo niczego pewnego. 23 kwietnia 1208 r., poruszony przykładem
pierwszych towarzyszy św. Franciszka z Asyżu, poprosił go o przyjęcie do
grona jego uczniów. Wkrótce potem wyruszył z Franciszkiem na głoszenie
Ewangelii. Razem z nim udał się także do Rzymu, gdzie papież Innocenty
III ustnie zatwierdził pierwszą Regułę Franciszka. Prawdopodobnie też
wtedy Idzi otrzymał tonsurę. Około 1212 r. udał się z pielgrzymką do
Santiago de Compostella. Po powrocie do Asyżu wyruszył do Ziemi
Świętej. Odwiedził po drodze sanktuarium św. Michała Archanioła na
Monte Gargano i św. Mikołaja w Bari. Zatrzymał się także w Tunezji, by
nawracać tamtejszych Saracenów. Podczas pielgrzymek zawsze zarabiał
na swoje wyżywienie i nocleg własną pracą, np. pomagając w noszeniu
wody i grzebaniu zmarłych, zbieraniu orzechów, rąbaniu drwa.
Jako uważny obserwator, zdobył wiele cennych doświadczeń
i informacji, które umiał potem skutecznie wykorzystać. Nie przegapił
żadnej okazji do głoszenia Ewangelii. Jego kazania zawsze były krótkie, ale pełne serdecznej mądrości. Był
analfabetą, ale zyskał przydomek "nieuczonego teologa". Niektóre jego wypowiedzi zostały spisane
i zebrane jako tzw. Dicta aura, stanowiąc cenne świadectwo wczesnej mistyki franciszkańskiej. Po kilku latach Idzi
został skierowany przez Franciszka do pustelni w Fabriano, gdzie oddał się kontemplacji. Doświadczał też
ekstaz.
Zmarł w Perugii w 1262 r., po 52 latach życia franciszkańskiego. Jego niewątpliwy kult jako świętego
potwierdził Pius VI w roku 1777, wyznaczając na dzień liturgicznego obchodu ku jego czci 23 kwietnia.

Wiosną 536 r., na prośbę króla Italii, udał się do
Konstantynopola, aby powstrzymać militarne zamiary wobec Italii. Cesarz
bizantyjski Justynian przygotował się bowiem do podboju Italii, która od
476 r. była królestwem germańskim. Aby sfinansować tę podróż, Agapit I
musiał zastawić naczynia liturgiczne, co świadczy o zubożeniu
finansowym ówczesnego Kościoła rzymskiego. Agapita I uroczyście
powitano w Konstantynopolu, ale misja zakończyła się niepowodzeniem.
Podczas pobytu na dworze cesarskim zmarł 22 kwietnia 536 r. Jego ciało
przewieziono do Rzymu i pochowano w portyku bazyliki św. Piotra
20 września 536 r.Pochodził z arystokratycznego i bogatego rodu
Anicjuszów, był synem Gordiana, rzymskiego prezbitera przy kościele
świętych Jana i Pawła, zamordowanego przez zwolenników antypapieża
Wawrzyńca. Agapit był archidiakonem rzymskim. Wybrany na stolicę
Piotrową w 535 r., zajął się porządkowaniem spraw kościelnych, m.in.
wprowadzeniem zasady obieralności papieża (w miejsce dotychczasowej
praktyki nominowania kolejnego papieża przez poprzednika).
Swój pontyfikat rozpoczął od publicznego spalenia klątwy rzuconej przez Bonifacego II (pontyfikat 530-532) na
Dioskura (antypapieża, zm. 530 r.). W swych dokumentach ustosunkował się do arianizmu. Zabraniał świeckim
nauczania w Kościele. Swój rodzinny dom na wzgórzu celiańskim zamienił w bibliotekę, która miała być częścią
zakładanego ośrodka wyższych studiów religijnych (Uniwersytetu Rzymskiego) i biblioteki teologicznej,
wzorowanej na Bibliotece Aleksandryjskiej.

Wojciech urodził się ok. 956 roku w możnej rodzinie Sławnikowiców
w Lubicach (Czechy). Ojciec jego, Sławnik, był głową możnego rodu,
spokrewnionego z dynastią saską, panującą wówczas w Niemczech. Matka
Wojciecha, Strzeżysława, również pochodziła ze znakomitej rodziny, być może
z Przemyślidów, którzy wówczas rządzili państwem czeskim. Wojciech był
przedostatnim z siedmiu synów Sławnika. W najstarszym rękopisie imię jego
brzmi Wojetech. Wedle pierwotnych planów ojca, Wojciech miał być rycerzem.
Ostatecznie o jego przeznaczeniu do stanu duchownego według biografów
zdecydowała jego choroba. Rodzice złożyli ślub, że gdy syn wyzdrowieje, będzie
oddany Bogu na służbę. Nie można tego wykluczyć. Wydaje się jednak, że
przyczyna była inna: taki był po prostu zwyczaj w owych czasach, że gdy można
rodzina miała więcej synów czy córek, przeznaczała ich do stanu duchownego
na opatów, ksienie czy biskupów.
W 968 roku papież Jan XIII, dzięki inicjatywie cesarza Ottona I,
ustanowił w Magdeburgu metropolię jako biskupstwo misyjne dla nawracania
zachodnich Słowian. Pierwszym arcybiskupem tego miasta został św. Adalbert
(+ 981), który poprzednio był opatem benedyktyńskim w Weissenburgu
(Alzacja). Pod jego opiekę Wojciech został wysłany jako 16-letni młodzieniec
w 972 roku. Na dworze metropolity kształcił się w szkole katedralnej, pod
czujnym okiem znanego uczonego, Otryka. Tu się też przygotowywał przez
prawie 10 lat (972-981) do swoich przyszłych duchownych obowiązków.
Z wdzięczności dla metropolity przybrał sobie jego imię i jako Adalbert figuruje
we wszystkich późniejszych dokumentach. Pod tym imieniem jest znany
i czczony w Europie. Biografie wspominają, że do Wojciecha dołączył się
również później jego młodszy, przyrodni brat, Radzim. Mieli do dyspozycji
własną służbę. Ojciec hojnie zaopatrywał wszystkie potrzeby synów.

Po śmierci metropolity Adalberta 25-letni Wojciech wrócił do
Pragi. Zastał tam pierwszego biskupa łacińskiego Pragi i Czech, Dytmara,
który od roku 973 rządził diecezją. Był Niemcem i zależał od metropolii
w Moguncji. Wojciech był już wtedy subdiakonem. W Pradze przyjął
pozostałe święcenia (981).
W styczniu 982 r. biskup Dytmar zmarł. Wojciech był
świadkiem jego śmierci i kajania się, że był pasterzem złym, chociaż
kronikarze piszą, że był pobożny i gorliwy. Zjazd w Lewym Hradcu pod
przewodnictwem księcia Bolesława wytypował na następcę Dytmara
Wojciecha. Nominację jednak musiał zatwierdzić cesarz. Otton II był
zajęty właśnie wyprawą wojenną na południe Italii. Dopiero w roku 983
zwołał sejm Rzeszy do Werony i tam zatwierdził Wojciecha. W tym
samym roku dnia 29 czerwca odbyła się także konsekracja Wojciecha na
biskupa, której dokonał metropolita Moguncji, św. Willigis (+ 1011). Tak
więc Wojciech był pierwszym biskupem narodowości czeskiej
w Czechach.
Wojciech wszedł do swojej biskupiej stolicy, Pragi, boso. Miał
wtedy zaledwie 27 lat. Jego hagiografowie są zgodni, że jego dobra
biskupie nie były zbyt wielkie. Dzielił je: na utrzymanie budynków
i sprzętu kościelnego, na potrzeby kleru katedralnego i diecezjalnego, na
potrzeby własne, które były w tych wydatkach najmniejsze, i na ubogich.
Zaopatrywał ich potrzeby i sam ich odwiedzał, słuchał pilnie ich skarg
i potrzeb, odwiedzał więzienia, a przede wszystkim targi niewolników.
Praga leżała na szlaku ze wschodu na zachód. Handlem ludźmi
zajmowali się Żydzi, dostarczając krajom mahometańskim niewolników.

Biograf pisze, że św. Wojciech miał mieć pewnej nocy
sen, w którym usłyszał skargę Chrystusa: "Oto ja jestem znowu
sprzedany, a ty śpisz?". Scenę tę przedstawia jeden z obrazów drzwi
gnieźnieńskich, które powstały ok. 1127 r. Sytuacja Kościoła
w Czechach w owym czasie nie była łatwa. Był on uzależniony od
kaprysu możnych i władcy. Nie mniejsze kłopoty miał Wojciech
z duchownymi. Wprowadzenie zasad życia wspólnego szło opornie
wśród duchowieństwa katedralnego. Św. Bruno z Kwerfurtu
stwierdza, że "duchowni żenili się jawnie". Możnych zraził sobie
Wojciech przypomnieniem zakazu wielożeństwa, gromieniem za
wiarołomność oraz za związki małżeńskie z krewnymi. Nie liczono
się ze świętami, łamano posty. Kiedy Wojciech zobaczył, że jego
napomnienia są daremne, a złe obyczaje dalej się szerzą, po pięciu
latach rządów (983-988) postanowił opuścić swą stolicę. Najpierw
udał się do Moguncji, po poradę do metropolity Willigisa.
Następnie skierował swoje kroki, za jego zgodą, do Rzymu, aby
u papieża szukać rady i prosić o zwolnienie z obowiązków. Od
cesarzowej Konstantynopola Wojciech otrzymał znaczny zasiłek
w srebrze, by po zrzeczeniu się biskupstwa miał środki na swoje
utrzymanie. Wojciech rozdał jednak srebro między ubogich,
a orszak biskupi odprawił do Czech.
Papież Jan XV przyjął z miłością udręczonego biskupa
Pragi. Nie zwolnił go wprawdzie z obowiązków, ale pozwolił mu
na pewien czas od nich się oddalić. Wojciech postanowił więc udać
się pieszo z bratem Radzimem do Ziemi Świętej jako pielgrzym.

Kiedy po drodze znalazł się na Monte Cassino, tamtejsi mnisi chcieli go
zatrzymać u siebie, aby wyświęcał ich kościoły i mnichów na kapłanów.
Byli bowiem wtedy w zatargu z miejscowym biskupem. Święty na to
jednak się nie zgodził. Udał się dalej na południe do Gaety. W pobliżu
miasta zatrzymał się i spotkał się ze słynnym mnichem bazyliańskim, św.
Nilem. Ten poradził mu, aby wstąpił do benedyktynów w Rzymie. Tak też
św. Wojciech uczynił. Przyjął go w opactwie świętych Bonifacego
i Aleksego na Awentynie jego przełożony, Leon. Wraz ze swoim bratem,
bł. Radzimem, w Wielką Sobotę w roku 990 Wojciech złożył profesję
zakonną. Jego żywoty podają, że z wielką pokorą wypełniał wszystkie
obowiązki zakonne, jakby od dawna był jednym z mnichów. W tym czasie
w rządach diecezją praską zastępował go biskup Miśni, Falkold.
W charakterze mnicha Wojciech przebywał w Rzymie w latach 989-992
(w wieku 33-36 lat). W 992 r. zmarł Falkold. Czesi udali się do metropolity
w Moguncji, aby zmusić Wojciecha do powrotu. Ten natychmiast przez
posłów wysłał dwa listy: do Wojciecha i do papieża. Papież zwołał synod
i po naradzie nakazał Wojciechowi wracać do Pragi. Po trzech i pół roku
Wojciech opuścił klasztor, zabrał ze sobą kilkunastu zakonników
z opactwa i założył nowy klasztor w Brzewnowie pod Pragą. Potem zabrał
się do budowy kościołów tam, gdzie były osady ludzkie. Dotąd bowiem
kościoły były w zasadzie jedynie przy grodach możnych panów.
W porozumieniu z księciem wprowadzono dziesięciny, aby
Kościołowi w Czechach zapewnić stałe dochody. Wojciech wysłał
misjonarzy na Węgry. Sam też tam się udał. Stąd powstała opowieść, że
udzielił chrztu (według innych źródeł - bierzmowania) św. Stefanowi,
przyszłemu władcy Węgier.

Te obiecujące poczynania zakończyły się jednak niebawem
zupełną klęską. Zaważył na tym bezpośrednio następujący wypadek: na
dworze książęcym w Pradze pochwycono na cudzołóstwie kobietę z możnego
rodu Werszowców. Urażony śmiertelnie mąż zamierzał ją zabić. Ta jednak
schroniła się do Wojciecha. Biskup udzielił jej azylu w klasztorze
benedyktynek, który stał w pobliżu zamku przy kościele św. Jerzego. Wpadli
tam siepacze, wywlekli ofiarę i zamordowali ją na miejscu. Wojciech rzucił na
nich klątwę. W akcie zemsty Werszowcowie napadli na rodzinny gród
Wojciecha. Gród spalono, ludność zapędzono w niewolę, wymordowano
także czterech braci Wojciecha wraz z ich żonami i dziećmi. Działo się to 28
września 995 roku. Ocalał tylko najstarszy brat Wojciecha, Sobiebór, który
w tym czasie był poza granicami Czech. Sytuacja była tak gorąca, że Wojciech
nie był pewny nawet swojego życia. Złamany tymi wydarzeniami, po
zaledwie niecałych trzech latach udał się potajemnie ponownie do Rzymu. Na
Awentynie przyjęto go serdecznie. Papież również okazał mu dużo
życzliwości.
Niestety, w 996 r. Jan XV umarł. W maju 996 r. odbył się w Rzymie
synod, na którym metropolita Moguncji, św. Willigis, oskarżył Wojciecha, że
ten bezprawnie opuścił swoją stolicę. Synod nakazał Wojciechowi pod grozą
klątwy powrót. Wojciech udał się więc do Moguncji, czekając na decyzję
cesarza, gdyż tylko on mógł siłą wprowadzić Wojciecha do Pragi,
zbuntowanej przeciwko swojemu pasterzowi. Ponieważ cesarz zwlekał jednak
z wyprawą orężną, czekając, aż Czesi sami uznają swoją winę, Wojciech
skorzystał z okazji i odwiedził Francję, a w niej - jako pielgrzym - nawiedził
grób św. Marcina w Tours, św. Benedykta we Fleury i św. Dionizego w SaintDenis pod Paryżem.

Kiedy zaś nadal powrót św. Wojciecha był niemożliwy, biskup udał się do
Polski z postanowieniem oddania się pracy misyjnej wśród pogan. Było to
późną jesienią 996 roku. Otton III wyraził na to zgodę, gdy Czesi przysłali
Wojciechowi ostateczną odpowiedź, że nie godzą się na jego powrót.
Bolesław Chrobry bardzo ucieszył się na wiadomość, że do Polski ma
przybyć biskup Wojciech. Słyszał o nim wiele od jego rodzonego brata,
Sobiebora, któremu wcześniej udzielił schronienia. Król chciał zatrzymać
Wojciecha u siebie jako pośrednika w misjach dyplomatycznych. Kiedy
jednak Wojciech stanowczo odmówił i wyraził chęć pracy wśród pogan,
powstała myśl nawrócenia Wieletów na zachodzie. Z powodu jednak
trwającej tam wówczas wojny ostatecznie urządzono wyprawę misyjną do
Prus. Bolesław Chrobry dał Wojciechowi do osłony 30 wojów. Biskupowi
towarzyszył tylko jego brat, bł. Radzim, i subdiakon Benedykt Bogusza,
który znał język pruski i mógł służyć za tłumacza. Działo się to wczesną
wiosną 997 roku. Wojciechowi przypisuje się ufundowanie pierwszych
klasztorów benedyktyńskich na ziemiach polskich. Za swojego fundatora
uważają Wojciecha opactwa w Międzyrzeczu, Trzemesznie i w Łęczycy
(Tum). Wisłą udał się Wojciech do Gdańska, gdzie przez kilka dni głosił
Ewangelię tamtejszym Pomorzanom. Stąd udał się w dalszą drogę. Aby
nie nadawać swojej misji charakteru wyprawy wojennej, Wojciech oddalił
żołnierzy. Niedługo potem dziki tłum otoczył misjonarzy i zaczął im
złorzeczyć. Jeden z pogan uderzył biskupa wiosłem w plecy, aż mu
brewiarz wypadł z rąk. Kiedy Wojciech zorientował się, że Prusy nie chcą nawrócenia, postanowił zakończyć
misję powrotem do Polski. Prusowie poszli za nim. Miejsca męczeńskiej śmierci nie udało się uczonym dotąd
zidentyfikować. Mogło to być w okolicy Elbląga lub Tękit (Tenkitten).

23 kwietnia 997 roku w piątek o świcie zbrojony tłum
Prusów otoczył trzech misjonarzy: św. Wojciecha, bł. Radzima
i subdiakona Benedykta Boguszę. Ledwie skończyła się
odprawiana przez biskupa Wojciecha Msza św., rzucono się na
nich i związano ich. Zaczęto bić Wojciecha, ubranego jeszcze
w szaty liturgiczne, i zawleczono go na pobliski pagórek. Tam
pogański kapłan zadał mu pierwszy śmiertelny cios. Potem
6 włóczni przebiło mu ciało. Odcięto mu głowę i wbito ją na
żerdź. Przy zwłokach pozostawiono straż. W chwili zgonu
Wojciech miał 41 lat. Po pewnym czasie wypuszczono na
wolność bł. Radzima i kapłana Benedykta ze skierowaną do króla
Polski propozycją oddania ciała św. Wojciecha za odpowiednim
okupem. Król Polski sprowadził je najpierw do Trzemeszna,
a potem uroczyście do Gniezna. Cesarz Otto III na wiadomość o śmierci męczeńskiej przyjaciela natychmiast
zawiadomił o niej papieża z prośbą o kanonizację. Była to pierwsza w dziejach Kościoła kanonizacja, ogłoszona
przez papieża, gdyż dotąd ogłaszali ją biskupi miejscowi. Na żądanie papieża sporządzono najpierw żywot
Wojciecha na podstawie zeznań naocznych świadków: bł. Radzima i Benedykta. W oparciu o ten żywot papież
Sylwester II jeszcze przed rokiem 999 dokonał uroczystego ogłoszenia Wojciecha świętym. Dzień święta
wyznaczył papież zgodnie ze zwyczajem na dzień jego śmierci, czyli na 23 kwietnia. Wtedy także zapadła
decyzja utworzenia w Polsce nowej, niezależnej metropolii w Gnieźnie, której patronem został ogłoszony św.
Wojciech.
W marcu roku 1000 Otto III odbył pielgrzymkę do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Wtedy - podczas
spotkania z Bolesławem Chrobrym - została uroczyście proklamowana metropolia gnieźnieńska z podległymi jej
diecezjami w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu. Otto III opuścił Polskę obdarowany relikwią ramienia św.
Wojciecha.

Jej część umieścił w Akwizgranie, a część na wysepce Tybru w Rzymie, w obu miejscach fundując kościoły pod
wezwaniem św. Wojciecha. Św. Wojciech stał się patronem Kościoła w Polsce. Jego kult szybko ogarnął Węgry,
Czechy oraz kolejne kraje Europy. Wojciech jest jednym z trzech głównych patronów Polski (obok NMP Królowej
Polski i św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika). Jest też patronem archidiecezji gnieźnieńskiej,
gdańskiej, warmińskiej i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz miast, m.in. Gniezna, Trzemeszna, Serocka.
Ku czci św. Wojciecha zostały zrobione słynne drzwi gnieźnieńskie, na których w 18 obrazach-płaskorzeźbach,
wykonanych w brązie, są przedstawione sceny z życia św. Wojciecha. Św. Bruno Bonifacy z Kwerfurtu, również
benedyktyn, biskup i przyszły męczennik, napisał około 1004 r. zachowany do dzisiaj "Żywot św. Wojciecha".
W ikonografii Święty występuje w stroju biskupim, w paliuszu, z pastorałem. Jego atrybuty to także
orzeł, wiosło oraz włócznie, od których zginął.

Karta w przygotowaniu

Dorastając, Augustyn wybrał hedonistyczny
styl życia. Związał się z sektą manicheistyczną i zaczął
wierzyć w naukę przez nią głoszoną. Jego matka, św.
Monika, nie zrażając się trudnościami, modliła się
o nawrócenie syna. Obawiając się o niego, jeździła za nim
do Kartaginy, Rzymu i Mediolanu. Pewien biskup
prorokował: "Matko, jestem pewien, że syn tylu łez musi
powrócić do Boga".
W
wyzwoleniu
z
wiary
w astrologię pomogła Augustynowi rozmowa w 386 r.
z Firminusem, jednym z jego przyjaciół. Ponieważ czytał
dużo dzieł filozoficznych platońskich i neoplatońskich,
przełożonych z greki na łacinę przez Gajusza Mariusza
Wiktoryna, sławnego retora i filozofa, który nawrócił się
w 355 r., Augustyn zaczął studiować Pismo Święte, przede wszystkim listy św. Pawła. Pod koniec sierpnia 386 r.
odwiedził go Pontycjan, wysoki urzędnik cesarski z Afryki - głęboko wierzący katolik. Opowiedział mu o swoich
dwóch współtowarzyszach, którzy w Trewirze wstąpili do zakonu założonego przez św. Antoniego Wielkiego.
Augustyna opanowało silne pragnienie, by uczynić na wzór owych nieuczonych ludzi: "To, co oni mogą, czyż nie
powinieneś móc także i ty?" Augustyn na dobre postanowił porzucić dotychczasowe zajęcie, wypełnił ostatnie
obowiązki profesora retoryki i wyjechał na podalpejską wieś, aby nabrać sił i przygotować się do przyjęcia
chrztu.
Na wsi rozpoczął pisać Soliloquia i inne dialogi o duszy. Ostatecznym powodem do całkowitej
przemiany było pewne wydarzenie. Pewnego dnia, płacząc pod wpływem wewnętrznego wzburzenia, wybiegł
do ogrodu, by w odległym kącie położyć się pod drzewem i się modlić. Wtedy usłyszał z sąsiedniego ogrodu
śpiew dziecka, które powtarzało słowa: "Tolle, lege! - Weź, czytaj!" Augustyn odniósł te słowa do siebie,
odczytując je jako znak Opatrzności Bożej. Powrócił do domu, sięgnął do Listu do Rzymian.

Jego oczy trafiły na przypadkowe słowa: "Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie
w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie
się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom" (Rz 13, 13-14). Doznał przy tym wyzwolenia z przywiązania do seksu,
a w jego sercu zrodziła się chęć zachowania celibatu. Przeżycie to na trwałe zmieniło jego życie. Wkrótce
powiedział o tym swojej matce, która tak długo modliła się o jego nawrócenie. Na początku marca 387 r. wrócił
do Mediolanu, gdzie w Wigilię Wielkanocy przyjął chrzest z rąk biskupa Ambrożego wraz z synem Adeodatem
i przyjacielem Alipiuszem. Rodzina i przyjaciele postanowili wrócić do ojczystej Afryki. Jednakże po przybyciu
do portowej Ostii św. Monika ciężko zachorowała na febrę i zmarła.
Augustyn zawsze uważał swoje nawrócenie za niezasłużony dar Boży. W "Wyznaniach"
ustosunkował się do błędów swej młodości i opisał doświadczenia, które były powodem całkowitej odmiany jego
życia. Zamierzeniem tego dzieła było uwielbienie Boga i podziękowanie Mu za prowadzenie go przez życie.
Święto nawrócenia św. Augustyna powinno być dniem radości i dziękczynienia za to, że Bóg potrafi dla każdego
w mrokach ciemności niewiary i zagubienia zapalić jasne światło wiary, nadziei i miłości.

Marek Roy (1578-1622) jest uznawany za pierwszego męczennika
(protomartyr) Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, a jego imię noszą różne
szkoły, wydawnictwa i stowarzyszenie pomocy misjom, prowadzone przez
zakon kapucynów. Jako wielki czciciel Maryi codziennie odmawiał różaniec,
a każdą sobotę spędzał na postach o chlebie i wodzie.
Urodził się w 1578 r. w Sigmaringen (w Szwabii, Niemcy),
a na chrzcie otrzymał imię Marek. Nazwisko Roy było znane w BadeniiWirtembergii, ponieważ jego ojciec był burmistrzem. Lata nauki we
Fryburgu uwieńczył Marek doktoratem z filozofii, a później - doktoratem
obojga praw. Wiele podróżował po Włoszech, Francji i Hiszpanii. Dzięki
protekcji księcia Hohenzollerna z Sigmaringen, został nadwornym radcą
prawnym, ale zdegustowany obyczajami palestry postanowił wstąpić do
wspólnoty kapucynów. Za namową biskupa Konstancji Roy w 1612 r. przyjął
święcenia kapłańskie, a potem przywdział habit, otrzymując imię zakonne
Fidelis. Dwa lata później podjął studia teologiczne. W kilku klasztorach był
gwardianem, a także prowadził działalność duszpasterską wśród
protestantów.
W 1621 Grzegorz XV powierzył kapucynom organizację misji
w szwajcarskiej Recji, opanowanej przez kalwinizm. Zakon skierował tam
Fidelisa, który jako prefekt - razem z konfratrami - przemierzał całą okolicę,
głosząc kazania i tocząc dysputy. A czynił to skutecznie, bo wielu innowierców, w tym również kilku
przywódców kalwińskich, nawróciło się. Zaniepokojeni fanatycy kalwińscy przygotowali więc zasadzkę:
podstępnie zaprosili go z kazaniem do kościoła w Seewis, próbowali nakłonić do apostazji, a w końcu
zamordowali mieczami i maczugami 24 kwietnia 1622 r. Ciało męczennika spoczęło w katedrze w Chur (Coira,
Szwajcaria).
Beatyfikowany został w 1729 r., a kanonizowany w 1746 r. Jest patronem prawników.
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Jerzy pochodził z Liddy (Azja Mniejsza). Zachowały się o nim
nikłe dane biograficzne, jednak są bardzo liczne i wczesne dowody kultu
Świętego. Jego ojcem miał być Pers - Geroncjusz. Syn miał być uproszony
przez rodziców w późnej ich starości długą modlitwą. Jerzy jako ochotnik
wstąpił do legionów rzymskich. Doszedł do rangi wyższego oficera
(trybuna?). Podczas prześladowań za czasów Dioklecjana jako
chrześcijanin odmówił złożenia ofiary bóstwom rzymskim (305?). Rozdał
wcześniej całą swą majętność ubogim. Poddano go okrutnym i długim
męczarniom - według niektórych tekstów trwały one aż 7 lat. Przybijano
go do krzyża, torturowano na katowskim kole. Umęczono go w Diospolis
na terenie Palestyny.
Okrucieństwo zastosowane wobec św. Jerzego musiało być
wyjątkowe, skoro wśród tak ogromnej liczby męczenników, którzy
wówczas zginęli za wiarę, jemu nadano tytuł Wielkiego Męczennika. Jego
kult na Wschodzie był tak popularny, że zajmował pierwsze miejsce po
Najświętszej Pannie Maryi i św. Michale. W samym Egipcie i na Cyprze
wzniesiono ku jego czci 60 kościołów, a nie było ani jednej świątyni bez
jego wizerunku. W Jerozolimie już w wieku IV istniał kościół, a od wieku
VI również klasztor ku jego czci. Podobny kościół i klasztor powstały
w wieku VI w Jerychu. W Etiopii (Abisynii) do dzisiaj kult jego jest bardzo
żywy. Na Kaukazie cała prowincja otrzymała jego nazwę (Georgia Gruzja). Do kultu i legendy o Świętym przyczyniły się wyprawy krzyżowe, z których jedna stacjonowała pod
Liddą. Za swego patrona uznają go: Anglia, Holandia, Niemcy, Szwecja i Litwa; archidiecezja białostocka
i wileńska oraz diecezja pińska; miasta - między innymi Ferrara i Neapol. Pod wezwaniem św. Jerzego powstało
wiele bractw rycerskich oraz zgromadzeń zakonnych.

Stał się patronem rycerzy, żołnierzy, ludzi mających związek z bronią
i walką - rusznikarzy, zbrojmistrzów, puszkarzy, kawalerzystów, wojsk
pancernych, a także rolników, skautów i harcerzy. Jest orędownikiem
podczas epidemii, zwłaszcza trądu, oraz w chorobach skóry.
W ikonografii Święty ukazywany jest w krótkiej tunice jako rycerz na
koniu zabijający smoka. Jego atrybutami są: anioł z wieńcem laurowym
lub z koroną, baranek, biała chorągiew lub lanca z czerwonym krzyżem,
koń, palma męczeństwa oraz m.in. przedmioty jego męki - gwoździe,
kamień młyński i koło, miecz, smok u stóp, smok zabity.
Smok na obrazach (symbolizujący szatana) pochodzi z podań
o św. Jerzym, prawdopodobnie średniowiecznych. Historię opisał m.in.
Jakub de Voragine OP około roku 1260 w "Złotej legendzie". Na źródle,
którego woda zaopatrywała miasto Silene (prawdopodobnie późniejsza
Cyrena w Libii), smok zrobił swoje gniazdo. Na czas nabierania wody
mieszkańcy musieli wypędzać smoka. Aby potwór ruszył się, musiał
dostać każdego dnia owcę. Kiedy owiec zabrakło, mieszkańcy musieli
oddawać codziennie jedną z dziewcząt. Ofiara była wybierana przez
losowanie. Pewnego razu losowanie wskazało księżniczkę. Monarcha
żebrał o jej życie, jednak bez skutku. Miała już zostać ofiarowana smokowi, gdy na jego drodze pojawił się święty
Jerzy. Stanął twarzą w twarz ze smokiem, przeżegnał się znakiem krzyża, pokonał smoka i uratował księżniczkę.
Wdzięczne miasto porzuciło pogaństwo i przeszło na chrześcijaństwo.
Broń, którą św. Jerzy pokonał smoka, nazwano Ascalon. Na miejscu, gdzie padł smok, król zbudował
kościół pod wezwaniem NMP i św. Jerzego.

Czczony dziś Święty w księgach Nowego Testamentu występuje
pod imieniem Jan. Dzieje Apostolskie (Dz 12, 12) wspominają go jako "Jana
zwanego Markiem". Pochodził z Palestyny. Imienia jego ojca nie znamy.
Zapewne w czasach publicznej działalności Pana Jezusa, jego matka, Maria,
była wdową; pochodziła z Cypru.
Jest bardzo prawdopodobne, że matka Marka była właścicielką
Wieczernika, gdzie Chrystus spożył z Apostołami ostatnią wieczerzę.
"Człowiek niosący dzban wody" (Mk 14, 13) - to prawdopodobnie Marek. Jest
również bardzo możliwe, że matka Marka była także właścicielką ogrodu
Getsemani na Górze Oliwnej. Marek bowiem w swojej Ewangelii podaje
ciekawy szczegół, o którym żaden z Ewangelistów nie wspomina: że w czasie
modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu znalazł się w nim (zapewne w budce czy
też w małym domku, jaki się tam znajdował) pewien młodzieniec. Kiedy
usłyszał krzyki zgrai żydowskiej, obudził się i owinięty jedynie
prześcieradłem, wybiegł na zewnątrz. Kiedy zobaczył, że Jezusa zabierają
oprawcy, zaczął krzyczeć. Wtedy ktoś ze służby świątyni podbiegł do niego,
aby go pochwycić, ale on uciekł, zostawiając prześcieradło w rękach pachołka
(Mk 14, 15).
Marek był uczniem św. Piotra. Prawdopodobnie zaraz po
zesłaniu Ducha Świętego św. Piotr udzielił Markowi chrztu, dlatego nazywa
go swoim synem (1 P 5, 13). Wieczernik służył Apostołom za dom
schronienia po śmierci Chrystusa Pana. Tam właśnie udał się książę
Apostołów zaraz po swoim cudownym uwolnieniu przez anioła z więzienia
(Dz 12, 11-17).

Kiedy w roku 44 św. Paweł i św. Barnaba przybyli do św. Piotra
z jałmużną dla Kościoła w Jerozolimie, znaleźli św. Piotra i św. Jakuba
w Wieczerniku. Barnaba był krewnym Marka. Marek towarzyszył Barnabie
i Pawłowi w podróży do Antiochii, a potem w pierwszej podróży na Cypr.
Kiedy zaś Paweł chciał iść w głąb Małej Azji przez wysokie góry Tauru,
Marek się sprzeciwił, co bardzo rozgniewało Apostoła narodów. Marek nie
czuł się zdolny ponosić trudów tak uciążliwej pieszej wyprawy i dlatego
w roku 49 w Pergo zawrócił (Dz 12, 25; 13, 13).
Kiedy Paweł wybierał się z Barnabą w swą drugą podróż
apostolską, Barnaba chciał zabrać ze sobą Marka, ale Apostoł narodów nie
zgodził się na to. Wtedy Barnaba opuścił Pawła, tak że ten odtąd sam
w towarzystwie św. Łukasza Ewangelisty i innych odbywał swoje
apostolskie podróże. Barnaba i Marek udali się wówczas razem na Cypr. Była
to wyspa rodzinna Barnaby, a może także i Marka (Dz 15, 35-40).
W kilkanaście lat potem, w roku 61, widzimy ponownie Marka przy Pawle
w Rzymie. Pisze o tym sam Apostoł w Liście do Kolosan i do Filemona (Kol
4, 10; Flm 24). Możliwe, że Marek wybierał się wtedy, wysłany przez św.
Pawła, do wspomnianych adresatów, gdyż Apostoł narodów żąda dla niego
gościnnego przyjęcia.
W Liście do Tymoteusza, który pisze z więzienia, Paweł prosi, aby przybył do niego także Marek, jest
mu bowiem "przydatny do posługiwania" (2 Tm 4, 1).
Na tym urywają się wszelkie historyczne wiadomości o św. Marku. Nie wiemy nic pewnego
o dalszych losach jego życia. Według tradycji miał być założycielem gminy chrześcijańskiej w Aleksandrii i jej
pierwszym biskupem. Tam również miał ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Nerona. Inni
przesuwają datę jego śmierci do czasów cesarza Trajana (98-117). Odnośnie męczeństwa św. Marka nie mamy
żadnych danych. Zastanawia to, że o męczeńskiej śmierci Marka nic nie wie św. Hieronim.

Tym większe zastrzeżenie budzi legenda, według której Marek miał głosić Ewangelię w Akwilei, a nawet
w Lorch (Austria).
Największą zasługą św. Marka jest to, że zostawił nam napisany zwięzły opis życia i nauki Pana
Jezusa. Jego Ewangelia miała być wiernym echem katechezy św. Piotra. Marek napisał ją przed rokiem 62,
w którym ukazała się Ewangelia według św. Łukasza. Tekst Markowy mógł więc powstać w latach 50-60. Autor
zaczyna swoją relację od chrztu Pana Jezusa i powołania Piotra na Apostoła. Podaje on jako charakterystyczny
szczegół pobyt Pana Jezusa w domu św. Piotra i uzdrowienie jego teściowej (Mk 1, 29-31).
Święty Marek znał doskonale język aramejski i grecki. Ewangelię swoją pisał nie dla Żydów, gdyż często
tłumaczy słowa aramejskie na język grecki (Mk 5, 4; 14, 36; 15, 22). Tłumaczy również zwyczaje żydowskie (Mk 7,
1-23; 14, 12). Ewangelię swoją pisał zapewne w Rzymie, gdyż przypomina znanych w Rzymie gminie
chrześcijańskiej: Aleksandra i Rufusa (Mk 15, 21) jako pośrednich świadków męki Pańskiej.
Święty Marek jest patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, koszykarzy i szklarzy oraz miast: Bergamo,
Wenecji, a także Albanii. Przyzywany podczas siewów wiosennych oraz w sprawach pogody. W ikonografii św.
Marek ukazywany jest w stroju arcybiskupa, w paliuszu albo jako biskup wschodniego rytu. Trzyma w dłoni
zamkniętą lub otwartą księgę. Symbolizuje go m.in. lew ze skrzydłami - jedno z ewangelicznych zwierząt, lew
u stóp, drzewo figowe, zwój.

Kiedy Jezus został ukrzyżowany, mimo niepokoju, jaki
zapanował w przyrodzie, w sercach tych, którzy ufali Jezusowi,
zapanował pokój. Wielki wewnętrzny pokój, napełniający Maryję, udzielał
się Jej najbliższemu otoczeniu. Ona wiedziała, że ta Ofiara była potrzebna.
Maryja z pełną ufnością poddała się woli Ojca i Syna.
Kult Matki Bożej Dobrej Rady związany jest nierozerwalnie
z obrazem Maryi pod tym samym tytułem, który znajduje się w kościele
augustianów w Genazzano w Umbrii we Włoszech. Pochodzi z pierwszej
połowy XV wieku. Związana z nim jest pewna opowieść. Kiedy
w Genazzano budowano kościół dla Matki Bożej i był on już prawie
ukończony, na ścianie pojawił się wizerunek Maryi z Dzieciątkiem.
Wiadomość o tym szybko się rozeszła. Któregoś dnia przyszli tu dwaj
pielgrzymi z Albanii, którzy w obrazie rozpoznali wizerunek Matki Bożej
Dobrej Rady ze Szkodry, w swojej ojczyźnie.
Już w XV i XVI wieku obraz zasłynął wieloma łaskami, dlatego
w 1682 r. za zgodą papieża Innocentego XI został ukoronowany.
Augustianin o. Andrzej Bacci przyczynił się do rozprzestrzenienia kultu
Matki Bożej Dobrej Rady. Podczas ciężkiej choroby złożył on ślub, że jeżeli
Maryja uzdrowi go, zajmie się rozprzestrzenieniem kopii tego obrazu po całym świecie. Wypełnił swój ślub,
dzięki czemu prawie 70 000 kopii tego obrazu zostało rozwiezionych po całym świecie. W XVIII w. kapituła
generalna Zakonu oo. Augustianów podjęła uchwałę, aby kult Matki Bożej Dobrej Rady jeszcze bardziej
rozszerzać.
Matkę Dobrej Rady można prosić o orędownictwo, zwłaszcza wtedy, gdy stajemy na rozstaju dróg,
gdy musimy podjąć ważne życiowe decyzje. Czcząc Maryję pod tym wezwaniem uznajemy, że może Ona
wyprosić nam dar dobrej rady u Ducha Świętego.

W chwilach zagubienia i w chwilach ważnych decyzji może nam pomóc. "W wątpliwościach myśl o Maryi,
wzywaj Maryi! Jeżeli bowiem o niej myślisz, nigdy nie zejdziesz na manowce" - powtarzał św. Bernard
z Clairvaux (XII w.). Do Maryi można odnieść słowa proroka Izajasza: "I spocznie na niej Duch Pański, duch
mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej" (Iz 11, 2). To samo powiedział do Maryi
Archanioł Gabriel: "Duch Święty zstąpi na Ciebie" (Łk 1, 35).
W innych miejscach Biblia wspomina: "Moja jest rada i stałość, moja - rozwaga" (Prz 8, 14); "Rada jej
rozlewać się będzie jak żywe źródło" (Syr 21, 13); "Słuchaj, synu, przyjmij me zasady, a rady mojej nie odrzucaj"
(Syr 6, 23). Wśród wielu tytułów, jakimi Kościół obdarza Matkę Bożą, ten jest szczególny. Dlatego doczekał się
osobnego wspomnienia, a w zakonach augustiańskich nawet święta.

Klet (Anaklet I) żył w I wieku. Wiadomości o nim są niepewne.
Jedni uważają go za Greka, inni sugerują, że został pomylony z Anicetem,
późniejszym papieżem. Według najstarszego wykazu papieży miał być
drugim z kolei (po Linusie) następcą św. Piotra (79-88/90) - czyli trzecim
papieżem. Za jego pontyfikatu w imperium rzymskim po raz kolejny
rozpoczęto prześladowanie chrześcijan. Tradycja chrześcijańska
zachowana
w
Kościele
przypisuje
Anakletowi
ustanowienie
25 prezbiterów w Rzymie i zbudowanie nagrobka w miejscu pochowania
Piotra. On też miał zapoczątkować zwyczaj rozpoczynania pism
papieskich słowami "Pozdrowienie wam i apostolskie błogosławieństwo".
Został umęczony za cesarza Domicjana. Podawana jest data 26 kwietnia 88
r., chociaż według Ezebiusza z Cezarei (+ 340) miał zginąć w dwunastym
roku panowania Domicjana, czyli około roku 92-93. Jego imię jest
wymieniane w Kanonie Rzymskim.
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Zyta urodziła się w Monsgrati koło miasta Lucca (Toskania, Włochy) około
1218 r. Jej rodzice byli biednymi wieśniakami. Nie zostawili swoim dzieciom żadnego
majątku, bo go nie posiadali, ale za to zapewnili im głęboko religijne wychowanie.
Ponieważ dom nie mógł wyżywić dzieci, Zyta już w dwunastym roku życia musiała iść
na służbę do zamożnej rodziny Fatinellich. Jej pan był nerwowy i surowy wobec
służby. Pani domu była natomiast wiecznie niezadowolona i bardzo wymagająca. Zyta
potrafiła zdobyć się na heroizm, by dać z siebie wszystko, na co ją było tylko stać, gdyż
dom Fatinellich traktowała jako świętą Rodzinę: św. Józefa widziała w swoim panu,
Najświętszą Pannę Maryję - w pani, a ich dzieci jako Pana Jezusa. Tak więc wszystkie
swoje służebne, ciężkie obowiązki kierowała do Jezusa, Maryi i Józefa. Cicha,
sumienna, pracowita, uprzejma, prowadziła życie surowe. Kiedy jeszcze cała służba
spała, Zyta zrywała się przed świtem i cicho, aby nikogo nie budzić, biegła do kościoła
św. Frygidiana (San Frediano), który był tuż przy domu Fatinellich, by wysłuchać
codziennej Mszy świętej i by przyjąć Pana Jezusa w Komunii świętej.
Z biegiem lat swą cichością zdobyła serca domowników. Chlebodawcy oddali w jej ręce
całą administrację i opiekę nad służbą domową. To wywołało niechęć do niej ze strony
służby. Zazdroszczono jej wyróżnienia. Zyta jednak potrafiła tych prostych, często
nieokrzesanych ludzi, pozyskać swoją dobrocią, zatroskaniem o ich potrzeby,
gotowością wyręczenia ich w potrzebie i słodyczą serca.
Większość dni w roku pościła o chlebie i wodzie. Sypiała na gołej ziemi.
Latem i zimą chodziła bez obuwia. Po śmierci znaleziono ją opasaną grubym sznurem,
który wrósł w jej ciało. Była niezwykłej urody, ale napastowana przez mężczyzn umiała okazać odwagę. Napadnięta pewnego dnia przez znanego rozpustnika,
zostawiła mu na twarzy i rękach długo niegojące się rany. Kiedy jeden ze sług pozwalał
sobie wobec niej na bezwstydne żarty, zagroziła, że będzie zmuszona ten dom opuścić
i pójść gdzie indziej.

Gospodarze, nie chcąc stracić tak cennej pomocy w domu, wydalili niepoprawnego zuchwalca.
Zyta wyróżniała się również wrażliwością na niedolę bliźnich. Wszystkie swoje skromne
oszczędności rozdawała potrzebującym. Nikt nie opuścił jej domu głodny. Żywoty Zyty informują, że Pan Bóg
często wynagradzał jej miłosierdzie cudami. Zapisano je przy zastosowaniu formalności notarialnych. Zyta była
obdarzona także darem kontemplacji i ekstaz.
Zmarła po krótkiej chorobie 27 kwietnia 1272 r., po 42 latach służby w jednym domu. Jej pogrzeb stał
się prawdziwą manifestacją. Uważana za Świętą, została pochowana nie na wspólnym cmentarzu, ale w kościele
św. Frediana w Lucca, do którego tak często chodziła. Pan Bóg potwierdził jej świętość cudami. Na początku XIV
wieku Dante Alighieri umieścił wizerunek świętej w Boskiej komedii. W roku 1652 w czasie procesu
kanonizacyjnego znaleziono jej ciało nienaruszone rozkładem. Do katalogu świętych wpisał ją uroczyście papież
Innocenty XII w roku 1696. Papież Pius XI ogłosił ją patronką miasta Lucca i służby domowej (1935). Jest czczona
także jako patronka ubogich dziewcząt, gospodyń domowych, lokajów, służących, kelnerów, piekarzy
i samotnych kobiet. Wzywana w przypadku zgubienia kluczy.
W ikonografii św. Zyta przedstawiana jest z dzbanem, w którym woda przemieniła się w cudowny
sposób w wino. Bywa ukazywana w fartuchu pełnym kwiatów, w które zamienił się chleb niesiony ubogim. Jej
atrybutem są: klucze, chleb, dzban, lilia.

Luchezjusz i jego żona Buonadonna są jednymi z pierwszych
franciszkanów świeckich. Habity tercjarskie osobiście wręczył im św.
Franciszek z Asyżu. Chociaż niektórzy historycy podważają tę tezę, na
pewno są oni pierwszymi tercjarzami franciszkańskimi, którzy dostąpili
chwały ołtarzy.
Luchezjusz urodził się w Gaggiano, we Włoszech, w 1181 r.,
był więc niemal rówieśnikiem św. Franciszka z Asyżu (1182-1226).
Podobnie jak on, w młodości zajmował się kupiectwem i marzył
o karierze rycerskiej. Zamieszkał jednak w Poggibonsi i tutaj ożenił się
z Buonadonną. Według przekazów, początkowo małżonkowie byli
bardzo skąpi. W 1212 r. przeżyli nawrócenie. Pozbyli się wszystkich
zgromadzonych bogactw, przeznaczając je na jałmużnę dla ubogich,
a swój dom przekształcili w szpital.
W 1221 r. przez Poggibonsi przechodził św. Franciszek
z Asyżu. Małżonkowie spotkali się z nim. Poprosili go wówczas, aby
przyjął Luchezjusza do zakonu franciszkańskiego, a Buonadonnę - do
zakonu klarysek. Jednak św. Franciszek uznał, że aby być w zakonie, nie
powinni nadal być małżeństwem. Między innymi sytuacja tej pary
spowodowała utworzenie zakonu dla ludzi świeckich, a Luchezjusz i Buonadonna prawdopodobnie zostali jego
pierwszymi członkami. Św. Franciszek nałożył na nich popielate habity pokutne oraz zakonne sznury.
Św. Franciszek napisał dla franciszkanów świeckich regułę, którą w 1223 roku zatwierdził papież Honoriusz III.
Po spotkaniu z Biedaczyną z Asyżu, tercjarskie małżeństwo zamieszkało w niewielkim domu, przy
którym było pole. Luchezjusz sam je uprawiał, a produkty rolne przekazywał biednym. Pomagał chorym,
zdarzało się, że przynosił trędowatych do szpitala św. Jana, który istnieje do dzisiaj. W 1260 r. Luchezjusz
i Buonadonna zarazili się jakąś chorobą zakaźną od pielęgnowanych przez siebie chorych i 28 kwietnia zmarli.

Biografowie opisują niecodzienne wydarzenie z ich pogrzebu, w czasie którego padał ulewny deszcz.
Jednakże żadna kropla nie spadła na trumny ani na zgromadzonych ludzi. Przy ich grobie miały miejsce
cudowne uzdrowienia. Papież Innocenty XII w roku 1694 potwierdził rytuał liturgiczny ku czci błogosławionych
Luchezjusza i Buonadonny. Ich kult zatwierdził papież Pius VI w XVIII w.

Joanna Beretta Molla była przedostatnim, dwunastym
dzieckiem Alberta i Marii. Urodziła się w Magencie, niedaleko
Mediolanu, w 1922 r. Dom, w którym rosła, pełen był miłości i wiary.
Dzieci razem z matką codziennie modliły się i chodziły na Mszę św.
W 1942 r. rozpoczęła studia medyczne. Niestety również w tym roku,
jedno po drugim, w odstępie zaledwie czterech miesięcy umarli jej
rodzice. Żywa wiara i zaufanie Bogu nie pozwoliły na pogrążenie się
w rozpaczy osieroconemu rodzeństwu. Studiując, Joanna podjęła
intensywną pracę w szeregach Akcji Katolickiej i Stowarzyszeniu
Wincentego a Paulo. Głosiła katechezy dla dziewcząt. Z zachowanych do
dziś jej notatek z tego okresu przebija ogromna dojrzałość wiary
i odpowiedzialność za każde słowo. Jej siostra i dwóch braci wybrało
drogę zakonnego powołania. Joanna też miała taki zamiar, ale stan
zdrowia jej na to nie pozwalał. Chciała zostać misjonarką.
Po uzyskaniu dyplomu z medycyny i chirurgii w 1949 r. na
Uniwersytecie w Pawii, otworzyła klinikę medyczną w Mesero (koło
Magenty). W kolejnym roku zrobiła specjalizację z pediatrii na
uniwersytecie w Mediolanie, gdzie później prowadziła swoją praktykę
lekarską.
W 1951 r. po raz pierwszy przypadkowo spotkała inżyniera Piotra Mollę. Następne spotkanie
nastąpiło trzy lata później. Od tego czasu byli już nierozłączni. Kochali się bardzo, byli sobą zauroczeni.
Wiedzieli, że chcą być ze sobą na zawsze. Snuli plany założenia rodziny otwartej na Boga i Jemu uległej. Na
dziesięć dni przed ślubem Joanna pisała do Piotra: "Chciałabym, aby nasza nowa rodzina mogła się stać jakby
wieczernikiem zjednoczonym wokół Jezusa".

24 września 1955 r. Joanna i Piotr wzięli ślub. Byli ludźmi pracowitymi, ale pogodnymi
i szczęśliwymi. Cechowała ich rzetelność i uczciwość. Starali się spędzać razem jak najwięcej czasu. Chodzili po
górach, jeździli na nartach, lubili koncerty i przedstawienia teatralne. Joanna interesowała się modą, przeglądała
nowe żurnale. Była elegancką i zadbaną kobietą. Umiała prowadzić samochód, co w tamtych czasach nie było
częste wśród kobiet. Państwo Molla chcieli mieć dużo dzieci. Rok po ślubie, w 1956 r., urodził się Pierluigi.
W 1957 r. przyszła na świat Maria Zita, a dwa lata później - Laura. W 1962 r. miało urodzić się kolejne dziecko.
We wrześniu 1961 r., pod koniec drugiego miesiąca ciąży, okazało się, że w macicy Joanny rozwinął się włókniak,
który zagrażał rozwijającemu się płodowi i życiu matki. Mimo wskazań medycznych do przerwania ciąży,
Joanna zdecydowała się donosić ją do końca. Wiedziała, zwłaszcza jako lekarz, że stan jest poważny. Zdawała
sobie sprawę z grożącego niebezpieczeństwa. Od początku stanowczo domagała się ratowania życia dziecka za
wszelką cenę. Operacja usunięcia włókniaka udała się, dziecko mogło rosnąć bez przeszkód, ale stan zdrowia
matki pogorszył się. Był to trudny czas dla całej rodziny. Mimo gorących modlitw o ocalenie matki i dziecka, Bóg
zdecydował inaczej. 20 kwietnia 1962 r., w Wielki Piątek, Joanna przyjechała do szpitala. Nazajutrz rano urodziła
zdrową, piękną córeczkę, ale sama znalazła się w agonii. Tydzień później - 28 kwietnia 1962 r. zmarła. Oddała
swoje życie za dziecko, by mogło się bezpiecznie urodzić. Miała niecałe 40 lat. Przez siedem lat była mężatką.
Pozostawiła męża i czworo małych dzieci. Mąż, rodzina, przyjaciele, ale też pacjenci, którym służyła, zapamiętali
ją jako dobrą i delikatną kobietę.
Mąż po jej śmierci powiedział: "Aby zrozumieć jej decyzję, trzeba pamiętać o jej głębokim
przeświadczeniu - jako matki i jako lekarza - że dziecko, które w sobie nosiła, było istotą, która miała takie same
prawa, jak pozostałe dzieci, chociaż od jego poczęcia upłynęły zaledwie dwa miesiące".
Jan Paweł II beatyfikował Joannę podczas Światowego Roku Rodziny 24 kwietnia 1994 r.,
a kanonizował ją dziesięć lat później - 16 maja 2004 r. Na uroczystej Mszy św. byli obecni m.in. mąż Joanny
i najmłodsza córka - Joanna Emanuela. Relikwie św. Joanny Molla znajdują się w wielu kościołach na całym
świecie. W Polsce są też w wielu parafiach, bo święta ta cieszy się u nas dużym kultem.

Ludwik pochodził ze starego francuskiego rodu. Urodził się
31 stycznia 1673 r. w Montfort-la-Cane (obecnie Montfort-sur-Meu
w Bretanii, Francja) jako drugi z osiemnaściorga dzieci adwokata Jana
Chrzciciela Grignon i Joanny Robert, córki urzędnika miejskiego. Rodzina
była bardzo pobożna. Jego dwóch braci zostało kapłanami, jeden
dominikaninem, a dwie siostry wstąpiły do klasztoru. Po ukończeniu
miejscowej szkoły Ludwik pobierał naukę w kolegium jezuitów w Rennes
(1685-1693). Potem udał się do Paryża, gdzie u sulpicjanów studiował
teologię (1693-1700). W liście do swojego przełożonego nakreślił taki
program swojego działania: "Odczuwam wielkie pragnienie umiłowania
Pana naszego i Jego świętej Matki. Chciałbym jako prosty i ubogi kapłan
uczyć biednych wieśniaków i zachęcać grzeszników do nabożeństwa do
Świętej Dziewicy".
Po przyjęciu święceń kapłańskich (5 czerwca 1700 r.) pracował
jako kapelan szpitala w Poitiers (1701-1703). W listopadzie 1700 r. wstąpił
do tercjarzy dominikańskich, prosząc o zgodę nie tylko na naukę
odmawiania różańca, ale i na zakładanie bractw różańcowych. Założył
z Marią Ludwiką Trichet zgromadzenie żeńskie pod wezwaniem Bożej
Mądrości dla pielęgnowania chorych.
Następnie z woli przełożonych został misjonarzem. Wędrował od wioski do wioski, od miasteczka do miasteczka
i głosił Boże słowo. Natrafił jednak niespodziewanie na opór miejscowych duszpasterzy, którzy widzieli
w misjonarzu intruza, który wchodzi w ich kompetencje. Udał się więc do Rzymu i u papieża Klemensa XI
wyprosił sobie przywilej głoszenia kazań w całej Francji.

Zwalczał szczególnie szerzący się jansenizm, w którym widział głównego wroga pobożności
chrześcijańskiej (przedstawiciele tego ruchu zaprzeczali wolnej woli uważając, że bez specjalnej łaski Bożej
człowiek nie jest w stanie zachować przykazań; ograniczali też możliwość przystępowania do Komunii św.).
W czasie swoich wędrówek wygłosił św. Ludwik około 200 rekolekcji i misji. Każda misja trwała do 5 tygodni:
uczył religijnych śpiewów, zapisywał wiernych do bractw: Różańca świętego, Pokutników, 44 Dziewic, Milicji
św. Michała i Przyjaciół krzyża. Aby swojemu słowu nadać skuteczność, podejmował w intencji nawrócenia
grzeszników wiele pokut, co tym więcej wzruszało i kruszyło serca.
Ludwik miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. Oddał się Jej w "niewolę miłości" i na wyłączną
własność. W Jej ręce złożył nawet wszystkie swoje zasługi, modlitwy, posty, uczynki pokutne, prace apostolskie,
całą swoją osobę. Napisał Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Matki Najświętszej, w którym szeroko rozwinął
i uzasadnił korzyści, jakie daje to całkowite oddanie się Maryi. Zostawił także regulaminy wspomnianych
wcześniej bractw, które zakładał, oraz teksty pobożnych pieśni, które ułożył. Zostawił wreszcie kilka traktatów
teologicznych i ascetycznych, z których najciekawszy to traktat Miłość Jezusa - odwieczna Mądrość.
Zbyt intensywna apostolska praca wyczerpała siły Świętego. Pożegnał ziemię dla nieba 28 kwietnia 1716 roku,
mając zaledwie 43 lata. Pozostawił po sobie dwa zakony: "Towarzystwo Maryi" i "Zgromadzenie Córek Mądrości
(Bożej)". Jako cel wyznaczył swoim synom i córkom duchowym nauczanie ubogiej młodzieży, nawiedzanie
i doglądanie chorych w szpitalach, przytułkach i domach prywatnych, oraz służenie pomocą wszystkim, którzy
się do nich o nią zwrócą. Akt oddania siebie Maryi podejmowali później papieże, teologowie, m.in. św. Pius X,
Benedykt XV i Pius XI, Stefan kardynał Wyszyński oraz Jan Paweł II, który w swoim herbie umieścił zawierzenie
Bogurodzicy: "Totus Tuus" - "Cały Twój". On też w uroczystym akcie powierzył NMP Kościół i świat.
Ludwika beatyfikował w roku 1888 papież Leon XIII, a kanonizował w roku 1947 papież Pius XII. Relikwie św.
Ludwika znajdują się w kościele w St. Lament-sur-Serve, gdzie zmarł.
Dzieła św. Ludwika Marii Grignon de Montfort zostały początkowo zapomniane, ale odkryte na
nowo w XIX w. - do dziś są wydawane.

Piotr Alojzy Maria Chanel, przyszły kapłan i pierwszy męczennik
Oceanii, urodził się 12 lipca 1803 r. w Cuet, nieopodal Belley we Francji.
Inteligencja i niezwykła pobożność zwróciły na niego uwagę
miejscowego księdza, ojca Trompier, który zajął się jego podstawową
edukacją. W seminarium diecezjalnym w Bourg Piotr zdobył serce
i szacunek zarówno studentów, jak i profesorów.
Po przyjęciu święceń w 1827 r. otrzymał zaniedbaną parafię
pod Paryżem; w ciągu zaledwie trzech lat zdołał ją ożywić
i uporządkować. Jednak przez cały czas nie opuszczała go myśl o pracy
misyjnej; w roku 1831 wstąpił do nowo utworzonego zgromadzenia
marystów (Towarzystwa Maryjnego, Societe de Marie), którzy
zajmowali się misjami w kraju i za granicą. W roku 1836 złożył śluby
zakonne. Wbrew swojej woli został mianowany wykładowcą
w seminarium w Balley; przez następne pięć lat gorliwie wypełniał
swoje obowiązki.
W roku 1836 polecono zgromadzeniu nawracać Nowe
Hebrydy; ku swej radości Piotr został przełożonym małej grupy
misjonarzy. Podróż trwała dziesięć miesięcy. Po przybyciu na miejsce
przeznaczenia grupa rozdzieliła się. Piotr udał się na wyspę Futuna;
towarzyszył mu tylko jeden brat i człowiek świecki, Anglik nazwiskiem
Tomasz Boog. Początkowo przyjęto ich życzliwie; miejscowy władca
Niuliki niedawno zniósł kanibalizm.
Kiedy misjonarze opanowali język i zyskali zaufanie
tubylców, władca przeraził się. Zdał sobie sprawę, że przyjęcie
chrześcijaństwa prędzej czy później musi doprowadzić do zniesienia jego przywilejów jako najwyższego kapłana
i władcy ludu.

Kiedy więc nawet jego syn wyraził chęć przyjęcia chrztu, władca wysłał siepaczy, by ucięli misjonarzowi głowę.
W ten sposób, 28 kwietnia 1841 roku, w trzy lata po przybyciu, Piotr Chanel został pochwycony i zabity przez
tych, których chciał zbawić. Jego śmierć przyspieszyła tylko dzieło chrystianizacji wyspy: w ciągu pięciu miesięcy
wszyscy tubylcy zostali nawróceni.
Beatyfikacji sługi Bożego dokonał papież Leon XIII w roku 1889, a kanonizował go papież Pius XII
w roku 1954, ogłaszając równocześnie pierwszego męczennika Oceanii patronem tego obszaru. Dla podkreślenia
powszechności Kościoła Chrystusowego papież Paweł VI w ostatniej reformie liturgicznego kalendarza (1969)
wspomnienie św. Piotra Chanel rozciągnął na cały Kościół, a jego imię wprowadził także do Litanii do
Wszystkich Świętych.

Katarzyna miała wielu wrogów. Uważano za rzecz
niespotykaną, by kobieta mogła tak odważnie przemawiać do kapłanów,
biskupów, a nawet do papieży w imieniu Chrystusa, ogłaszać się
publicznie Jego posłanką. Pod naciskiem opinii wezwano ją przeto przed
trybunał inkwizycji do Florencji. Przewód sądowy, kościelny, odbył się
w klasztorze dominikanów przy kościele S. Maria Novella. Było to
w samą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 21 maja 1374 roku.
Katarzyna miała jednak przy sobie nie tylko oskarżycieli, ale również
obrońców. Sąd inkwizycyjny nie dopatrzył się żadnej herezji ani błędu,
tak w jej wypowiedziach, jak też w jej pismach.
Zaledwie Katarzyna wróciła do Sieny, miasto nawiedziła
dżuma. Katarzyna oddała się posłudze zarażonym z heroicznym
oddaniem. W nagrodę za to 1 kwietnia 1375 roku otrzymała od Chrystusa
stygmaty (jednak nie w postaci ran, lecz krwawych promieni).
Podczas licznych konfliktów na terenie Italii i w samym Kościele była
orędowniczką pokoju i mediatorem. Domagała się od kolejnych papieży
(najpierw od bł. Urbana V, a potem od Grzegorza XI) powrotu
z Awinionu do Rzymu. Wobec nieskuteczności wysyłanych listów udała
się do Awinionu, by skłonić Grzegorza XI do zamieszkania w Wiecznym
Mieście.
Kiedy papież zdecydował się powrócić, jej pośrednictwu przypisywano to ważne wydarzenie. Po śmierci papieża
Grzegorza XI kardynałowie wybrali arcybiskupa z Bari, który przybrał sobie imię Urbana VI (1378-1389).
Ten jednak swoją surowością zraził sobie kardynałów, dlatego część z nich zbuntowała się i wybrała antypapieża
w osobie Klemensa VII (1378-1394).

Kościół został podzielony. Kilka lat później, w 1409 r., miał pojawić się
jeszcze drugi antypapież, co wywołało prawdziwy chaos. Rozłam trwał 39 lat. Kiedy
wysiłki Katarzyny nie dały rezultatu, gdyż antypapież nie chciał ustąpić, Katarzyna
robiła wszystko, by jak najwięcej zwolenników skupić koło osoby prawowitego
papieża. Nawoływała do modlitw w jego intencji. Popierała też usilnie reformy, jakie
Urban VI wprowadził. Na jego życzenie udała się do Rzymu, by tam pracować dla
dobra Kościoła. Wielu mężczyznom i kobietom, pochodzącym z różnych warstw
społecznych, pomogła wejść na drogę cnoty lub osiągnąć pokój.
Umarła z wyczerpania 29 kwietnia 1380 r. w Rzymie w wieku 33 lat.
Pozostawiła po sobie trzy dzieła, które zawierają jej naukę: "Dialog o Bożej
Opatrzności", "Listy" oraz "Modlitwy". Jej kult rozpoczął się zaraz po jej śmierci. Nikt
już nie wątpił, że była wybranką Bożą i niewiastą opatrznościową dla Kościoła. Pan
Bóg wsławił też jej grób wielu cudami. Już w roku 1383 bł. Rajmund z Kapui,
ówczesny generał dominikanów, za zezwoleniem Stolicy Apostolskiej przeniósł jej
ciało do kaplicy kościoła dominikanów S. Maria della Minerva w Rzymie
i wybudował dla niej okazały grobowiec. Jemu zawdzięczamy obszerny "Żywot
świętej Katarzyny ze Sieny", wydany również po polsku. Bł. Rajmund napisał go na
podstawie osobistych kontaktów ze św. Katarzyną (był jej spowiednikiem
i przewodnikiem duchowym) oraz korzystając ze świadectwa innych bliskich jej
osób, z którymi przeprowadził wiele rozmów. Pius II 26 czerwca 1461 roku
w bazylice św. Piotra dokonał uroczystej kanonizacji sługi Bożej. W nagrodę za
poniesione trudy w obronie Kościoła Pius IX w roku 1866 ogłosił św. Katarzynę
drugą, po św. Piotrze, patronką Rzymu. W roku 1939 papież Pius XII proklamował
św. Katarzynę ze Sieny drugą, obok św. Franciszka z Asyżu, patronką Italii, a Paweł
VI w 1970 roku ogłosił ją doktorem Kościoła. Papież Jan Paweł II ogłosił ją w 1999
roku współpatronką Europy. J

Jest także patronką Sieny oraz pielęgniarek, strażników, strażaków.
W ikonografii Święta przedstawiana jest w habicie dominikanki, w koronie cierniowej, z krzyżem
w dłoniach, z różańcem. Niekiedy trzyma tiarę. Ukazywana jest także z Dzieciątkiem Jezus, które podaje jej
pierścień - znak mistycznych zaślubin, których dostąpiła. Jej atrybutami są także: czaszka, diabeł u stóp,
krucyfiks, lilia, serce.

Teresa przyszła na świat w Tours (Francja) 28 października
1599 r. w rodzinie piekarza Florenta Guyarta i Jeanne Michelet. Zgodnie
z wolą rodziców, mając 17 lat wyszła za mąż za Claude Martina,
właściciela przędzalni jedwabiu. Dwa lata po ślubie zmarł jej mąż,
zostawiając ją z kilkutygodniowym synem. Mimo propozycji
powtórnego małżeństwa, postanowiła pozostać wdową. 24 marca 1620
roku doświadczenie mistyczne wprowadziło ją w świat, którego
wspaniałości nie podejrzewała. Weszła na drogę, która doprowadziła ją
aż do najgłębszej zażyłości z Bogiem Trójjedynym, którego wymagania
czystości zażądają od niej bolesnych wyrzeczeń. W kilka lat później, 10letniego syna - późniejszego benedyktyna - oddała pod opiekę siostrze,
a sama wstąpiła do urszulanek. Następnie w 1639 r. wyjechała do
Quebecu, gdzie podjęła pracę misyjną. Nauczyła się języka Irokezów,
pracowała wśród Indian. Napisała dla nich słowniki i katechizmy.
Nazwano ją "Teresą Nowej Francji". Była mistyczką. Pozostało po niej
ponad 12 tysięcy listów, które są jednymi ze świadectw życia kolonii
francuskiej w XVII w. na Nowej Ziemi.
Zmarła 30 kwietnia 1672 r. Pochowana została w założonym przez nią klasztorze. Jan Paweł II ogłosił
ją 22 czerwca 1980 r. błogosławioną. Jest patronką urszulanek i Kanady. Biografię napisał jej syn, Klaudiusz,
asystent przełożonego generalnego benedyktynów.

Karta w przygotowaniu

Kartka w przygotowaniu

Józef urodził się 3 maja 1786 r. w miasteczku Bra w Piemoncie,
gdzie znajduję się cudowny obraz Matki Bożej "Od Kwiatów". Był
najstarszym z dwunaściorga dzieci poborcy podatkowego Józefa Antoniego
i Benedetty Chiarotti. Dzieciństwo przeżyło tylko sześcioro dzieci,
z których troje zostało kapłanami. Józef od najmłodszych lat wyróżniał się
wyczuleniem na potrzeby bliźnich. Miał zaledwie 5 lat, kiedy pewnego
dnia wziął do ręki laskę, mierzył nią swój dom rodzinny i mówił: "Gdy
będę duży, cały dom zapełnię biednymi, chorymi".
W seminarium duchownym miał początkowo pewne trudności,
ale pilną pracą doszedł do tego, że studia ukończył ze stopniem celującym.
Równocześnie pracował intensywnie nad swoim charakterem. Choć miał
wybuchowy temperament, usilną pracą doszedł do niezwykłej łagodności.
Był lubiany przez kolegów za poczucie humoru.
Święcenia kapłańskie otrzymał w Turynie 8 czerwca 1811 roku.
Powierzono mu obowiązki wikariusza w rodzinnym mieście Bra, a potem
w pobliskim Corneliano d'Alba. Stąd przeznaczony został na studia
uniwersyteckie do Turynu, które po dwóch latach uwieńczył doktoratem
(maj 1816). Powrócił do Bra, ale po dwóch dalszych latach został
mianowany kanonikiem kościoła Bożego Ciała w Turynie (1818). Bazylika
została wystawiona w roku 1453 na pamiątkę cudu. Złodziej wykradł
z jednego z kościołów Turynu wraz z naczyniami Najświętszy Sakrament.
Złożył go do worka i umieścił go na mule. Ten klęknął i mimo bicia nie
ruszył ani kroku naprzód. Złodziej zmuszony został w ten sposób pozostawić Najświętszy Sakrament i szybko
ratował się ucieczką. Jako proboszcz Józef z całym zapałem zabrał się do pracy duszpasterskiej. Ze szczególnym
jednak zapałem oddawał się posłudze ubogim i chorym.

W pewnym momencie trafił do jego rąk żywot św. Wincentego a Paulo. Niedługo potem, 2 września 1827 r. był
świadkiem śmierci młodej kobiety w szóstym miesiącu ciąży, chorej na gruźlicę. Odmówiono jej przyjęcia do
miejskiego szpitala, by nie zaraziła innych. Umieszczono ją więc w nędznym baraku. Tam na ręku Józefa umarła,
zostawiając męża i troje drobnych dzieci. Józef postanowił zakupić domek dla chorych i opuszczonych tuż przy
kościele Bożego Ciała. Już 17 stycznia 1828 roku dom został otwarty. Zaczęli napływać chorzy i bezdomni tak
prędko, że trzeba było kupić nowe zabudowania. Do obsługi chorych zgłosiła się pewna młoda wdowa, Maria
Nasi Pullini. Józef zgromadził równocześnie zastęp szlachetnych dziewcząt, które także zaofiarowały mu swoją
pomoc. Z nich to powstało później pierwsze zgromadzenie sióstr. Wybuchła jednak zaraza cholery. Wtedy
zakazano Józefowi gromadzić chorych w mieście, w obawie, by nie roznieśli epidemii. Józef wynajął wówczas
szopę na polach Borgo Dora (obecnie część dzielnicy Aurora w Turynie) i tam się przeniósł. Niedługo zakupił
drugi domek i tak z czasem powstał ogromny szpital pod nazwą "Mały Domek Bożej Opatrzności". Za program
obrał sobie św. Cottolengo słowa św. Pawła Apostoła: "Miłość Chrystusowa przynagla nas" (2 Kor 5, 14).
Miłosierny kapłan zaufał Opatrzności i nie zawiódł się. Kiedy 27 kwietnia 1832 r. przeniósł się na
Borgo Dora, miał ze sobą kilku chorych. Rychło wszakże zaczęła napływać do niego wszelka nędza ludzka:
niewidomi, głuchoniemi, paralitycy, epileptycy itp. Dla każdej z tych chorób i kalectw przeznaczył osobny dom,
który nazywał rodziną. Powtarzał za św. Wincentym, że wszyscy kalecy, ułomni i biedni są jego panami. Dbając
o zdrowie powierzonych sobie przez Opatrzność nieszczęśliwych, tym większą miłością i troską otaczał ich
potrzeby duchowe. I stała się rzecz zdumiewająca: kapłan, który nie miał przy sobie grosza, wystawił całe
pawilony i dawał opiekę setkom potrzebujących. Codziennie nadjeżdżały powozy i wozy z darami i prowiantem.
Dla poszczególnych grup-rodzin Święty założył szereg zgromadzeń zakonnych żeńskich i jedno męskie. Matkę
Bożą nazywał patronką i opiekunką swoich dzieł. Za swoje najważniejsze osiągnięcie św. Józef Benedykt uważał
założenie pięciu żeńskich klasztorów kontemplacyjnych i jednego eremu, gdzie zakonnice i pustelnicy
nieustannie modlili się za podopiecznych księdza Cottolengo i dobroczyńców dzieła.
Święty miał przedziwny dar mobilizowania do współpracy ludzi dobrej woli: kapłanów do duchowej
obsługi chorych, wiernych do składania danin, chorych do modlitwy za dobrodziejów. Z czasem w Borgo Dora
powstało miasteczko.

Utrudzony zbożną pracą Józef pożegnał ziemię dla nieba 30 kwietnia 1842 roku w Cheri (Piemont)
w domu swojego brata, także księdza. W ostatnich dniach swojego pobytu na ziemi, wśród cierpień
spowodowanych tyfusem, powtarzał: "Brzydką jest ziemia, piękne jest niebo! Matko moja, Maryjo! Mamo moja,
Maryjo!" Przed samym zaś zgonem słyszano powtarzane przez niego słowa psalmu: "Ucieszyłem się, gdy mi
powiedziano: pójdziemy do domu Pana" (Ps 122, 1).
Aktu jego beatyfikacji dokonał papież Benedykt XV w roku 1917. Do chwały świętych wyniósł Józefa
Cottolengo papież Pius XI w roku świętym, 1933. Ciało jego spoczywa w kryształowej trumnie w bocznej kaplicy
kościoła szpitalnego w Borgo Dora. Mnóstwo darów wotywnych dokoła ołtarza świadczy o tym, że proszący nie
odchodzą stąd zawiedzeni. Święty Józef Benedykt Cottolengo jest patronem potrzebujących, chorych,
opuszczonych.
W ikonografii przedstawiany w sutannie, często wśród biednych lub chorych. Jego atrybutem jest:
stuła, krzyż.
Dziś w "Małym Domku Opatrzności" przebywa kilka tysięcy ludzi chorych, potrzebujących opieki
i troski drugiego człowieka. Szpital ten utrzymuje się z dobroci ludzi, którzy wspierają to dzieło. Obecnie jest ono
największym kompleksem dzieł miłosierdzia na całym świecie, jest miastem ludzi chorych. W tym mieście
posługę pełnią różne zakony żeńskie i męskie.
Dzieło św. Józefa Benedykta Cottolengo wywarło wpływ na innych znanych świętych pochodzących
z tej części Włoch: Jana Bosko i Alojzego Orione. Ks. Orione nazywał swoje domy i ośrodki dla chorych, które
zajmowały się kalekami, upośledzonymi fizycznie i psychicznie "małymi Cottolengami". Uważał św. Józefa
Benedykta za patrona swojego Zgromadzenia i dzieł, które tworzył z myślą o chorych.
Postacie tych trzech świętych (księży Cottolengo, Bosko i Orione) wymienił papież Benedykt XVI w swojej
pierwszej encyklice "Deus caritas est".

Antonio Ghislieri zwany Aleksandrinus urodził się 17 stycznia
1504 r. w Bosco Marengo, w Piemoncie (Włochy). Drogowskazem jego
całego życia była najdoskonalsza pobożność chrześcijańska. Rodziców nie
było stać na kształcenie syna. Dlatego Antonio zajmował się wypasem
owiec. W wieku 14 lat dzięki pomocy jednego z sąsiadów dostał się na
studia do konwentu dominikanów. Mając zaledwie piętnaście lat, w 1520
r., przywdział habit dominikański. Otrzymał zakonne imię Michał. W 1521
r. złożył śluby. W zakonie stał się wzorem doskonałości religijnej. Studia
teologiczne odbywał kolejno w Bolonii i w Genui. Święcenia kapłańskie
otrzymał w 1528 roku, gdy miał 24 lata. Po uzyskaniu tytułu lektora
teologii wykładał w klasztorach w Vigevano, w Soncino i w Alba. Praca ta
zajęła mu szesnaście lat; prócz tego pełnił w zakonie inne ważne funkcje.
Wielokrotnie wybierano go na przeora, ponieważ wyróżniał się
szlachetnymi obyczajami i prowadził surowe życie.
Dla zażegnania szerzących się herezji papież Paweł III w roku 1542 wyznaczył w każdej diecezji inkwizytorów
rzymskich. Ojciec Michał musiał wyróżniać się niezwykłą gorliwością, skoro został wyznaczony na wikariusza
inkwizytora papieskiego na Padwę. Niedługo potem został mianowany inkwizytorem Pawii, a w roku 1546 - na
diecezję Como i Bergamo. Wreszcie na propozycję kardynała Piotra Carafy papież mianował o. Michała
inkwizytorem na okręg rzymski (1551). W roku 1555 na tron papieski wstąpił kard. Piotr Carafa pod imieniem
Pawła IV. Jako zwolennik generalnych reform w Kościele w roku 1556 zaprosił o. Michała do Rzymu dla
przeprowadzenia reform w kurii rzymskiej. W tymże roku Paweł IV mianował o. Michała biskupem Nepi i Sutri.
W roku zaś 1557 wyniósł go do godności kardynała. Wreszcie w roku 1558 powierzył mu urząd naczelnego
inkwizytora na cały Kościół powszechny.

Pomimo tylu tak zaszczytnych godności kardynał Michał
Ghislieri wyróżniał się nadal niezwykłą prostotą i stylem życia. Po
pewnym czasie jednak naraził się papieżowi. Paweł IV był bowiem
zwolennikiem rządów twardych i na punkcie prawowierności był
nieubłagany. Polecił inkwizytorom, by wobec podejrzanych o sprzyjanie
nowinkom byli bezwzględni. Nie można się temu dziwić, gdyż głoszone
błędy znajdowały wielu zwolenników także wśród hierarchii kościelnej.
Kardynał Ghislieri był natomiast zwolennikiem taktyki przekonywania,
upominania i jak najłagodniejszych kar. Dzięki temu uwolnił od
podejrzenia o herezję kardynała Morone i uwolnił z więzienia
arcybiskupa Toledo, Bartłomieja Carranza, podejrzanego również
o sprzyjanie herezji. Na wiadomość o tym, surowy papież wypominał
kard. Ghislieri, że przez swą zbytnią łagodność rozzuchwala
błędnowierców. Doszło do tego, że wyrzucał mu wprost, że jest
niegodnym kardynalskiej purpury, groził mu nawet uwięzieniem
w Zamku Anioła (1559).
Następca Pawła IV, Pius IV zwolnił kard. Ghislieri z urzędu
naczelnego inkwizytora i przeniósł go z Rzymu na biskupstwo Mondovi
w Piemoncie (1560). Okazało się, że także do jego diecezji dotarły
"nowinki" heretyckie. Gorliwy biskup starał się wszelkimi sposobami pozyskać odpadłych od Kościoła. Unikał
przy tym środków represyjnych. 9 grudnia 1565 roku zmarł papież Pius IV. Kardynałowie, na wniosek św. Karola
Boromeusza, 7 stycznia 1566 roku wybrali jego następcą kardynała Ghislieri. Nowy papież przybrał sobie imię
Piusa V. Koronacja odbyła się 17 stycznia, w sam dzień urodzin papieża. Miał on wtedy 62 lata.
Pius V od razu przystąpił do wprowadzania w życie uchwał zakończonego 3 lata wcześniej Soboru
Trydenckiego. Zwracał baczną uwagę, by do godności i urzędów kościelnych dopuszczać tylko najgodniejszych.
Odrzucał stanowczo względy rodzinne, dyplomatyczne czy też polityczne.

Przeprowadził do końca reformę w kurii rzymskiej: w Datarii, Sygnaturze, w Kamerze i w Kancelarii Papieskiej.
Zaprowadził także ład w poszczególnych kongregacjach rzymskich i wprowadził kongregacje nowe, jak na
przykład kongregację interpretacji uchwał Soboru Trydenckiego i kongregację indeksu. Wprowadził zakaz
opuszczania na dłuższy czas przez biskupów diecezji i parafii przez proboszczów. Nakazał biskupom odbywanie
regularnych wizytacji parafii. Dla podniesienia studiów i poziomu moralnego kleru państwa watykańskiego
nakazał, by klerycy odbywali studia w Kolegium Rzymskim, które zostało powierzone jezuitom. Nalegał
niemniej stanowczo, by każda diecezja miała seminarium dla swoich kleryków. Wyznaczył wizytatorów
apostolskich, którzy mieli dopilnować, aby uchwały Soboru były przeprowadzone we wszystkich krajach.
Jednym z pierwszych posunięć nowego papieża było uzupełnienie kolegium kardynalskiego o ludzi prawych
i całkowicie oddanych sprawie Kościoła.
W swoich wysiłkach dla przeprowadzenia reformy nie pominął papież także zakonów. Kiedy
humiliaci nie chcieli poddać się zarządzeniom papieskim, zostali zniesieni dekretem w 1571 roku.
Dla pozyskania prawosławnych Greków Pius V wyniósł do godności doktorów Kościoła czterech przedstawicieli
Kościoła wschodniego: św. Bazylego, św. Grzegorza z Nazjanu, św. Grzegorza z Nyssy i św. Jana Złotoustego.
Wprowadził też ich imiona do liturgii łacińskiej na wzór czterech wielkich doktorów w Kościele zachodnim,
którymi byli: św. Ambroży, św. Hieronim, św. Augustyn i św. Grzegorz I Wielki. Do grona doktorów, czyli
nauczycieli Kościoła, dołączył w 1567 r. także swojego współbrata zakonnego, św. Tomasza z Akwinu (z tytułem
Doktora Anielskiego) i zarządził wydanie drukiem jego dzieł, a także wprowadził je do programów
seminaryjnych.
Katechezie katolickiej przysłużył się przez zainicjowanie i ogłoszenie Katechizmu Rzymskiego (1566),
który miał być dla proboszczów podstawą do wykładu wiary. Zasługą Piusa V była także reforma brewiarza
(1568) i mszału (1570). Dla ujednolicenia liturgii łacińskiej papież zniósł zbyt daleko idące na tym polu przywileje
liturgii partykularnych kościołów czy też zakonów. Inkwizytorom nakazał stosować wielką roztropność i umiar.
Wystąpił stanowczo przeciwko inkwizycji hiszpańskiej, która nie miała nic wspólnego z obroną wiary, a służyła
wyłącznie celom politycznym króla Filipa II.

Tak wszechstronnie zaplanowana i konsekwentnie przeprowadzona reforma Kościoła zaczęła bardzo szybko
wydawać błogosławione owoce religijnego odrodzenia.
Papież starał się zaprowadzić ład także w państwie kościelnym. Raz w miesiącu osobiście
przyjmował zażalenia na wyroki sądów i urzędników papieskich i rozstrzygał je na korzyść poszkodowanych.
Dwa razy w tygodniu przyjmował skargi ubogich. W owym czasie rozwinął się bardzo w państwie kościelnym
bandytyzm. Święty ścigał przestępców z całą surowością, aż zaprowadził wreszcie upragniony spokój. Wystawił
wiele szkół, szpitali i przytułków. Uzdrowił administrację w państwie kościelnym i rozkładał sprawiedliwie
podatki. Cenił bardzo modlitwę różańcową i propagował ją wsród duchowieństwa i ludu. W 1569 r. specjalnym
dokumentem nadał różańcowi formę, która przetrwała aż do naszych czasów.
Za jego pontyfikatu cesarz Jan Austriacki odniósł pod Lepanto słynne zwycięstwo nad Turkami
podczas jednej z najkrwawszych bitew morskich. Zjednoczona flota chrześcijańska odniosła 7 października 1571
roku druzgocące zwycięstwo. Z 250 galer tureckich 60 zostało zatopionych lub dostało się do niewoli. Z armii
tureckiej, liczącej 75 000 doborowego żołnierza 27 000 zatonęło, a 5000 dostało się do niewoli. Straty
chrześcijańskie wyniosły: 12 zatopionych galer i 8000 zabitych. Na wieść o zbliżającej się wojnie papież,
dominikanin i wielki czciciel Matki Bożej, rozpoczął żarliwe odmawianie modlitwy różańcowej w intencji
powstrzymania islamizacji Starego Kontynentu. Po zwycięstwie przypisał je wstawiennictwu Najświętszej Marii
Panny Różańcowej i ustanowił w tym dniu jej święto (początkowo obchodzone tylko w kościołach, przy których
były Bractwa Różańcowe).
W rok po tym zwycięstwie ciężko zachorował na nerki. Zaopatrzony ostatnimi sakramentami
świętymi, ubrany w habit dominikański modlił się: "Panie, powiększaj moje cierpienia, ale z nimi powiększaj
cierpliwość". Zmarł 1 maja 1572 roku w wieku 68 lat. Zaraz po śmierci otoczyła go cześć ludu. Na ołtarze wyniósł
go w chwale błogosławionych dopiero papież Klemens X w roku 1672. Kanonizował go zaś papież Klemens XI
22 maja 1712 r. Jego ciało spoczywa w Rzymie, w bazylice Santa Maria Maggiore. Jest patronem Kongregacji
Nauki Wiary. Pontyfikat Piusa V to początek białej sutanny papieży. Zaczerpnięty z dominikańskiego habitu
kolor sutanny do dziś używany jest przez biskupów Rzymu.

