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Dokumenty o św. Ottonie są bardzo bliskie czasom jego działalności - a przez
to wiarygodne. Jego żywot opisał bowiem w kilkanaście lat po śmierci Ottona mnich
benedyktyński z opactwa w Prüfening, które założył św. Otton. Mamy ponadto jeszcze
Żywot św. Ottona, skreślony przez Ebona, i Dialog o życiu św. Ottona, napisany przez
Heborda. Obaj byli niemal współcześni Ottonowi. Otton urodził się ok. 1060 r. w Szwabii,
w rodzinie szlacheckiej. Do Polski przybył jako kleryk w orszaku opata Henryka
z Würzburga, który został później arcybiskupem gnieźnieńskim. W Polsce Otton
przebywał dłuższy czas, zapoznał się tu dobrze z językiem i miejscowymi obyczajami.
Prowadził szkołę w Gnieźnie. W młodym wieku był kapelanem na dworze księcia
Władysława Hermana (1079-1102). Przybył tam, aby pertraktować w sprawie małżeństwa
księcia polskiego z Judytą Salijską, siostrą cesarza Henryka IV. Był już wtedy kapłanem
i wpływową osobą (1088). Został też kapelanem księżnej.
Po pewnym czasie powrócił jednak do Niemiec. Został kanclerzem Henryka IV.
Cesarz powierzył mu wykończenie katedry Najświętszej Maryi Panny w Spirze (niem.
Speyer, jedno z najstarszych miast niemieckich, leżące nad Renem w pobliżu Karlsruhe).
W grudniu 1102 roku Otton został mianowany biskupem Bambergu. 1 lutego 1103 r. mimo
ciężkiej zimy Otton wszedł do swego miasta boso i w szacie pokutnej, co wywarło duże
wrażenie na wiernych. Musiał się wyróżniać wśród biskupów niemieckich dużym taktem
i zmysłem politycznym, skoro jemu właśnie powierzono bardzo delikatną misję pokojową
między Henrykiem IV a papieżem Paschalisem II (1105). Dla zatwierdzenia swojej nominacji Otton udał się do
Anagni we Włoszech, gdzie z rąk papieża otrzymał sakrę biskupią (1106). Na sejmie niemieckim w Würzburgu
Otton został ponownie delegowany do Rzymu dla załatwienia spornych spraw między Henrykiem V a papieżem
Kalikstem II (1121). W dużej mierze także zasługą Ottona było doprowadzenie do tzw. konkordatu wormackiego
(1122). Na jego mocy cesarz zrzekł się inwestytury przez wręczanie oznak władzy biskupiej, pierścienia
i pastorału, a Kościołowi zostawił wolny wybór. Jednak w Niemczech wybór biskupa miał się odtąd odbywać
w obecności cesarza. Biskupi elekci mieli w Niemczech otrzymywać regalia w postaci berła przed konsekracją,
poza Niemcami w cesarstwie - wkrótce po konsekracji.

Jako biskup Otton okazał się dobrym organizatorem diecezji. Zachował jedność z papieżem w czasie
jego sporu z cesarzem. Czuwał nad wolnością Kościoła w swojej diecezji. Troszczył się o reformę kleru i o karność
w klasztorach. Założył tak wiele nowych fundacji, że zasłużył sobie na przydomek "ojca zakonów". Założył
bowiem 15 dużych i 6 mniejszych klasztorów. Popierał gorliwie i wspomagał cystersów i norbertanów
(premonstratensów). Jednak największym jego dziełem było nawrócenie Pomorza.
W porozumieniu ze Stolicą Apostolską, na zaproszenie władcy polskiego, Bolesława Krzywoustego,
Otton przybył do Polski wraz z 20 kapłanami. Do pomocy wziął także ludzi świeckich. Właśnie wtedy Bolesław
Krzywousty pokonał księcia Pomorzan, Warcisława, i rozciągnął swoje panowanie po Bałtyk, Szczecin i wyspę
Wolin. W układach pokojowych uzyskał od księcia zobowiązanie, że przyjmie on wraz ze swoim narodem
chrześcijaństwo. Bolesław najpierw wysłał na Pomorze Bernarda Hiszpana (1122). Jego misja zakończyła się
jednak fiaskiem. Książę zaprosił zatem biskupa Ottona, którego znał dobrze z lat młodzieńczych. Otton w 1124 r.
przybył zatem do Gniezna, aby nawiedzić grób św. Wojciecha. Powitał go uroczyście - jako przedstawiciela
papieża - metropolita gnieźnieński z duchowieństwem i ludem. Św. Wojciecha obrano za patrona wyprawy.
Pobyt Ottona w Gnieźnie trwał trzy tygodnie. Bolesław ze swej strony zaopatrzył go w odpowiednią świtę
wojskową (60 rycerzy) pod wodzą kasztelana Pawła z Sanoka oraz w konieczne środki misyjne. Pod koniec maja
1124 r. Otton wyruszył na Pomorze. Szli przez Ujście do Stargardu, gdzie nastąpiło spotkanie z księciem
Szczecina, Warcisławem. Przybył on wraz ze swoją małżonką. Przyjął chrzest z bratem Raciborem i możnymi.
Tym razem ludność pomorska, zachęcona przez Bolesława przyrzeczeniem ulg w daninach, okazała się
sposobniejsza do przyjęcia chrześcijaństwa.
Jako pierwszą miejscowość, w której Otton głosił Ewangelię, wymienia się Pyrzyce, gdzie miał
powstać kościół pod wezwaniem św. Maurycego. Stamtąd biskup udał się do rezydencji księcia Warcisława - do
Kamienia Pomorskiego. Następnie przyszła kolej na Szczecin i inne miasta. Gorzej powiodło się w Wolinie. Omal
nie doszło do krwawego starcia. Otton został tam pobity i był zmuszony ratować się w nocy ucieczką. Jednakże
dzięki interwencji księcia Warcisława mógł powrócić i dalej udzielać mieszkańcom chrztu. Chrzest przyjęły
nadto: Kołobrzeg, Białogard, Kamień, Kłodno, Lubin, Pyrzyce i Niekładz. W każdej z miejscowości zbudowano
kościół i osadzono kapłanów. W Szczecinie i Wolinie ufundowano kościoły pod wezwaniem św. Wojciecha. Misja
Ottona trwała osiem miesięcy. W lutym 1125 r. powrócił Otton przez Uznam, Wolin, Kamień, Kłodno, Kołobrzeg,
Białogard i Ujście do Gniezna, aby omówić wyniki wyprawy, ocenić je, obmyśleć dalsze plany i przedstawić
Bolesławowi konkretne życzenia Pomorzan.

Teraz mógł powrócić do swojej diecezji, witany tam tryumfalnie jako apostoł Pomorza. W ciągu ośmiu miesięcy
ochrzcił 22 000 Pomorzan.
W 1125 roku umarł Henryk V, a na tron wstąpił Lotar z Supplinburga. W 1127 roku Lotar urządził
wyprawę zbrojną na Pomorze, które było lennem polskim. Warcisław przeszedł na stronę cesarza. W odpowiedzi
na zbrojny napad Warcisława na Wielkopolskę i złamaną umowę, Bolesław Krzywousty ruszył z wojskiem na
Pomorze. Wtedy Warcisław uprosił Ottona o pośrednictwo. Dzięki wielkiemu taktowi Ottonowi udało się
najpierw pogodzić Warcisława ze Szczecinem i Wolinem, a potem z księciem Polski. Warcisław w roku 1128 udał
się do Gniezna w towarzystwie Ottona, złożył hołd Bolesławowi i uznał zwierzchnictwo arcybiskupów
gnieźnieńskich. Otton wyruszył na Pomorze przez Merserburg i Magdeburg. Na wiecu w Uznaniu zdobył pełny
posłuch, potem w Szczecinie, w Dyminie, Wołogoszczy, Chochowie, Wolinie i w Kamieniu. Założył 14 ośrodków
duszpastersko-misyjnych, wyposażył je w sprzęt liturgiczny, stworzył zręby organizacji kościelnej. Po drugiej
wyprawie Otton wrócił ponownie do Gniezna, gdzie zatrzymał się siedem dni. Postanowił także założyć
biskupstwo w Wolinie. Do jego założenia doszło jednak dopiero w dziewięć lat potem. Zostało ono założone
ostatecznie dopiero w roku 1140.
Otton zmarł w Bambergu 30 czerwca 1139 r. Pochowano go w opactwie na Górze św. Michała pod
Bambergiem. W 50 lat potem, w roku 1189, kanonizował go papież Klemens III (1187-1191). Książę Pomorza Bogusław I, syn Warcisława, złożył znaczną ofiarę na świece na grób biskupa Ottona. Był to piękny symbol
wdzięczności za światło Ewangelii, jakie przyniósł na Pomorze św. Otton. Św. Otton jest patronem archidiecezji
szczecińsko-kamieńskiej i Pomorza.
W ikonografii św. Otton przedstawiany jest w stroju biskupa, czasami ma paliusz.

Teobald (znany także jako Tybald, Dypold lub Thiebaut) urodził się
ok. 1017 r. w Provins (Szampania), w rodzinie hrabiowskiej. Pomimo takiego
pochodzenia nie podjął służby rycerskiej. Ze swoim przyjacielem Walterem udał
się najpierw do klasztoru Saint-Remi w Reims, potem do Pettingen,
w Luksemburgu, gdzie na swe życie zarabiał jako murarz i parobek. Stamtąd
wyruszył razem z Walterem na pielgrzymkę do Santiago, potem do Rzymu.
Chcieli się także udać do Ziemi Świętej, ale w czasie pobytu we włoskim
Salanigo Teobald na skutek praktykowanych umartwień zapadł na zdrowiu.
Biskup Vicenzy, zorientowawszy się w jego wiedzy i cnocie, wyświęcił go
wówczas na kapłana. Został następnie u kamedułów mnichem-eremitą.
W pobliżu jako eremitka osiadła potem także jego matka.Teobald zmarł
w Salanigo 30 czerwca 1066 r. Pochowano go najpierw w katedrze w Vicenza,
potem w opactwie w Vangadizza. Brat Arnulf, który był opatem w Sens, także
uzyskał dla swego klasztoru jego relikwie. Kanonizował Teobalda w 1073 r.
papież Aleksander II. Potem czczono go jako patrona węglarzy, dzięki czemu
stał się również patronem karbonariuszy.
W ikonografii przedstawiano go rozmaicie: jako kapłana, rycerza lub
pustelnika, zazwyczaj z sokołem.

W Kodniu nad Bugiem (północno-wschodnia część województwa
lubelskiego) znajduje się sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej,
Matki jedności. Opiekują się nim obecnie misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej.
W głównym ołtarzu kościoła znajduje się cudowny obraz Matki Bożej, który
według tradycji został namalowany w VI w. przez św. Augustyna z Canterbury
na prośbę papieża Grzegorza I jako kopia rzeźby Matki Bożej, która znajdowała
się w jego prywatnej kaplicy. Papież postanowił podarować rzeźbę Leanderowi,
arcybiskupowi Sewilli, który umieścił ją w sanktuarium w Guadalupe
w Hiszpanii. Obraz natomiast pozostał w papieskiej kaplicy aż do czasów
papieża Urbana VIII, gdy w 1630 roku miał go wykraść z Rzymu książę Mikołaj
Sapieha, zwany Pobożnym. Skradziony obraz umieścił w kościele św. Anny
w Kodniu, gdzie znajduje się do dziś.
Te informacje nie znajdują jednak potwierdzenia w źródłach
historycznych. Obraz został prawdopodobnie zakupiony w Hiszpanii przez
Mikołaja Sapiehę podczas pielgrzymki. Wskazuje na to styl, typowy dla
malarstwa hiszpańskiego XVII w.
Obraz został ukoronowany 15 sierpnia 1723 roku przez biskupa
łuckiego Stefana Rupniewskiego jako trzeci z kolei obraz Matki Bożej na prawie
papieskim na ziemiach Rzeczypospolitej (po obrazie Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Trockiej).
W kwietniu 1875 r. kościół w Kodniu trafił w ręce prawosławnych, co sprawiło, że od sierpnia 1875 do września
1927 r. obraz znajdował się na Jasnej Górze, skąd przez Warszawę wrócił w dniach 3-4 września 1927 r. do
Kodnia. W 1973 roku Paweł VI nadał świątyni w Kodniu tytuł bazyliki mniejszej. Rocznie pielgrzymuje tutaj
ponad 200 tys. pielgrzymów.

W bazylice Matki Bożej Bolesnej w Licheniu wierni otaczają
szczególnym kultem obraz Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej
Polski. Jest on olejną kopią wizerunku Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej,
namalowaną na modrzewiowej desce powleczonej kredą o wymiarach 15,5 x
9,5 cm. Ukazuje górną część postaci Maryi, z głową zwróconą w lewo
i pochyloną ku dołowi. Jej głowa okryta jest spływającą na ramiona szatą,
błyszczącą złotem, ozdobioną ornamentami roślinno-kwiatowymi
i wysadzaną rozetami z kamieni jubilerskich. Po obu stronach brzegi szaty
zostały przyozdobione symbolami Męki Pańskiej. Po prawej stronie znajdują
się: gwoździe, ciernie, krzyż, włócznia, gąbka, naczynie do umycia rąk, ręka,
bicze, kości do gry, baranek paschalny. Po lewej stronie widnieje: podobizna
na chuście Weroniki, kogut, drabina i kielich. Szyję Maryi zdobi pięć
sznurów pereł. Na piersiach znajduje się orzeł w koronie, ze znakiem lub
kamieniem. Nad głową Maryi dwaj zwróceni ku sobie aniołowie,
podtrzymujący złotą koronę oprawną w klejnoty, a nad nią kula
z ozdobnym krzyżem. Zarówno ten motyw, jak i płaszczyzna obrazu jest
koloru ciemnozielonego. Współcześnie właściwy blat obrazu jest
wpuszczony w otwór wyżłobiony w większej desce o wymiarach 16x25 cm,
przez co powiększono pierwotne wymiary obrazu.
Cała postać Maryi została osłonięta purpurą (inaczej niż to było na początku), spoza której widoczna jest jedynie
twarz Maryi. Wizerunek przyozdobiony jest złotą sukienką, dwiema koronami, dwoma aniołami oraz
dwudziestoma gwiazdkami. Pod postacią Madonny widnieje wstęga z napisem: "Królowo Polski, udziel pokoju
dniom naszym!"

Obraz został koronowany przez kard. Stefana Wyszyńskiego
w dniu 15 sierpnia 1967 r. W sanktuarium licheńskim, którym opiekują się
księża marianie, w 1999 r. modlił się św. Jan Paweł II. Dokonał wówczas
poświęcenia nowego kościoła. Zachęcał wówczas: "Zgromadzeni na tej (...)
modlitwie w licheńskim sanktuarium, u stóp Bolesnej naszej Matki,
błagajmy Ją wszyscy - biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i ludzie
świeccy - aby wstawiała się za nami u swego Syna, wypraszając nam wiarę
żywą, która z ziarna gorczycy staje się drzewem życia Bożego. Wiarę, która
każdego dnia karmi się modlitwą, umacnia sakramentami świętymi
i czerpie z bogactwa Ewangelii Chrystusowej; wiarę mocną, która nie lęka
się żadnych trudności, ani cierpień czy niepowodzeń, bo oparta jest na
przekonaniu, że «dla Boga nie ma nic niemożliwego» (por. Łk 1, 37); wiarę
dojrzałą, bez zastrzeżeń, która współdziała z Kościołem świętym
w autentycznym budowaniu mistycznego Ciała Chrystusa".

Tuchów jest położony 17 km na południowy wschód od
Tarnowa, wśród przepięknie zalesionych pagórków. W głównym ołtarzu
tamtejszej świątyni "króluje" Matka Boża Tuchowska - Pani Tarnowskiej
Ziemi. Cudowny obraz, malowany farbami olejnymi na kredowym
podkładzie bukowej deski o wymiarach 59x44 cm, pochodzi z XVI wieku.
Przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na lewej ręce. Twarz Maryi
jest niezwykle piękna. Duże, piękne oczy patrzą w zamyśleniu, jakby w głąb
duszy człowieka. Ciemne włosy spadają swobodnie na ramiona. W prawej
ręce trzyma różyczkę. Boskie Dziecię wznosi lewą rękę, jakby do
błogosławieństwa, prawą podejmuje krzyż umieszczony na ziemskim
globie.
Pierwsze wzmianki o pielgrzymkach do Tuchowa pochodzą
z XVI wieku. W 1641 r. cuda zostały potwierdzone powagą Kościoła, co
przyczyniło się do ożywienia kultu. Na miejscu drewnianego kościółka
stanęła w 1683 r. obecna murowana świątynia. Pierwszymi opiekunami
sanktuarium byli benedyktyni. Po ich kasacie przez pewien czas (1820-1843)
byli tu jezuici. Od 1893 r. pracują tutaj redemptoryści. To oni rozbudowali
kościół i klasztor, doprowadzając też do aktu koronacji, którego dokonał
biskup tarnowski Leon Wałęga w dniu 2 października 1904 roku.
Tuchów jest uznawany za główne sanktuarium diecezji tarnowskiej; przybywają tu jednak pielgrzymi również
z dalszych stron. Poza tradycyjnymi nabożeństwami odpustowymi organizuje się wiele uroczystości specjalnych
i okolicznościowych, głównie dla młodzieży. Bardzo uroczyście obchodzi się rocznicę koronacji.

Bernardyn urodził się w Carpi koło Ferrary 1 grudnia 1530 r. Po
studiach podstawowych udał się na medycynę do Modeny i do Bolonii. Potem
rozpoczął naukę prawa, zdobywając doktorat z prawa rzymskiego
i cywilnego (1556). Dzięki protekcji kardynała Krzysztofa Madruzzo,
Bernardyn został burmistrzem Felizzano, a potem Cassine. Był równocześnie
osobistym doradcą namiestnika Neapolu.
W Neapolu zetknął się z jezuitami. Pewnej nocy zjawiła mu się
Matka Boża z Dzieciątkiem na ręku i poleciła mu, by wstąpił do tej rodziny
zakonnej. Złożył więc prośbę o przyjęcie na ręce bezpośredniego następcy św.
Ignacego Loyoli, Jakuba Layneza, i w 1564 r. został przyjęty. Miał wtedy
34 lata. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1567. Musiał wyróżniać się
niezwykłą świętością, skoro przełożeni powierzyli mu urząd mistrza
nowicjatu i ojca duchownego młodych adeptów zakonu. Wolny czas
Bernardyn poświęcał pracy kaznodziejskiej i rychło zasłynął na tym polu.
W roku 1571 św. Franciszek Borgiasz, następca Layneza, pozwolił
Bernardynowi złożyć śluby uroczyste, do których dopuszcza się tylko
wypróbowanych ojców zakonu. W roku 1574 przełożeni wysłali Bernardyna
do miasta Lecce, położonego na południowym cyplu Apulii, dla otwarcia tam
nowej placówki. Pozostał już tam do końca życia, przez 42 lata, w charakterze
rektora, kaznodziei i spowiednika. Jako pierwszy rektor jezuickiej placówki
w Lecce, Bernardyn zdobył sobie serca mieszkańców niezwykłą gorliwością kapłańską na ambonie
i w konfesjonale, ofiarną posługą najuboższym i osobistą ascezą życia. Jego penitentami byli dosłownie wszyscy:
od miejscowego biskupa i duchowieństwa po ostatniego rybaka. To dawało mu możność moralnego
oddziaływania nie tylko na miasto, ale i na całą okolicę. Szedł wszędzie, gdzie tylko zaistniała potrzeba
materialna i duchowa. Zasłużył tym sobie na przydomek "ojca miasta".

Bernardyn wyróżniał się pokorą. Mimo że znał medycynę i miał podwójny doktorat, mimo
zajmowanych stanowisk, prosił generała Towarzystwa Jezusowego o przyjęcie go nie na kapłana, ale na
zwykłego brata. Kapłaństwo przyjął jedynie z posłuszeństwa. Nawiedzały go tłumy interesantów w swoich
potrzebach. Umiał zawsze zachować spokój i opanowanie nawet wobec natrętów. Miał dar pozyskiwania sobie
ludzi. Bóg obdarzył go także darem wysokiej kontemplacji, ekstaz i proroctwa. Kilka razy cieszył się obecnością
Najświętszej Maryi Panny, a pod koniec życia miał szczęście otrzymać na swe ręce samego Chrystusa z rąk Matki
Bożej, podobnie jak pół wieku wcześniej św. Stanisław Kostka.
Pod koniec życia Bernardyn bardzo cierpiał. Trzy lata przed śmiercią utracił wzrok. Zmarł 2 lipca
1616 r. Do chwały błogosławionych wyniósł go papież Leon XIII w 1895 roku, a do chwały świętych papież Pius
XII w 1947 roku. Jego relikwie można oglądać w Lecce, w kościele jezuitów. Święty leży w kryształowej trumnie,
usytuowanej po lewej stronie od głównego ołtarza. Św. Bernardyn jest patronem miast Lecce i Carpi.
W ikonografii przedstawiany jest z Dziecięciem Jezus na rękach, które miał otrzymać od Matki Bożej
podczas jednej ze swoich ekstaz.

Teksty ewangeliczne w siedmiu miejscach poświęcają Tomaszowi
Apostołowi łącznie 13 wierszy. Z innych ksiąg Pisma świętego, jedynie Dzieje
Apostolskie wspominają o nim jeden raz. Tomasz, zwany także Didymos (tzn.
bliźniak), należał do ścisłego grona Dwunastu Apostołów. Ewangelie
wspominają go, kiedy jest gotów pójść z Jezusem na śmierć (J 11, 16);
w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy (J 14, 5); osiem dni po
zmartwychwstaniu, kiedy ze sceptycyzmem wkłada rękę w bok Jezusa (J 20,
19-29); nad Jeziorem Genezaret, gdy jest świadkiem cudownego połowu ryb
po zmartwychwstaniu Jezusa (J 21, 2). Osobą św. Tomasza Apostoła
wyjątkowo zainteresowała się tradycja chrześcijańska. Pisze o nim wiele
Euzebiusz z Cezarei, pierwszy historyk Kościoła, Rufin z Akwilei,
św. Grzegorz z Nazjanzu, św. Ambroży, św. Hieronim i św. Paulin z Noli.
Według ich relacji św. Tomasz miał głosić Ewangelię najpierw Partom (obecny
Iran), a następnie w Indiach, gdzie miał ponieść śmierć męczeńską
w Calamina w 67 r. Piszą o tym wspomniani wyżej autorzy. Tak też podaje
Martyrologium Rzymskie. Jako miejsce pochówku podawany jest Mailapur
(przedmieście dzisiejszego Madrasu). Jednak już w III wieku jego relikwie
przeniesiono do Edessy, potem na wyspę Chips, a w roku 1258 do Ortony
w Italii.
O zainteresowaniu osobą św. Tomasza Apostoła świadczą także
liczne apokryfy: Historia Abgara, Apokalipsa Tomasza, Dzieje Tomasza i Ewangelia
Tomasza. Pierwszy apokryf znamy jedynie z relacji Euzebiusza (+ ok. 340). Apokalipsa św. Tomasza, zwana także
Listem Pana naszego Jezusa Chrystusa do Tomasza lub Słowami Zbawiciela do Tomasza opisuje koniec świata.
Ciekawsza jest Ewangelia św. Tomasza. Na jej treść składają się logia, czyli słowa Chrystusa. Zdań tych jest 114.
Według Euzebiusza zbiór ten miał posiadać biskup św. Papiasz (+ ok. 130) i miał nawet do nich napisać
komentarz. Część tych słów odkryto w roku 1897 i 1903 w Egipcie w Oxyrhynchos. Od tej "ewangelii" należy
odróżnić jeszcze jedną, zupełnie inną, także przypisywaną św. Tomaszowi.

Zawiera ona opis życia lat dziecięcych Pana Jezusa. Stąd właśnie wzięły
się średniowieczne legendy o ptaszkach, klejonych z gliny i ożywianych
przez Pana Jezusa w zabawie z rówieśnikami itp. Interesujący
i oryginalny jest ostatni wymieniony wyżej apokryf - Dzieje Tomasza.
Powstał on dopiero w wieku IV/V. Opisuje on podróż św. Tomasza do
Indii w roli architekta na zaproszenie tamtejszego króla Gondafora.
Zamiast jednak budować pałac królewski, św. Tomasz głosił Ewangelię,
a pieniądze przeznaczone na budowę pałacu wydawał na ubogich. Na
skutek jego nauk i cudów nawrócił się król i jego rodzina.
Katolickie Indie czczą św. Tomasza jako swojego Apostoła.
Około roku 52 po Chrystusie miał on wylądować na zachodnim
wybrzeżu Malabaru i założyć tam siedem kościołów. Kiedy w roku 1517
Portugalczycy wylądowali w Mylapore, miano im pokazać grób
Apostoła. Pamięć o Apostole zachowali tamtejsi chrześcijanie
nestoriańscy. W Indiach jest również najgłośniejsze sanktuarium św. Tomasza Apostoła. Znajduje się ono na
miejscu, gdzie według miejscowej tradycji Tomasz miał ponieść śmierć męczeńską. Miejsce to ma różne nazwy:
Calamina (najczęściej spotykana), Thomas Mount (Góra Św. Tomasza), Madras, Maabar i Meliapore. Wszystkie te
nazwy oznaczają jedną miejscowość: "Górę Św. Tomasza", położoną na jednym z przedmieść Madrasu.
Św. Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, Urbino, Parmy, Rygi, Zamościa; architektów,
budowniczych, cieśli, geodetów, kamieniarzy, murarzy, stolarzy, małżeństw i teologów.

W ikonografii św. Tomasz przedstawiany jest jako młodzieniec (do
XIII w. na Zachodzie, do XVIII w. na Wschodzie), później jako starszy mężczyzna
w tunice i płaszczu. W prezentacji ikonograficznej powraca wątek "niewiernego"
Tomasza. Atrybutami Świętego są: kątownica, kielich, księga, miecz, serce,
włócznia, którą go przeszyto, zwój.

Diecezja krakowska należy do najstarszych w Polsce: została
erygowana w roku 1000 przez papieża Sylwestra II. Do XVI wieku Kraków,
stolica diecezji, był także stolicą Polski (od roku 1040 do roku 1596,
z niewielkimi przerwami) - i drugim (po Gnieźnie) ośrodkiem kościelnym
w Polsce. W ciągu wieków, wskutek rozmaitych perturbacji historycznych,
diecezja krakowska należała do metropolii gnieźnieńskiej, potem lwowskiej,
w końcu - do warszawskiej. W 1880 r. przeszła pod bezpośrednie
zwierzchnictwo Stolicy Apostolskiej.
W 1925 r. diecezja została podniesiona do rangi archidiecezji,
a Kraków stał się stolicą metropolii kościelnej. Kiedy w marcu 1992 r. papież
św. Jan Paweł II przeprowadził reformę struktur administracyjnych
w polskim Kościele, metropolia krakowska zmieniła swoje granice. Obecnie
należą do niej - oprócz archidiecezji krakowskiej - także diecezje bielskożywiecka, kielecka i tarnowska.
Patronami archidiecezji krakowskiej są św. Stanisław, biskup
i męczennik, którego relikwie znajdują się w bazylice metropolitalnej na
Wawelu, a także św. Jan Kanty, św. Kazimierz i św. Jacek Odrowąż. Na
terenie 5730 km kwadratowych, jakie zajmuje archidiecezja, mieszka ponad
1,6 mln osób; w 440 parafiach podzielonych na 44 dekanaty pracuje ponad
2000 księży (diecezjalnych i zakonnych łącznie). Obecnie metropolitą krakowskim jest ks. kard. Stanisław
Dziwisz. W posłudze duszpasterskiej wspierają go biskupi pomocniczy: bp Jan Szkodoń, bp Jan Zając, bp Damian
Muskus OFM i bp Grzegorz Ryś oraz biskup senior, kard. Franciszek Macharski. Na terenie archidiecezji mieszka
ponadto biskup senior Tadeusz Pieronek. Katedra metropolity krakowskiego mieści się w bazylice na Wawelu.
Pierwsza świątynia katedralna powstała w tym miejscu w pierwszej połowie XI wieku. Skomplikowane losy
(rozbudowy, remonty, pożar, odbudowa) sprawiły, że dzisiejsza świątynia jest architektonicznie i historycznie
bardzo zróżnicowana. W katedrze spoczywają szczątki polskich królów, władców, wieszczów i biskupów
krakowskich. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc bazyliki wawelskiej jest barokowa konfesja
św. Stanisława ze Szczepanowa.

Kraków był stolicą arcybiskupią Karola Wojtyły, który przyjął
sakrę w katedrze wawelskiej. Czuł się z nią związany od lat młodzieńczych.
W podziemiach katedry, w krypcie św. Leonarda, 2 listopada 1946 r. odprawił
swoją Mszę św. prymicyjną. W 1978 r., tuż przed wyborem na Stolicę
Piotrową, powiedział: "Zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę, że wejść do tej
katedry nie można bez wzruszenia. Więcej powiem: nie można do niej wejść
bez drżenia wewnętrznego, bez lęku; bo zawiera się w niej - jak w mało której
katedrze świata - ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała nasza
historia, cała nasza przeszłość; przemawia zespołem pomników, przemawia
zespołem sarkofagów, ołtarzy, rzeźb; ale nade wszystko przemawia do nas
cała nasza przeszłość, nasza historia - zespołem imion i nazwisk. Wszystkie te
groby na Wawelu, imiona i nazwiska znaczą i wyznaczają: znaczy każde dla
siebie, a wszystkie razem wyznaczają olbrzymią, tysiącletnią drogę naszych
dziejów".
Jako papież św. Jan Paweł II odwiedzał Kraków w czasie każdej
pielgrzymki do kraju. Podczas Mszy św. w katedrze wawelskiej w dniu
10 czerwca 1987 r. mówił: "To miejsce, na którym się spotykamy, przemawiało do całych pokoleń. Zaklęta w nim
jest najgłębsza i najrdzenniejsza treść Ewangelii, wpisana w dzieje naszej Ojczyzny (...). Wiele skarbów kryje w
sobie katedra wawelska. Dane mi było przez szereg lat być jej gospodarzem i pierwszym sługą. Wśród tych
skarbów krzyż królowej Jadwigi pozostaje miejscem szczególnego świadectwa".
W pamięci wielu ludzi zapisała się scena w katedrze wawelskiej w czasie ostatniej pielgrzymki w
roku 2002, kiedy papież pochylił się na długi czas w cichej modlitwie brewiarzowej, a telewizje prowadzące
transmisję musiały uszanować (tak niewygodny dla mediów) blisko półgodzinny czas milczenia.
Kraków w maju 2006 r. odwiedził również Benedykt XVI podczas swojej pielgrzymki do Polski.
Modlił się wówczas przy konfesji św. Stanisława w katedrze wawelskiej, a na Błoniach odprawił Mszę św.
Powiedział między innymi: "Kraków Karola Wojtyły i Kraków Jana Pawła II jest również moim Krakowem".

Róża urodziła się 30 stycznia 1877 roku w Ispice (Włochy) jako siódme
z dziesięciorga dzieci Salvatore Curcio i Concetty Franzo. Z domu rodzinnego wyniosła
silną wiarę, wierność zasadom moralnym i solidarność z innymi. Nie potrafiła przejść
obojętnie obok ludzi potrzebujących. Szczególną uwagę poświęcała ludziom
osamotnionym, pozbawionym kontaktu z rodzinami, często żyjącym w skrajnym
ubóstwie. Ona sama zawsze szukała sił i oparcia w Eucharystii. W domu zgłębiała
literaturę religijną, między innymi biografię św. Teresy od Jezusa.
Kierowana wewnętrzną potrzebą, w 1890 roku wstąpiła do trzeciego
zakonu karmelitańskiego. Oddała się w opiekę Matce Karmelu. Pragnęła pomagać
ubogiej i zaniedbanej młodzieży. Z kilkoma tercjarkami karmelitańskimi
zorganizowała grupę modlitewną. Spotykały się w jej domu na wspólnej modlitwie.
Podążając wytrwale tą drogą, po latach przygotowań duchowych i pokonaniu
zewnętrznych przeszkód, w dniu 17 maja 1925 roku Róża założyła nowe zgromadzenie
karmelitanek misjonarek św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Pierwszy dom sióstr powstał
w Santa Marinella. W 1930 roku otrzymała oficjalne zatwierdzenie konstytucji zakonnych. Róża pragnęła
"otwierać dusze dla Boga". Na nowych drogach powołania realizowała swe młodzieńcze pragnienia służby
młodym ludziom. Przyjęła imię Marii od Ukrzyżowanego. Po zakończeniu II wojny światowej w 1947 roku
wysłała pierwsze siostry do Brazylii. Przez całe życie pozostała kobietą prostą i silną, porwaną przez Bożą miłość.
Zmarła 4 lipca 1957 roku w Santa Marinella. Dekret o heroiczności jej cnót ogłoszono 20 grudnia 2002
roku, w obecności św. Jana Pawła II. Jej beatyfikacji (połączonej z beatyfikacją Karola de Foucauld i Marii Pii
Masteny) w bazylice św. Piotra w Rzymie w dniu 13 listopada 2005 r. przewodniczył kard. José Saraiva Martins,
prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Zgodnie z przedsoborowym zwyczajem, Benedykt XVI, który nie
uczestniczył w ceremonii, zszedł na jej zakończenie do bazyliki, by pozdrowić obecnych i oddać hołd relikwiom
nowych błogosławionych. W swoim przemówieniu podkreślił, że wszyscy troje "na rozmaite sposoby poświęcili
swoje życie Chrystusowi i przypominają każdemu chrześcijaninowi o najwyższym ideale świętości". Do dziś
karmelitanki terezjanki prowadzą swoje dzieło, opiekując się młodzieżą na całym świecie, obdarzając ją
modlitwą, duchowymi ofiarami i pomagając jej odnaleźć drogę do Boga.

Piotr Jerzy przyszedł na świat 6 kwietnia 1901 roku w Turynie.
Wychowywał się w zamożnym domu razem z o półtora roku młodszą siostrą
Lucianą (która jeszcze za życia brata wyszła za mąż za polskiego dyplomatę, Jana
Gawrońskiego). Jego ojciec, Alfredo Frassati, był założycielem i właścicielem
dziennika La Stampa, senatorem, przez pewien czas także ambasadorem Włoch
w Niemczech. Matka, Adelaide Ametis Frassati, była malarką. Swoje wychowanie
religijne Piotr Jerzy zawdzięczał przede wszystkim wychowawcom,
nauczycielom i spowiednikom, ponieważ rodzice byli raczej obojętni wobec
wiary. Tymczasem dla niego wiara bardzo szybko stała się wartością
podstawową. Czasami wywoływało to bolesne nieporozumienia rodzinne, które
starał się znosić - tak jak wszelkie życiowe niepowodzenia - pogodnie.
Już jako uczeń Piotr Jerzy należał do wielu szkolnych stowarzyszeń religijnych,
m.in. do Sodalicji Mariańskiej, do Koła Różańcowego, Apostolstwa Modlitwy,
Stowarzyszenia Najświętszego Sakramentu. Codziennie uczestniczył we Mszy
świętej i przyjmował Komunię świętą.
w
W 1919 roku rozpoczął studia na wydziale inżynierii górniczej na
politechnice w Turynie. 28 maja 1922 r. - myśląc o apostolstwie wśród górników został tercjarzem Zakonu Dominikańskiego i przyjął imię Girolamo (czyli Hieronim - na cześć Savonaroli).
Uczestniczył również z entuzjazmem w działalności różnych ruchów katolickich. Akcja Katolicka była dla niego
prawdziwą szkołą formacji chrześcijańskiej i polem dla apostolatu. Miłował Jezusa w braciach, zwłaszcza tych
cierpiących, zepchniętych na margines i opuszczonych. Poświęcał się ubogim i potrzebującym. W jego życiu
mocna wiara łączyła się w jedno z miłością.
Był człowiekiem ascezy i modlitwy, w której osiągnął wysoki stopień doskonałości. Jego duchowość
kształtowały zwłaszcza Listy św. Pawła Apostoła oraz dzieła św. Augustyna, św. Katarzyny ze Sieny i św.
Tomasza z Akwinu, nieustanna - także nocna - adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo do Matki Bożej
i Słowo Boże.

Warto wiedzieć, że w 1922 r. Piotr Jerzy Frassati odwiedził Polskę. Był
w Gdańsku i Katowicach. Jako przyszły inżynier interesował się górnictwem
i planował zwiedzić jedną z kopalni na Śląsku. Do zjazdu pod ziemię
prawdopodobnie nie doszło, ponieważ miał problem z ważnością paszportu. Jego
zaangażowanie społeczne i polityczne opierało się na zasadach wiary; był
zdecydowanym przeciwnikiem rodzącego się wówczas faszyzmu. Z tego powodu
nieraz zatrzymywała go policja. Zafascynowanie pięknem i sztuką, a zwłaszcza
malarstwem, zamiłowanie do sportu i górskich wypraw ani zainteresowanie
problemami społecznymi nie stanowiło dla niego przeszkody w stałym
zjednoczeniu z Chrystusem. W tajemnicy przed najbliższymi opiekował się
i spieszył z pomocą, tak duchową, jak i materialną, ubogim swojego miasta. Był
znany i bardzo lubiany w dzielnicach, w których nie bywał nikt z jego bliskich.
Umarł nagle, w wieku 24 lat, 4 lipca 1925 roku, krótko przed ukończeniem
studiów, na skutek infekcji chorobą Heinego-Medina, którą zaraził się od
podopiecznych. Pogrzeb Frassatiego ujawnił jego popularność w Turynie,
zwłaszcza wśród ubogich. Opinia społeczna szybko uznała go - mimo młodego
wieku - za świętego. Pod jego patronatem powstało wiele stowarzyszeń
religijnych.
Św. Jan Paweł II podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej odprawionej na placu św. Piotra 20 maja 1990 r.
wyniósł go na ołtarze, stawiając za wzór współczesnej młodzieży świata.

Elżbieta urodziła się w Saragossie w 1271 r. Była córką Piotra III, króla
Aragonii, i Konstancji, córki króla Sycylii. Na chrzcie otrzymała imię swojej ciotki,
Elżbiety Węgierskiej, którą kanonizował papież Grzegorz IX w 1235 roku. Kiedy
miała 12 lat, wydano ją za Dionizego, króla Portugalii. Najpierw odbyły się
uroczyste zaręczyny (1283); Elżbieta przeniosła się wtedy z Hiszpanii do
Portugalii, na dwór królewski do Bragi. W kilka lat potem odbył się jeszcze
uroczyściej ślub. W 1290 roku dała Dionizemu córkę, a w rok potem syna,
następcę tronu, Alfonsa.
Małżeństwo jednak nie było szczęśliwe. Dionizy był hulaką
i typowym awanturnikiem. Elżbieta znosiła wybryki męża z heroiczną
cierpliwością. Korzystając z wolnego czasu, gdyż mąż - myślący tylko
o polowaniach i zabawach wśród przyjaciół - najczęściej był w zamku nieobecny,
oddawała się modlitwie i uczynkom miłosierdzia. Zajęła się także wychowaniem
dzieci, które pochodziły od królewskich kochanek.
Ponieważ Dionizy miał kilku nieślubnych synów, syn pierworodny
Elżbiety, Alfons, poczuł się zagrożony. W obawie, by któregoś syna z nieprawego
łoża król nie mianował swoim następcą, Alfons wypowiedział ojcu wojnę.
Elżbieta rzuciła wtedy cały swój autorytet, by nie dopuścić do rozlewu krwi.
Rozgniewany król kazał uwięzić swoją żonę w podejrzeniu, że ta jest przeciwko niemu. Zreflektował się jednak,
kiedy spostrzegł, ile wysiłków włożyła Elżbieta, by syn zrezygnował z wojny domowej. Kiedy Alfons znowu się
zbuntował i ruszył z wojskiem na Coimbrę, Elżbieta ponownie ubłagała syna, i doszło do zgody między synem
a ojcem. Po krótkim zawieszeniu broni Alfons ponownie ruszył na Lizbonę. I tym jednak razem Elżbieta swoją
interwencją stała się aniołem pokoju. W dalszych latach musiała jeszcze dwa razy interweniować, kiedy jej
zadziorny małżonek wszedł w zatarg ze swoim zięciem, Ferdynandem IV, królem Kastylii, za którego została
wydana córka Elżbiety. Kiedy zaś Alfons wpadł w podobny zatarg z tym samym królem, raz jeszcze interwencja
matki zapobiegła wojnie.

Dlatego Kościół w modlitwie liturgicznej sławi Elżbietę jako anioła
pokoju. Legenda głosi, że pewien przewrotny paź oskarżył Elżbietę, że ta ma
grzeszne kontakty z innym paziem. Król, który sam postępował wiarołomnie,
uwierzył słowom oskarżyciela i nakazał żywcem spalić podejrzanego pazia. Przez
pomyłkę wszakże do dołu z niegaszonym wapnem został wrzucony sam oszczerca.
Po dokładnym zbadaniu sprawy, niewinność Elżbiety okazała się nie do
podważenia. Król w śmierci oskarżyciela widział palec Boży. Dionizy zmarł na
rękach Elżbiety w 1325 r., zaopatrzony sakramentami i skruszony w sercu za lata
niewierności. Elżbieta, wolna już od trosk rodzinnych i obowiązków dworskich,
oddała się tylko sprawie własnej duszy. Poświęciła się opiece nad chorymi, starcami
i opuszczonymi. Wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka, podobnie jak to uczyniła
św. Elżbieta z Turyngii. Wiele czasu poświęcała modlitwie i uczynkom pokutnym.
Pieszo odbyła pielgrzymkę do Compostelli. Wystawiła szereg klasztorów. Wreszcie
zgłosiła się do surowego klasztoru klarysek, który sama ufundowała. W obawie
jednak, aby jako zakonnica, związana ślubami, nie była ograniczona w szafowaniu
dobrami ziemskimi, ślubów nie składała. Złożyła je dopiero na łożu śmierci
w Estremoz 4 lipca 1336 r.
Ciało Elżbiety przewieziono do Coimbry. Wierni otrzymywali tak liczne
cuda i łaski przy jej grobie, że tłumy garnęły się do niego nieustannie. Grób Elżbiety
stał się jednym z najgłośniejszych sanktuariów na Półwyspie Iberyjskim. Jednak
proces kanoniczny rozpoczął się dopiero w 1612 roku. Otworzono wtedy jej grób dla
zbadania tożsamości jej ciała. Znaleziono je w stanie nietkniętym. Na kult zezwolił już wcześniej papież Leon X
(+ 1521), nadając jej tytuł błogosławionej. Paweł IV (+ 1559) rozciągnął kult bł. Elżbiety na całą Portugalię. Urban
VIII w 1625 roku dokonał jej uroczystej kanonizacji, wyznaczając na dzień jej święta 4 lipca.
Św. Elżbieta jest patronką Portugalii, Coimbry, Estremoz, Saragossy. Orędowniczka podczas udręk wojny.
W ikonografii Święta przedstawiana jest w stroju królewskim, czasami w habicie klaryski. Jej
atrybutami są: dzban na wino, flakonik z wodą zamienioną według legendy w wino, korona królewska
w dłoniach, róża, księga.

Antoni urodził się w Cremonie (Lombardia we Włoszech) w grudniu
1502 r. W kilka miesięcy po urodzeniu stracił ojca (Lazzaro). Pozostał jedynie pod
czułą opieką matki, Antoniny Pescaroli, która owdowiała mając zaledwie 18 lat.
Po ukończeniu miejscowych szkół Antoni udał się do Padwy, gdzie studia
medyczne uwieńczył doktoratem (1520-1524). Studiował tam także filozofię.
Potem powrócił do Cremony i jako człowiek świecki zajął się katechizacją ubogiej
młodzieży przy kościele św. Witalisa, który stał obok rodzinnego pałacu
Zaccariów. Równocześnie pracował intensywnie nad własnym uświęceniem. Pod
kierunkiem dominikanów podjął studia teologiczne. Zajął się biblistyką,
patrologią i zgłębianiem pism doktorów Kościoła, a szczególnie św. Tomasza
z Akwinu.
W roku 1528 (lub w styczniu 1529 r.) przyjął święcenia kapłańskie.
Nadal pozostawał w bliskim kontakcie z dominikanami. Z tego zakonu wybrał
swojego nowego kierownika duchowego - Fra Battistę Carioni da Crema
(zaprzyjaźnionego z Gerolamo Savonarolą). Z nim i z poznaną przez niego
hrabiną Ludovicą Torelli w 1531 r. udał się do Mediolanu i dołączył do oratorium
"Wiecznej Mądrości", które założyła przy klasztorze sióstr augustianek
Archangela Panigarola. Po jej śmierci bractwo zaczęło upadać. Pod kierunkiem
Antoniego nabrało ono nowego rozmachu. Co więcej, przerodziło się w trzy rodziny zakonne, które poświęcił on
św. Pawłowi Apostołowi: "Synowie św. Pawła", zatwierdzeni przez Rzym pod nazwą "Kleryków Regularnych
św. Pawła Ściętego"; zakon żeński "Aniołów św. Pawła Nawróconego" i ludzi świeckich - "Mężów Pobożnych św.
Pawła". Największą sławą okrył Antoniego zakon męski, który od kościoła św. Barnaby, przy którym się
zawiązał, otrzymał popularną nazwę barnabitów. Zakon zatwierdził papież Klemens VII w 1535 roku. Zakon
żeński otrzymał zatwierdzenie od papieża Pawła III w 1543 roku. Siostry zwano popularnie barnabitkami.
Związek trzeci, który można by nazwać III zakonem barnabitów, czy raczej tercjarzami, miał za zadanie
mobilizować ludzi świeckich, żyjących w rodzinach, do akcji apostolskich. Na tamte czasy wspólnota składająca
się z zakonników, zakonnic i ludzi świeckich była czymś bardzo nowatorskim i nie była powszechnie
akceptowana.

Następne lata Antoni spędził w Mediolanie, gdzie zakładał domy
swoich instytucji. Wspierał go biskup Mediolanu, św. Karol Boromeusz, z którym
napisał regułę dla swojego zgromadzenia. Aby zachęcić ludność Mediolanu do
nawrócenia, zorganizował akt publicznej pokuty. Na czele pokutników szli jego
duchowi synowie i córki. To podziałało pozytywnie na lud, który licznie włączał
się do tej praktyki publicznego zadośćuczynienia Panu Bogu za masowe
odstępstwa od wiary. Znaleźli się jednak tacy, którzy upatrywali w tej praktyce
wynaturzenie ascezy chrześcijańskiej, a nawet objawy herezji. Odbyły się
w Rzymie dwa procesy (1534-1535 i 1537), z których Antoni wyszedł obronną ręką.
Dla ożywienia ducha religijnego Antoni wprowadził praktykę "15 piątków". Na
dźwięk dzwonów o godzinie, w której Pan Jezus poniósł śmierć, w kościołach
zbierał się lud. Tam odbywało się nabożeństwo z kazaniem pasyjnym.
Pragnieniem Antoniego było, aby wiernym stale przypominać, jaką ceną zostali
odkupieni, i aby według tego kształtowali swoje życie chrześcijańskie. Dlatego też
nabożeństwa te były połączone ze spowiedzią. Antoni wyróżniał się także
szczególnym nabożeństwem do Eucharystii. Wbrew przyjętemu i zakorzenionemu
wtedy zwyczajowi zachęcał wiernych do częstej, a nawet codziennej Komunii
świętej. Była to nowość bardzo śmiała, gdyż w tamtych czasach Komunię świętą
przyjmowaną co tydzień ganiono jako zbyt częstą. Antoniemu przypisuje się
również wprowadzenie 40-godzinnego nabożeństwa adoracji Najświętszego Sakramentu, wystawionego
w monstrancji. Wyniszczony pracą apostolską, zmarł w Cremonie, w domu swojej matki, 5 lipca 1539 r., w wieku
zaledwie 37 lat. Jego ciało pochowano w Mediolanie w kościele św. Pawła, należącym do barnabitów. W roku
1891 przeniesiono je do kościoła św. Barnaby. Do dziś gromadzi się przy jego grobie wielu pielgrzymów.
Kanonizacja Antoniego odbyła się dopiero 27 maja 1897 roku. Dokonał jej papież Leon XIII.
W ikonografii św. Antoni przedstawiany jest m.in. w towarzystwie św. Pawła Apostoła, do którego
miał szczególne nabożeństwo. Bywa ukazywany z monstrancją w ręku. Niekiedy trzyma krzyż (jako wielki
czciciel Męki Pańskiej) albo lilię, ponieważ nazywano go "aniołem w ludzkim ciele". Atrybuty: hostia, kielich,
lilia.

Atanazy urodził się około 920 r. w Trebizondzie w Kapadocji
(obecnie Trabzon w Turcji, nad Morzem Czarnym). Ochrzczony został imieniem
Abraham. Wcześnie stracił rodziców i wychowywany był przez dobrych ludzi
(spotkać można informację, że przez mniszkę, która zaszczepiła w nim wiele
cnót). Prawdopodobnie studiował w Konstantynopolu. Był duchowym uczniem
świętego mnicha Michała Maleina. Przebywał w klasztorze Kyminas w Bitynii,
gdzie złożył śluby, przyjmując imię Atanazy. Kiedy chciano go obrać opatem,
uciekł na Athos, gdzie wiódł życie pustelnika. Post, modlitwa i przepisywanie
ksiąg wypełniały jego dni.
Cesarz Nicefor Fokas, jego przyjaciel z czasów szkolnych, przymusił
go do przyjęcia poważnej sumy na wybudowanie klasztoru. Prace podjęte
w 963 r. stały się początkiem Wielkiej Ławry. Inicjatywa ta wywołała jednak
zdecydowany sprzeciw mieszkających tam pustelników. Dwukrotnie Atanazy
musiał ratować się ucieczką. Po powrocie na Świętą Górę ułożył dla swojej
wspólnoty regułę, nakazując mnichom życie oparte na modlitwie i pracy na roli.
Uzyskał dla Ławry przywilej prymatu wśród klasztorów i znaczne wsparcie
finansowe.
Atanazy Atonita wiódł życie ascetyczne, przypisywano mu zdolność
czynienia cudów i jasnowidzenia. Miał mieć objawienia. Był wielkim autorytetem i służył radami tak mnichom, jak i okolicznym mieszkańcom. Zginął w 1003 r. (lub w 1000 r.), przywalony
kopułą podczas budowania kościoła. W chwili śmierci był przełożonym około sześćdziesięciu mniszych osiedli
na świętej górze Athos. Hagiografowie podają, że przepowiedział czas i rodzaj swojej śmierci. Od razu uznany
został za świętego. Uważany jest za orędownika w sytuacjach beznadziejnych. Wierni kierują również do niego
modlitwy, prosząc o szybszą śmierć osób beznadziejnie chorych.
W ikonografii przedstawiany jest w czarnych szatach mnicha wielkiej schizmy bez nakrycia głowy.
Ma kędzierzawą, siwą brodę i dużą łysinę czołową. W prawej ręce trzyma krzyż lub pastorał, w lewej zwój ze
słowami: "Pospieszmy, by potrudzić się, abyśmy dostąpili Królestwa Niebios"

Maria urodziła się w Corinaldo koło Ankony 16 października 1890 r.
Pochodziła z ubogiej wiejskiej rodziny. Jako sześcioletnie dziecko otrzymała
sakrament bierzmowania z rąk kardynała Juliusza Boschi (1896), a 29 maja 1902
r. przystąpiła do Pierwszej Komunii św. Kiedy miała 10 lat, umarł jej ojciec.
Marysia pocieszała mamę: "Odwagi, mamusiu! Bóg nas nie opuści!" Pobożne
dziewczę brało często różaniec do rąk, modląc się o spokój duszy ojca. Maria
pomagała matce i opiekowała się rodzeństwem.
Dom Gorettich zajmowała także rodzina Serenellich - ojciec z synem.
Chłopiec Aleksander Serenelli miał 18 lat, kiedy zapłonął ku Marii przewrotną
żądzą. Zaczął ją też coraz mocniej napastować, grożąc jej nawet śmiercią.
Dziewczę umiało się zawsze skutecznie uwolnić od napastnika, ratując się
ucieczką i omijając go. Nie mówiła jednak o tym nikomu w rodzinie, by nie
pogłębiać przepaści niechęci Serenellich do Gorettich. 5 lipca 1902 r. rodzina
Gorettich i Serenellich była zajęta zbieraniem bobu. Maria została w domu
i obserwowała pracowników. Zauważył ją Aleksander. Pod pretekstem, że musi wyjść na chwilę, udał się do
domu i siłą wciągnął dziewczę do kuchni, która była przy drzwiach. Usiłował ją zmusić do grzechu. Kiedy zaś
Maria stawiła mu gwałtowny opór, rozjuszony wyrostek chwycił nóż i zaczął nim atakować dziewczynę.
Szczegóły te podał sam morderca przed sądem. Powracająca z pracy rodzina znalazła Marię już w stanie agonii.
Natychmiast odwieziono ją do szpitala, gdzie zaopatrzona świętymi Sakramentami zmarła 6 lipca. Przed
śmiercią darowała winę swojemu zabójcy. Lekarze stwierdzili, że miała na ciele 14 ran.
Zbrodnią poruszona była cała okolica. Dziewczę miało królewski pogrzeb. Wzięło w nim udział wiele
tysięcy ludzi, setki kapłanów i biskup. Z balkonów i z okien na białą trumienkę padał deszcz róż i innych
kwiatów. Zaczęto ją nazywać "świętą Agnieszką XX wieku". Dzięki staraniom pasjonistów w 1935 r. rozpoczął się
proces kanoniczny Marii Goretti. 27 kwietnia 1947 roku Pius XII zaliczył ją uroczyście w poczet błogosławionych,
a 24 czerwca 1950 r. tenże papież zaliczył ją do chwały świętych. Zarówno w beatyfikacji, jak i w kanonizacji
własnej córki miała szczęście uczestniczyć matka.

W uroczystościach brał także udział zabójca - Aleksander Serenelli, który w czasie 27-letniego pobytu
w więzieniu przeżył całkowite nawrócenie. Nie miał wątpliwości, że wiarę zawdzięczał wstawiennictwu Marii.
Po wyjściu z więzienia przeprosił matkę Marii, wyznał swoją winę przed cała parafią, a po pewnym czasie został
tercjarzem franciszkańskim. Do końca życia pracował jako ogrodnik u kapucynów w Macerata, gdzie zmarł
w 1970 r. Duchową przemianę zabójcy opisał Jean du Parc w książce, która w Polsce została wydana pod tytułem
"Niebo nad moczarami".
Św. Maria Goretti jest patronką młodzieży, dziewcząt, dziewic i bielanek. Jej relikwie spoczywają
w kościele Matki Bożej Łaskawej w Nettuno. Jej grób nawiedził św. Jan Paweł II w pierwszym roku swojego
pontyfikatu (1 września 1979 r.). W stulecie śmierci Marii Goretti ten sam papież skierował do biskupa diecezji
Albano, Agostino Valliniego, specjalny list.

Maria Teresa urodziła się 29 kwietnia 1863 r. (w czasie powstania
styczniowego) w Loosdorf w Austrii, dokąd jej rodzina wyemigrowała po
powstaniu listopadowym. 21 grudnia 1873 r. została dopuszczona do pierwszej
spowiedzi, a 12 maja 1874 r. do pierwszej Komunii świętej. Sakrament
bierzmowania przyjęła w pałacu biskupim 15 lipca 1878 roku. Od najmłodszych
lat wykazywała wybitne uzdolnienia literackie, muzyczne i aktorskie. Mając 5 lat
napisała mały utwór dla domowników, a jako 9-letnia dziewczynka układała
wiersze. Rodzina każdy dzień kończyła wspólnym pacierzem, a w niedzielę
uczestniczyła we Mszy świętej. Matka - niezwykle czuła na niedolę bliźnich,
bardzo towarzyska i pogodna - umiała wychować dzieci w karności
i sumienności. Ojciec pogłębiał wiedzę dzieci, zapoznając je z historią malarstwa
i sztuki, z historią Polski i ojczystą mową.
W roku 1873 rodzice stracili po raz drugi majątek (pierwszy raz
dziadek stracił go za udział w powstaniu listopadowym), na skutek bankructwa
instytucji, której akcje wykupili. Ojciec sprzedał więc dobra w Loosdorf i wynajął
mieszkanie w St. Polten. Tu dzieci uczęszczały do szkoły Pań Angielskich. Z tej
okazji Maria Teresa zapoznała się z dziełem Marii Ward, założycielki tej instytucji. Dokumentem z tych lat jest
świadectwo szkolne Marii Teresy Ledóchowskiej, wystawione w 1875 roku, gdy miała lat 12, na którym widnieją
same oceny bardzo dobre. Wielkim przeżyciem dla niej była wiadomość o uwięzieniu w Ostrowie
Wielkopolskim jej stryja, arcybiskupa Mieczysława Ledóchowskiego. Posłała do więzienia napisany przez siebie
wiersz ku jego czci. W dwa lata potem witała go radośnie w Wiedniu (1875), gdy jako kardynał zatrzymał się tam
w drodze do Rzymu. Pierwszą swoją książkę - Mein Polen - jemu właśnie zadedykowała. Było to sprawozdanie
z podróży, jaką odbyła po Polsce ze swoim ojcem (1879). Miała wtedy zaledwie 16 lat.
W 1883 r. Ledóchowscy przenieśli się z Austrii na stałe do Polski, do Lipnicy Murowanej koło Bochni
(miejsce urodzenia św. Szymona z Lipnicy), gdzie ojciec wykupił mocno zaniedbany majątek. Powitali ich
chlebem i solą burmistrz miasta i ludność w strojach krakowskich. Maria ucieszyła się z powrotu do Polski. Miała
wtedy 20 lat. Rychło jednak zaznała, jakie są kłopoty w prowadzeniu gospodarstwa.

W porze zimowej chętnie zwiedzała pobliski Kraków i brała udział
w towarzyskich zebraniach i zabawach. Wyróżniała się urodą i inteligencją,
dlatego rychło zdobyła sobie wzięcie.
W zimie 1885 r. zachorowała na ospę i przez wiele tygodni leżała
walcząc o życie. Choroba zostawiła ślady na jej twarzy. Organizm był osłabiony,
bowiem sześć lat wcześniej Maria Teresa przebyła ciężki tyfus. Ta właśnie
choroba uczyniła ją dojrzałą duchowo. Poznała marność tego życia i rozkoszy
świata. Zrodziło się w niej postanowienie oddania się na służbę Panu Bogu, jeśli
tylko dojdzie do zdrowia. Na ospę zachorował także jej ojciec i zaopatrzony
sakramentami zmarł. Pochowany został w Lipnicy. Maria Teresa, sama osłabiona
po ciężkiej chorobie, nie była zdolna do prowadzenia majątku. W wyniku starań
rodziny, cesarz Franciszek Józef I mianował ją damą dworu wielkich książąt
toskańskich - Marii i Ferdynanda IV, którzy po wygnaniu z Włoch rezydowali
w zamku cesarskim w Salzburgu. Mimo życia na dworze, Maria Teresa
prowadziła życie pełne wewnętrznego skupienia.
W 1886 r. po raz pierwszy zetknęła się z zakonnicami, które przybyły
na dwór arcyksiężnej po datki na misje. Wtedy po raz pierwszy spotkała się z ideą
misyjną Kościoła. Jedną z owych sióstr była dawna dama tegoż dworu, hrabina
Gelin. Właśnie w tym czasie kardynał Karol Marcial Lavigerie (+ 1892), arcybiskup Algieru, rozwijał ożywioną
akcję na rzecz Afryki. Pewnego dnia Maria Teresa dostała do ręki broszurę kardynała, gdzie przeczytała słowa:
"Komu Bóg dał talent pisarski, niechaj go użyje na korzyść tej sprawy, ponad którą nie ma świętszej". To było dla
niej światłem z nieba. Znalazła cel swojego życia. Postanowiła skończyć z pisaniem dramatów dworskich,
a wszystkie swoje siły obrócić dla misji afrykańskiej. W tej sprawie napisała też do stryja, kardynała
Ledóchowskiego, który pochwalił jej postanowienie.
Jej pierwszym krokiem był dramat Zaida Murzynka, wystawiony w teatrze salzburskim i w innych
miastach. Ponieważ obowiązki damy dworu zabierały jej zbyt wiele cennego czasu, zwolniła się z nich. Stanęła
na czele komitetów antyniewolniczych.

Te jednak rychło ją zwolniły, gdyż chciała, aby były to komitety katolickie. Opozycja zaś nalegała, by komitetom
nadać charakter międzywyznaniowy. Maria zamieszkała w pokoiku przy domu starców u sióstr szarytek (1890).
Zerwała stosunki towarzyskie i oddała się wyłącznie sprawie Afryki. Na własną rękę zaczęła wydawać Echo
z Afryki (1890). Nawiązała kontakt korespondencyjny z misjonarzami. Wkrótce korespondencja wzrosła tak
dalece, że musiała zaangażować sekretarkę i ekspedientkę. Jednak widząc, że dzieło się rozrasta, w roku 1893
w numerze wrześniowym Echa Afryki rzuciła apel o pomoc. Z pomocą jednego z ojców jezuitów opracowała
statut Sodalicji św. Piotra Klawera. 29 kwietnia 1894 r., w swoje 31. urodziny, przedstawiła go na prywatnej
audiencji Leonowi XIII do zatwierdzenia. Papież dzieło pochwalił i udzielił mu swojego błogosławieństwa.
Siedzibą sodalicji były początkowo dwa pokoje przy kościele Świętej Trójcy w Salzburgu. Tam też założyła
muzeum afrykańskie. Od roku 1892 Echo z Afryki wychodziło także w języku polskim. Administrację Maria
Teresa umieściła przy klasztorze sióstr urszulanek, gdzie zakonnicą była wtedy jej młodsza siostra, Urszula
(przyszła założycielka urszulanek szarych Serca Jezusa Konającego, kanonizowana w 2003 r. przez św. Jana
Pawła II). W 1894 r. Maria Teresa miała już własną drukarnię. Jako napędową siłę dla maszyn drukarskich
wykorzystywała wodę rzeki płynącej w majątku, który zakupiła w Salzburgu. Nową placówkę oddała pod
opiekę Maryi Wspomożycielki. Echo z Afryki, a od 1911 roku także Murzynek, zaczęły wychodzić w 12 językach.
Tu drukowano nadto broszury misyjne, kalendarze, odezwy itp., a potem katechizmy i książeczki religijne
w językach Afryki. W roku 1921 utworzyła akcję Prasy afrykańskiej jako pomoc dla misjonarzy w Afryce. Chodziło
o druk książek religijnych w językach tubylczych.
9 września 1896 r. Maria Teresa złożyła śluby zakonne na ręce kardynała Hellera, biskupa Salzburga.
W 1897 r. kardynał zatwierdził konstytucję przez nią ułożoną dla nowego zgromadzenia zakonnego. Dzieło
miało trzy stopnie: 1) członkowie zewnętrzni, wspomagający sodalicję; 2) zelatorzy uiszczający ofiary; 3) same
zakonnice jako człon wewnętrzny i zasadniczy - prowadzący całe dzieło. W tym samym roku Maria Teresa
założyła w Salzburgu drukarnię misyjną. W roku 1899 Święta Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, na której czele
stał kardynał Ledóchowski, wydała pismo pochwalne, a następnie przyjęła Sodalicję pod swoją bezpośrednią
jurysdykcję. 10 czerwca 1904 r. św. Pius X osobnym breve pochwalił dzieło, a w roku 1910 Stolica Apostolska
udzieliła mu definitywnej aprobaty.

W roku 1904 Maria Ledóchowska przeniosła swoją stałą siedzibę do Rzymu. W cztery lata potem
udała się osobiście do Polski, aby szerzyć tam ideę misyjną. Na wiadomość o powstaniu Polski niepodległej,
Maria Teresa poleciła zatknąć polskie sztandary na domach swego zgromadzenia (1918). W roku 1920 wysłała
zapomogę do Polski. Pod koniec jej życia Echo z Afryki miało ok. 100 000 egzemplarzy nakładu. W roku 1901
Maria Teresa założyła przy domu głównym Sodalicji w Rzymie międzynarodowy nowicjat. Także i biura
Sodalicji były rozsiane niemal po wszystkich krajach Europy. Przy każdej filii założono muzeum Afryki. Nadto
Maria wyjeżdżała do różnych miast z wykładami i odczytami o misjach w Afryce.
Maria Teresa zmarła 6 lipca 1922 r. w obecności swoich duchowych córek. 10 lipca złożono jej ciało na
głównym cmentarzu rzymskim przy bazylice św. Wawrzyńca. Proces beatyfikacyjny rozpoczęto w roku 1945.
Paweł VI w świętym roku jubileuszowym, w niedzielę misyjną 19 października 1975 r., wyniósł ją do chwały
ołtarzy. Ciało jej od roku 1934 znajduje się w domu generalnym Sodalicji. W czasie Soboru Watykańskiego II
biskupi Afryki licznie nawiedzali grób tej, która całe swoje życie i wszystkie swoje siły poświęciła dla ich ojczystej
ziemi. W nagrodę za bezgraniczne oddanie się sprawom Afryki Maria Teresa zdobyła zaszczytny przydomek
Matki Afryki. Jest patronką dzieł misyjnych w Polsce.
W ikonografii bł. Maria Teresa przedstawiana jest w habicie Sodalicji św. Piotra Klawera, czasami
z murzyńskimi dziećmi.

Święta Dominika (czczona także pod imionami Cyriaka, Kiriaka, Kyriaka
- od grec. Kyriake, "należąca do Pana") pochodziła z Nikomedii w Azji Mniejszej. Żyła
w III w. za panowania cesarza Dioklecjana i jego zięcia Maksymiana, prześladowców
chrześcijan. Jej rodzice, Doroteusz i Euzebia, Grecy, byli pobożnymi i bogatymi, lecz
bezdzietnymi chrześcijanami. Nie ustawali oni w modlitwie i otrzymali od Boga
dziecko. Dziewczynka urodziła się w niedzielę (Dzień Pański, po grecku Kyriake),
toteż nadano jej imię Kiriaka - dopiero później, na Zachodzie, "przetłumaczono" jej
imię na łacińskie Dominica.
Od dzieciństwa Dominika poświęciła swoje życie Bogu, powstrzymując
się od bycia nieposłuszną. Ponieważ była piękna na ciele i duszy, wielu zalotników
zaczęło ubiegać się o jej rękę, jednak ona wszystkim odmawiała, mówiąc, że jest
zaręczona z Chrystusem i że nie pragnie niczego więcej niż umrzeć jako dziewica.
Sędzia Nikomedii także chciał zaręczyć ją ze swoim synem, szczególnie że pochodziła
z zamożnej rodziny. Gdy Dominika odmówiła, wydał ją i jej rodziców Dioklecjanowi
jako chrześcijan, którzy byli przez niego prześladowani.
Cesarz rozkazał torturować rodziców Dominiki. Doroteusz był chłostany,
póki żołnierz nie zmęczył się tak, że nie był zdolny kontynuować chłosty. Kiedy
rodzice Dominiki nie wyrzekli się swojej wiary, Dioklecjan skazał ich na wygnanie do
Melitene (położonego między Kapadocją i Armenią), gdzie zmarli, wycierpiawszy wiele dla Chrystusa. Dominikę
natomiast cesarz wysłał na przesłuchanie do Maksymiana, aby ten poddał ją próbom. Dziewczyna odmówiła
wyparcia się wiary, torturowano ją więc w każdy możliwy sposób, m.in. poprzez biczowanie. Jednak jej wiara
była niezłomna.
Pewnej nocy, kiedy leżała w więzieniu, Bóg do niej przemówił: "Nie bój się tortur, Dominiko. Moja
łaska jest z tobą". Dzięki temu Dominika przetrwała wiele strasznych prób. Ostatecznie Maksymian odesłał ją do
Hilariona, eparchy (odpowiednik biskupa w Kościele wschodnim) Bitynii, do Chalcedonu.
Jedną z kolejnych tortur było powieszenie Dominiki za włosy na kilka godzin, podczas gdy żołnierze przypalali
jej ciało pochodniami. Potem wtrącono ją do celi. W nocy ukazał się jej Chrystus i uzdrowił ją. Widząc cuda
ratujące Dominikę, wielu pogan nawróciło się. Wszyscy jednak zostali ścięci.

Następnie młoda kobieta była torturowana przez Apoloniusza, następcę Hilariona. Kiedy została wrzucona
w ogień, płomienie gasły. Gdy została rzucona na pożarcie dzikim bestiom, te stawały się potulne i delikatne.
Wtedy Apoloniusz skazał ją na ścięcie. Podczas kilku minut darowanych jej na modlitwę prosiła Boga o przyjęcie
jej duszy oraz o miłosierdzie i opiekę dla tych, którzy uczczą jej męczeństwo. Po modlitwie oddała duszę Bogu,
zanim ostrze miecza spadło na nią.
Zmarła w 289 r. w Chalcedonie, mając 21 lat. Ośrodek jej kultu powstał w Tropea w Kalambrii na
południu Włoch.

Mikołaj Boccasini urodził się w 1240 r. w Trevisio. Według niektórych
przekazów jego ojciec był notariuszem; inne hagiografie podają, że przyszedł na
świat w bardzo ubogiej rodzinie - jego matka była praczką w klasztorze
dominikanów. Młodzieniec w 1254 r. wstąpił do nich i wybił się rychło zaletami
umysłu i ducha. Studiował teologię i filozofię w Wenecji i Mediolanie, a później
przez kilka lat wykładał teologię. Następnie został przeorem klasztoru, a potem
prowincjałem dominikanów w Lombardii (1282-1296). Bezpośrednio potem został
wybrany generałem zakonu. W czasie kierowania zakonem dużą wagę przykładał
do nauki - dbał o rozwój studium, a także o dobre kontakty z klerem diecezjalnym.
Bonifacy VIII niebawem obdarzył go najwyższą godnością biskupa Ostii
i kardynała. Ceniąc talent dyplomatyczny Mikołaja, powierzył mu trudne
pośredniczenie w zawarciu pokoju między królem Francji, Filipem Pięknym,
a królem Anglii, Edwardem I. Podobną misję szczęśliwie wypełnił na Węgrzech,
gdzie rozegrały się właśnie walki o tron. W latach 1301-1302 był także z misją
w Polsce, Serbii i Dalmacji.
Kiedy Nogaret i Collonowie napadli na papieża w Anagni, uciekli wówczas wszyscy kardynałowie.
Pozostał jednak wiernie przy papieżu Bonifacym VIII kardynał Mikołaj. Kiedy Nogaret uderzył papieża tak
silnie, że ten przewrócił się na ziemię, obecny kardynał Mikołaj interweniował w obronie papieża natychmiast,
a w jego trzydniowym uwięzieniu niósł mu pociechę. Na szczęście także lud Anagni ujął się za papieżem i zmusił
napastników do ucieczki. Kardynał towarzyszył papieżowi w jego triumfalnym powrocie do Rzymu. W 1303 r.
Mikołaj został wybrany papieżem. Niezbyt często się zdarza, żeby wybór został dokonany - jak w tym przypadku
- już w pierwszym głosowaniu. Obrał sobie imię Benedykt ku czci papieża Bonifacego VIII, który na chrzcie to
właśnie imię otrzymał. Postanowił wtedy doprowadzić do zgody między potężnym rodem Colonnów a nie mniej
potężnym i ambitnym Filipem Pięknym. Odwołał wszystkie klątwy rzucone na Filipa przez poprzednika. Nie
dopuścił jednak do zwołania soboru, którego domagał się Filip, aby zmarłego Bonifacego VIII napiętnować
publicznie jako intruza na Stolicy Apostolskiej, a nawet jako heretyka. Jest duże podejrzenie, że Benedykt XI
przypłacił tę decyzję życiem, gdyż został otruty (trucizna miała być w figach, ulubionych owocach papieża, które
podał mu w Perugii ktoś przebrany za zakonnicę z klasztoru św. Petroneli).

Gdyby to było prawda, do osobistej świętości wyznawcy dołączyłby Benedykt XI również palmę
męczeństwa. Zdjął także ekskomunikę nałożoną przez Bonifacego VIII na dwóch kardynałów z rodu Colonna.
Nie przywrócił im jednak godności kardynalskiej ani skonfiskowanych posiadłości, czego się spodziewali, co
w konsekwencji doprowadziło do rozruchów w Rzymie. Rzym rozdzierany walkami między rodami nie
zapewnił papieżowi bezpieczeństwa i spokoju. Benedykt XI w kwietniu 1304 r. przeniósł się więc do Perugii.
W czasie swego pontyfikatu wzmocnił rolę kolegium kardynalskiego, którego rady zasięgał. Benedykt XI był
autorem tomu kazań i komentarzy do Ewangelii według św. Mateusza, psalmów, Księgi Hioba i Apokalipsy,
które napisał w okresie, kiedy wykładał teologię w Trewirze i Genewie.
Na Stolicy Apostolskiej zasiadał niecały rok (od 27 października 1303 roku do 7 lipca 1304 roku). Jego
ciało znajduje się w pięknym grobowcu w kościele św. Dominika w Perugii. Kult publiczny Benedykta XI
zatwierdził Klemens XII w roku 1736. Jego zaś imię wpisał do Martyrologium Rzymskiego pod dniem 7 lipca papież
Benedykt XIV w 1748 roku.

Maria urodziła się 13 stycznia 1902 roku w Granadzie w Nikaragui.
Była jedenastym z trzynaściorga rodzeństwa. Pierwsze lata dzieciństwa spędziła w
pięknym domu, odizolowanym od ubogich przedmieść. Od ojca, Feliksa Romero
Menesesa, który był ministrem rządu, a równocześnie człowiekiem wrażliwym na
ludzką nędzę, Maria nauczyła się miłości do potrzebujących. Rodzice starali się
zapewnić swoim dzieciom dostatnie życie i dobre wykształcenie. Liczyli na to, że
córka wybierze drogę kariery. Ona jednak odkryła w sobie powołanie do życia
zakonnego i w 1923 r. wstąpiła do zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki,
popularnie zwanych salezjankami. Po odbyciu nowicjatu złożyła czasowe śluby
zakonne w San Salwador, a profesję wieczystą w Nikaragui.
Pierwszą placówką, na której przyszło jej pracować, była szkoła żeńska
w San Jose, w Kostaryce. Maria łączyła pracę wychowawczą w szkole
z działalnością charytatywną. Idąc za przykładem św. Jana Bosko, zajmowała się
biednymi i opuszczonymi dziewczętami w mieście i w okolicznych wioskach.
Gromadziła je w oratorium, a do pomocy angażowała uczennice. Grupę tych
pomocnic nazwała "małymi misjonarkami". Razem z nimi modliła się
i sprawowała opiekę nad ubogimi dziewczętami. Praca przynosiła wspaniałe
owoce. Wkrótce Maria zrezygnowała z posady nauczycielki i poświęciła się
katechizowaniu dzieci i dorosłych oraz opiece nad potrzebującymi. Założyła
specjalną wioskę dla najuboższych rodzin, zapewniając każdej z nich własny dom.
Siłę do pracy charytatywnej czerpała z nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu
i do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. W 1939 roku, gdy wybuchła II wojna
światowa, wraz ze swymi siostrami otworzyła "małą misję".
Zachęcała je słowami: "Pójdziemy do domów, pomożemy je wyczyścić, wymyć, uporządkować. Zaniesiemy tam
ubrania i coś do zjedzenia. Pamiętajmy jednak, że jeżeli zaniesiemy tym biednym tylko mleko i ubrania, a nie
zaniesiemy im Jezusa - staną się jeszcze biedniejsi niż przedtem". jej staraniom w centrum San Jose został
zbudowany kościół poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. Z czasem powstało 36 oratoriów, w których zbierały
się dziewczęta, dzieląc się z siostrami troskami i marzeniami.

Pod kierunkiem s. Marii uczyły się katechizmu i otrzymywały pomoc materialną. W 1955 roku około sto rodzin
otrzymywało regularnie pomoc, a ponad pięć tysięcy dzieci uczęszczało na katechezę. Widząc tłumy chorych
i cierpiących, Maria poprosiła Matkę Bożą o łaskę cudownej wody: "Daj mi tę łaskę i uzdrów chorych biedaków
także i tą wodą. Jest zbyt daleko, by pielgrzymować do Lourdes. Chorych na to nie stać". Wtedy zaczęły się
dokonywać cudowne uzdrowienia. Woda z kranu w jej domu cudownie leczyła potrzebujących. Biedacy
przychodzili do s. Marii po "wodę Madonny". Jednak za radą przełożonej, kierowana roztropnością, s. Maria
zaprzestała jej rozdawania.
Zmarła na zawał serca 7 lipca 1977 roku w Nikaragui. Rząd Kostaryki ogłosił ją honorową obywatelką
swego kraju, a rada miasta San Jose jej imieniem nazwała jedną z ulic. Do grona błogosławionych zaliczył ją
papież św. Jan Paweł II w dniu 14 kwietnia 2002 roku. Jak mówił wówczas: "Córka Maryi Wspomożycielki,
potrafiła ukazywać oblicze Chrystusa, który daje się rozpoznać przy łamaniu chleba (...). Kochając Boga żarliwą
miłością i bezgranicznie ufając w pomoc Maryi Panny, (...) była wzorową zakonnicą, apostołem i matką ubogich,
którym okazywała szczególną troskę, nie wykluczając nikogo".

Piotr Antoni urodził się w Castellazzo Bormida, niedaleko Alessandrii,
we Włoszech, w dniu 13 grudnia 1833 r. W wieku 15 lat wstąpił do franciszkanów
i przyjął imię Grzegorz. W siedem lat później otrzymał święcenia kapłańskie.
W roku 1861 wysłano go na misje do Chin. Pracował w północnej prowincji Szensi.
W roku 1876 otrzymał sakrę biskupią i został sufraganem wikariusza
apostolskiego dla wymienionej prowincji. W roku 1891 sam objął urząd
wikariusza. Gdy w 1900 r. wybuchły niepokoje, nazywane powstaniem bokserów,
aresztowano go w jego rezydencji, a potem skazano na śmierć. Zginął 9 lipca tego
roku razem z dwoma biskupami z zakonu franciszkańskiego: Antoninem Fantosati
i Franciszkiem Fagollą oraz innymi kapłanami, seminarzystami, siostrami
i wiernymi świeckimi, związanymi na różne sposoby z franciszkanami.
Beatyfikował ich 24 listopada 1946 r. papież Pius XII. W dniu 1 października 2000
r. ich kanonizacji dokonał św. Jan Paweł II, włączając ich wraz z Augustynem Zhao
Rongiem do grona 120 męczenników, którzy ponieśli śmierć męczeńską w Chinach
na przestrzeni 400 lat.

Edgar urodził się w 943 r. jako drugi syn Edmunda Wspaniałego.
Po śmierci brata, Edwina, objął rządy w całej Anglii. Dał początek
ustawodawstwu angielskiemu. Opiekował się Kościołem. Przy współpracy ze
świętymi biskupami Dunstanem, Etelwoldem i Oswaldem stworzył warunki
do odrodzenia religijnego, zwłaszcza zakonów. W wyniku tych działań
Kościół w Anglii zaczął wysyłać misjonarzy do Skandynawii. W życiu króla
Edgara uderzała "świętość i sprawiedliwość" - zapisał biograf Wilhelm
z Malmesbury. Spośród czworga jego dzieci dwoje zostało wyniesionych na
ołtarze: św. Edward (+ 978) i św. Edyta (+ 984). Edgar zmarł 8 lipca 975 r.

Bernard Paganelli prawdopodobnie pochodził spod Pizy. Był
przeorem klasztoru S. Zeno w Pizie, a w 1128 r. został administratorem
biskupstwa. W roku 1134, w czasie zwołanego do Pizy synodu, zetknął się
zapewne ze św. Bernardem, porzucił swe dobra i został mnichem
w Clairvaux. Spełniał tam bardzo niskie posługi, ale św. Bernard wysłał go
wkrótce na czele gromady mnichów do Italii dla objęcia ofiarowanych tam
opactw. Początkowo kierował klasztorem pod Farfą, potem z woli
Innocentego II przeniósł się do opactwa św. Anastazego przy Źródłach
Salijskich (Tre Fontane) pod Rzymem.
Wieczne Miasto było wówczas pełne niepokojów i zamieszek. Po
śmierci Lucjusza II kardynałowie zebrani w pośpiechu wybrali jego następcą
Bernarda, chociaż nie należał on do świętego kolegium i nie był biskupem.
Nowo obrany papież przyjął imię Eugeniusza III. Został pierwszym cystersem
na tronie papieskim. Po wyborze nie zrezygnował z noszenia habitu. Zaraz po objęciu urzędu Piotrowego musiał
oddalić się ze wzburzonego miasta i przyjął sakrę w Farfie. Pośród zmiennych kolei próbował uspokoić Rzym,
w czym wspierali go kardynałowie oraz ludność Kampanii. Już jednak w roku następnym musiał znowu opuścić
miasto.
Tymczasem doszły do niego złe wiadomości z Ziemi Świętej; papież zabrał się więc do
zorganizowania wyprawy krzyżowej. W istotny sposób pomagał mu w tym jego duchowy mistrz, św. Bernard.
W roku 1147 odwiedził Lyon, Cluny, Dijon, gdzie witał go uroczyście Ludwik VII. Przebywał potem w Paryżu,
a 10 czerwca 1148 r. wręczył królowi proporzec krzyżowców. Następnie poprzez Auxerre, Cîteaux i Verdun
pojechał do Trewiru, nadal w towarzystwie św. Bernarda. Uczestniczył następnie w synodzie w Reims, udał się
jeszcze do Clairvaux, wreszcie wrócił do Italii, ale do wzburzonego Rzymu nie dotarł. Zatrzymał się w Viterbo.
Tymczasem ogłoszona przez niego krucjata okazała się fiaskiem. Król francuski i św. Bernard podjęli więc
przygotowania do następnej. Nie było to po myśli Eugeniusza, ale w końcu projekt zatwierdził. Na projekcie
wszystko się skończyło. Nie lepiej miały się sprawy w Italii. Nie mogąc osiąść w Rzymie, papież przebywał
w Albano, Segni i Ferentino, a dopiero pod koniec 1152 r., wezwany przez lud samego Rzymu, wrócił do swego
pałacu na Lateranie. Reszta dni upłynęła mu we względnym spokoju.

Zużytkował je dla dobra Kościoła, będąc, jak poprzednio, w ścisłej łączności z Bernardem. Jemu to dedykował
serię listów zebranych w traktat De consideratione. Jemu też nie szczędził rad i uwag, które nie zawsze były
dyskretne, ale też nie zawsze znajdywały spodziewany posłuch. Korzystając z nich, papież zachował wyraźnie
niezależność sądu i poczynań.
Oddaliwszy się w czasie letnich upałów z miasta, Eugeniusz umarł po krótkiej chorobie w Tivoli
8 lipca 1153 r. Jego kult, żywy zwłaszcza u cystersów, zaaprobowano dopiero w roku 1872.

Wspomnienie św. Jana z Dukli zostało przeniesione na dzień
8 lipca po jego kanonizacji - wcześniej obchodzono je 3 października. Jan
urodził się w Dukli na początku wieku XV. Dokładnej daty jego urodzenia nie
znamy. Wiadomo jednak, że dożył sędziwego wieku, a zatem musiał urodzić
się na początku wieku XV. O rodzicach Jana wiemy tylko tyle, że byli
mieszczanami. Nie możemy także nic konkretnego powiedzieć o młodości
Jana. Zapewne uczęszczał do miejscowej szkoły, potem udał się do Krakowa.
Legenda głosi, że tam studiował, jednak brak źródeł historycznych, które
potwierdzałyby ten fakt.
Według miejscowej tradycji Jan miał już od młodości prowadzić
życie pustelnicze w pobliskich lasach u stóp góry zwanej Cergową. Do dziś w
odległości kilku kilometrów od Dukli znajduje się pustelnia i kościółek
drewniany, wystawiony pod wezwaniem św. Jana z Dukli na miejscu, gdzie
miał on samotnie prowadzić bogobojne życie.
Nie znamy przyczyn, dla których Jan opuścił pustelnię i wstąpił
do franciszkanów konwentualnych, zapewne w pobliskim Krośnie, w latach
1434-1440, kiedy miał już 25-30 lat. Po nowicjacie i złożeniu profesji zakonnej
odbył studia kanoniczne i został wyświęcony na kapłana. Musiały to być
studia solidne, skoro Jan został od razu powołany na urząd kaznodziei. Urząd
ten bowiem powierzano w klasztorach franciszkańskich kapłanom wyjątkowo
uzdolnionym i wewnętrznie uformowanym. Tego wymagał w regule św. Franciszek, założyciel zakonu. Jan
przez szereg lat piastował także obowiązki gwardiana, czyli przełożonego klasztoru: w Krośnie i we Lwowie.
Wreszcie powierzono mu urząd kustosza kustodii, czyli całego okręgu lwowskiego. Po złożeniu tego urzędu
ponownie zlecono mu urząd kaznodziei we Lwowie.
W latach 1453-1454, na zaproszenie króla Kazimierza Jagiellończyka i biskupa krakowskiego,
kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, przebywał w Polsce św. Jan Kapistran, reformator franciszkańskiego życia
zakonnego. Założył klasztory obserwantów, czyli franciszkanów reguły obostrzonej, w Krakowie (1453)
i w Warszawie (1454). W roku 1461 obserwanci założyli również konwent we Lwowie. Od krakowskiego
klasztoru pw. św. Bernardyna zaczęto powszechnie nazywać polskich obserwantów bernardynami.

Jan z Dukli obserwował życie bernardynów i umacniał się ich gorliwością. Postanowił do nich
wstąpić. Do roku 1517 franciszkanie konwentualni i obserwanci mieli wspólnego przełożonego generalnego.
Jednak przejście z jednego zakonu do drugiego poczytywano zawsze za rodzaj dezercji. Istniały ponadto przepisy
w zakonie obserwantów, utrudniające przyjęcie zakonników konwentualnych w obawie o zaniżenie karności
i ducha zakonnego. Ojciec Jan musiał więc być dobrze znany, skoro przyjęto go bez wahania. Nadarzyła się
zresztą ku temu okazja. Z Czech przybył prowincjał franciszkanów konwentualnych, któremu podlegał Jan.
Poprosił prowincjała, by zezwolił mu wstąpić do obserwantów. Według relacji miejscowej tradycji prowincjał,
sądząc, że Jan chce odwiedzić kogoś w konwencie obserwantów, chętnie się zgodził. Kiedy zaś spostrzegł swoją
pomyłkę, nie mógł już zmusić o. Jana do powrotu. Było to prawdopodobnie w roku 1463.
Chociaż o. Jan był wtedy już starszy (miał około 60 lat), przeżył u obserwantów jeszcze 21 lat. Krótki
czas przebywał w Poznaniu, by następnie powrócić do ukochanego Lwowa i tam spędzić resztę życia. Tu
powierzono mu funkcję kaznodziei i spowiednika. Pod koniec życia miał utracić wzrok. Jako dorobek wielu lat
pracy kaznodziejskiej zostawił zbiór kazań, które jednak zaginęły. Rozmiłowany w modlitwie, poświęcał na nią
długie godziny. Dla dokładnego zapoznania się z konstytucjami nowego zakonu wczytywał się w nie pilnie,
a gdy utracił wzrok, prosił, by odczytywał mu je kleryk, bo chciał się ich wyuczyć na pamięć. Do ślepoty
dołączyła się ponadto choroba bezwładu nóg.
Jan oddał Bogu ducha w konwencie lwowskim 29 września 1484 roku. Pochowano go w kościele klasztornym,
w chórze zakonnym, za wielkim ołtarzem. Przekonanie o świętości kapłana było tak powszechne, że zaraz po
jego śmierci wierni zaczęli gromadzić się w pobliżu jego grobu i modlić się do niego o łaski. W roku 1487
obserwanci wystarali się u papieża, Innocentego VIII, o zezwolenie na "podniesienie ciała", co równało się
pozwoleniu na oddawanie mu czci publicznej. Zezwolenie przywiózł ze sobą z Rzymu komisarz generała
zakonu, o. Ludwik de la Torre, ale sam akt przeniesienia odbył się dopiero w roku 1521. Nowy grób umieszczono
nad posadzką w prezbiterium po prawej stronie. W roku 1608 z racji budowy nowego kościoła wystawiono
marmurowy sarkofag, przeniesiony w roku 1740 za wielki ołtarz.

Do roku 1946 trumienka z relikwiami Jana z Dukli znajdowała się we Lwowie, do roku 1974
znajdowała się w kościele bernardynów w Rzeszowie, obecnie zaś jest w Dukli. Liczne łaski, otrzymywane za
pośrednictwem sługi Bożego, ściągały do jego grobu nie tylko katolików, ale także prawosławnych i Ormian.
Mnożyły się także wota dziękczynne. Kiedy w roku 1648 Lwów został ocalony w czasie oblężenia przez Bohdana
Chmielnickiego, przypisywano to wstawiennictwu Jana z Dukli, gdyż gorąco modlono się do niego. Proces
kanoniczny rozpoczął się w roku 1615. Prośbę o beatyfikację przesłał do Rzymu król Zygmunt III Waza i biskupi
polscy, jak też wielu senatorów. Proces, wiele razy przerywany, został wreszcie ukończony szczęśliwie w roku
1731. Na podstawie nieprzerwanego kultu, jakim sługa Boży się cieszył, papież Klemens XII w roku 1733 ogłosił
ojca Jana błogosławionym, wyznaczając na dzień jego święta 19 lipca. Termin ten, kilka razy przenoszony,
reforma kalendarza liturgicznego w Polsce w roku 1974 ustaliła na 3 października. Po kanonizacji jednak
przesunięto go na dzień 8 lipca.
W roku 1739 na prośbę króla Augusta III Sasa, biskupów i kapituł katedralnych oraz magistratu
lwowskiego papież Klemens XII ogłosił bł. Jana z Dukli patronem Korony oraz Litwy. Papież Benedykt XIV nadał
odpust zupełny na doroczną uroczystość bł. Jana dla kościołów obserwantów w Polsce (1742). Już w roku 1754
król August III Sas wniósł prośbę do Rzymu o kanonizację bł. Jana z Dukli. Prośbę ponowił król Stanisław
August Poniatowski w roku 1764, uczynił to również sejm polski. Niewola jednak przerwała zabiegi. Dopiero
w roku 1957 Episkopat Polski wystąpił do Stolicy Świętej z ponowną prośbą. Kanonizacji dokonał w Krośnie
papież św. Jan Paweł II podczas swojej wizyty w dniu 10 czerwca 1997 r.
W ikonografii przedstawiany jest w habicie zakonnika, czasami jako niewidomy. Jego atrybutem są
promienie światła.

Historia nie przekazała nam wiele informacji o Kilianie. Urodził
się około roku 644 w Irlandii lub w Szkocji. Miał zostać mnichem w Irlandii.
Klasztorów wówczas było w tym kraju mnóstwo. Czując jednak w sobie zapał
do pracy misyjnej, pociągnął za sobą towarzyszy i udał się do Francji.
Następnie ruszył do Rzymu, gdzie z rąk papieża otrzymał sakrę biskupią
i wszelkie pełnomocnictwa misyjne do nawracania Franków wschodnich.
W tym samym czasie na terenie Francji działał inny święty o tym
samym imieniu (Kilian). Zapewne dlatego Święty opuścił te strony i udał się
do Niemiec w okolice Würzburga. Tu miał pozyskać dla wiary księcia
germańskiego, Gosberta. Książę, za namową Kiliana, oddalił po chrzcie swoją
nieprawą małżonkę, Gejlanę. Ta z zemsty w czasie chwilowej nieobecności
Gosberta miała podstępnie pozbawić św. Kiliana i jego towarzyszy życia.
Działo się to 8 lipca 689 roku. Wśród towarzyszy św. Kiliana wymienia się:
św. Kolmana, kapłana, św. Totnana, diakona, św. Gallona i św. Armwala.
Do chwały ołtarzy Kiliana zaliczył św. Bonifacy, biskup, kiedy nakazał ciało
Męczennika przenieść na ołtarz do czci publicznej w 752 roku. Ciało Kiliana
spoczywa w Würzburgu. Jest patronem tego miasta. Od roku 1926 Würzburg
urządza w każdą rocznicę śmierci św. Kiliana i jego towarzyszy widowiska
religijne dotyczące życia Świętego. Trwają one przez osiem dni i odbywają się
na wolnym powietrzu. W roku 1952 odbyły się tu wielkie uroczystości z okazji
1200. rocznicy podniesienia relikwii św. Kiliana przez św. Bonifacego w roku 752. Św. Kilianowi wystawiono
wiele kościołów, tak w Niemczech, jak też w Ameryce Północnej.

Scopelli urodziła się w 1428 r. w Reggio d'Emilia we Włoszech.
Od najmłodszych lat pragnęła wstąpić do zakonu, jednakże rodzina
sprzeciwiała się tym pragnieniom. Joanna była posłuszna, żyła bardzo
pobożnie i skromnie w domu swoich rodziców. Dopiero po ich śmierci
ufundowała karmelitański klasztor w Reggio i została jego pierwszą
przeoryszą. Skutkiem jej modlitw często były cuda.
Zmarła w 1491 r. z przyczyn naturalnych. W 1771 r. nastąpiło
zatwierdzenie jej kultu.

Urszula urodziła się 27 grudnia 1660 r. w Mercatello, w zamożnej
rodzinie Mancini. Kiedy miała zaledwie 5 lat, umarła jej matka. Sakrament
bierzmowania otrzymała w siódmym roku życia. Trzy lata później została
dopuszczona do Pierwszej Komunii świętej (1670).
Pragnąc oddać się Panu Jezusowi całkowicie na służbę jako żertwa
ofiarna za grzechy ludzkie, wbrew woli ojca wstąpiła do kapucynek w Citta
di Castello (1677). Przyjęła wówczas imię Weronika. W rok potem połączyła się
z zakonem ślubami. W klasztorze przeszła wszystkie stopnie w hierarchii: od
furtianki, kucharki, szatniarki, piekarki, zakrystianki, mistrzyni nowicjuszek aż
po urząd ksieni. Mistrzynią była przez 33 lata, ksienią - przez 11 lat. W kontakcie
z siostrami była życzliwa, wobec siebie - wymagająca i surowa.
Weronika wyróżniała się wielką delikatnością sumienia. Lękała się
nawet najmniejszej przewiny i każdą opłakiwała hojnymi łzami. Ze swoich
ułomności zwierzała się publicznie. Surowa dla siebie, była delikatna i zatroskana
o siostry, zwłaszcza chore. Umiała rozbudzić tak wielkiego ducha gorliwości, że
siostry rywalizowały ze sobą w obserwancji zakonnej. Była surowa i wymagająca
w zakresie kultywowania cnoty ubóstwa franciszkańskiego, ale równocześnie
była matką dbającą, by siostrom nie brakowało niczego, co konieczne.
Cierpiała wiele nie tylko z powodu zadawanych sobie pokut, ale
z powodu często nawiedzających ją dolegliwości i chorób. Do tych jednak
fizycznych cierpień doszły o wiele boleśniejsze cierpienia duchowe: oschłości, stany opuszczenia i osamotnienia
duchowego. Wszystko to Weronika znosiła z heroicznym poddaniem się woli Bożej. Pan Jezus pocieszał ją także
darem ekstaz i widzeń nadprzyrodzonych. Spowiednik, nie rozumiejąc jej stanów, poczytywał je za swego
rodzaju opętanie szatańskie, za symulację, by uchodzić za świętą. Doszło do tego, że zakazał jej przystępować do
Komunii świętej, a jej sprawę oddał nawet do rozpatrzenia Kongregacji Św. Oficjum. Na te jawne już
prześladowania Weronika odpowiadała tylko pokornymi słowami: "Krzyże i męki są radosnym darem dla mnie
z Bożej ręki". Wszystkie te cierpienia ofiarowała za nawrócenie grzeszników, by ich ratować od wiecznego
potępienia.

W 1694 roku Weronika przeżyła mistyczne zaręczyny i zaślubiny
z Chrystusem. Dnia 5 kwietnia 1697 roku, w Wielki Piątek, otrzymała dar
stygmatów. Na jej prośbę po trzech latach stygmaty zanikły, ale cierpienie ran
Chrystusa pozostało. W nagrodę za serdeczne nabożeństwo do męki Pańskiej
miała otrzymać w swoim sercu wyryte znaki tej męki.
Po długiej i bardzo bolesnej chorobie Weronika zmarła 9 lipca 1727 r.
w 67. roku życia. Do chwały błogosławionych wyniósł ją papież Pius VII w 1802
roku, a do chwały świętych papież Grzegorz XVI w 1839 roku. Z polecenia
późniejszych spowiedników Weronika zostawiła cenny dziennik swojego życia,
w którym opisuje swoje mistyczne przeżycia; zachowały się także jej listy i poezje.

Początki ewangelizacji Chin sięgają V w., ale misje europejskie
w tym kraju rozwinęły się szczególnie w czasach nowożytnych, poczynając od
XVI w. W ciągu minionych stuleci Kościół katolicki w Chinach wzrastał
nieprzerwanie, choć w niektórych okresach i regionach bywał prześladowany.
Za pierwszego męczennika uznawany jest o. Franciszek Fernandez de
Capillas, hiszpański dominikanin, umęczony w 1648 r., beatyfikowany w 1909
r. Wchodzi on w skład 120-osobowej grupy męczenników kanonizowanych
1 października 2000 r., której przewodzi Augustyn Zhao Rong, pierwszy
chiński kapłan umęczony za wiarę. Pozostali męczennicy to w części
europejscy zakonnicy - członkowie zgromadzeń, którym Stolica Apostolska
powierzyła prowadzenie misji w różnych regionach Chin (jezuici,
franciszkanie, dominikanie, salezjanie i członkowie Paryskich Misji
Zagranicznych) - a w części rodowici Chińczycy - biskupi, kapłani i świeccy,
mężczyźni i kobiety. Najmłodszy z nich miał zaledwie 9 lat. Augustyn Zhao
Rong pochodził z prowincji Syczuan. W wieku 20 lat zaciągnął się do wojska
i wchodził w skład oddziału, który eskortował do Pekinu grupę
chrześcijańskich więźniów. Uderzyła go ich cierpliwość i odwaga. Ponownie
zetknął się z chrześcijanami w prowincji Wuczuan, gdzie poznał uwięzionego
o. Marcina Moye. Przykład wiary i miłości tego kapłana oraz jego katecheza skłoniły Augustyna do przyjęcia
chrześcijaństwa. Otrzymał chrzest z rąk o. Moye w wieku 30 lat. Przez następnych pięć lat przygotowywał się do
kapłaństwa i przyjął święcenia w 1781 r. Przez wiele lat pełnił posługę kapłańską. W okresie prześladowań
wszczętych za panowania cesarza Jiaqinga został aresztowany, gdy udzielał sakramentów choremu. Uwięziony
w Chengdu, został skazany na dotkliwą karę cielesną, choć miał już 69 lat. Otrzymał 60 uderzeń bambusowym
kijem w kostki i 80 policzków zadanych skórzaną podeszwą. Zmarł w więzieniu kilka dni później, 27 stycznia
1815 r. Jest pierwszym kapłanem-męczennikiem pochodzącym z Chin.

Pod koniec XIX w. prześladowania katolików w Chinach nasiliły się.
Nieporadna cesarzowa-wdowa Cixi szukała oparcia w stronnictwie staromandżurskim,
które dla swych celów zmobilizowało wojowników fanatycznej sekty, nazywanych
bokserami. Swoją nienawiść do obcych ześrodkowali oni na chrześcijanach. Zaczęli
więc napadać na kościoły, palić je, potem masowo mordować wiernych. W okręgu
Xiangchenggen pierwszym znakiem nadciągających pogromów była śmierć dwóch
jezuitów francuskich. Ojcowie Remigiusz Isoré i Modest Andlauer zginęli przy ołtarzu
skromnej kaplicy w On-Y. Było to wyraźne ostrzeżenie dla licznych chrześcijan z tych
okolic. Pod kierownictwem ojca Mangin schronili się oni w Czu-Kia-cho, bo istniała
tam szansa obrony i ocalenia. W obwarowanym miasteczku odparli kilka ataków,
kiedy jednak bokserów wsparły oddziały regularnej armii, obrona nie miała już
żadnych szans. Ostatniego ratunku szukali w kościele. Zginęli wszyscy. Ojcowie
Mangin i Den ponieśli śmierć przy ołtarzu, inni znaleźli ją w płomieniach podpalonej
świątyni lub w jej pobliżu, jeszcze inni wtedy, gdy próbowali ratować się ucieczką.
Śmierć poniosło wówczas około 1800 chrześcijan, ponadto około 1200 zginęło w okolicach miasteczka. Nikt nie zdołał wówczas spisać ich imion i nazwisk. Ustalono je znacznie później, i to jedynie
w pięćdziesięciu sześciu wypadkach. Tych też pięćdziesięciu sześciu Pius XII beatyfikował w roku 1955,
a kanonizował - wraz z innymi męczennikami chińskimi - papież św. Jan Paweł II w 2000 r. Duchowymi
przywódcami męczenników z okresu powstania bokserów byli jezuiccy kapłani: Leon Ignacy Mangin, Paweł
Denn, Remigiusz Isoré i Modest Andlauer. Leon Ignacy Mangin urodził się 31 lipca 1857 r. w Verny,
w Lotaryngii, jako jedenaste z dzieci miejscowego sędziego pokoju. Nauki pobierał w kolegiach w Metzu
i Amiens. W roku 1875 wstąpił do jezuitów. Pod koniec studiów filozoficznych, odbywanych w Liége, wezwano
go do wyruszenia na misje. W Tien-Tsinie ukończył teologię i w lipcu 1886 r. otrzymał święcenia kapłańskie.
Pracował potem na wielu stacjach misyjnych w prowincji Hopej, poważany przez władze cywilne i ceniony dla
swej energii w działaniu i pogodnego usposobienia. Gdy nadeszło prześladowanie, wszystkich podtrzymywał na
duchu. Potem zachęcał wiernych, by pozostali w kościele. Gdy padł pierwszy strzał, Maria Czu-Ou-Czen osłoniła
go własnym ciałem. Potem zapaliła mu się sutanna. Padł przeszyty drugą serią pocisków.

Z nim razem zginął ks. Paweł Denn. Urodził się 1 kwietnia 1847
w Lille. W 1872 wstąpił do jezuitów i tego samego roku wysłany został do Chin.
W osiem lat później otrzymał tam święcenia kapłańskie. Pracował w kilku
ośrodkach, a w Tcian-Kia-Tcioang był rektorem. Pod koniec dołączył do
wspólnoty kierowanej przez o. Mangin. Zginął u jego stóp, gdy ukląkł, by przyjąć
absolucję.
Remigiusz Isoré urodził się 22 kwietnia 1852 r. w Bambecque, na
terenie francuskiej Flandrii. Studiował w Cambrai, a przez jakiś czas był
prefektem w Roubaix. W roku 1875 wstąpił do zakonu. Studia kończył już
w Chinach, gdzie też w roku 1886 otrzymał święcenia kapłańskie. Przez jakiś czas
uczył w kolegium w Tcian-Kia-Tcioang, potem obsługiwał stację i szkołę w On-Y.
Tam też zginął, stojąc przy ołtarzu.
Modest Andlauer był Alzatczykiem. Urodził się w Strasburgu.
W roku 1877 wstąpił do jezuitów. Nauczał w Amiens, Lille i Brescii, ale marzył
o misjach i męczeństwie. Wreszcie w roku 1882 mógł wyjechać do Chin. Zginął
tam razem z o. Isoré, miesiąc przed innymi.

W czerwcu 1572 r. kalwini odebrali z rąk hiszpańskich
Dordrecht i Gorkum w Holandii. Uwięzili wówczas mieszkających
w Gorkum franciszkanów: gwardiana Mikołaja Picka, wikarego domu
Hieronima z Weert, Teodoryka Endem z Amersfoort, Nikazjusza
Jonsona z Heeze, Willada z Danii, Gotfryda z Melveren, Antoniego
z Weert, Antoniego z Hoornaert i Franciszka Roye z Brukseli, a także
braci zakonnych: Piotra z Asche i Korneliusza Wijk z Dorestat.
Uwięziono również księży diecezjalnych: Leonarda Vechela
z Hertogenbosch i jego wikarego Mikołaja Janssena, nazywanego
Poppelem. Po nich uwięziono Godfryda van Duynsen kapłana, który
duszpasterzował w swym rodzinnym mieście, oraz Jana Lenartza,
augustianina, ojca duchownego mniszek gorkumskich.
Wszystkich pojmanych torturowano, namawiając do
wyrzeczenia się wiary katolickiej. Kalwini uwięzili jeszcze dominikanina
Jana z Kolonii, pobliskiego proboszcza, który - gdy usłyszał o uwięzieniu
franciszkanów - chciał udzielić im sakramentów. Do aresztu trafili także
norbertanie Jakub La Coupe i Adrian Jansen oraz ksiądz Andrzej
Wouters z Heynoord.
Po torturach w więzieniu w Gorkum męczennicy zostali przeniesieni do Brielle. Po drodze
pokazywano ich ciekawskim, którzy stali przy trakcie, pobierając opłatę pieniężną. W Brielle urządzono
przesłuchanie. Próbowano wymusić na więźniach odstępstwo od wiary w prawdziwą obecność Chrystusa
w Eucharystii i prymat papieża w Kościele. Wstawiali się za nimi mieszkańcy Gorkum. Proszono o interwencję
księcia Wilhelma Orańskiego, który nakazał uwolnienie księży i zakonników. Pomimo tego Willem II van der
Marck, przywódca kalwinów, kazał wszystkich powiesić. Mordu dokonano 9 lipca 1572 r. w spichlerzu przy
klasztorze św. Elżbiety, byłej siedzibie augustianów. Ciała zabitych zostały poćwiartowane. W nocy z 10 na
11 lipca wrzucono je do dwóch wykopanych dołów i zasypano.
W 1615 r. ciała 19 męczenników odnaleziono i przeniesiono do kościoła franciszkańskiego w Brukseli.
Do kultu publicznego wystawiono je 22 czerwca 1616 r. Zostali beatyfikowana przez papieża Klemensa X
w Rzymie 24 listopada 1675 r. Kanonizacji dokonał Pius IX dnia 29 czerwca 1865 r.

Jego pierwotne imię to Antypas. Pochodził z grodu Lubecz nad
Dnieprem, leżącego na północ od Kijowa (obecnie miasto w obwodzie
czernihowskim na Ukrainie, przy granicy z Białorusią). Urodził się w roku
963 (lub 983). Jako młody człowiek zapoznał się z życiem zakonnym na
górze Athos. Tam złożył śluby zakonne i przyjął imię Antoni. Po powrocie
na Ruś zajął pieczarę w pobliżu Kijowa, w której wiódł surowe życie
pustelnika. Od tego miejsca otrzymał przydomek "Peczerski" (lub
"Kijowsko-Peczerski").
Mnich stał się sławny w okolicy. Po pewnym czasie zaczęli
gromadzić się wokół niego uczniowie. Z ich pomocą powiększył pieczarę
i urządził w niej cerkiew. Wokół wydrążono groty-cele. Dał tym samym
początek Ławrze Pieczerskiej (Peczorskiej), najsłynniejszemu klasztorowi na
Rusi, zwanemu matką monasterów. Początkowo Antoni sam kierował
życiem mnichów, które wypełniała praca, czuwanie i modlitwa; zakonnicy
troszczyli się o wstrzemięźliwość, umartwiali swoje ciała. Kiedy życie
wspólnoty było w miarę zorganizowane, mianował igumena, a sam usunął
się do osobnej groty, której nie opuszczał przez 40 lat. Po radę przychodzili
tam nie tylko mnisi, ale przybywała licznie także ludność ziem ruskich,
prosząc o modlitwę, dzięki której chorzy odzyskiwali zdrowie. Za wstawiennictwem Antoniego działy się liczne
cuda.
Zmarł 10 lipca (lub 27 maja) 1073, mając prawdopodobnie 90 lat. Ruś widziała w nim ojca życia
monastycznego, związanego z tradycją wschodnią. Ławra Peczerska była przez lata rozbudowywana i przez
wieki trwało tu życie monastyczne. Obecnie mieści się w niej siedziba zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła
Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. Obiekt został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO
w 1990 r., a po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości (1991 r.) gruntownie odnowiony i ponownie
konsekrowany w 2000 r.

Jan Gwalbert urodził się około roku 1000 pod Florencją. Jako
młodzieniec wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru San Miniato, ale niebawem
opuścił go na znak protestu przeciw symoniackiemu wyborowi opata. Udał się
wówczas do Camaldoli, stamtąd zaś około roku 1030 przybył do zalesionej doliny
Vallombrosa, gdzie rozpoczął życie pustelnicze. Z czasem przylgnęli doń inni –
i tak w roku 1039 powstała w Vallombrosie wspólnota mnichów, którzy wiedli
surowe życie, kierując się zresztą regułą benedyktyńską. Jan założył później lub
zreformował kilka innych klasztorów, którymi kierował jako przełożony
powstałej w ten sposób nowej monastycznej społeczności, zwanej
walombrozjanami. Zasłużył się też prowadząc dalej walkę z symonią, w czym
popierali go papież i lud. Najsłynniejszą stała się jego akcja przeciw
arcybiskupowi Florencji, Piotrowi Mezzabarbie. Sam z pokory nigdy nie przyjął
święceń kapłańskich.
Zmarł 12 lipca 1073 r. w klasztorze św. Michała w Passignano pod
Florencją. Kanonizował go w roku 1193 Celestyn III. Pius XII ogłosił go patronem
strażników leśnych (1951) oraz Sao Paulo w Brazylii (1958).

Benedykt z Nursji należy do najgłośniejszych postaci w Kościele
łacińskim. Wsławił się niezwykle mądrą i wyważoną regułą, która stała się
podstawą dla bardzo wielu późniejszych rodzin zakonnych na Zachodzie. Przez
założony przez siebie zakon Benedykt przyczynił się nie tylko do pogłębienia
życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Jego synowie
duchowi zasłużyli się najwięcej dla pozyskania Chrystusowi ludów germańskich.
Te racje skłoniły Pawła VI do tego, by w 1964 r. wyróżnić św. Benedykta
zaszczytnym tytułem głównego patrona Europy.
Chociaż św. Benedykt zajmuje w dziejach Kościoła katolickiego
poczesne miejsce, udokumentowane wiadomości o nim są nikłe. Podstawowym
źródłem jest dzieło św. Grzegorza I Wielkiego, papieża, przedtem mnicha
benedyktyńskiego, który żył w czasach bliskich św. Benedykta. Niestety, Dialogi
św. Grzegorza nie miały na celu podania biografii, ile raczej opis życia Benedykta;
stąd mało w nich danych historycznych, a wiele wątków wręcz legendarnych.
Ojciec Benedykta był właścicielem ziemskiej posiadłości w Nursji. Benedykt urodził się ok. roku 480
wraz ze swoją bliźniaczą siostrą, św. Scholastyką. Pierwsze nauki pobierał w rodzinnym miasteczku. Na dalsze
studia udał się do Rzymu. Nie pozostał tu długo. Opuścił Wieczne Miasto, gdyż chciał oddać się Panu Bogu na
wyłączną służbę jako asceta. Udał się ok. 60 km na wschód w kierunku Tivoli i osiadł w przysiółku Enfide (dzisiaj
Affile) przy kościele świętych Piotra i Pawła u stóp wzgórz Prenestini. Z niewiadomych bliżej przyczyn opuścił
jednak i to miejsce i przeniósł się do Subiaco. Znalazł tu nie tylko ciszę, ale również dogodną grotę, gdzie mógł
zamieszkać i oddać się wyłącznie kontemplacji. Z rąk jakiegoś mnicha przyjął też habit. Obrana przez niego grota
zapewniała mu zupełny spokój. Przebywał tam przez trzy lata. Miejscowi górale, wypasający kozy, zaopatrywali
go w konieczną żywność. Z czasem zaczęli przyłączać się do Benedykta uczniowie. Pod jego kierunkiem
utworzono 12 małych klasztorów po 12 uczniów każdy. Na czele każdego z nich Benedykt postawił
przełożonych, od siebie bezpośrednio zależnych. Tak więc z pustelnika przeobraził się w cenobitę, czyli w ascetę
zamieszkującego pustynię wraz z innymi. Nie znamy przyczyn, dlaczego Benedykt opuścił również i to miejsce.

Św. Grzegorz wymienia niechęć miejscowego duchowieństwa. Benedykt
zabrał ze sobą najgorliwszych i najbardziej oddanych uczniów i przeniósł się z nimi na
Monte Cassino do ruin dawnej fortecy rzymskiej. Benedykt rozpoczął budowę nowego
klasztoru od wyburzenia pogańskiej świątyni Jowisza i Apollina. Mieszkańcy
miasteczka, leżącego u stóp góry, przychodzili tutaj dla składania ofiar. Był to rok 525
lub 529. W tym czasie na Wschodzie cesarz Justynianin I Wielki zamykał ostatnią
pogańską szkołę filozoficzną w Atenach.
Kiedy stanął już klasztor i kościół, a mury nowej placówki zaczęły się
zapełniać adeptami, Benedykt postanowił ułożyć regułę. Miał już sporo doświadczenia.
Długie lata rządów na Monte Cassino pozwoliły w praktyce wypróbować przepisy.
Roztropny prawodawca zmieniał je i stale doskonalił. Tak więc reguła benedyktyńska
przeszła okres długiej próby i doświadczeń. Wprawdzie jej oryginał zaginął, spłonął
bowiem w roku 896 w czasie pożaru klasztoru w Teano, jednakże zachowało się wiele
jej odpisów.
Zasadniczą cechą Reguły św. Benedykta jest umiar. Nie jest ona tak surowa
jak reguły św. Kolumbana, Kasjana czy prawodawców rodzin mniszych Wschodu. Nie
preferuje studiów jak reguła Kasjodora. We wszystkim: w modlitwie, uczynkach
pokutnych, w pracy i w spoczynku, w posiłku i piciu zaleca umiar: "złoty środek".
Celem zasadniczym, jaki Założyciel wytyczył swoim synom duchowym, jest służba
Boża. Całe życie mnicha, jego wszystkie chwile i czynności winny zmierzać do tego, by
głosiły chwałę Stworzyciela. Dewizą Patriarchy było: Ora et labora - módl się i pracuj. Ze
szczególną pieczołowitością strzegł kultu liturgicznego, co pozostało do dni obecnych
pięknym dziedzictwem jego zakonu. Poważną część dnia zakonnika przeznaczył na
lectio divina - czytanie Pisma Świętego. Wprowadził do zakonu profesję - prawem
zagwarantowaną przynależność do zakonu oraz stabilność miejsca, czyli zobowiązanie
mnichów do pozostawania w jednym klasztorze aż do śmierci. Reguła św. Benedykta
stała się podstawą dla wielu innych.

Sława Benedykta rozchodziła się szeroko. Powiększać ją miały
cuda, o których wspomina św. Grzegorz. Miał m.in. przepowiedzieć najazd
Longobardów. Ich wódz po śmierci Benedykta faktycznie najechał Monte
Cassino; benedyktyni byli zmuszeni opuścić klasztor i ratować się ucieczką
do Rzymu (587). Benedykt miał założyć także opactwo w Terracina,
a zdaniem niektórych również w Rzymie (opactwo św. Pankracego przy
Lateranie). Benedykt zmarł 21 marca 547 r. w kilka dni po śmierci swojej
siostry, św. Scholastyki, założycielki żeńskiej gałęzi benedyktynów.
Pochowano ich razem we wspólnym grobie na Monte Cassino. Kiedy
Longobardowie zniszczyli klasztor (587), mnisi benedyktyńscy z Francji ze
czcią przenieśli relikwie św. Scholastyki i św. Benedykta do Francji.
Śmiertelne szczątki św. Scholastyki umieścili w klasztorze w Le Mans, a św.
Benedykta - we Fleur. Tam są do dnia obecnego. W latach późniejszych
część relikwii obu świętych oddano opactwu na Monte Cassino. Na
pamiątkę przeniesienia relikwii św. Benedykta w dniu 11 lipca 673 r. do
Fleur zakon obchodzi w liturgii pamiątkę "przeniesienia relikwii". Na ten
właśnie dzień Paweł VI ustanowił doroczne święto św. Benedykta.
Zaraz po śmierci Benedykt odbierał od swoich duchowych synów cześć
ołtarzy. Do jego grobu napływali liczni pielgrzymi. Sławę jego rozniosły
Dialogi św. Grzegorza, w których jest mowa nawet o cudach, jakie Benedykt
za życia działał. Rychło kult św. Benedykta stał się też własnością całego
Kościoła. Ku czci Patriarchy ułożono mnóstwo hymnów, sekwencji
i modlitw. Benedykt jest w naszych czasach czczony jako patron Opus Dei,
jako patron pracujących, a nawet jako orędownik umierających. Pius XII
ogłosił go patronem speleologów (1957) i architektów włoskich.
Reguła św. Benedykta wywarła poważny wpływ na całe życie Europy
Zachodniej.

Dzieło św. Benedykta jest imponujące i niepowtarzalne.
Benedyktyni przez długie wieki (wiek VI-XII) byli najpotężniejszą rodziną
zakonną na świecie. Ich klasztory dochodziły do liczby kilku tysięcy, a liczba
mnichów dochodziła do wielu dziesiątków tysięcy. Z modelu życia
benedyktyńskiego wyrosły inne rodziny zakonne, m.in. benedyktynki
(klauzurowe i czynne), cystersi, kameduli, oliwetanie, sylwestryni i trapiści.
Zakony te wydały kilka tysięcy świętych i błogosławionych, dały Kościołowi
ponad 20 papieży. Wśród świętych benedyktyńskich wypada wymienić: św.
Grzegorza I Wielkiego (+ 604), doktora Kościoła; św. Augustyna z Canterbury,
apostoła Anglii (+ 605); św. Bedę Czcigodnego, doktora Kościoła (+ 735); św.
Bonifacego, apostoła Niemiec i głównego patrona tego kraju; św. Wojciecha apostoła Czech, Węgier, Polski i Prus, męczennika (+ 997); św. Piotra Damiani,
doktora Kościoła (+ 1072); św. Romualda, założyciela kamedułów (+ 1027); św.
Jana Gwalberta (+ 1073), założyciela nowej gałęzi zakonnej; św. Anzelma,
doktora Kościoła (+ 1109); św. Matyldę (+ 968); św. Hildegardę z Bingen,
doktora Kościoła (+ 1179); św. Gertrudę Wielką (+ 1302). W Polsce najbardziej
znanym opactwem benedyktyńskim jest Tyniec. Do Polski benedyktyni
przybyli wraz ze św. Wojciechem (+ 997). Za czasów Bolesława Chrobrego
założyli klasztor po kamedułach w Międzyrzeczu. Zamieszki, jakie po śmierci
tego króla powstały, i nawrót pogaństwa, doprowadziły do upadku klasztoru.
W XI wieku widzimy benedyktynów w Trzemesznie, w Łęczycy (Tum), w Gnieźnie, w Tyńcu, na Łysej Górze,
w Czerwińsku, Płocku, Kruszwicy, w Krakowie, Sieciechowie, we Wrocławiu, Oleśnicy, Lubiniu i w Gdańsku.
Obecnie istnieją ich opactwa w Tyńcu, Lubiniu koło Kościana oraz Biskupowie.
W ikonografii św. Benedykt przedstawiany jest w habicie benedyktyńskim, w kukulli, z krzyżem
w dłoni. Jego atrybutami są: anioł, bicz, hostia, kielich z wężem, księga, kruk z chlebem w dziobie, księga reguły
w ręce, kubek, pastorał, pies, rozbity puchar, infuła u nóg z napisem "Ausculta fili" - "Synu, bądź posłuszny",
wiązka rózg.

Olga urodziła się ok. 890 roku w Wybuti, 16 km od Pskowa. Około
roku 903 została wydana za księcia z rodu Rurykowiczów, Igora (+ 945). Kiedy
małżonek padł na polu walki, Olga objęła rządy w charakterze regentki za
małoletniego syna, Świętosława, który miał wówczas 3 lata. W rządach była
wymagająca i twarda. Bezwzględnie tłumiła powstałe bunty. Miała zmysł
administracyjny i położyła wielkie zasługi dla stabilizacji wielkiego księstwa
kijowskiego. Lud chwalił ją jako panią miłosierną. Bywa nazywana także Olgą
Mądrą. Imię to pochodzi z języka skandynawskiego. Był bowiem czas, że
Skandynawowie w swoich podbojach dotarli aż na Ruś i tam w Nowogrodzie
Wielkim oraz w Kijowie już w wieku IX założyli pierwsze historyczne państwo
Rurykowiczów nad Dnieprem i jego dopływami.
Około roku 955 Olga przyjęła chrzest od wysłanników
z Konstantynopola, z którym nawiązała żywy kontakt. Osobiście w dwa lata
potem odwiedziła stolicę wschodniego cesarstwa, witana bardzo uroczyście
przez cesarza Konstantyna Porfirogenita (957). By jednak nie wiązać się z samym
tylko Konstantynopolem, nawiązała łączność także z cesarstwem zachodniorzymskim, z Ottonem I, którego prosiła o przysłanie na Ruś kapłanów łacińskich.
Cesarz przysłał benedyktyna z Trewiru w charakterze biskupa misyjnego.
Z wolna chrześcijaństwo objęło całą Ruś. Kiedy więc za rządów św. Włodzimierza Wielkiego (+ 1015) metropolita
Hilarion będzie wysławiał księcia jako dobroczyńcę Kościoła na Rusi, nie omieszka również wspomnieć św. Olgi.
Kiedy tron kijowski objął jej syn, Olga oddała się modlitwie i uczynkom miłosierdzia. Jej ostatnie lata były
pasmem udręki. Szczególnie bolała nad tym, że jej panujący syn powrócił do pogaństwa. Błagała Boga o jego
nawrócenie. Miała wystawić kościoły Świętej Trójcy w Pskowie i św. Zofii w Kijowie.
Zmarła w 969 roku w wieku ok. 80 lat. Dość wcześnie pojawiły się jej żywoty. Pierwszy datuje się na
rok 1078. Ciało Olgi św. Włodzimierz przeniósł do kościoła św. Zofii w Kijowie, który sama wystawiła. W roku
1574 synod biskupów ruskich zatwierdził urzędowo kult św. Olgi. Jej relikwie jednak zaginęły w XVIII w.

Brunon urodził się w 974 r. w rodzinie grafów niemieckich
w Kwerfurcie. W roku 986 uczył się w szkole katedralnej w Magdeburgu. Studia
odbywał pod kierunkiem magistra Geddona. Tu zetknął się z metropolitą
magdeburskim, Gizylerem, i z Thietmarem, późniejszym biskupem
w Merserburgu, autorem znanej Kroniki. W roku 995 został mianowany
kanonikiem katedralnym w Magdeburgu. W roku 997 wraz z cesarzem Ottonem
III udał się do Rzymu. Tu w roku następnym (998) wdział habit
benedyktyńskiego mnicha na Awentynie w opactwie świętych Bonifacego
i Aleksego. Pięć lat wcześniej w tym samym klasztorze przebywał św. Wojciech
i bł. Radzim. Brunon otrzymał jako imię zakonne Bonifacy.
W roku 999 złożył śluby zakonne. W tym samym czasie zaprzyjaźnił
się ze św. Romualdem, który miał już sławę świętego męża i ojca nowej rodziny
zakonnej. W roku 1001 Bonifacy znalazł się wśród jego synów duchowych
w eremie Pereum koło Rawenny. W tym samym roku jesienią udała się do Polski
pierwsza grupa kamedułów z Pereum: Św. Jan i św. Benedykt. Misję tę
zorganizował św. Romuald na prośbę cesarza Ottona III i króla polskiego,
Bolesława Chrobrego. Mieli oni działać wśród Słowian nadodrzańskich. Do nich
to miał się dołączyć Brunon. Dla wyjednania misji odpowiednich przywilejów papieskich, św. Romuald wysłał
go do Rzymu. Papież Sylwester II chętnie udzielił wszystkich potrzebnych dla misjonarzy indultów. Brunon
otrzymał także od papieża paliusz, a więc tym samym nominację na metropolitę misyjnego. Dawało mu to
uprawnienia do mianowania biskupów na terenach misyjnych. Z niewiadomych przyczyn, sakrę biskupią
Brunon Bonifacy otrzymał dopiero w roku 1004 w Magdeburgu. W ten sposób stał się pierwszym metropolitą
pogańskich Słowian zachodnich, do których był wysłany jako misjonarz.

Złożona sytuacja polityczna na terenie Polski sprawiła, że Brunon zatrzymał się we Włoszech,
a potem na dworze cesarza. W 1005 r. udał się na Węgry, aby tam szukać pola dla swojej działalności. W roku
1006 był w Polsce, by w roku następnym (1007) znaleźć się po raz drugi na Węgrzech. Papież wysłał go w tym
samym czasie także do Kijowa, a nawet do Pieczyngów nad Morzem Czarnym. Wyprawę finansował zapewne
Bolesław Chrobry. W roku 1008 Bonifacy był ponownie w Polsce i usiłował udać się z kolei do Szwecji, aby przez
swoich uczniów zorientować się w sytuacji tamtejszego Kościoła. W 1009 roku udał się do Jaćwierzy z wyraźnym
zamiarem rozpoczęcia tam misji. Niestety, nie było mu dane dokończyć pomyślnie rozpoczętego dzieła. Według
podania miał nawrócić nad Bugiem jednego z książąt jaćwieskich, Nothimera. Rywale księcia wykorzystali ten
moment i pozbawili go władzy. Brunon zaś, z 18 towarzyszami, miał zginąć z ich ręki 9 marca 1009 roku, gdzieś
w okolicach Pojezierza Suwalskiego. Miał wówczas zaledwie 35 lat życia. Bolesław Chrobry wykupił jego ciało.
Niestety, ślad o relikwiach Męczennika zaginął.
Brunon jest autorem trzech zachowanych do dziś utworów pisanych: Żywotu św. Wojciecha, Listu do
cesarza Henryka II (1008) i Żywotu Pięciu Braci Kamedułów (1008 lub 1009), zamordowanych przez na pół
pogańskich pachołków królewskich. Styl i język tych pism wskazują na wysoką kulturę św. Brunona.
Kult św. Brunona Bonifacego rychło rozszedł się po świecie. Już w roku 1040 wychodzi jego żywot wpleciony
przez św. Piotra Damiana do żywota św. Romualda. Jego cześć rozwijała się w zakonie kamedułów, a także
w kolegiacie w Kwerfurcie, której sam św. Bronon miał być fundatorem. W Martyrologium Rzymskim figuruje
od XVI w. W XVII w. św. Brunon Bonifacy został uznany za patrona Warmii, a w 1963 został ogłoszony głównym
patronem diecezji łomżyńskiej.

Według tekstu z 1064 r., napisanego przez węgierskiego opata
benedyktyńskiego i biskupa Maurusa, Andrzej Świerad (Andrzej Żurawek)
pochodził z Polski, z rodziny rolniczej. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach
znalazł się na Węgrzech. W roku 997/998 wstąpił do benedyktyńskiego
klasztoru św. Hipolita na górze Zabor koło Nitry. Opatem klasztoru był wtedy
Filip. On też nadał nowemu zakonnikowi imię Andrzej, gdyż wtedy św.
Andrzeja Apostoła uważano za głównego patrona Węgier. W klasztorze
mieszkali także mnisi żyjący według reguły wschodniej. Do tej właśnie ławry
wstąpił Świerad. Widocznie bardziej przystępny był dla niego język słowacki,
aniżeli bardzo trudny węgierski. Spełniał różne posługi w klasztorze. Maurus
wspomina, że Andrzej wstąpił do opactwa benedyktynów już zaawansowany
w życiu ascetycznym. Uprzednio bowiem prowadził życie pustelnicze.
Po przekroczeniu 40 lat, mnich mógł iść na pustelnię w towarzystwie
jednego ucznia, który zmieniał się co kilka lat, by służyć Bogu w zupełnym
odosobnieniu. Pustelnia była odległa od opactwa około pół dnia drogi. Co
tydzień Andrzej musiał wracać do opactwa w sobotę wieczór i zostać na całą
niedzielę. Jego zajęciem było karczowanie lasu. Pomimo tak ciężkiej pracy Andrzej trzy dni zupełnie pościł:
w poniedziałek, w środę i piątek. Na Wielki Post brał od opata Filipa tylko 40 orzechów włoskich, które były
jedynym jego pokarmem przez osiem tygodni (jeden orzech na dzień) za wyjątkiem sobót i niedziel, gdzie
przyjmował wspólny posiłek w opactwie. Aby nawet sen sobie uprzykrzyć, siedział przez całą noc na pieńku,
otoczonym ostrymi prętami. Gdy ciało przechylało się w jakąś stronę, budził się raniony. Aby uniemożliwić zaś
ruchy głową, zakładał na nią koronę z drewna z zawieszonymi czterema kamieniami, o które uderzał przy
każdym skłonie. Ponadto Andrzej opasał swoje ciało mosiężnym łańcuchem, który z czasem obrósł skórą. To
właśnie było bezpośrednią przyczyną jego śmierci ok. 1030-1034 r., gdyż po pęknięciu naskórka wywiązało się
zakażenie. Wezwany opat Filip przybył już po śmierci Świerada. Przy obmywaniu ciała zauważył na jego
brzuchu klamrę, która zdradziła istnienie łańcucha.

Towarzyszem pustelniczego życia Andrzeja i jednym z jego uczniów
był Benedykt. Po jego śmierci opowiadał biskupowi Maurusowi o cnotach
i umartwieniach swego mistrza. Kontynuował surowy tryb życia w pustelni.
Podobnie jak św. Andrzej miał przybyć de terra Poloniensi - z ziemi polskiej.
W trzy lata po śmierci św. Andrzeja napadli go zbójcy i zabili. Ciało wrzucili do
rzeki Wag. Maurus dodaje legendę, że orzeł przez cały rok pilnował ciała
Męczennika i że dzięki niemu ciało zostało odnalezione w stanie zupełnie nie
zepsutym. Obydwu - ucznia i mistrza - pochowano obok siebie w kościele
zakonnym. Kult obu świętych szybko rozszerzał się. Naturalnym ośrodkiem tego
kultu był klasztor na Zaborze. Tu początkowo znajdował się ich grób, tu również
przechowywano ze czcią łańcuch św. Andrzeja. Opat Filip, który opowiadał o obu
świętych Maurusowi, ówczesnemu opatowi w klasztorze św. Marcina na Górze
Panońskiej, podarował mu nawet część łańcucha. Relikwię tę zabrał ze sobą
Maurus do Pesc, kiedy został mianowany tam biskupem (1036). Z czasem
powstały w Słowacji dwa odrębne sanktuaria: św. Andrzeja w pobliżu Nitry,
gdzie była jego pustelnia, oraz św. Benedykta, gdzie poniósł śmierć od
pogańskich rozbójników w Skałce nad Wagiem na północ od Tręczyna. Około 1064 r. Świerad i Benedykt zostali
uroczyście proklamowani przez biskupów Węgier świętymi. Wtedy zapewne przeniesiono ich ciała do katedry
w Nitrze, gdzie spoczywają do dziś. Andrzej Świerad w hagiografii polskiej wybija się jako największy asceta
wśród świętych i błogosławionych polskich.
Andrzej i Benedykt są pierwszymi Polakami, wyniesionymi do chwały ołtarzy (1083) po polskich
kamedułach z eremu międzyrzeckiego: Izaaku, Mateuszu i Kryspinie, kanonizowanych przez papieża Jana XVIII
(1004-1009). W ziemi krakowskiej kult św. Andrzeja Świerada jest szczególnie żywy w Tropiu. Od dawna ściągają
tu pielgrzymi z Sądecczyzny i Słowacji na dzień dorocznego święta. Miejscowa ludność wierzy, że woda
w źródełku, z którego Świerad miał czerpać, ma cudowną moc. Kościół w Tropiu posiada relikwie św. Świerada,
sprowadzone z Nitry.
W ikonografii ukazuje się św. Andrzeja jako pustelnika. Jego atrybutem jest dziupla.

Klelia Barbieri przyszła na świat 13 lutego 1847 roku w Le Budrie (nieopodal
Bolonii). Jej rodzicami byli Jan i Hiacynta Nanetti. W 1855 roku, podczas panującej
w okolicy jej rodzinnego miasteczka epidemia cholery, Pan Bóg wezwał do siebie jej tatę.
Pod opieką troskliwej matki szybko nauczyła się gotować, szyć i tkać płótno. 24 czerwca
1858 roku, w wieku 11 lat, przyjęła I Komunię świętą.
Przewodnikiem duchowym stał się dla niej miejscowy proboszcz, ks. Gaetano
Guidi. Pod jego okiem postępowała na drodze chrześcijańskiej doskonałości. W swej
pracy była uczciwa i rzetelna. Słowa Ewangelii traktowała bardzo poważnie. W tym
czasie w jej parafii działało stowarzyszenie nauki chrześcijańskiej. Na zaproszenie
księdza proboszcza Klelia wstąpiła do niego jako 14-letnia dziewczynka i otrzymała
funkcję zastępczyni mistrzyni. W czasach, gdy dziewczęta nie uczęszczały do żadnych
szkół, ona zaczęła je uczyć czytać i pisać. Tej pracy oddała się z całym młodzieńczym
zapałem. Wiele wolnego czasu poświęcała na czytanie książek o tematyce chrześcijańskiej, a wszystkich kandydatów do małżeństwa odsyłała, mówiąc: "Idźcie do mojej siostry, ja nie wyjdę za
mąż". Wraz z trzema koleżankami powzięła zamiar życia we wspólnocie oddanej modlitwie i głoszeniu
Ewangelii. 1 maja 1868 roku dziewczęta zamieszkały w domu, który służył stowarzyszeniu. Ich praca nie była
początkowo regulowana żadną regułą, wynikała z prostej miłości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
Z głębokiej wiary zrodził się też w sercu Klelii strach przed grzechem. Zło uważała za obrazę dobrego Boga.
Dlatego często spędzała długie chwile na adoracji Najświętszego Sakramentu, rozważaniu tajemnic różańca
świętego i ukochanej koronce do Matki Bożej Bolesnej.
Niestety, Klelia wkrótce zapadła na chorobę płuc, w tamtych czasach nieuleczalną. W założonej przez
siebie wspólnocie żyła zaledwie 2 lata. Zmarła 13 lipca 1870 roku. Wszyscy jej bliscy nazywali ją Matką, choć była
tak młoda, lub Aniołem, ze względu na je styl życia i troskę o czystość słowa, gestu, po prostu całego życia.
Żegnając się przed śmiercią ze wszystkimi, powiedziała: "Bądźcie dobrej myśli, gdyż ja idę do nieba i nigdy was
nie opuszczę... Będziecie ciągle rosły w liczbę i będziecie wzrastały na wzór olbrzymiej góry, aby pracować
w winnicy Pańskiej". Tak się też stało. Wspólnota pod imieniem Instytutu Małych Sióstr Matki Bożej Bolesnej
rozrosła się, przynosząc chlubę założycielce i błogosławione owoce całemu Kościołowi. Do grona
błogosławionych Klelię Barbieri wyniósł papież Paweł VI w dniu 27 października 1968 roku, a św. Jan Paweł II
ogłosił ją świętą 9 kwietnia 1989 roku.

Juana Fernandez Solar była Chilijką. Urodziła się 13 lipca 1900 r.
w Santiago w pobożnej, dobrze sytuowanej rodzinie Miguela Fernandeza i Łucji
Solar. Naukę podjęła w 1907 r. w kolegium Najświętszego Serca Pana Jezusa,
prowadzonym przez zakonnice. Ukończyła ją w 1918 r. Otrzymała tam rzetelne
wykształcenie religijne i humanistyczne. Począwszy od szóstego roku życia,
codziennie uczęszczała wraz ze swoją mamą na Mszę świętą. Uważała, że Pan Jezus
chce posiąść jej serce na wyłączną własność i dlatego pragnęła wcześnie przystąpić
do Komunii św., ale stało się to dopiero, gdy miała 10 lat. "Był to dzień bez chmur zanotowała w swoim Dzienniku. - Od tego momentu ziemia mnie nie pociągała". Od
tej pory chciała żyć wyłącznie dla Jezusa i upodobnić się do Niego, tak "aby Ojciec
niebieski kontemplując Go w niej, znalazł godny obraz swojego Syna".
Juana była początkowo porywcza i uparta. Postanowiła pracować nad
sobą. Niemałym kosztem zwyciężyła pychę i próżność. Od 14. roku życia
odczuwała w głębi swej duszy powołanie do Karmelu, z którego zwierzyła się
w internacie matce Rios - zakonnicy Najświętszego Serca.
W wieku 15 lat złożyła ślub czystości. Mimo wielkiego oddania Bogu, potrafiła cieszyć się życiem
i młodością. Lubiła grać w tenisa, pływać, a najbardziej lubiła jazdę konno. Wolny czas poświęcała pomocy
ludziom starszym i potrzebującym. Chętnie pomagała w nauce ubogim dzieciom.
Pod wpływem lektury dzieł karmelitańskich, a zwłaszcza Teresy od Dzieciątka Jezus, odkryła w sobie
powołanie zakonne. W Dzienniku zanotowała: "Wzdycham za dniem, w którym będę mogła wstąpić do Karmelu,
by poświęcić się tylko Bogu, by zjednoczyć się z Nim, by żyć wyłącznie Jego życiem: kochać i cierpieć dla dusz.
Jestem tego spragniona". Wreszcie, gdy miała 19 lat, w maju 1919 r., uzyskała pozwolenie ojca i przekroczyła
próg klasztoru karmelitanek bosych w Los Andes. 14 października rozpoczęła nowicjat i otrzymała habit.
Przyjęła imię zakonne Teresy od Jezusa. Ukryta w klauzurze, nie poprzestawała na modlitwie, ale prowadziła
bogatą korespondencję z rodziną i przyjaciółmi, stając się w ten sposób wielką apostołką. Pisała listy, aby rozpalić
w nich miłość do Chrystusa, Eucharystii i Matki Najświętszej oraz wyrażać swoje szczęście.

W kwietniu 1920 r. zachorowała na tyfus. W obliczu zbliżającej się śmierci złożyła profesję zakonną.
Po kilku dniach choroby, 12 kwietnia 1920 r. zmarła w opinii świętości, przeżywszy w klasztorze jedynie
11 miesięcy.
Klasztor, w którym Teresa żyła i została pochowana, stał się duchowym sanktuarium Chile. Do dziś
liczne rzesze pielgrzymów nawiedzają jej grób, aby prosić ją o wstawiennictwo u Boga i rozpalić w sobie miłość
do Chrystusa. Uroczystej beatyfikacji Teresy de los Andes dokonał 3 kwietnia 1987 r. papież św. Jan Paweł II
w Santiago de Chile, kanonizował ją w Rzymie 21 marca 1993 r.

Angelina urodziła się w 1377 roku na zamku Montegiove koło
Orvieto, we Włoszech. Była córką hrabiego Marsciano i Anny Corbara, która
zmarła, gdy Angelina miała 12 lat. Podobno pierwszymi słowami
wypowiedzianymi przez dziewczynkę były święte imiona Jezusa i Maryi.
Budowała ona w domu niewielkie ołtarzyki i wokół nich gromadziła inne
dziewczynki w jej wieku, aby się modlić i śpiewać.
Wyszła za mąż za księcia Civitella z przymusu, ale było to białe
małżeństwo, bo mając 15 lat złożyła śluby czystości, a mąż - jako gorliwy
katolik - uszanował jej wolę. Gdy po dwóch latach owdowiała, rozdała swój
majątek ubogim i wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka z Asyżu, gromadząc wokół siebie grono dziewcząt, które
tak jak ona chciały dążyć do doskonałości. W 1395 r. jako pątniczka udała się do grobów świętych Franciszka
i Klary. Angelina posiadała szczególny dar budzenia w innych miłości do dziewictwa. Za jej przykładem wiele
młodych kobiet - i to czasem z najznakomitszych szlacheckich rodów - opuściło swoje rodziny i poszło do
zakonów lub dołączyło do niej. Spowodowało to niezadowolenie i oskarżenia o to, że jest heretyczką i wrogiem
małżeństwa. Z tego powodu król Neapolu zaprosił młodą księżną do stawienia się przed nim. Angelina przybyła
do niego, ukrywając w fałdach płaszcza gorące węgle. Straszono ją, że zostanie spalona jak heretyk. Wtedy
pokazała, że gorące węgle nie robią jej krzywdy. Zaprzeczyła też oskarżeniom, że potępia małżeństwo, a jedynie
dla Jezusa uwielbia stan dziewictwa. Król Neapolu oddalił Angelinę z wielkim szacunkiem, ale mimo to
Angelina i jej towarzyszki opuściły niegościnne strony. Osiadły w Foligno i tam złożyły śluby zakonne. W ten
sposób powstał pierwszy zakon tercjarek franciszkanek regularnych. Następne klasztory tego zgromadzenia
powstały m.in. w Asyżu, Viterbo, Florencji, w sumie - w 15 miejscowościach. W roku 1430 papież Marcin V
poddał wszystkie klasztory tercjarek franciszkanek regularnych pod władzę jednej przełożonej - Angeliny. Była
ona ksienią do śmierci. Wtedy też opiekunami duchowymi sióstr zostali franciszkanie. Zakonnice tego
zgromadzenia zajmowały się opieką nad chorymi, biednymi, wdowami i sierotami, także nauką
i wychowywaniem młodzieży żeńskiej.

Życie Angeliny pełne było aktywności i przeżyć mistycznych. Gdy poczuła, że śmierć się zbliża,
wyraziła chęć odbycia spowiedzi generalnej. Po otrzymaniu ostatnich sakramentów pożegnała się z siostrami,
przypomniała, by zawsze przestrzegały zasad i pobłogosławiła je. Zmarła pogrążona w ekstazie, w klasztorze
w Foligno 14 lipca 1435 roku. Jej ciało złożono w kościele franciszkańskim w tym mieście. Jej ciało spoczywa
w przeszklonym sarkofagu, gdzie można je oglądać; do dziś pozostało nienaruszone. W 1825 r. beatyfikował ją
papież Leon XII.

Jakub de Voragine urodził się najprawdopodobniej w Genui
około roku 1228. Właściwie powinien zwać się raczej Jakubem de Varagine;
w tym wypadku nie chodzi bowiem o miejsce pochodzenia (Varazze), ale
raczej o przydomek. W 1244 r. wstąpił do dominikanów. Na widowni
dziejowej pojawił się jednak dopiero w roku 1267 jako prowincjał Lombardii.
Urząd ten sprawował przez dziesięć lat. Ponownie objął ten urząd w roku
1281. W cztery lata później był wikariuszem generalnym zakonu, gdy jednak
po wyborze generała powstały w zakonie niesnaski, musiał wiele wycierpieć.
Kiedy w roku 1291 urządzono na niego zamach, ledwo uszedł z życiem. Jego
osobisty autorytet widocznie na tym nie ucierpiał, skoro w rok później objął
stolicę arcybiskupią w Genui. Trudził się teraz około reformy kleru
i przykładał dzielnie do przywrócenia pokoju między gwelfami a gibelinami.
Zmarł 14 lipca 1298 r. Jego kult zatwierdził Pius VII (1816).
Do hagiografii wszedł nie tyle jako błogosławiony, ile jako autor
słynnej Złotej legendy (Legenda aurea). Jest to zbiór opowieści o treści
przeważnie (ale nie wyłącznie) hagiograficznej, przeznaczonych do czytania
w ciągu roku. Miał on na celu dostarczyć przystępnej lektury, można by
powiedzieć - zbożnej rozrywki, która zaciekawia, a zarazem buduje. Złota
legenda, tłumaczona i wydawana w rozmaitych wersjach oraz wzbogacana nowymi ilustracjami, wywarła
olbrzymi wpływ na rozwój hagiografii, sztuki i kultu świętych. Wpływ ten był tak przemożny, że krytyka
historyczna do dziś nadaremnie trudzi się, by do wielu zagadnień wprowadzić właściwe proporcje i urobić
pojęcia zgodne z prawdą.
Oprócz Legendy o świętych, nazywanej przez potomnych Złotą legendą, Jakub pozostawił ponadto
zbiory kazań, Kronikę Genui (Chronicon Januense), a także hymny.

Kamil urodził się 25 maja 1550 r. w Abruzzach. Matka Kamila, po
przedwczesnej śmierci pierwszego syna, wybłagała sobie u Pana Boga narodziny
Kamila; miała już wówczas prawie 60 lat. Przed urodzeniem dziecka miała
tajemniczy sen: ujrzała swojego syna w otoczeniu wielu mężów z krzyżami na
piersiach. Przerażona odczytała ten sen jako napomnienie Boże, że jej syn skończy
jako herszt bandy i zawiśnie wraz ze swoją szajką na krzyżu. Pierwsze lata życia
Kamila zdawały się potwierdzać przeczucia matki. Syn prowadził życie odległe
od ascezy chrześcijańskiej. Podobnie jak ojciec, był porywczego i niespokojnego
charakteru.
Gdy Kamil miał około 20 lat, utworzyła mu się rana w nodze. Udał się
więc do Rzymu, do szpitala św. Jakuba dla nieuleczalnie chorych. Nie wyleczył
się zupełnie z rany, ale opuścił szpital i udał się na wojnę z Turkami: najpierw do
Dalmacji (1571), potem nawet do Tunisu (1571-1574). Kiedy w grze w karty
przegrał uzbierany kapitał, udał się do Manfredodi, do klasztoru kapucynów,
jako pracownik fizyczny. Tam przeżył nawrócenie. 2 lutego 1575 r. postanowił
pozostać na zawsze w zakonie, który mu udzielił dachu nad głową. Niestety, rana
ponownie się otworzyła i tak dalece zaczęła mu dokuczać, że musiał powrócić do
szpitala w Rzymie. Tu przebywał 4 lata. W czasie choroby z niezwykłym
poświęceniem oddawał się posłudze nieuleczalnie chorym. Kiedy zaś rana jako
tako się zagoiła, Kamil powrócił do kapucynów. Po pewnym czasie rana
ponownie się odnowiła; Kamil zrozumiał, że jego miejsce nie jest u kapucynów.
Powrócił więc do Rzymu, gdzie w Kolegium Rzymskim odbył studia teologiczne.
Po ich ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie (1584). W tym samym roku w uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP w kościółku Matki Bożej Cudownej z kilkoma towarzyszami, których w czasie studiów zdołał
pozyskać dla swoich planów, wdział habit nowej rodziny zakonnej i złożył trzy śluby proste: ubóstwa, czystości
i posłuszeństwa, z dodaniem ślubu czwartego: oddania się bez reszty posłudze chorym. Wszyscy udali się do
szpitala Świętego Ducha, gdzie pod kierunkiem Kamila przez 28 lat spełniali tę samarytańską posługę.

18 marca 1586 r. Kamil otrzymał od papieża Sykstusa V
zatwierdzenie nowej rodziny zakonnej: Towarzystwa Sług Chorych. Tego
samego roku papież zezwolił na noszenie osobnego habitu Kleryków
Regularnych, koloru czarnego z czerwonym krzyżem na piersi. 8 grudnia 1591
r. Kamil wraz z 25 towarzyszami złożył śluby uroczyste z dodaniem ślubu
czwartego: "wiecznej obecności ciałem i duszą przy chorych, nawet
zarażonych". Dzieło zaczęło wydawać owoce. Liczba członków zakonu rosła,
powstawały też nowe placówki: w Neapolu, Mediolanie, Genui, Florencji,
Mantui, Bolonii, Chieti, Viterbo, Mesynie i Palermo. Kamil napisał ustawy dla
nowego zakonu, a także szczegółowy regulamin i wskazania, jak należy
zajmować się chorymi. Są one najpiękniejszym świadectwem miłości
chrześcijańskiej. Za życia Kamila jego duchowi synowie otworzyli 65 własnych
szpitali. W tym samym czasie ponad 100 kamilianów zmarło wskutek
zarażenia od chorych, którym służyli. Kamil zmarł 14 lipca 1614 r. w domu
macierzystym swojego zakonu w Rzymie. Jego ciało spoczywa dotąd
w kościele przy centralnym domu w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Pan
Bóg obdarzył Kamila darem kontemplacji, proroctwa oraz cudów za życia i po
śmierci. Do chwały świętych wyniósł go papież Benedykt XIV w 1746 roku.
Papież Leon XIII ogłosił Kamila de Lellis wraz ze św. Janem Bożym patronem
szpitali i chorych (1886), papież Pius XI oddał mu także patronat nad służbą
zdrowia - pielęgniarzami i pielęgniarkami (1930).
W ikonografii św. Kamil przedstawiany jest w sutannie, na której widnieje czerwony krzyż. Jego
atrybutami są: anioł, krzyż, księga, różaniec.

Franciszek Solano urodził się w rodzinie szlacheckiej w 1549 roku
w Montilli koło Kordoby, w Hiszpanii. Był wychowankiem szkoły prowadzonej
przez jezuitów, w której dał się poznać jako chłopiec bardzo inteligentny, lubiany
przez rówieśników oraz oddany modlitwie.
Mając 20 lat, w 1569 roku wstąpił do obserwantów, czyli do
zreformowanej gałęzi zakonu franciszkańskiego. Po ukończeniu studiów
filozoficzno-teologicznych, w 1576 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Pragnął
pracować pośród ludności muzułmańskiej w Maroku, ale powierzono mu
obowiązki magistra nowicjatu, a później gwardiana. Z wielkim poświęceniem
głosił słowo Boże jako misjonarz ludowy.
W 1589 roku razem z grupą współbraci został wysłany na misje do
Ameryki Południowej. W czasie podróży statek, którym płynęli, rozbił się,
a załoga dla umożliwienia dalszego rejsu bezpardonowo pozbyła się
kilkudziesięciu Murzynów. Franciszek dobrowolnie pozostał z nimi na bezludnej
wyspie. Po kilku miesiącach rozbitkowie zostali uratowani.
Franciszek dotarł do Peru w 1590 roku. Przez dwadzieścia lat
niezmordowanie przemierzał góry i lasy, aby głosić Ewangelię Indianom oraz
hiszpańskim kolonizatorom. Obszar jego pracy był olbrzymi, obejmował terytoria
kilku dzisiejszych państw południowoamerykańskich. Miał dużą łatwość
w uczeniu się języków obcych, władał narzeczami kilku plemion indiańskich. Jego pociechą w trudach pracy
apostolskiej była gra na lirze. Był obdarzony wieloma charyzmatami; nazywano go "cudotwórcą Nowego
Świata". Zmarł 14 sierpnia w 1610 roku w Limie, w czasie sprawowania Mszy św. konwentualnej. Po
wypowiedzeniu słów konsekracji, dodał jeszcze - "Bogu samemu chwała i uwielbienie" - i tak zakończył życie.
Beatyfikował go papież Klemens X w 1675 roku, kanonizował - Benedykt XIII w roku 1726.
Święty Franciszek jest patronem całej Ameryki Południowej, Argentyny, Boliwii, Chile, Paragwaju
i Peru oraz miasta Limy, stolicy Peru.

Henryk, syn księcia bawarskiego Henryka
Kłótliwego, urodził się 6 maja 973 r. Jego wychowawcą był
św. Wolfgang, biskup Ratyzbony (Regensburga). Siostra św.
Henryka, Gisela, wyszła za św. Stefana, króla Węgier.
Po śmierci ojca w 995 r. Henryk objął rządy w Bawarii, a po
śmierci cesarza Ottona III został wybrany królem Niemiec
(1002). Na jego wybór wpłynął św. Willigis, metropolita
Moguncji. 8 września 1002 r. został koronowany
w Akwizgranie wraz ze swoją małżonką, św. Kunegundą. Po
odniesionym zwycięstwie nad królem Arduinem z Pawii
(15 maja 1004 r.) został także królem Włoch. W wojnie
z Bolesławem Chrobrym złączył się przymierzem
z pogańskimi Lutykami i Redarami. Wojna toczyła się
o przyłączenie Słowian Nadodrzańskich do Polski albo do
Niemiec. Długotrwała wojna zakończona została pokojem
w Budziszynie, na mocy którego część plemion słowiańskich
została przy Polsce, inne przy Niemczech (1018). W roku
1004 Henryk wznowił biskupstwo w Merserburgu
i utworzył nowe w Bamberdze (1007) jako biskupstwo
misyjne. Wyposażył również bogato katedry w Bazylei,
Strasburgu i Ratyzbonie.

14 lutego 1014 roku udał się wraz
ze swoją małżonką do Rzymu, gdzie
w bazylice św. Piotra papież Benedykt VIII
dokonał ich uroczystej koronacji. W drodze
powrotnej cesarz podniósł opactwo w Bobbio
do godności biskupstwa. W Weronie spotkał
się ze św. Romualdem. Dbał o to, by stolice
biskupie były obsadzane najgodniejszymi
pasterzami. Fundował też liczne klasztory.
W 1022 roku na prośbę papieża wyruszył
przeciwko cesarzowi wschodniemu, który
zagrażał granicznym częściom Włoch.
Udał się aż na samo południe Italii i zawarł przymierze w tej sprawie
z księciem Normanów. Kiedy przygotowywał się po raz drugi do wyprawy
wojennej do Włoch, zmarł koło Getyngi 13 lipca 1024 roku. Nie pozostawił po
sobie potomka. Przypisywano to ślubowi dziewictwa, jaki miał złożyć ze swoją
małżonką Panu Bogu. Został pochowany w wybudowanej przez siebie
katedrze w Bambergu obok swojej żony, św. Kunegundy. Tam też głównie
doznawał czci. Do chwały świętych wyniósł Henryka papież bł. Eugeniusz III
w roku 1146.

Jan Jones i Jan Wall byli kapłanami, należeli do Zakonu Braci
Mniejszych. Zostali zamordowani przez anglikanów w 1598 roku. Beatyfikował
ich papież Pius XI w 1929 r. Należeli do grupy 40 męczenników, zamordowanych
w czasie prześladowań katolików w Anglii i Walii w latach 1535-1679. Zostali
kanonizowani 25 października 1970 r. przez papieża Pawła VI. Jan Jones - znany
również jako Jan Buckley, Jan Griffith lub Godfrey Marice - pochodził
z wpływowej, katolickiej rodziny, która po schizmie króla angielskiego Henryka
VIII pozostała wierna Kościołowi. Urodził się w 1530 r. w Clynnog Fawr,
w walijskim hrabstwie Caernarfonshire (Gwynedd). Wcześnie wstąpił do
franciszkańskiego klasztoru w Greenwich. Musiał go opuścić, gdy Elżbieta I
w 1559 r. jednym ze swoich pierwszych aktów jako królowa rozwiązała wszystkie
pozostałe na Wyspach Brytyjskich klasztory. Udał się wtedy na kontynent
i przyjął święcenia w Pontoise (albo w Rheims) we Francji - ponoć przybrał wtedy
zakonne imię Godfrey.
Prawdopodobnie dość szybko powrócił do Anglii i Walii, i tam
sprawował przez wiele lat swoją posługę, ukrywając się pod wieloma
wymienionymi wyżej nazwiskami i unikając aresztowań przez nieustannie
tropiących "papistów" - agentów Elżbiety I. Pojmano go ok. 1582 r. i osadzono
w więzieniu Marshalsea w Londynie, skąd został zwolniony za kaucją ok. 1585 r.
Pochodził z dość bogatej rodziny, bo po ponownym aresztowaniu osadzony był w Wisbeach - więzieniu dla
majętniejszych więźniów. Opuścił je w 1590 r. Przełożeni zakonu wysłali go do Rzymu, gdzie przebywał
w klasztorze franciszkanów-obserwantów Ara Coeli. W 1592 r. po audiencji u papieża Klemensa postanowił, że
wróci do swojej ojczyzny. Ponieważ w Anglii nasiliły się prześladowania katolików przez wyznawców
anglikanizmu, potajemnie dostał się do Londynu. Nadal musiał ukrywać się pod różnymi nazwiskami. Przez
sześć lat skrycie wykonywał obowiązki duszpasterskie, był nawet prowincjałem franciszkańskim w Anglii. Był
ścigany przez słynnego anglikańskiego "łowcę księży" - Richarda Topcliffe'a.

Został uwięziony w słynnym więzieniu Tower w Londynie i przez dwa lata przetrzymywany bez
procesu. Dopiero w 1598 r. postawiono go przed sądem. Akt oskarżenia głosił, iż "w pierwszym roku panowania
Jej Wysokości Królowej Elżbiety (1558 r.) uciekł za granicę, przez Rzym został wyświęcony na kapłana, a później wbrew prawu - powrócił do Anglii". W trakcie procesu Jan powiedział: "Jestem franciszkaninem i kapłanem
Chrystusa. Powróciłem do Anglii, aby jak najwięcej dusz pozyskać dla Jezusa. Jeśli jest to przestępstwem, to sam
oskarżam się pierwszy i jestem gotów oddać moje życie za wiarę katolicką i za prawdę o prymacie biskupa
rzymskiego". "Udowodniono" mu zdradę stanu i skazano na śmierć poprzez powieszenie, rozciąganie
i ćwiartowanie.
12 lipca 1598 r. Jan znalazł się na miejscu kaźni. Okazało się, że zerwany ze snu kat zapomniał wziąć
ze sobą sznura. Gdy go naprędce poszukiwano, Jan, stojąc już na szafocie, zwrócił się do zgromadzonych
i oświadczył, że umiera za wiarę i nie jest winny żadnego politycznego przewinienia. Oświadczenie przyjęto
milcząco, z niejaką sympatią. Gdy pojawiła się katowska lina, szybko przystąpiono do wymierzenia kary.
Powieszonego i nieprzytomnego, zdjęto ze stryczka i rozciągnięto na kole, aż do zerwania więzadeł rąk i nóg,
a następnie poćwiartowano; szczątki wetknięto na przydrożne słupy. Katolicy, którzy próbowali zdjąć
i zachować szczątki męczennika, zostali aresztowani i osadzeni w więzieniu, ale część relikwii (ręka) dotarła
w końcu do klasztoru franciszkanów konwentualnych w Pontoise, gdzie Jan wiele lat wcześniej przyjął
święcenia.
Jan Wall urodził się w 1620 r. w miejscowości Whittingham w pobliżu Preston, w angielskim
hrabstwie Lancashire, w zamożnej rodzinie, zachowującej - mimo odstępstwa Henryka VIII i antykatolickiej
legislacji Elżbiety I - wierność Rzymowi i odmawiającej uczestnictwa w anglikańskich nabożeństwach. Rodowód
ojca, Williama Walla, posiadacza ziemskiego, sięgał 1100 r. Matką była pochodząca również ze szlacheckiego
rodu Joanne Eaves.
Gdy Jan miał 11 lat, został wysłany do Kolegium Angielskiego w Douai w Belgii - w tym czasie
w Anglii wszystkie szkoły katolicke dla chłopców zostały zamknięte. W 1641 r. odziedziczył znaczny majątek
w hrabstwie Norfolk. Mógł wybrać spokojne i dostatnie życie angielskiego posiadacza ziemskiego, ale poszedł za
swoim powołaniem. Wyjechał do Rzymu i wstąpił do tamtejszego angielskiego kolegium, przygotowującego
katolickich kapłanów. W obawie przed angielskimi szpiegami, posługiwał się nazwiskiem Jana Marshala.

W 1645 r. przyjął święcenia i od razu został wysłany w tajnej misji do Anglii jako kapłan diecezjalny.
Po krótkim okresie pracy duszpasterskiej i odwiedzinach u rodziny, wrócił w 1650 r. do Douai w Belgii i tam
wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Rok później złożył w tamtejszym klasztorze św. Bonawentury śluby
wieczyste i przyjął imię Joachima od św. Anny. Wkrótce został mistrzem nowicjatu. Przez pewien czas był
wikariuszem i mistrzem nowicjatu w Douai. W 1656 r. ponownie wyruszył do kraju rodzinnego i pracował
w ukryciu. Przez 22 lata był kapłanem w hrabstwach Worcester i Warwickshire, pod nazwiskiemi Franciszka
Webba, Johnsona, Dornera, pracując między innymi jako nauczyciel w szkole podstawowej Royal Grammar
School w Worcester. W 1678 r. niejaki Titus Oates spowodował panikę w Londynie, twierdząc, że wykrył spisek
"papistów" przeciwko królowi Karolowi II Stuartowi na rzecz katolickiego Jakuba II. Wypędzono wtedy
katolików z Londynu, wśród nich również Jana. Wkrótce jednak go pochwycono, zarzucając udział w spisku.
Chciano, by podpisał Oath of Supremacy (Akt Supremacji z 1534 r., nadający tytuł głowy Kościoła anglikańskiego
królowi oraz opisujący w 39 artykułach zasady jego działania). Gdy odmówił, został wtrącony do więzienia
w Worcester, gdzie w bardzo ciężkich warunkach przebywał przez 5 miesięcy. Mimo tego udało mu się
przywrócić paru współwięźniów na łono Kościoła. W końcu w 1679 r. stanął przed sądem, oskarżony
o nielegalny wjazd do Anglii, prowadzenie posługi kapłańskiej i odmowę podpisania Aktu supremacji, co
uznano za zdradę stanu. Został skazany na karę śmierci. Po ogłoszeniu wyroku miał ukłonić się pokornie
i powiedzieć: "Bogu niech będą dzięki! Boże, chroń króla! Proszę Boga Najwyższego, by błogosławił Waszej
Wysokości i całej czcigodnej ławie przysięgłych". Przed wykonaniem wyroku zawieziono go do Londynu, gdzie
przesłuchiwali go znani tropiciele katolicyzmu i "spisków papieskich": Bedloe, Oates, Dugdale i Pranse.
Próbowali go powiązać z rzekomym spiskiem Oatesa, ale nic nie osiągnęli. Próbowano też wymusić na Janie
porzucenie wiary w zamian za pozostawienie go przy życiu. W ostatnim liście, który został opublikowany już po
jego śmierci, Jan pisał: "Powiedziałem im, że nie kupię życia za cenę pogwałcenia mego sumienia". Został
przewieziony z powrotem do Worcester i w pobliskim Redhill wykonano wyrok w tradycyjny w owych czasach,
okrutny sposób: wieszania, rozciągania na kole i ćwiartowania. Przed śmiercią potajemnie wyspowiadał go
i udzielił Komunii św. ukrywający się współbrat William Leveson, który dzień później również został
powieszony. Poćwiartowane ciało pochowano na cmentarzu przykościelnym św. Oswalda w Worcester. Udało
się ocalić relikwię głowy i przewieźć ją do Douai, gdzie w klasztorze franciszkańskim czczona była do czasów
rewolucji francuskiej; potem klasztory - w tym ten w Douai - rozwiązano.

Jan di Fidanza urodził się około 1218 r. w Bagnoregio koło Viterbo.
Jego ojciec był lekarzem. Rodzice obawiali się, czy ich dziecko długo pożyje, było
bowiem bardzo słabowite. Pobożna matka złożyła więc ślub, że poświęci syna na
służbę Bożą, jeśli ten wyzdrowieje. Podanie głosi, że dziecię miało zostać
przyniesione do św. Franciszka z Asyżu, który w natchnieniu miał powiedzieć:
O, buona ventura! - co znaczy: O, szczęśliwa przyszłość!
Pierwsze nauki Bonawentura odbył w konwencie minorytów
w rodzinnym miasteczku. Po ukończeniu szkoły średniej udał się na studia
filozoficzne na uniwersytecie w Paryżu (1242-1248). Tu, mając 25 lat, wstąpił do
franciszkanów. Otrzymał imię zakonne Bonawentura - od słów, jakimi przywitał
go wiele lat wcześniej św. Franciszek. Po nowicjacie studiował teologię w Paryżu
(1243-1248) pod kierunkiem słynnych franciszkańskich teologów: Aleksandra
z Hales, Jana z La Rochelle i Wilhelma z Overnii. Po otrzymaniu stopnia magistra
studiował jeszcze dalsze trzy lata (1248-1251), a równocześnie wykładał Pismo
święte i Sentencje Piotra Lombarda. W tym też czasie stoczył słowny i pisemny
"pojedynek" z Wilhelmem z Saint-Amour i z Tomaszem z Yorku w obronie
zakonów żebraczych (franciszkanów i dominikanów). Z tego też czasu pochodzi
jego szczytowe dzieło z zakresu teologii dotyczące Trójcy Świętej. Bonawentura
zajął się także filozoficznym problemem poznania ludzkiego. W tej kwestii
odszedł od Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, a zbliżył się do Platona i św. Augustyna. Wreszcie w tym
samym czasie wydał tom rozpraw, w którym można odnaleźć syntezę jego myśli filozoficznej i teologicznej.
Następne lata Bonawentura spędził w różnych klasztorach franciszkańskich w charakterze wykładowcy. Musiał
imponować niezwykłą wiedzą, świętością i zmysłem organizacyjnym, skoro na kapitule generalnej 2 lutego 1257
r. został wybrany przełożonym generalnym zakonu, kiedy miał zaledwie 39 lat. Wybór ten okazał się dla
młodego zakonu opatrznościowym. Zakon przechodził wówczas trudny czas. Powstały bowiem dwie
zwalczające się zaciekle frakcje: gorliwych (zelantów), którzy byli za zachowaniem pierwotnej reguły Ojca
Franciszka, oraz zwolennicy reguły łagodniejszej, możliwej do zachowania także przez przeciętnych członków.

To jednak groziło rozluźnieniem. Bonawentura umiał wybrać "złoty środek", a przez
swoje roztropne zarządzenia nadał zakonowi właściwy kierunek. Zakon miał również
licznych zewnętrznych wrogów, patrzących nieprzychylnym okiem na liczne
przywileje, dane mu od papieży. Jako przełożony Bonawentura umiał je obronić. Przez
16 lat swoich rządów (1257-1273) doprowadził zakon do niebywałego rozwoju. W roku
1260 ułożył pierwsze konstytucje jako wykładnię reguły św. Franciszka. W ten sposób
przeciął wieloraką dotąd jej interpretację. Zakonem rządził z konwentu paryskiego.
Rzadko jednak bywał na miejscu, gdyż musiał odbywać stale wizytacje: w Anglii (1258
i 1265), we Flandrii, czyli w dzisiejszej Belgii i Holandii (1253), w Niemczech
i w Hiszpanii (1264) oraz we Włoszech (1262-1272). Dla tych zasług niektórzy historycy
nazywają go drugim "Ojcem Zakonu".
Posiadał umiejętność łączenia życia czynnego i publicznego z bogatym
życiem wewnętrznym. Miał wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej i ku jej czci układał
przepiękne poematy. Głośno było o nim także na dworze papieskim. Dlatego to papież
Grzegorz X w 1273 r. mianował go kardynałem oraz biskupem Albano pod Rzymem.
Delegacja papieża z wiadomością o nominacji zastała go przy myciu naczyń
kuchennych w klasztorze. Bonawentura musiał zrzec się urzędu przełożonego
generalnego zakonu, aby oddać się wyłącznie sprawom publicznym. Towarzyszył
papieżowi w podróży do Mugello koło Florencji, a w listopadzie 1273 r. udał się do
Lyonu na sobór powszechny. Otrzymał zaszczytne wyróżnienie wygłoszenia przemówienia inauguracyjnego. Był
szczęśliwy, że doszło do unii między Kościołem rzymskim a greckim, która jednak niebawem została zerwana.
Główny ciężar prac przygotowawczych do soboru spadł na barki Bonawentury. Wyczerpany tymi obowiązkami,
zmarł 15 lipca 1274 r. podczas soboru w Lyonie. W pogrzebie wziął udział papież i wszyscy ojcowie soboru
w liczbie 500 biskupów i ok. 1000 prałatów i teologów. Pogrzeb miał więc królewski. Papież wygłosił mowę
pogrzebową ku jego czci. Jego ciało złożono najpierw w zakrystii kościoła św. Franciszka, a w roku 1450 w nowo
wystawionej świątyni. Znaleziono wówczas język św. Bonawentury zupełnie nietknięty rozkładem, a nawet
zaczerwieniony.

Miał to być znak niezwykłego daru wymowy Bonawentury. Kronikarze notują, że tego dnia wielu chorych
odzyskało zdrowie.
Bonawentura był jednym z najwybitniejszych teologów średniowiecza. Pozostawił po sobie wiele
traktatów i dzieł teologicznych. Składają się na nie konstytucje, liczne traktaty i komentarze teologiczne, 440
kazań i wiele innych. Bonawentura stworzył własną szkołę teologiczną. Do najznakomitszych jego dzieł należą:
Lignum vitae i Itinerarium mentis in Deum, jak też Illuminationes Ecclesiae. Bullę kanonizacyjną Bonawentury ogłosił
Sykstus IV w 1482 roku, a papież Sykstus V ogłosił go doktorem Kościoła (1588). Św. Bonawentura jest patronem
franciszkanów, matek oczekujących potomstwa, dzieci, robotników i teologów.
W ikonografii przedstawiany jest w habicie franciszkańskim z biskupim krzyżem na piersiach; jako
kardynał w cappa magna; jako teolog nad pulpitem. Jego atrybutami są: anioł przynoszący mitrę, kapelusz
kardynalski trzymany przez anioła lub leżący u stóp, księga, krzyż w dłoniach, drzewo Krzyża Świętego (jest to
aluzja do traktatu Lignum vitae), zwój.

Dominik Pirrotti urodził się 29 września 1710 r. w Montecalvo Irpino,
w pobliżu Avellino we Włoszech. Jego ojciec był adwokatem. Mając
siedemnaście lat, Dominik uciekł z domu i wstąpił do pijarów. Przyjął wówczas
imię Pompiliusza Marii od św. Mikołaja. W 1734 r. otrzymał święcenia
kapłańskie.
Wkrótce potem zasłynął jako kaznodzieja. Głosił misje ludowe
w środkowej i południowej Italii. Oddawał się równocześnie surowej ascezie.
Potem przez osiem lat był mistrzem nowicjuszy w Neapolu. Na skutek
oszczerstwa stanowisko to utracił i został dotkliwie ukarany. Swą gorliwą
działalność kontynuował jednak w Anconie i Lugo. Na końcu mianowano go
przełożonym domu w Campi Salentina. Tam też 15 lipca 1766 r. odszedł do
wieczności. Pozostawił po sobie pamięć wielkiego czciciela Najświętszego Serca
Jezusowego i Bożej Rodzicielki.
Został beatyfikowany przez Leona XIII w dniu 26 stycznia 1890 r.
Pius XI kanonizował go 19 marca 1934 r.

Włodzimierz był nieślubnym dzieckiem księcia Świętosława I,
zabitego w wojnie z Pieczyngami w 973 roku, oraz jednej ze sług jego babki,
św. Olgi Mądrej. Przyszedł na świat ok. 960 roku. Był wychowany bardzo
starannie przez św. Olgę. W wieku 19 lat został zaproszony na tron książąt
Wielkiego Nowogrodu. Znalazł jednak przeciwników w swoim bracie
i wśród jego stronników. Musiał więc ratować się ucieczką. Udał się do
Skandynawii, skąd powrócił na czele rycerzy, odbił z rąk brata Nowogród
(978), a po jego śmierci został także wielkim księciem kijowskim (980).
Kiedy obejmował stolicę Kijowa, Ruś była już po części chrześcijańska.
Światło wiary przynieśli z Konstantynopola misjonarze. Wtedy jednak
cesarstwo wschodnio-rzymskie przeżywało ciężkie dni. Cesarz Bazyli II
poniósł ciężką klęskę w wojnie z Bułgarami. Ponadto aż dwóch
pretendentów rozpoczęło wojnę domową o tron cesarski. Włodzimierz
wykorzystał okazję, pospieszył cesarzowi z pomocą i przyczynił się do
pokonania przeciwników (987). Wdzięczny cesarz obiecał mu za to dać za
małżonkę swoją siostrę, Annę. Kiedy jednak władca Kontantynopola
zwlekał z wypełnieniem obietnicy, Włodzimierz najechał na Krym, który
wówczas należał do cesarstwa, a po drodze zdobył Korsuri. Cesarz już nie zwlekał, ale wysłał swoją siostrę do
Kijowa. Odbył się ślub, a potem chrzest księcia z prawdziwie bizantyńską wystawnością (989).
Książę z gorliwością neofity zabrał się do nawracania Rusi. Nie uznawał oporu w tym względzie. Przekonany, że
chodzi o wieczne dobro poddanych, burzył pogańskie świątynie i nakazywał przyjmować chrzest. Udzielano go
masowo w rzekach. Książę wprowadził równocześnie hierarchię kościelną. W obawie, by cesarstwo nie miało
zbyt wielkich wpływów politycznych i religijnych, Włodzimierz zaczął sprowadzać z Bułgarii duchownych
obrządku słowiańskiego, zapoczątkowanego na Morawach przez św. Cyryla i Metodego (IX w.).
Nawiązał również kontakty z Rzymem. Jan XV wysłał do Kijowa poselstwo (991), na co Włodzimierz
odpowiedział ponownie uroczystym poselstwem do Rzymu (994). Kiedy w roku 1000 zjawili się na dworze
kijowskim po raz drugi wysłannicy papiescy, Włodzimierz odpowiedział jeszcze świetniejszym poselstwem do
papieża Sylwestra II (1001).

Ostatnie lata panowania zamąciły Włodzimierzowi śmierć żony, Anny (1001) i bunt dwóch synów,
chciwych tronu. Książę zmarł 15 lipca 1015 roku.
Historycy różnie oceniają postać św. Włodzimierza. Wiódł życie swobodne, miał wiele żon, a chrzest
przyjął ze względów taktycznych. Nie przebierał w środkach i był bezwzględny, kiedy przemawiała za tym racja
stanu. Lubował się w przepychu bizantyńskich cesarzy. Św. Bruno z Kwerfurtu, który zetknął się
z Włodzimierzem, ocenia go surowo. Był autokratą w pełnym tego słowa znaczeniu. Działał w przekonaniu, że
jako władca odpowiada za losy każdego obywatela, że wszystko, co dzieje się w państwie, musi się dziać jako
jego inicjatywa i na jego odpowiedzialność.
Trzeba jednak przyznać, że Włodzimierz czynił to w przekonaniu, iż jest postawiony dla dobra
państwa i swojego narodu, a nie dla interesów własnych, że jest osobą publiczną. Po przyjęciu chrześcijaństwa
porzucił obyczaje pogańskie, co potwierdza, że nie kierował się w tym wypadku wyłącznie względem
taktycznym i politycznym. Dbał szczerze o dobro duchowe swoich poddanych i tym kierował się w "narzuceniu"
im chrześcijaństwa. Imponował mu przepych nabożeństw liturgii wschodniej, gdyż widział w niej godną Boga
chwałę.
Martyrologium Rzymskie przez wiele wieków nie wymieniało Włodzimierza w swoim spisie. Został
on bowiem wyniesiony do chwały ołtarzy zwyczajem powszechnie przyjętym w Kościele do wieku XI –
o kanonizacji decydował wówczas miejscowy metropolita ze swoim klerem i ludem. Zwyczaj ten do dziś
utrzymał się w Kościele wschodnim. W nowym Martyrologium Rzymskim (2004) umieszczono wspomnienie św.
Włodzimierza pod dzisiejszą datą. Tu również umieszcza go Bibliotheca Sanctorum, wydana przez Papieski
Uniwersytet Laterański.

Dzisiejsze wspomnienie zwraca nas ku Maryi objawiającej się na
górze Karmel, znanej już z tekstów Starego Testamentu - z historii proroka
Eliasza (1 Krl 17, 1 - 2 Krl 2, 25). W XII wieku po Chrystusie do Europy
przybyli, prześladowani przez Turków, duchowi synowie Eliasza,
prowadzący życie kontemplacyjne na Karmelu. Również w Europie
spotykali się z niechęcią. Jednakże Stolica Apostolska, doceniając
wyrzeczenia i umartwienia, jakie podejmowali zakonnicy, ułatwiała
zakładanie nowych klasztorów. Szczególnie szybko zakon rozwijał się
w Anglii, do czego przyczynił się m.in. wielki czciciel Maryi, św. Szymon
Stock, szósty przełożony generalny zakonu karmelitów. Wielokrotnie błagał
on Maryję o ratunek dla zakonu. W czasie jednej z modlitw w Cambridge, w
nocy z 15 na 16 lipca 1251 r., ujrzał Bożą Rodzicielkę w otoczeniu Aniołów.
Podała mu Ona brązową szatę, wypowiadając jednocześnie słowa:
Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa,
przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna
ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach,
przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. Szymon Stock z radością
przyjął ten dar i nakazał rozpowszechnienie go w całej rodzinie zakonnej, a z czasem również w świecie. W XIV
wieku Maryja objawiła się papieżowi Janowi XXII, polecając mu w opiekę "Jej zakon" karmelitański. Obiecała
wówczas obfite łaski i zbawienie osobom należącym do zakonu i wiernie wypełniającym śluby. Obiecała również
wszystkim, którzy będą nosić szkaplerz, że wybawi ich z czyśćca w pierwszą sobotę po ich śmierci. Cały szereg
papieży wypowiedziało się z pochwałami o tej formie czci Najświętszej Maryi i uposażyło to nabożeństwo
licznymi odpustami. Wydali oni około 40 encyklik i innych pism urzędowych w tej sprawie.
Do spopularyzowania szkaplerza karmelitańskiego przyczyniło się przekonanie, że należących do
bractwa szkaplerza Maryja wybawi z płomieni czyśćca w pierwszą sobotę po ich śmierci. Tę wiarę po części
potwierdzili papieże swoim najwyższym autorytetem namiestników Chrystusa.

Takie orzeczenie wydał jako pierwszy Paweł V 29 czerwca 1609
r., Benedykt XIV je powtórzył (+ 1758). Podobnie wypowiedział się papież
Pius XII w liście do przełożonych Karmelu z okazji 700-lecia szkaplerza. Nie
ma jednak ani jednego aktu urzędowego Stolicy Apostolskiej, który oficjalnie
i w pełni aprobowałby ten przywilej. O przywileju sobotnim milczą
najstarsze źródła karmelitańskie. Po raz pierwszy wiadomość o objawieniu
szkaplerza pojawia się dopiero w roku 1430. Nabożeństwo szkaplerza
należało kiedyś do najpopularniejszych form czci Matki Bożej. Jeszcze dzisiaj
spotyka się bardzo wiele obrazów Matki Bożej Szkaplerznej (z Góry Karmel),
ołtarzy i kościołów. We Włoszech jest kilkaset kościołów Matki Bożej z Góry
Karmel, w Polsce blisko setka. Wiele obrazów i figur pod tym wezwaniem zasłynęło cudami, tak że są miejscami
pątniczymi. Niektóre z nich zostały koronowane koronami papieskimi. Szkaplerz w obecnej formie jest bardzo
wygodny do noszenia. Można nawet zastąpić go medalikiem szkaplerznym. Z całą pewnością noszenie
szkaplerza mobilizuje i przyczynia się do powiększenia nabożeństwa ku Najświętszej Maryi Pannie. Szkaplerz
nosili liczni władcy europejscy i niemal wszyscy królowie polscy (od św. Jadwigi i Władysława Jagiełły
poczynając), a także liczni święci, również spoza Karmelu, m.in. św. Jan Bosko, św. Maksymilian Maria Kolbe
i św. Wincenty a Paulo. Sama Matka Boża, kończąc swoje objawienia w Lourdes i Fatimie, ukazała się
w szkaplerzu, wyrażając przy tym wolę, by wszyscy go nosili. Na wzór szkaplerza karmelitańskiego powstały
także inne, jednakże ten pozostał najważniejszy i najbardziej powszechny. W wieku 10 lat przyjął szkaplerz
karmelitański także św. Jan Paweł II. Nosił go do śmierci.
Święto Matki Bożej z Góry Karmel karmelici obchodzili od XIV w. Benedykt XIII (+ 1730) zatwierdził
je dla całego Kościoła. W Polsce otrzymało to święto nazwę Matki Bożej Szkaplerznej. Szkaplerz początkowo był
wierzchnią szatą, której używali dawni mnisi w czasie codziennych zajęć, aby nie brudzić habitu. Spełniał więc
rolę fartucha gospodarczego. Potem przez szkaplerz rozumiano szatę nałożoną na habit. Pisze o nim już reguła
św. Benedykta w kanonie 55 dotyczącym ubrania i obuwia braci. Wszystkie dawne zakony noszą po dzień
dzisiejszy szkaplerz.

Współcześnie szkaplerz oznacza strój, który jest znakiem zewnętrznym przynależności do bractwa, związanego
z jakimś konkretnym zakonem. Tak więc istnieje szkaplerz: brunatny - karmelitański (w. XIII); czarny - serwitów
(w. XIV), od roku 1860 kamilianów; biały - trynitarzy, mercedariuszy, dominikanów (w. XIV), Niepokalanego
Serca Maryi (od roku 1900); niebieski - teatynów (od roku 1617) i Niepokalanego Poczęcia Maryi (w. XIX);
czerwony - męki Pańskiej; fioletowy - lazarystów (1847) i żółty - św. Józefa (w. XIX). Ponieważ było niewygodnie
nosić szkaplerz taki, jaki nosili przedstawiciele danego zakonu, dlatego z biegiem lat zamieniono go na dwa małe
kawałki płótna, zazwyczaj z odpowiednim wizerunkiem na nich. Na dwóch tasiemkach noszono go w ten
sposób, że jedno płócienko było na plecach (stąd nazwa łacińska scapulare), a druga na piersi. Taką formę
zachowały szkaplerze do dnia dzisiejszego. W roku 1910 papież św. Pius X zezwolił ze względów praktycznych
na zastąpienie szkaplerza medalikiem szkaplerznym.
W przypadku szkaplerza karmelitańskiego na jednym kawałku powinien być umieszczony
wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a na drugim - Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jedna część powinna
spoczywać na piersiach, a druga - na plecach. Szkaplerz musi być poświęcony według specjalnego obrzędu.
Szkaplerz, będący znakiem maryjnym, zobowiązuje do chrześcijańskiego życia, ze szczególnym
ukierunkowaniem na uczczenie Najświętszej Maryi Dziewicy potwierdzanym codzienną modlitwą Pod Twoją
obronę.

Julia urodziła się 28 listopada 1756 roku w Barfleur w Normandii
(Francja). Była najstarszą wśród siedmiorga dzieci Jana Postela i Teresy Levallios.
Jeszcze tego samego dnia udzielono jej chrztu, dając jej imiona: Julia, Franciszka,
Katarzyna.
Od dziecka ujawniała żywy charakter. W dziewiątym roku życia złożyła
ślub dozgonnej czystości. W tym też roku miejscowy proboszcz udzielił
dziewczynce Pierwszej Komunii świętej, chociaż wtedy dopuszczano do tego
sakramentu znacznie później. Od tego dnia Julia miała zwyczaj przystępować za
zezwoleniem spowiednika codziennie do Komunii świętej, chociaż to również nie
było w zwyczaju.
Po ukończeniu szkoły podstawowej rodzice oddali córkę na dalsze
kształcenie i wychowanie do benedyktynek w Valognes. Dziewczyna nie wstąpiła
jednak do nich, gdyż uznała, że żyją one zbyt zamożnie. Za cel życia obrała sobie
założenie szkół i internatów, które pozwoliłyby dziewczętom przygotować się
dobrze do życia w rodzinie i w społeczeństwie. Postanowiła założyć bezpłatną
szkołę dla dziewcząt ubogich. Początki były trudne, gdyż Julia była sama i musiała
borykać się z trudnościami lokalowymi i finansowymi. Kiedy dzięki ofiarności ludzi dzieło zaczęło nabierać
konkretnych kształtów, wybuchła rewolucja francuska. W 1789 roku zebrała się Konstytuanta. W roku
następnym (1790) uchwalono tzw. Konstytucję cywilną kleru, która nakazywała kapłanom złożyć przysięgę na
wierność nowej konstytucji, w wielu artykułach sprzecznej z nauką Kościoła. Nowy proboszcz parafii złożył
przysięgę, ale dwaj jego wikariusze odmówili i byli zmuszeni ratować swoje życie ucieczką do Anglii. Z tej okazji
święte naczynia i parafialną bibliotekę oddali na przechowanie Julii.
Kiedy w 1791 roku benedyktynki z Contentin zostały wyrzucone ze swojego klasztoru, biskup
zezwolił, aby w domu Julii był przechowywany Najświętszy Sakrament. Zezwolił także Julii na codzienną
Komunię świętą, aż do ostatniej Hostii, jaka pozostanie. Julia została zmuszona również do likwidacji
rozpoczętego dzieła. Domek wynajęty na ten cel przeznaczyła na schronienie dla ukrywających się kapłanów.
W nocy odprawiano w jej domu Mszę świętą. Korzystając z tego, że mieszkała nad samym Morzem Północnym,
ułatwiała kapłanom ucieczkę z Francji do Anglii.

Potajemnie katechizowała dzieci, a siostry, które musiały opuścić swoje klasztory, zatrudniała do
pracy apostolskiej wśród chorych i opuszczonych, starając się równocześnie o utrzymanie dla nich.
Po rewolucji francuskiej otworzyło się przed Julią szerokie pole pracy. Przeniosła się do Cherbourga, gdzie miała
o wiele większe możliwości działania. Kapelan pewnego przytułku ofiarował jej domek, który stał się
równocześnie kolebką nowej rodziny zakonnej. Najpierw zgłosiły się dwie kobiety. Z ich pomocą założyła szkołę
dla 300 dziewcząt. W roku 1807 złożyła za zezwoleniem biskupa wraz z towarzyszkami śluby zakonne. Wtedy
też przybrała sobie imię Marii Magdaleny. Napisała konstytucje dla nowej rodziny zakonnej, której dała nazwę
"Ubogie Córki Miłosierdzia". Siostry zobowiązywały się do bezpłatnego uczenia.
Dzieło okazało się opatrznościowe. Zaczęły mnożyć się oferty z różnych stron. Poza szkołami Maria
Magdalena zaczęła zakładać sierocińce. W 1832 r. otrzymała dla swojego dzieła opuszczone i zrujnowane
opactwo benedyktynek w Saint-Sauveur-le-Vicomte. Tu założyła pensjonat dla panienek, sierociniec i bezpłatną
szkołę podstawową. Siostry same pracowały przy odbudowie i założyły obok duży ogród, z którego dochodów
się utrzymywały.
Maria Magdalena Postel zmarła mając 90 lat, w dniu 14 lipca 1846 roku w Saint-Sauveur. Tam też ją
pochowano. Papież św. Pius X wyniósł ją do chwały błogosławionych w 1908 roku, a papież Pius XI w świętym
roku jubileuszowym, 1925, dokonał jej uroczystej kanonizacji.

W czasie rewolucji francuskiej w miejscowości Orange w okresie od
19 czerwca do 5 sierpnia 1794 roku działał nadzwyczajny trybunał rewolucyjny.
Wydał w tym czasie ponad 300 wyroków śmierci na kapłanów, zakonników
i zakonnice, którzy odmówili złożenia przysięgi na konstytucję cywilną kleru,
niezgodną z nauczaniem Kościoła i potępioną przez papieża.
Wśród skazanych znalazły się 32 siostry benedyktynki
z Caderousse, cysterki z Awinionu, sakramentki z Bollene i urszulanki
z Bollene, Carpentras, Pernes, Pont-Saint-Esprit i Sisteron. Kiedy rozpoczęły się
prześladowania, musiały one opuścić swoje pierwotne domy zakonne. Osiadły
we wspólnym domu w Bollene, gdzie żyły w ubóstwie, poświęcając swój czas
modlitwie. 22 kwietnia 1794 r. zostały aresztowane w Bollene. 2 maja dołączono
je do więzionych w Orange 13 innych mniszek. Przebywając przez kilka tygodni
w miejscowym więzieniu La Cure, przygotowywały się do egzekucji,
odmawiając wspólnie modlitwy za konających, a przed egzekucjami śpiewały
Te Deum. Wszystkie poniosły śmierć na gilotynie między 6 a 26 lipca 1794 r.
Beatyfikował je papież Pius XI w dniu 10 maja 1925 r. Ich ciała zostały
pochowane w masowym grobie.

Podczas rewolucji francuskiej władze zamknęły w 1792 r.
klasztor sióstr karmelitanek w Compiègne. 14 września 1792 r.
zakonnice opuściły klasztor i założyły świeckie ubrania. Podzieliły się
na 4 grupy mieszkające w niezbyt odległych od siebie domach. Przez
kolejne 2 lata żyły w nich, przestrzegając - w miarę możliwości - zasad
życia zakonnego. W 1794 r. oskarżono je o życie we wspólnocie
zakonnej. Zostały aresztowane 22 czerwca i uwięzione w byłym
klasztorze wizytek. 12 lipca przewieziono je do więzienia Conciergerie
w Paryżu, a 5 dni później skazano na śmierć. Zostały zgilotynowane
17 lipca 1794 r. na Place du Trône Renversé (obecnie Place de la
Nation). Idąc na gilotynę, śpiewały Salve Regina. Jako ostatnią stracono
matkę przełożoną, która umacniała siostry.
Ciała zakonnic wrzucono do dołu z piaskiem na paryskim
cmentarzu Picpus, w którym w późniejszym czasie doliczono się 1298
ofiar terroru rewolucji. Nie było więc szans na odnalezienie relikwii
karmelitanek. Były one pierwszymi ofiarami terroru rewolucji
francuskiej, wobec których rozpoczęto proces beatyfikacyjny; jako
pierwsze męczennice rewolucji francuskiej zostały beatyfikowane
27 maja 1906 r. przez Piusa X.

Piotr urodził się 17 lipca 1888 roku w miejskowości Ruské Peklany,
niedaleko Preszowa (obecnie wschodnia Słowacja). Był synem Stefana i Anny
Gerberyovej. Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum w Preszowie,
w 1907 roku postanowił iść w ślady ojca, który był kapłanem obrządku
grekokatolickiego. Rozpoczął studia teologiczne. Ukończył je w 1911 roku i dniu
27 sierpnia tego roku przyjął święcenia kapłańskie. W pierwszych latach posługi
powierzano mu wiele różnych urzędów: był zastępcą proboszcza, prefektem
internatu, katechetą, pełnił także odpowiedzialne funkcje w kurii biskupiej.
20 lipca 1922 roku wstąpił do zakonu bazylianów, gdzie przyjął imię Paweł. Już
cztery lata później objął urząd administratora apostolskiego eparchii preszowskiej,
a w 1927 roku został mianowany biskupem. Uroczystość konsekracji odbyła się w
dniu 25 marca 1927 roku w bazylice św. Klemensa w Rzymie. Jako hasło swej
posługi wybrał słowa: "Bóg jest miłością, kochajmy Go!" W swej posłudze
pasterskiej kładł nacisk na pogłębienie życia duchowego kapłanów i wiernych.
Zakładał nowe parafie, zainicjował budowę sierocińca, troszczył się o rozwój szkół.
Z jego fundacji w 1936 roku w Preszowie otwarto gimnazjum greckokatolickie.
Przez wiernych nazywany był "człowiekiem o złotym sercu".
Od 13 kwietnia 1939 roku biskup Paweł Piotr Gojdič był również administratorem apostolskim
Mukaczewa. Skomplikowana sytuacja polityczna na Słowacji i niechęć władz spowodowały, że złożył rezygnację
z zajmowanego urzędu. Papież jednak rezygnacji nie przyjął i mianował go ordynariuszem preszowskim. Gdy
w 1948 roku do władzy doszli komuniści, zaczęli nakłaniać grekokatolików do przejścia na prawosławie. Biskup
zdecydowanie się temu sprzeciwił, otarcie protestując przeciwko takim praktykom.
W kwietniu 1950 roku komunistyczne władze Czechosłowacji uznały działalność Kościoła
grekokatolickiego za nielegalną. Biskup został aresztowany i w styczniu następnego roku oskarżony o zdradę, za
co sąd pozbawił go praw publicznych i skazał na dożywotnie więzienie. Dwa lata później na mocy amnestii
zamieniono mu karę na 25 lat pozbawienia wolności. Wielokrotnie proponowano mu, że jeśli tylko zdecyduje się
na zerwanie jedności ze Stolicą Apostolską i przejście na prawosławie, będzie mógł wyjść z więzienia.

Wierny do końca Kościołowi i Chrystusowi, zmarł w więziennym szpitalu w Leopoldowie 17 lipca
1960 roku. Po latach jego ciało przeniesiono do katedry św. Jana Chrzciciela w Preszowie, gdzie od 1990 roku
spoczywa w sarkofagu w jednej z kaplic. W tym samym roku władze państwowe dokonały rehabilitacji biskupa.
Do grona błogosławionych biskupa Pawła wprowadził św. Jan Paweł II w dniu 4 listopada 2001 roku, podczas
Eucharystii celebrowanej na placu św. Piotra w Rzymie.

Według syryjskiego tekstu z V wieku, Aleksy był Rzymianinem z bardzo
zamożnej rodziny rzymskich patrycjuszów: Eufemiusza i Agle. W dniu swego ślubu
potajemnie opuścił dom i udał się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. W Edessie miał
być żebrakiem. Żył tam z jałmużny. Budował wszystkich niezwykłą pobożnością.
Dzielił się z ubogimi wszystkim, co mu tylko zbywało. Tuż przed śmiercią wyjawił,
kim jest.
Następnie powrócił do Rzymu, gdzie, nierozpoznany, przeżył 17 lat
w maleńkiej celi pod schodami rodzinnego domu. Życie spędził na modlitwie
i nawiedzaniu sanktuariów rzymskich. Po śmierci znaleziono w jego ręku kartkę
z opisem życia. Według legendy jego śmierć miały zwiastować dzwony wszystkich
świątyń Wiecznego Miasta. W pogrzebie miał wziąć udział sam papież i cały Rzym.
W jego życiorysie przemieszana jest tradycja z legendą.
W średniowieczu św. Aleksy był bardzo popularną postacią w Europie
i Północnej Afryce. Patron licznych zakonów, a także ubogich, pielgrzymów,
wędrowców, żebraków. Orędownik podczas trzęsienia ziemi, suszy, złej pogody,
w czasie epidemii i plag. Powstały nawet rodziny zakonne pod jego patronatem:
bracia aleksjanie, siostry aleksjanki (w. XIV), Kongregacja Sióstr Najświętszego Serca
Jezusa i Maryi (w. XIX). Domniemany dom św. Aleksego miał stać w Awentynie.
Tam też wystawiono w średniowieczu klasztor benedyktyński i kościół pod
wezwaniem św. Aleksego (w. X). Obecna bazylika św. Aleksego pochodzi z w. XVII
i należy do najpiękniejszych kościołów rzymskich.
Św. Aleksy był ulubioną postacią w średniowiecznej literaturze i w sztuce
scenicznej. Poemat o św. Aleksym jest jednym z najstarszych zabytków języka we
Francji. Pojawia się również wcześnie m. in. w tekstach niemieckich i polskich "Legenda o św. Aleksym" (XV w.). W Polsce święty Aleksy odbierał szczególną cześć
w Tumie pod Łęczycą oraz w Płocku.
W ikonografii św. Aleksy przedstawiany jest w ubiorze pustelnika lub
pielgrzyma, czasami jako postać leżąca pod schodami. Atrybuty: księga, kij
pielgrzyma, schody, zwój.

Szymon urodził się około 1438-1440 r. w Lipnicy. Znane są nam imiona jego
rodziców: Grzegorz i Anna. Nie znamy natomiast ich nazwisk. Ojciec był piekarzem.
Fakt wysłania Szymona na studia uniwersyteckie wskazywałby na pewną zamożność
rodziców, gdyż to suponuje także ukończenie szkół niższych. Jednak zamożność ta była
względna, skoro w 1454 r. Szymon wpłacił do kasy Akademii Krakowskiej zaledwie
1 grosz, a więc zaledwie jedną czwartą już i tak skromnej rocznej opłaty. Zapisał się na
wydział nauk wyzwolonych (artium). Był to wydział wstępny i najliczniej obstawiony,
gdyż dawał przygotowanie do trzech wydziałów pozostałych i udzielał
najogólniejszych wiadomości z zakresu siedmiu nauk wyzwolonych. Akademię
Krakowską Szymon ukończył w roku 1457 tytułem bakałarza.
W tym samym roku wstąpił wraz z dziesięcioma swoimi kolegami
akademickimi do bernardynów, których cztery lata wcześniej sprowadził do Polski
i założył ich pierwszy klasztor w Krakowie św. Jan Kapistran. Niewykluczone, że
Szymon widział go i słuchał osobiście, kiedy Jan przez osiem miesięcy przebywał
w Krakowie na zaproszenie króla Kazimierza Jagiellończyka. Po roku nowicjatu Szymon złożył śluby zakonne
(1458). W Krakowie odbywał swoje studia teologiczne i po roku 1460 otrzymał święcenia kapłańskie.
Szymon musiał wyróżniać się cnotą, wiedzą i powagą, skoro już w roku 1465 - w kilka lat po
święceniach - został wybrany gwardianem konwentu w Tarnowie. Z tego powodu wziął udział w kapitule
prowincji w Krakowie. W dwa lata później pełnił w Krakowie urząd kaznodziei. Urząd ten w zakonie
franciszkańskim był zawsze w wysokim poważaniu. Wybierano na to stanowisko wyjątkowo zdolnych
zakonników. Według relacji, jakie nam pozostawiły źródła, Szymon był nie tylko kaznodzieją z urzędu, ale
przede wszystkim z powołania. Obowiązek ten miał sprawować przez kilkanaście lat, bo aż do śmierci (14671482). Szymon był nie tylko kaznodzieją zakonnym, ale przede wszystkim katedralnym. Dotąd ten zaszczytny
i odpowiedzialny urząd pełnili wyłącznie dominikanie i profesorowie teologii Akademii Krakowskiej. Szymon
był pierwszym, który przełamał tę tradycję jako bernardyn. Kazania w katedrze wygłaszano do elity umysłowej
Krakowa w języku łacińskim. To dowodzi, że Szymon doskonale opanował ten język. O wielkiej powadze, jaką
się cieszył Szymon wśród swoich współbraci, świadczy i to, że został wybrany wraz z kilkunastoma innymi
bernardynami delegatem prowincji polskiej, aby uczestniczył w uroczystościach przeniesienia relikwii św.
Bernardyna do nowego kościoła wystawionego ku jego czci w Akwilei (1472).

W roku 1474 został wybrany na kapitule prowincji dyskretem, czyli delegatem na
kapitułę generalną do Pawii. Wyruszył na nią wraz z ówczesnym prowincjałem
Chryzostomem z Ponieca i gwardianem z Krakowa, Marianem z Jeziorka. Przez
pewien czas Szymon pełnił także funkcję komisarza prowincjała i w jego imieniu
wizytował niektóre konwenty prowincji. Poważnym wydarzeniem w jego życiu była
pielgrzymka do Ziemi Świętej (1478/1479). Odbył ją korzystając z okazji, że był
uczestnikiem kapituły generalnej w Pawii. Stamtąd udał się do ziemi Chrystusa Pana.
W zakonie odznaczał się surowością życia, nabożeństwem do Najświętszego
Sakramentu i Matki Bożej. Umarł posługując chorym podczas zarazy w Krakowie
18 lipca 1482 r. Pogrzeb odbył się w tym samym dniu w godzinach wieczornych. Ciało
pochowano w kościele klasztornym pod wielkim ołtarzem, umieszczając je wraz ze
szczątkami Tymoteusza i Bernardyna, zmarłych w opinii świętości. W 1488 r. bł.
Władysław z Gielniowa, sprawujący wówczas funkcję prowincjała, na podstawie
specjalnego breve papieża Innocentego VIII dokonał przeniesienia relikwii Szymona do osobnej kaplicy kościoła,
co było wówczas uważane za formalną beatyfikację. Odtąd bowiem można było słudze Bożemu oddawać cześć
publiczną. Grobowiec Szymona nawiedzali liczni pielgrzymi, a nagromadzone wota były dowodem jego
skutecznego orędownictwa. Zaraz po jego śmierci miało miejsce aż 377 cudownych uzdrowień i łask. Długie
zabiegi o formalną beatyfikację doszły do skutku. 24 lutego 1685 roku bł. Innocenty XI ogłosił dekret
beatyfikacyjny. Dnia 3 czerwca 2007 r. papież Benedykt XVI kanonizował Szymona z Lipnicy.
W ikonografii św. Szymon przedstawiany jest jako głoszący kazanie.

Ludwika urodziła się w święto Świętych Młodzianków, 28 grudnia 1462 r.
w Genewie, w Szwajcarii, w rodzinie książęcej, jako piąte z dziewięciorga dzieci bł.
Amadeusza IX Sabaudzkiego i Jolanty Francuskiej, córki Karola VII, króla Francji.
W młodości była głęboko oddana modlitwie, lubiła przebywać w samotności. Jako
młoda dziewczyna pościła o chlebie i wodzie, a pod kosztownymi szatami nosiła
włosienicę. Za namową wuja w 1479 r. została żoną bogobojnego Hugona z Châlon
i zamieszkała z nim na zamku w Nozeroy. Po jedenastu latach Hugon zmarł,
a 27-letnia Ludwika została sama, bo małżeństwo było bezdzietne. Została już
wcześniej tercjarką franciszkańską, a w 1492 r. wstąpiła do klasztoru klarysek w Orbe.
Wówczas swój majątek przekazała potrzebującym. W klasztorze pełniła proste
obowiązki, m.in. gotowała, zmywała naczynia, sprzątała korytarze, opiekowała się
chorymi siostrami. Oddawała się modlitwie i pokucie, chętnie też służyła radą wielu
franciszkanom i umacniała ich słowem.
Zmarła 24 lipca 1503 r., mając 41 lat. Początkowo ciało jej pochowano obok
męża w Nozeroy. Niestety w czasie reformacji zostało sprofanowane przez
protestantów. Obecnie spoczywa w kaplicy pałacowej dynastii Sabaudów w Turynie,
we Włoszech. Beatyfikował ją papież Grzegorz XVI w 1839 r.

Makryna (zwana Młodszą, dla odróżnienia od jej babki ze strony ojca,
Makryny Starszej, która zginęła podczas prześladowań za Galeriusza) była córką
św. Bazylego Starszego, retora, oraz jego żony Emmalion (Emmalii), która także
uchodziła za świętą. Małżeństwo to wydało na świat pięć córek i pięciu synów,
z których najbardziej się zasłużyli: św. Bazyli zwany Wielkim, św. Piotr, biskup
Sebasty, oraz św. Grzegorz, który został biskupem w małoazjatyckiej Nyssie.
Najstarszą wśród rodzeństwa była właśnie Makryna. Urodziła się w Cezarei
około roku 327. Gdy miała mniej więcej dwanaście lat, zaręczono ją
z młodzieńcem, którego imienia nie znamy. Na skutek jego przedwczesnej
śmierci nie doszło do małżeństwa. Makryna poświęciła się wtedy wychowywaniu
młodszego rodzeństwa, które wedle świadectwa brata Grzegorza wiele jej
zawdzięczało.
W tym czasie przeżywała zwykłe tragedie rodzinne: śmierć
Naukracjusza, wyjazdy innych braci, śmierć matki Emmalii (373), pochowanej
obok ojca w kościele pod wezwaniem Czterdziestu Męczenników. Bazyli
i Grzegorz byli już wówczas biskupami, ale rzadko zaglądali do rodzinnego
domu. Pierwszy z nich zmarł w sześć lat po matce. Makryna, która od dłuższego
czasu oddawała się bez reszty bogomyślności i wraz z towarzyszkami oraz
domownikami prowadziła życie na wpół klasztorne, miała niebawem pójść za
Bazylim. Przed śmiercią odwiedził ją jeszcze Grzegorz, co było dla niej wielką
pociechą.
Zwrócona całkowicie ku Bogu, zmarła w roku 379, może w dniu
19 lipca, w którym ją wspominają synaksaria greckie. Do Martyrologium
Rzymskiego wpisana została dopiero w XVI w. (Molanus). Najwspanialsze
wspomnienie przekazał Grzegorz z Nyssy w Życiu św. Makryny oraz w Dialogu
z siostrą Makryną o duszy i zmartwychwstaniu. Pierwszy z tych utworów stoi na
pograniczu hagiografii i literatury duchownej. Prawdziwym klejnotem jest w nim
modlitwa Makryny na łożu śmierci.

Symmach rządził Kościołem jako papież w latach 498-514. Były to
stosunkowo długie rządy (16 lat). Wybrany na następcę św. Piotra został w dniu
22 listopada 498 roku. Nie były to łatwe czasy. We Włoszech panował wówczas
król wschodnich Gotów, Teodoryk Wielki (489-526). Chociaż był on arianinem,
dla katolików był tolerancyjny - w myśl wyznawanej zasady: "Religii nie możemy
narzucić, gdyż nie można nikogo zmuszać do tego, aby wierzył w to, w co nie
chce wierzyć".
W polityce jednak król był bezwzględny. Kiedy Teodorykowi narazili
się senatorowie rzymscy Sestus i Probin, podejrzenie padło także na papieża,
jakoby popierał spiskowców. Zaczęły się w Rzymie krwawe czystki, co musiało
wywoływać tym większą nienawiść Rzymian. Król był pewien, że na czele spisku
stoi papież. Nie śmiał wprawdzie podnieść na niego ręki, ale na każdym kroku
utrudniał mu działalność. Papież natomiast modlił się za swojego prześladowcę.
Kanonizacja św. Symmacha, jak wielu innych jego poprzedników, odbyła się spontanicznie - poprzez
powszechny kult, oddawany mu od samych początków, bez formalnej proklamacji.

Czesław urodził się około roku 1180 w Kamieniu Opolskim. Miał być
krewnym św. Jacka. Wydaje się raczej mało prawdopodobne - co przekazują
legendy - że studiował w Pradze, Paryżu i Bolonii i że miał studia uwieńczyć
podwójnym doktoratem z teologii i prawa kanonicznego. Wiemy tylko, że należał
obok św. Jacka Odrowąża i Hermana Niemca do księży z otoczenia biskupa
krakowskiego, Iwona Odrowąża. Miał zajmować stanowisko kustosza kolegiaty
sandomierskiej. Gdyby tak było, wskazywałoby to na rycerskie (szlacheckie)
pochodzenie Czesława, gdyż wówczas tylko takich przyjmowano do kapituły.
Jako kapłan diecezjalny w 1220 lub 1221 r. wstąpił do dominikanów.
Habit otrzymał z rąk samego św. Dominika. W roku 1222 roku przybył z innymi
współbraćmi, w tym ze św. Jackiem Odrowążem, do Krakowa. Tam przyjął ich
uroczyście Iwo Odrowąż w otoczeniu kleru i ludu. Pierwsi dominikanie
zamieszkali w Krakowie, oddając się pracy kaznodziejskiej i duszpasterskiej.
W roku 1225 biskup Pragi zaprosił dominikanów do stolicy Czech. Wysłano tam
Czesława z kilkoma ojcami. Czesław stał się więc założycielem rodziny
dominikańskiej na ziemi czeskiej.
Po założeniu klasztoru w Pradze (1225) udał się do Wrocławia. Tamtejszy biskup, Wawrzyniec, powitał go
niemniej ciepło, jak to w Krakowie uczynił Iwo. Dominikanie otrzymali parafialny kościół św. Wojciecha.
Zachował się do dzisiaj dokument przekazania świątyni z 1 maja 1226 r. Tam Czesław pozostał jako przeor do
roku 1231, kiedy to został przez kapitułę wybrany na prowincjała (1233-1236). Jako prowincjał brał udział
w kapitule generalnej w Bolonii i w kanonizacji św. Dominika w Rzymie (1234). Po złożeniu urzędu pozostał
nadal przeorem w klasztorze wrocławskim, aż do swojej śmierci (ok. 1242).
Jan Długosz przytacza barwną legendę, jak Czesław swoją modlitwą uratował Wrocław od najazdu
Tatarów i całkowitego zniszczenia w roku 1241. Kiedy miasto zostało zajęte przez najeźdźców, część wrocławian
postanowiła bronić się poza murami obronnego grodu. Czesław był duszą całej obrony, podobnie jak bł. Sadok
w Sandomierzu, a później ks. Augustyn Kordecki podczas oblężenia Jasnej Góry. Podanie głosi, że Czesław
modlił się o ocalenie miasta wychodząc często na jego wały i zachęcając dzielnych obrońców do oporu.

Gdy Wrocław wyszedł obronną ręką z tej wojennej zawieruchy,
mieszkańcy przypisywali uratowanie miasta modlitwom i wstawiennictwu Czesława,
którego wiara złamała siły nieprzyjacielskie. Należy to uważać raczej za legendę, gdyż
Wrocław został poważnie spalony właśnie w 1241 r. przez Tatarów. W innych zaś
latach Mongołowie tak daleko już nie podeszli. Według tradycji wrocławskiej Czesław
miał umrzeć 15 lipca 1242 r. Datę tę przyjmuje tradycja dominikańska. Zaraz po śmierci
odbierał cześć jako święty. Nad jego grobem w kościele dominikanów we Wrocławiu
wystawiono niebawem ołtarz. Cześć od dawna mu oddawaną zatwierdził papież
Klemens XI 18 października 1713 roku. Ciało bł. Czesława spoczywa w dominikańskim
kościele św. Wojciecha w osobnej kaplicy. Kiedy w czasie zdobywania Wrocławia
w roku 1945 cały kościół legł w gruzy, zachowała się jedynie kaplica z relikwiami bł.
Czesława. Jest on patronem Wrocławia.
W ikonografii przedstawiany z kulą ognistą lub ze słupem ognia nad
głową, który według tradycji ukazał się podczas oblężenia Wrocławia przez Tatarów.
To niecodzienne zjawisko spowodowało ich odwrót. Atrybutami Błogosławionego są:
krzyż misyjny, kielich, otwarta księga Ewangelii, laska pielgrzyma, lilia, monstrancja,
puszka z komunikantami, różaniec.

Eliasz to jeden z największych proroków Starego Testamentu.
Żył w IX w. przed Chrystusem. Swą działalność rozwijał zwłaszcza za
rządów króla Achaba (874-853); zakończył ją za czasów króla Ochozjasza
(853-852). Wspomina go Księga Kronik, ale znany jest przede wszystkim
dzięki Księgom Królewskim.
Poczynając od 17 rozdziału, Pierwsza Księga Królewska
przekazuje nam relacje, które ani nie są jednolite, ani też nie pochodzą z tych
samych źródeł. We wskazanym rozdziale prorok pojawia się nagle, bez
podania jakichkolwiek informacji o jego wcześniejszym życiu. Wiadomo
tylko, że przybył z Zajordanii, nie wiemy jednak, jaką miejscowość oznacza
Tiszbe w Gileadzie. Jego imię wyznacza równocześnie program działalności
- oznacza bowiem "Jahwe jest moim Bogiem".
Eliasz interweniuje w chwili, gdy sojusz Tyru i Samarii,
usankcjonowany małżeństwem Izebel z Achabem, zagraża monoteizmowi
izraelskiemu. Razem z Izebel, w Izraelu zakorzenił się kult Baala, prastarego
bóstwa semickiego, czczonego jako pan deszczu i pogody, wegetacji
i płodności. Wiara w Jahwe stała się czymś politycznie podejrzanym. Eliasz
przeciwstawiał się tej politycznej dominacji nad religią. Głosił, że jedynym
Panem natury jest Jahwe - i dlatego przeciwstawiał się kultowi bożka,
obwieszczając suszę. Zakończyło ją widowisko na Karmelu. Niedaleko górskiego cypla, gdzie czczono BaalaAdonisa, prorok wzniósł ołtarz, a potem znalazł potwierdzenie dla swej żarliwej wiary. Scenę zakończyła
masakra kapłanów Baala, ale na wieść o tej masakrze Izebel jeszcze bardziej zawzięła się na proroka. Musiał on
ratować się ucieczką. Poszedł wtedy na górę Horeb, jakby w pielgrzymce do źródeł wiary Izraela. Doznał tam
tego, czego doznali w czasie swej wędrówki Izraelici, zmierzający do Ziemi Obiecanej. Bóg objawił mu się nie jak
Mojżeszowi wśród błyskawic i grzmotów, ale pośród delikatnego powiewu, jakby dla uwypuklenia duchowego
aspektu tej samej religii. Ukazał mu zarazem przyszłość i zapewnił go o proroczej sukcesji i zmianie dynastii.

Potem dowiadujemy się o interwencji proroka w sprawie
winnicy Nabota. Wreszcie w pierwszych rozdziałach Drugiej Księgi
Królewskiej znajdujemy trudne teksty o wyniesieniu Eliasza, a w nich
powtórzenia i zwroty, które częściowo dotyczą może Elizeusza. Bibliści
dyskutują o ich charakterze, niektórzy sądzą, że poprzez obrazy autor chciał
tu opisać rzeczywistości niewidzialne. W każdym razie wpływ Eliasza na
następcę, który kontynuował jego dzieło, był ogromny.
Malachiasz uczyni z Eliasza prototyp proroka zapowiadającego
Mesjasza, a wreszcie sam Chrystus nazwie Jana Chrzciciela Eliaszem, który
miał przyjść. Dla współczesnych Chrystusowi Eliasz był już tym, który
ucieleśniał nadzieje mesjańskie, prorokiem przebywającym u Boga i żyjącym
już życiem Bożym. Nic dziwnego, że dla chrześcijan stał się później wzorem
życia doskonałego, a jeszcze później patronem wspólnot mniszych osiadłych
na Karmelu. Kojarzył się łatwo z Najświętszą Maryją Panną, pełną łaski,
żyjącą życiem Bożym w swym pełnym skromności ukryciu. Grecy
wspominali proroka razem z Elizeuszem w dniu 20 lipca. Łacinnicy czynili
to początkowo 17 czerwca, ale potem poszli za zwyczajem greckim.
Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego (nr 61),
"patriarchowie i prorocy oraz inne postacie Starego Testamentu byli
i zawsze będą czczeni jako święci we wszystkich tradycjach liturgicznych Kościoła". Najbardziej znanymi
postaciami Starego Testamentu, uznawanymi za osoby święte, są - oprócz Eliasza - także Abraham, Mojżesz,
Dawid i Elizeusz, ponadto często również Adam i Ewa.

Małgorzata miała być według podania córką pogańskiego kapłana. Po
przedwczesnej śmierci matki została oddana pod opiekę piastunce, która była
chrześcijanką. Ta doprowadziła ją do poznania nauki Pana Jezusa i do chrztu.
W tym właśnie czasie wybuchło prześladowanie za panowania cesarza Dioklecjana
(284-305). Małgorzata była bardzo piękna i bogata. Miał się w niej zakochać
namiestnik rzymski, który chciał ją pojąć za żonę. Małgorzata jednak stanowczo
odmówiła, twierdząc, że ma już Oblubieńca - Jezusa Chrystusa. Namiestnik kazał
aresztować ją i usiłował obietnicami i groźbami skłonić do odstępstwa. Kiedy te
zawiodły, nakazał zastosować wobec niej wyszukane tortury: szarpano jej ciało
hakami i palono ją ogniem. Następnie wrzucono do więzienia, grożąc jej jeszcze
większymi mękami. Wtedy też miał się jej pojawić szatan w postaci smoka i ją
zaatakować. Odpędziła go jednak znakiem krzyża świętego. Kiedy nadal obstawała
przy wyznawaniu wiary, została ścięta. Bohaterska śmierć dziewicy nadała rozgłos jej
imieniu. Święta męczennica dała imię wielu kolejnym świętym. Należała do bardzo
znanych i popularnych świętych w średniowieczu. Jej kult rozpowszechnili zapewne
krzyżowcy, widząc, jak wielkiej czci doznawała w Małej Azji i na całym Wschodzie.
Należała na Zachodzie do grona Czternastu Wspomożycieli, do których pomocy uciekał się lud w szczególnych
potrzebach. Podobnie jak ku czci św. Barbary i św. Katarzyny, tak i ku czci św. Małgorzaty wystawiono na
Zachodzie wiele kościołów. Wspomnienie jej przypada 20 lipca, gdyż tego dnia miała ponieść śmierć męczeńską
w latach 303-305. Ku czci św. Małgorzaty, męczennicy, wystawiono w Polsce ponad 70 kościołów. Jej ołtarzy
i obrazów jest znacznie więcej. Wizerunek tej Świętej figuruje w herbie Nowego Sącza, Ożarowa, Przysuchy,
Szczekocin, Sawina, Tomaszowa Mazowieckiego, Tucholi i Golubia-Dobrzynia. Z dniem św. Małgorzaty łączy się
też szereg przysłów, jak np. "Św. Małgorzata zapowiada środek lata". Znany jest kwiat o nazwie "margeryta".
Także pierwsze gruszki lud zwykł nazywać "małgorzatkami".
Ikonografia zwykła przedstawiać Małgorzatę ze smokiem lub z krzyżem w ręku, którym miała
odpędzić szatana. Dla podkreślenia jej pochodzenia ze szlachetnej rodziny przedstawiać się ją zwykło - podobnie
jak św. Barbarę i św. Katarzynę, męczennice - z koroną na głowie, chociaż nigdy nie była królową.

Torlak urodził się około 1133 r. w Fljótshlío na Islandii. Święcenia
kapłańskie przyjął około 1154 r. Studia odbywał w Paryżu i w Lincoln, a także
u augustianów w Thykkvibaer. W tym ostatnim mieście był od 1168 r. przeorem,
a od 1172 r. opatem. W sześć lat później powołano go na stolicę biskupią do
Skálholt. Zasiadając na niej, dzielnie bronił moralności małżeńskiej oraz dóbr
kościelnych przed zakusami świeckich patronów. Założył także konwent
w Kirkjubaer.
Zmarł 23 grudnia 1193 r. Wcześnie jego cześć otoczono wieńcem
legend. Uchodził zawsze za narodowego świętego Islandii.

Juliusz Cezary Russo urodził się 22 lipca 1559 r. w Brindisi. Po śmierci
ojca został przyjęty jako sierota do franciszkanów konwentualnych w Brindisi
(1567). Po ukończeniu tamtejszej szkoły i śmierci matki (+ 1574), jako 15-letni
młodzieniec opuścił małe seminarium franciszkańskie i udał się do Wenecji, do
stryja, który jako kapłan diecezjalny prowadził prywatną szkołę i opiekował się
klerykami. W 1575 r. wstąpił do zakonu kapucynów, przyjmując imię zakonne
Wawrzyniec. Po rocznym nowicjacie i złożeniu ślubów przełożeni wysłali go na
studia logiki i filozofii do Padwy, a potem na studia teologiczne do Wenecji.
Wyświęcony w 1582 r. na kapłana, został mianowany profesorem teologii dla
kleryków kapucyńskich w Wenecji. Równocześnie pogłębiał studia biblijne.
Pragnąc zapoznać się z Pismem świętym w języku oryginalnym, studiował języki:
hebrajski, aramejski, chaldejski i grecki.
Zaledwie w cztery lata po święceniach kapłańskich, w 1586 roku
Wawrzyniec został mianowany gwardianem oraz mistrzem nowicjatu, a w trzy
lata potem prowincjałem w Toskanii (1589). Klemens VIII w 1592 r. powołał go do
Ferrary, aby tam nawracał Żydów. Wawrzyniec był tam niedługo, gdyż próba
nawracania Żydów wobec ich uporu na niewiele się zdała. Kapituła prowincjalna
wybrała go następnie przełożonym prowincji weneckiej (1594). Kiedy miał zaledwie 37 lat, został wybrany
drugim generalnym definitorem (1596). W dwa lata potem został prowincjałem w Szwajcarii. Założył klasztory
kapucynów w Pradze, w Wiedniu i w Grazu. Kiedy w 1601 r. wybuchła wojna z Turkami na Węgrzech, pełen
niezwykłej odwagi z krzyżem w ręku, podobnie jak kiedyś św. Jan Kapistran (1456), prowadził wojsko do
zwycięskiej bitwy pod Szekesferhervar, czyli Białogrodem. W 1602 r. na kapitule generalnej został wybrany
przełożonym generalnym zakonu. Miał wówczas 43 lata. W ciągu kolejnych trzech lat przeszedł prawie całą
Europę pieszo, wizytując klasztory, odbywając wszędzie kapituły, by usuwać nadużycia i zachęcić do
obserwancji. W 1606 r., na prośbę cesarza niemieckiego, Rudolfa II, który był równocześnie władcą Austrii, Czech
i Węgier, papież Paweł V wysłał Wawrzyńca do Czech dla nawrócenia tamtejszych husytów i protestantów.

W kazaniach i w rozmowach prywatnych, jak i w publicznych dysputach
bronił dzielnie wiary katolickiej, wykazując fałszywość sądów atakujących prawdy
Boże. W kościele kapucyńskim w Pradze gromadziła się cała elita stolicy, by słuchać
wytrawnego teologa i doskonałego mówcę. Rosła też liczba nawróceń. Na prośbę króla
Hiszpanii, Filipa III, Wawrzyniec zorganizował koalicję państw chrześcijańskich pod
dowództwem Hiszpanii - Ligę Świętą - skierowaną przeciwko Unii Protestanckiej.
Papież wysłał go następnie jako swojego nieoficjalnego ambasadora do księcia
Maksymiliana I (1611-1612). W 1613 r. zakon powierzył mu urząd generalnego
definitora i wizytatora prowincji Piemontu i Ligurii (1613). W tym samym też roku
został wybrany na prowincjała Ligurii (Genui).
Zmarł podczas misji dyplomatycznej w Lizbonie 22 lipca 1619 r. Kiedy przy
jego grobie zaczęły się dziać cuda, w cztery lata po jego śmierci przełożony generalny
zakonu rozpoczął proces kanoniczny, by go wynieść do chwały ołtarzy. Jednak dekrety,
które wydał wówczas Urban VIII (1623-1644), skomplikowały sprawę tak dalece, że
dopiero Pius VI dokonał jego beatyfikacji w 1783 roku. Kanonizował go zaś papież Leon XIII w 1881 roku.
Wawrzyniec pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką i teologiczną. Wszystkie jego pisma
zebrano w aż 15 tomach. Ze względu na nie Jan XXIII ogłosił w 1959 r. św. Wawrzyńca z Brindisi doktorem
Kościoła. Wśród nich wyróżniają się kazania, dzieła egzegetyczne i apologetyczne. Najcenniejszym z nich to
Dzieje luteranizmu i jego teologia.
Zajęty licznymi obowiązkami publicznymi, Wawrzyniec uczynił centrum całego dnia Mszę świętą.
Wyrobił sobie u Stolicy Apostolskiej przywilej, że mógł ją odprawiać w dowolnej porze dnia. Odprawiał ją ponad
godzinę, często nawet dwie godziny. Zwykł był mawiać: "Msza święta jest moim niebem na ziemi". Często
w czasie sprawowania Najświętszej Ofiary zalewał się łzami. Kiedy artretyzm i podagra nie pozwalały mu się
poruszać, prosił, by go do ołtarza przynoszono. Święty Wawrzyniec jest patronem zakonu kapucynów.
W ikonografii przedstawiany jest w brązowym habicie kapucyńskim. Jego atrybutami są: obraz
Matki Bożej, krucyfiks, księga, pióro, czaszka, lilia, anioł z koroną.

Według łacińskiej Passio Apolinary był obywatelem Antiochii
i stamtąd św. Piotr Apostoł przyprowadził go ze sobą do Rzymu, a następnie,
wyświęconego na biskupa, posłał do Rawenny. Skazywany dwukrotnie na
wygnanie, Apolinary miał pośród niezwykłych okoliczności apostołować
w Tracji i nad Dunajem, w końcu zaś - także w niezwykłych okolicznościach ponieść śmierć męczeńską. Niestety, opowiadanie to, sporządzone zapewne
w tym celu, aby podnieść prestiż biskupstwa raweńskiego, nie zasługuje na
jakąkolwiek wiarę, pochodzi zaś z drugiej połowy VII w.
Jest natomiast pewne, że biskup Apolinary poniósł śmierć
męczeńską 23 lipca, najprawdopodobniej w drugiej połowie II stulecia.
Świadczy o tym m.in. mowa św. Piotra Chryzologa, następcy Apolinarego na
stolicy biskupiej. Nie ulega także wątpliwości, że relikwie Świętego
spoczywają w cieniu wspaniałej bazyliki pod Rawenną. Ten znamienity
pomnik sztuki sakralnej, ufundowany w VI w. przez bankiera Juliusza, był
też zawsze ośrodkiem kultu św. Apolinarego, którego czczono w całej
Europie, również w Polsce, gdzie jednak uchodził za świętego z Reims. Tam
bowiem wytworzył się z czasem tak silny ośrodek kultu św. Apolinarego, że
zaczęto uważać go w końcu za pochodzącego właśnie stamtąd, a wyobraźnia
ludu uczyniła zeń jakby odrębnego świętego. Papieże Symmach (498-514)
i Honoriusz I (625-638) rozpowszechnili jego kult także w Rzymie.
W Niemczech czczono go zwłaszcza w opactwach benedyktyńskich.

Według biblijnej relacji Maria pochodziła z Magdali - "wieży ryb"
nad Jeziorem Galilejskim, ok. 4 km na północny zachód od Tyberiady. Jezus
wyrzucił z niej siedem złych duchów (Mk 16, 9; Łk 8, 2). Odtąd włącza się ona do
grona Jego słuchaczy i wraz z innymi niewiastami troszczy się o wędrujących
z Nim ludzi.
Po raz drugi wspominają o niej Ewangeliści pisząc, że była ona
obecna podczas ukrzyżowania i śmierci Jezusa (Mk 15, 40; Mt 27, 56; J 19, 25)
oraz zdjęcia Go z krzyża i pogrzebu. Maria Magdalena była jedną z trzech
niewiast, które udały się do grobu, aby namaścić ciało Ukrzyżowanego, ale grób
znalazły pusty (J 20, 1). Kiedy Magdalena ujrzała kamień od grobu odwalony,
przerażona, że Żydzi zbezcześcili ciało ukochanego Zbawiciela, wyrzucając je
z grobu w niewiadome miejsce, pobiegła do Apostołów i powiadomiła ich o tym.
Potem sama wróciła do grobu Pana Jezusa. Zmartwychwstały Jezus ukazał jej się
jako ogrodnik (J 20, 15). Ona pierwsza powiedziała Apostołom, że Chrystus żyje
(Mk 16, 10; J 20, 18). Dlatego też jest nazywana apostola Apostolorum - apostołką
Apostołów, a Kościół przez długie stulecia recytował w jej święto uroczyste
wyznanie wiary. Wschód i Zachód, oddając hołd Magdalenie, obchodzą jej
pamiątkę tego samego dnia - 22 lipca.
Nie wiemy, co św. Łukasz miał na myśli, kiedy napisał o Marii Magdalenie, że Pan Jezus wypędził z niej siedem
złych duchów. Św. Grzegorz I Wielki utożsamiał Marię Magdalenę z jawnogrzesznicą, o której na innym miejscu
pisze tenże Ewangelista (Łk 7, 36-50), jak też z Marią, siostrą Łazarza, o której pisze św. Jan, że podobnie jak
jawnogrzesznica u św. Łukasza, obmyła nogi Pana Jezusa wonnymi olejkami (J 11, 2). Współcześni bibliści, idąc
za pierwotną tradycją i za ojcami Kościoła na Wschodzie, uważają jednak, że imię Maria miały trzy niewiasty nie
mające ze sobą bliższego związku. Dotąd tak w liturgicznych tekstach, jak też w ikonografii Marię Magdalenę
zwykło się przedstawiać w roli Łukaszowej jawnogrzesznicy, myjącej nogi Pana Jezusa. Najnowsza reforma
kalendarza liturgicznego wyraźnie odróżnia Marię Magdalenę od Marii, siostry Łazarza, ustanawiając ku ich czci
osobne dni wspomnienia. Marię Magdalenę nieraz utożsamiano także z Marią Egipcjanką, nierządnicą (V w.),
która po nawróceniu miała żyć jako pustelnica nad Jordanem.

Kult św. Marii Magdaleny jest powszechny w Kościele tak na
Zachodzie, jak i na Wschodzie. Ma swoje sanktuaria, do których od wieków
licznie podążają pielgrzymi. W Efezie pokazywano jej grób i bazylikę
wystawioną nad nim ku jej czci. Kiedy zaś Turcy zawładnęli miastem, jej
relikwie miały zostać przeniesione z Efezu do Konstantynopola za cesarza Leona
Filozofa (886-912). Kiedy krzyżowcy opanowali Konstantynopol (1202-1261),
mieli przenieść relikwie Marii Magdaleny do Francji, do Vezelay, gdzie do dnia
dzisiejszego doznają czci. We Francji jest jeszcze jedno sanktuarium św. Marii
Magdaleny, w La Saint Baume, gdzie według legendy miała mieszkać przez
30 lat w jaskini jako pustelnica i pokutnica, kiedy ją w dziurawej łódce na pełne
morze wywieźli Żydzi.
Maria Magdalena jest patronką zakonów kobiecych; Prowansji,
Sycylii, Neapolu; dzieci, które mają trudności z chodzeniem, fryzjerów, kobiet,
osób kuszonych, ogrodników, studentów i więźniów.
W ikonografii św. Maria Magdalena przedstawiana jest według
tradycji, która utożsamiła ją z innymi Mariami. Ukazywana w długiej szacie
z nakrytą głową; w bogatym książęcym wschodnim stroju lub jako pokutnica,
której ciało osłaniają długie włosy; w malarstwie barokowym ukazywana bez odzieży lub półnago. Jej atrybutami
są: dyscyplina, instrumenty muzyczne, krucyfiks, księga - znak jej misyjnej działalności, naczynie z olejkiem,
kadzielnica, gałązka palmowa, czaszka, włosiennica, zwierciadło.

Brygida urodziła się w 1303 r. na zamku w Finstad koło Uppsali. Jej
rodzina była spokrewniona z dynastią królewską w Szwecji. Rodzina ta była
bardzo religijna. Ojciec co tydzień przystępował do sakramentów pokuty
i Eucharystii. Odbył także podróż do Hiszpanii na grób św. Jakuba
w Compostelli. Według żywotów Brygida miała od dziecka cieszyć się oznakami
szczególnej przyjaźni Pana Jezusa. Kiedy miała 7 lat, ukazała się jej Najświętsza
Maryja Panna i złożyła na jej głowie tajemniczą koronę. Trzy lata później zjawił
się jej Chrystus na krzyżu. Na widok męki Pana Jezusa Brygida miała zawołać:
"O, mój kochany Panie! Kto Ci to zrobił? Nie chcę niczego, jak tylko miłować
Ciebie!" Kiedy Brygida miała 12 lat, zmarła jej matka (1314). Ojciec oddał
kapłanom sumę 200 marek w złocie, co było dużym majątkiem, prosząc, by
modlili się o spokój duszy dla małżonki. Po śmierci żony wziął rodzeństwo
Brygidy - Katarzynę i Izraela - na swój zamek, a Brygidę oddał na wychowanie do
wujenki na zamku w Aspanas. Surowy tryb życia, jaki na zamku wprowadziła
wujenka, odpowiadał Brygidzie, która chciała cała należeć do Chrystusa.
Wbrew swojej woli Brygida została wydana w czternastym roku życia
za syna gubernatora Wastergotlandu, 19-letniego Ulfa Gotmarssona. Po ślubie
przeniosła się na zamek męża (1316). Chociaż utratę dziewictwa opłakiwała
rzewnymi łzami, umiała w swoim małżeństwie dostrzec wolę Bożą i starała się być dla męża najlepszą żoną.
Trafiła też na dobrego człowieka. Dlatego żyli szczęśliwie razem 28 lat (1316-1344). Pałac Brygidy należał do
najświetniejszych w kraju. Było w nim zawsze rojno od gości. Brygida dbała o to, by wszyscy wchodzący w jej
progi czuli się dobrze. Kierowała domem i gospodarstwem wzorowo, dbała o służbę, z którą codziennie
odmawiała pacierze. Nie pozwalała wszakże na żadne pohulanki i zbyt swobodne zachowania.
Szczególnie jednak była oddana mężowi, okazując mu przywiązanie i wprost matczyną opiekę. Dała mu 4 synów
i 4 córki: Martę (1319), Karola (1321), Birgera (1323), Benedykta (1326), Gutmara (1327), św. Katarzynę Szwedzką
(1330), Ingeborgę (1332) i Cecylię (1334).

Na wychowawców dla swoich dzieci dobierała pedagogów
o odpowiednim wykształceniu i głębokiej wierze. Każde dziecko miało inny
charakter. Trzeba było ze strony matki wiele subtelności, by uszanować ich
osobowość, a nie dopuścić do wypaczenia ich charakterów, bowiem mąż był
często poza domem, zajęty sprawami publicznymi. Nie zaniedbała wszakże
Brygida wśród tak licznych zajęć rodzinnych troski o własną duszę. Jej
kierownikiem duchowym był uczony wiceprzeor cystersów, Piotr Olafsson. Na jej
prośbę jeden z kanoników katedry, Maciej, przetłumaczył Pismo święte na język
szwedzki, by Brygida mogła w nim się rozczytywać. Na jej życzenie kanonik ten
ułożył również komentarze do Pisma świętego.
W 1332 roku Brygida została powołana na dwór króla Magnusa II
w charakterze ochmistrzyni. Korzystając z osobistego majątku, jak też z majątku
króla, nad którym otrzymała zaszczytny zarząd, hojnie wspierała kościoły,
klasztory i ubogich. W 1339 roku utraciła nieletniego syna. Dla uproszenia
błogosławieństwa Bożego dla całej rodziny udała się z pielgrzymką na grób św.
Olafa (+ 1030). Tradycją w domu były pielgrzymki do Compostelli. I Brygida
wraz z mężem udała się na grób św. Jakuba Apostoła (1342). Pielgrzymka trwała
rok. Towarzyszył im spowiednik, cysters Svenung, który później opisał całą podróż. Po powrocie z pielgrzymki
Ulf wstąpił do cystersów w Alvastra, gdzie zmarł w lutym 1344 r. Brygida była wolna. Postanowiła oddać się
wyłącznie służbie Bożej i pełnieniu dobrych uczynków. Długie godziny poświęcała modlitwie. Mnożyła akty
umartwienia i pokuty. Naglona objawieniami, pisała listy do możnych tego świata, napominając ich w imię Pana
Boga. Królowi szwedzkiemu i zakonowi krzyżackiemu przepowiedziała kary Boże, które też niebawem na nich
spadły. W 1352 roku wezwała papieża Innocentego VI, aby powrócił do Rzymu. To samo wezwanie skierowała
w imieniu Chrystusa do jego następcy, bł. Urbana V, który też w 1367 roku faktycznie do Rzymu powrócił. Kiedy
zaś papież, zniechęcony zamieszkami w Rzymie, powrócił do Awinionu, przepowiedziała mu rychłą śmierć, co
się niebawem sprawdziło (+ 1370). Niemniej żarliwie zabiegała o powrót do Rzymu papieża Grzegorza XI. Była
hojną dla fundacji kościelnych i charytatywnych. Dom jej stał zawsze otworem dla potrzebujących.

Z poparciem króla, który na ten cel ofiarował posiadłość w Vadstena,
i za zezwoleniem Stolicy Świętej, Brygida założyła nową rodzinę zakonną pod
wezwaniem Najświętszego Zbawiciela, zwaną często "brygidkami". Jej córka, św.
Katarzyna Szwedzka, w roku 1374 została jego pierwszą opatką. W roku 1349
Brygida udała się przez Pomorze, Niemcy, Austrię i Szwajcarię do Rzymu, by
uzyskać odpust z okazji roku jubileuszowego 1350. Chodziło jej również
o zatwierdzenie reguł swojego zakonu. W Rzymie założyła klasztor swojego
zakonu.
Korzystając ze swojej obecności w Italii, Brygida przewędrowała wraz
z córką cały kraj, nawiedzając pieszo ważniejsze ówczesne sanktuaria: św.
Franciszka w Asyżu, św. Antoniego w Padwie, św. Dominika Guzmana
w Bolonii, św. Tomasza z Akwinu w Ortonie, św. Bartłomieja w Benevento, św.
Macieja w Salerno, św. Andrzeja Apostoła w Amalfi, św. Mikołaja w Bari oraz św.
Michała Archanioła na Monte Gargano. Do Rzymu powróciła dopiero w 1363
roku. W 1372 roku udała się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Miała wówczas
70 lat. Po powrocie do Rzymu, zmęczona podróżą, zmarła 23 lipca 1373 r., w dniu,
który przepowiedziała. W jej pogrzebie wzięły udział tłumy wiernych. Był to
prawdziwy hołd, jaki złożył jej Rzym. Kroniki głoszą, że z okazji pogrzebu św. Brygidy wielu chorych zostało
uzdrowionych. Jej ciało poprzez Korsykę, Styrię, Morawy i Polskę sprowadzono do Szwecji, gdzie złożono
w klasztorze w Vadstena, który założyła.
Dzięki staraniom córki, św. Katarzyny, została kanonizowana już w 1391 r. W 1489 roku złożono
relikwie matki i córki, to jest św. Brygidy Szwedzkiej i św. Katarzyny Szwedzkiej, w jednej urnie. Kiedy Szwecja
przeszła na protestantyzm (1595), relikwie te zaginęły bezpowrotnie.
Brygida pozostawiła po sobie księgę Objawień. Wkrótce znała ją cała Europa. Była wielokrotnie
przepisywana. W księdze tej św. Brygida spisała przepowiednie dotyczące Kościoła, papieży żyjących w jej
czasach, losów państw i ówczesnych panujących oraz odnośnie do przyszłości wielu innych osób.

Była przekonana, że pisze to, co jej dyktował Chrystus. Nawoływała do poprawy obyczajów, groziła
karami Bożymi. Dzieło to miało wśród teologów sporo przeciwników. Mimo aprobaty papieży Grzegorza XI
i Urbana VI, dzieła św. Brygidy były przedmiotem ataków i dyskusji nawet na soborach w Konstancji (1414-1418)
i w Bazylei (1431). Brygida, jakby w przeczuciu, ile kłopotu narobi ta księga, dała ją najpierw do przejrzenia
teologom. Ostatecznej aprobaty pismom św. Brygidy udzielił Kościół w akcie jej kanonizacji.
1 października 1999 r. św. Jan Paweł II listem motu proprio ogłosił św. Brygidę współpatronką Europy
(razem ze św. Katarzyną ze Sieny i św. Teresą Benedyktą od Krzyża). Św. Brygida jest także patronką Szwecji,
pielgrzymów oraz dobrej śmierci. W ikonografii św. Brygida przedstawiana jest w ciemnowiśniowym habicie
z czerwonym welonem, na nim korona z białego płótna z pięcioma czerwonymi znakami - symbolizującymi pięć
ran Jezusa. Czasami siedzi przy pulpicie i spisuje swoje wizje. Jej atrybutami są: heraldyczny lew, korona; księga,
którą pisze; ptasie pióro, pielgrzymi kapelusz, serce i krzyż.

Jan Kasjan urodził się około 360 r., być może w Dobrudży (obecnie na
granicy Rumunii i Bułgarii). Z tego powodu uważany jest za jednego
z pierwszych rumuńskich świętych. Niektórzy badacze dowodzą, iż miejscem
jego narodzin była Prowansja. Początkowo interesował się filozofią i astronomią.
W Betlejem poznał monastycyzm palestyński, jeszcze przed przybyciem tam św.
Hieronima. Potem przebywał w delcie Nilu i w Sketis. Odwiedzał wielu
anachoretów i sławnych mnichów, rozproszonych po całym Egipcie. Jako wierny
przyjaciel towarzyszył mu stale German. Przed 403 r. obydwaj udali się do
Konstantynopola, gdzie św. Jan Chryzostom udzielił Kasjanowi święceń
diakonatu. German został wtedy prawdopodobnie kapłanem.
W roku 404 Kasjan i German wyjechali do Rzymu, zabierając ze sobą
list, który duchowni znad Bosforu słali w obronie swojego biskupa, skazanego na
banicję. Kasjan przybył następnie do Marsylii; był już wtedy kapłanem. Założył
w mieście dwa klasztory, męski i żeński. Wyprzedziła je nieco fundacja na
Wyspach Leryneńskich, która powstała około roku 410. Nie wiemy, jaka była
pierwotna organizacja tych cenobickich instytucji. Na nalegania Kastora, biskupa
Apt, Kasjan zredagował potem De institutis coenobiorum et de octo vitiorum
principalium remediis, a następnie Collationes - konferencje. Zgodnie ze wzmiankami, które tam znajdujemy,
powstały one przed 429 r. Przedstawił w nich rozbudowaną naukę o doskonałości mniszej i ascezie pojmowanej
jako wiedza praktyczna. Wpływ tych wykładów na dalszy rozwój duchowości chrześcijańskiej był ogromny.
Potem jeszcze na prośbę papieża, św. Leona, powstało pismo De incarnatione Domini contra Nestorium.
Jan zmarł w Marsylii około roku 435. Mimo nieprzychylnej wzmianki w tzw. Dekrecie Gelazego oraz
zastrzeżeń zgłaszanych przez niektórych współczesnych, Kasjan cieszył się ogromnym autorytetem. Czczony jest
przez Cerkiew prawosławną, zaś w Kościele rzymskokatolickim jest świętym czczonym lokalnie, głównie
w Marsylii. Tam, w świątyni męczennika Wiktora, spoczywają szczątki relikwii Kasjana, które zachowały się
nawet w burzliwym okresie rewolucji francuskiej. W Marsylii uczczono go wspomnieniem w dniu 23 lipca;
w Kościele greckim wspominano go 28 lub 29 lutego.

Wasyl przyszedł na świat 21 kwietnia 1904 roku w Hrabskie, we
wschodniej Słowacji, w ubogiej rodzinie grekokatolickiej. Gdy miał zaledwie rok,
zmarł jego ojciec. Trzy lata później matka wyjechała do Stanów Zjednoczonych
w poszukiwaniu pracy, a wychowaniem chłopca zajął się dziadek i brat matki,
greckokatolicki kapłan Demeter Petrenko.
Wasyl uczył się w Preszowie, najpierw w Królewskim Gimnazjum
Katolickim, a potem w Słowackim Ewangelickim Gimnazjum Kolegiackim. Tam też
w 1923 roku wstąpił do grekokatolickiego seminarium duchownego. Po przyjęciu
święceń kapłańskich w dniu 3 lutego 1929 roku, został administratorem parafii
w Pakostowie, a potem pierwszym proboszczem nowej parafii w Pradze. W tym
czasie studiował na wydziale teologii Uniwersytetu Karola w Pradze, gdzie w 1940
roku uzyskał doktorat. Po siedmiu latach powrócił do Preszowa. Tam był ojcem
duchownym, sekretarzem kurii biskupiej, a od 1943 roku wykładowcą teologii
moralnej i pastoralnej. W tym czasie napisał kilka książek i założył pismo katolickie
"Blahovistnik". Po zakończeniu II wojny światowej, w 1947 roku został mianowany
biskupem pomocniczym eparchii preszowskiej. Jego dewizą biskupią były słowa:
"Aby wszyscy byli jedno„.
W Słowacji panował reżim komunistyczny. W dniu 28 kwietnia 1950 roku komuniści zdelegalizowali
Kościół grekokatolicki w Czechosłowacji. Wszyscy biskupi zostali uwięzieni. Biskupa Wasyla poddano
brutalnym przesłuchaniom, trwającym ponad rok, podczas których usiłowano go zmusić do złożenia fałszywych
zeznań.
24 października 1951 roku skazano go na 15 lat więzienia, grzywnę w wysokości 20 tys. koron i pozbawienie
praw cywilnych na 10 lat. Po trzynastu latach wyszedł na wolność ze względu na zły stan zdrowia. Przez
następne 4 lata mieszkał w domu opieki w Oseku, w północnych Czechach, ponieważ władze komunistyczne nie
pozwalały mu wrócić do Słowacji. Dopiero w 1968 roku, po rehabilitacji Kościoła grekokatolickiego, powrócił do
Preszowa, a w dniu 20 grudnia tego roku Paweł VI potwierdził jego nominację na biskupa pomocniczego
wszystkich grekokatolików w Czechosłowacji.

Zmarł 23 lipca 1976 roku w Preszowie. Podczas ekshumacji ciała biskupa Wasyla odkryto w jego
kościach arszenik, który musiał być mu przez dłuższy czas podawany w małych ilościach, najprawdopodobniej
w czasie uwięzienia. Jego życie było naznaczone cierpliwie znoszonym cierpieniem, służbą wiernym i heroiczną
realizacją powołania kapłańskiego.
W dniu 14 września 2003 roku papież św. Jan Paweł II zaliczył biskupa Wasyla do grona
błogosławionych podczas Mszy św. odprawianej w Bratysławie. Beatyfikował wówczas także s. Zdzisławę
Cecylię Scheligową. Mówił wtedy: "Obydwoje jawią się nam jako pełne blasku przykłady wierności w czasach
ciężkiego i bezlitosnego prześladowania religijnego. Biskup Wasyl nigdy nie wyparł się swojego przywiązania do
Kościoła katolickiego i do papieża. (...) Obydwoje zostali poddani niesprawiedliwemu procesowi i otrzymali
niesłuszny wyrok, zaznali tortur, poniżenia, samotności i ponieśli śmierć. Krzyż stał się dla nich drogą, która
doprowadziła ich do życia, źródłem mocy i nadziei, próbą miłości Boga i człowieka".

Męczennice hiszpańskie, karmelitanki bose z klasztoru św. Józefa
w Guadalajara, zostały zabite za wiarę podczas prześladowania religijnego.
Poniosły śmierć męczeńską 24 lipca 1936 roku, gdy szukały poza klasztorem
schronienia przed prześladowaniami gwardii rewolucyjnej. Beatyfikował je św. Jan
Paweł II w 1987 roku.
Maria Pilar od św. Franciszka Borgiasza urodziła się w Tarazona
30 grudnia 1877 roku. Do Karmelu wstąpiła w roku 1898. Męczeństwo poniosła po
trzydziestu ośmiu latach życia zakonnego. Przeszyta kulami i poraniona nożem,
znosiła okrutne męki na wzór swego Boskiego Oblubieńca na krzyżu. Przed
śmiercią modliła się słowami: "Mój Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią".
Teresa od Dzieciątka Jezus urodziła się w Mochales 5 marca 1909 roku.
Mając szesnaście lat, wstąpiła do Karmelu w Guadalajara. Swoje pragnienie
męczeństwa wyraziła kilka lat przed śmiercią, pisząc w liście do przyjaciółki:
"Niech żyje Chrystus Król! O, gdybym tylko mogła pewnego dnia powtórzyć ten
okrzyk na gilotynie". Bóg udzielił jej tej łaski. Przymuszana do okrzyków: "Niech
żyje komunizm", zawołała: "Niech żyje Chrystus Król!" Strzelono do niej, gdy biegła
naprzód z rozkrzyżowanymi ramionami.
Maria Angeles od św. Józefa urodziła się 6 marca 1905 roku w Getafe. Od najmłodszych lat pragnęła
zostać zakonnicą. W roku 1929 wstąpiła do Karmelu. Po jej męczeńskiej śmierci, w jednej z książek, których
używała, znaleziono kartkę z jej modlitwą: "Mój Boże, przyjmij ofiarę mego życia pośród cierpień męczeństwa,
abym w ten sposób mogła dowieść mojej miłości ku Tobie, tak jak uczyniło to tyle dusz, które Cię kochały
i umarły z miłości do Ciebie".

Maria urodziła się 6 marca 1880 r. w Barcelonie, w rodzinie religijnej,
która oprócz niej dała Kościołowi także brata - kapłana. Uczyła się u sióstr
terezjanek. W wieku 15 lat straciła ojca, rok później matkę. Od młodości
interesowała się sztukami pięknymi, była ponadto katechetką w tzw. szkole
niedzielnej.
W roku 1905 wstąpiła w Tortosie do terezjanek. Po nowicjacie
pracowała w rozmaitych placówkach zgromadzenia. W roku 1915 mianowano ją
konsultorką prowincji. Nieco później podjęła współpracę z przeglądem
pedagogicznym o nazwie Iesús Maestro. Była równocześnie sekretarką przełożonej
generalnej i asystentką junioratu.
Wojna domowa zastała ją w San Gervasio. Początkowo siostry znalazły
schronienie w prywatnym domu. 22 lipca 1936 r. Mercedes wspólnie z siostrą
Joaquiną Miguelą udała się do domu innej z sióstr. W drodze rozpoznano je jako
zakonnice. Zamknięto je zaraz razem z innymi. Maltretowano potem w rozmaity
sposób i straszono nagłym rozstrzelaniem. W nocy z 22 na 23 lipca obydwie
wyprowadzono w końcu na drogę i tam Mercedes została śmiertelnie zraniona.
Żyła jeszcze przez parę godzin, cierpiąc i recytując Modlitwę Pańską, Credo i akty
strzeliste. Westchnienia te zwróciły uwagę innych milicjantów, którzy zajęli opuszczony posterunek. Do
Mercedes strzelono po raz wtóry.
Zmarła z upływu krwi, modląc się i wyrażając przebaczenie. Joaquina Miguela, która także została
postrzelona, ale zdołała przeżyć, stała się później koronnym świadkiem w staraniach o beatyfikację Mercedes.
Dokonał jej 29 kwietnia 1990 r. papież św. Jan Paweł II.

Kinga (Kunegunda) urodziła się w 1234 r. jako trzecia z kolei córka Beli
IV, króla węgierskiego z dynastii Arpadów, i jego żony Marii, córki cesarza
bizantyjskiego Teodora I Laskarisa. Miała dwóch braci i pięć sióstr, wśród nich były
św. Małgorzata Węgierska oraz bł. Jolenta. Św. Elżbieta z Turyngii była jej ciotką.
O latach młodości Kingi nie wiemy nic poza tym, że do piątego roku
życia przebywała na dworze królewskim prawdopodobnie w Ostrzychomiu.
Możemy przypuszczać, że otrzymała głębokie wychowanie religijne i pełne jak na
owe czasy wykształcenie.
W Wojniczu małoletnia jeszcze Kinga spotkała się z Bolesławem
Wstydliwym; tam też doszło do zawarcia umowy małżeńskiej. Ze względu na
małoletność obydwojga były to zrękowiny, po których w kilka lat później miał
nastąpić akt właściwych zaślubin.
Pierwsze swoje lata Kinga spędziła w Sandomierzu pod opieką
Grzymisławy i pedagoga Mikuły, wraz ze swoim przyszłym mężem Bolesławem.
Były to czasy najazdów Tatarów. Wieści o ich barbarzyńskich mordach dochodziły
do Polski coraz bliżej. Na wiadomość o zdobyciu Lublina i Zawichostu Bolesław
z Kingą i Grzymisławą opuścili Sandomierz i udali się do Krakowa. Po klęsce wojsk
polskich pod Chmielnikiem koło Szydłowa (18 marca 1241 r.) uciekli na Węgry
w nadziei, że tam będzie bezpieczniej. Jednak i tu nie znaleźli spokoju. Wojska
węgierskie poniosły klęskę nad rzeką Sajo (11 kwietnia 1241 r.). Dlatego Kinga
uciekła z Bolesławem na Morawy, gdzie zapewne zatrzymali się w Welehradzie
w tamtejszym konwencie cystersów. Wódz tatarski Batu-chan stanął w Krakowie w Niedzielę Palmową,
24 marca; stąd Tatarzy ruszyli na Śląsk.
Po bitwie pod Legnicą w 1241 r. Tatarzy wycofali się z Polski. Po bohaterskiej śmierci Henryka
Pobożnego w bitwie z Tatarami rozgorzała walka o jego dziedzictwo śląskie i krakowskie. Dopiero po pokonaniu
Konrada Mazowieckiego młodzi książęta mogli wrócić do Krakowa (1243). Ponieważ zamek w Krakowie, jak też
w Sandomierzu, Tatarzy zupełnie zniszczyli, tak że się nie nadawał do zamieszkania, Bolesław i Kinga pozostali
w Nowym Korczynie.

Tu właśnie Kinga nakłoniła swego przyszłego męża do
zachowania dozgonnej czystości, którą ślubowali oboje na ręce biskupa
krakowskiego Prandoty. Dlatego historia nadała Bolesławowi przydomek
"Wstydliwy". W tej formie czystości małżeńskiej Kinga spędziła
z Bolesławem 40 lat. Wtedy także zapewne Kinga wstąpiła do III Zakonu
św. Franciszka. Zaślubiny odbyły się na zamku krakowskim około roku
1247, bowiem wtedy Bolesław był władcą księstwa krakowskosandomierskiego. W posagu od ojca Kinga otrzymała 40 000 grzywien
srebra, co Szajnocha przeliczył na około 3,5 miliona złotych. Była to
ogromna suma.
Kinga w tym czasie zapewne kilka razy odwiedzała rodzinne
Węgry. Sprowadziła stamtąd do Polski górników, którzy dokonali
pierwszego odkrycia złoży soli w Bochni (1251). Stąd powstała piękna
legenda o cudownym odkryciu soli. Aby dopomóc w odbudowaniu
zniszczonego przez Tatarów kraju, Kinga ofiarowała Bolesławowi część
swojego posagu; Bolesław za to przywilejem z 2 marca 1252 r. oddał jej
w wieczyste posiadanie ziemię sądecką. Kinga pomagała Bolesławowi
w rządach nad obu księstwami (krakowskim i sandomierskim). Wskazuje
na to spora liczba wystawionych przez obu małżonków dokumentów.
Hojnie wspierała katedrę krakowską, klasztory benedyktyńskie,
cysterskie i franciszkańskie. Ufundowała kościoły w Nowym Korczynie
i w Bochni, a zapewne również w Jazowsku i w Łęcku. Do Krakowa sprowadziła z Pragi Kanoników
Regularnych od Pokuty i wystawiła im kościół św. Marka. Do Krzyżanowic nad Nidą sprowadzono norbertanki,
gdzie im wystawiono kościół i klasztor. W Łukowie książę Bolesław osadził templariuszy. Swojej siostrze,
bł. Salomei, Bolesław pozwolił i dopomógł wznieść w Zawichoście kościół, klasztor i szpital. Kinga w sposób
istotny przyczyniła się do przeprowadzenia kanonizacji św. Stanisława ze Szczepanowa (1253). To ona miała
wysłać do Rzymu poselstwo w tej sprawie i pokryć koszty związane z tą misją.

7 grudnia 1279 r. umarł w Krakowie książę Bolesław Wstydliwy. Długosz wspomina, że biskup
krakowski Paweł i niektórzy z panów zaofiarowali Kindze rządy. Kiedy Kinga poczuła się wolna, postanowiła
zrezygnować z władzy i oddać się wyłącznie sprawie zbawienia własnej duszy. Upatrzyła sobie klaryski jako
zakon dla siebie najodpowiedniejszy. Znała go dobrze, bo już w roku 1245 przyjęła welon i habit klaryski jej
ciotka, bł. Salomea, która w tym czasie założyła w Zawichoście pierwszy ich klasztor, w roku 1259 przeniesiony
do Skały. Sprawa założenia przez Kingę klasztoru klarysek w Starym Sączu komplikowała się, bo nowy władca
Krakowa, Leszek Czarny, nie chciał zgodzić się na tę fundację i odkładał decyzję w obawie, aby nie utracić ziemi
sądeckiej, którą Kinga chciała ofiarować klasztorowi na jego utrzymanie. Po czterech latach, w 1284 r., ostatecznie
doszło do zgody. Kinga wstąpiła do tego klasztoru już wcześniej (1279), zaraz po śmierci męża. Prawdopodobnie
nie zajmowała w klasztorze żadnych urzędów. Jej staraniem była budowa i troska o jego byt materialny. Welon
zakonny otrzymała z rąk biskupa Pawła. Jednak śluby zakonne złożyła dopiero, jak to wynika ze szczęśliwie
zachowanego dokumentu, 24 kwietnia 1289 roku. Spędziła w Starym Sączu 12 lat, poddając się we wszystkim
surowej regule, zatwierdzonej przez Urbana IV w roku 1263. Zmarła 24 lipca 1292 r. w Starym Sączu. Beatyfikacja
Kingi nastąpiła dopiero za pontyfikatu papieża Aleksandra VIII. Dokonano jej po długim procesie kanonicznym
dnia 10 czerwca 1690 r. Dekrety, wydane przez papieża Urbana VIII (1623-1644), zalecały w sprawach
beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych jak najdalej posuniętą ostrożność i surowość. Kult świątobliwej księżnej trwał
jednak od wieków. Sam fakt porzucenia świata i jej wstąpienia do najsurowszego zakonu żeńskiego był
dowodem heroicznej świętości Kingi. Pamięć dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego, jak również instytucji
pobożnych, których była fundatorką, były bodźcem do oddawania jej kultu. Była powszechnie czczona przez
okoliczny lud jako jego szczególna patronka. Do jej grobu napływali nieustannie pielgrzymi. Liczne łaski,
otrzymane za jej wstawiennictwem, rozsławiały jej imię. Kult bł. Kingi znacznie wzrósł po jej beatyfikacji.
Benedykt XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy (31 sierpnia 1715 r.). Jest także patronką diecezji
tarnowskiej.

Kanonizacji Kingi dokonał św. Jan Paweł II w Starym Sączu dnia 16 czerwca 1999 r., podczas swojej
przedostatniej pielgrzymki do Polski. Mówił wtedy między innymi: "Mury starosądeckiego klasztoru, któremu
początek dała św. Kinga i w którym dokonała swego życia, zdają się dziś dawać świadectwo o tym, jak bardzo
ceniła czystość i dziewictwo, słusznie upatrując w tym stanie niezwykły dar, dzięki któremu człowiek w sposób
szczególny doświadcza własnej wolności. Tę zaś wewnętrzną wolność może uczynić miejscem spotkania
z Chrystusem i z człowiekiem na drogach świętości. U stóp tego klasztoru, wraz ze św. Kingą proszę szczególnie
was, ludzie młodzi: brońcie tej swojej wewnętrznej wolności! Niech fałszywy wstyd nie odwodzi was od
pielęgnowania czystości! A młodzieńcy i dziewczęta, których Chrystus wzywa do zachowania dziewictwa na
całe życie, niech wiedzą, że jest to uprzywilejowany stan, przez który najwyraźniej przejawia się działanie mocy
Ducha Świętego".
W ikonografii przedstawiana jest w stroju klaryski lub księżnej, w ręku trzyma makietę klasztoru ze
Starego Sącza, czasami bryłę soli, bywa w niej pierścień.

Żywoty św. Krystyny z Bolseny głoszą, że pochodziła ona z Tyru w
Fenicji (dzisiejszy Liban). Jej ojciec miał być namiestnikiem miasta. Kiedy
wybuchło prześladowanie, we własnym domu przesłuchiwał chrześcijan, kazał
ich dręczyć i skazywał na śmierć. Krystyna podziwiała bohaterstwo chrześcijan
i pilnie wypytywała się o naukę Chrystusa. W porozumieniu z dwoma
niewiastami, które były już chrześcijankami, ale ukrywały się, dowiedziała się
o głównych prawdach wiary katolickiej. To one umożliwiły Krystynie - bez
wiedzy ojca - przyjęcie chrztu.
Krystyna początkowo ukrywała ten fakt; jednak na widok odwagi,
z jaką na śmierć szli wyznawcy Chrystusa, zaczęła Go wyznawać publicznie,
w nadziei męczeństwa. Na oczach ojca miała potłuc złote i srebrne posążki
bóstw rzymskich. Ojciec wpadł w szał i kazał dziesięcioletnią córkę wysmagać
rózgami. Kiedy ta jednak nadal głośno wyznawała swoją wiarę w Chrystusa,
ojciec kazał ją rozdzierać żelaznymi hakami, a potem obracać na kole, polewać
jej ciało wrzącym olejem, palić na wolnym ogniu, a wreszcie z kamieniem
u szyi zatopić. Wedle innych przekazów, Krystyna, przywiązana do słupa,
skonała pod strzałami, którymi ją przeszyto.
Śmierć Krystyny musiała być wyjątkowo okrutna, skoro tradycja - tak na Wschodzie, jak i na
Zachodzie - oddawała jej kult przez wszystkie wieki, mimo że tyle innych niewiast poniosło także śmierć
męczeńską za Chrystusa. Obecnie centrum kultu św. Krystyny z Tyru znajduje się nad jeziorem Bolsena, od
którego nazwę przyjęła także miejscowość. Jest tam kościół poświęcony św. Krystynie. Wspaniały ołtarz jest
dziełem słynnego rzeźbiarza Jana della Robia (XV w.). Przedstawia on sceny z życia Męczennicy. Co roku 24 lipca
urządza się tu uroczyste nabożeństwo i wystawia obrazy, przedstawiające jej życie. Najstarszy ślad jej kultu
spotykamy już w wieku IV.
Ikonografia nie przedstawia Krystyny jako dziewczynki, ale w postaci dorosłej, by podkreślić, że
ukochaniem Pana Jezusa i okazanym męstwem przerosła wielu dorosłych.

Wśród apostołów było dwóch Jakubów. Dla odróżnienia
nazywani są Większym i Mniejszym albo też Starszym i Młodszym.
Prawdopodobnie nie chodziło w tym wypadku o ich wiek, ale o kolejność
przystępowania do grona Apostołów. Rozróżnienie to wprowadził już
św. Marek (Mk 15, 40). Imię Jakub pochodzi z hebrajskiego "skeb",
oznaczającego "chronić" - a zatem znaczy "niech Jahwe chroni".
Etymologia ludowa tłumaczy to imię jako "pięta". Według Księgi
Rodzaju, kiedy Jakub, wnuk Abrahama, rodził się jako bliźniak Ezawa,
miał go trzymać za piętę (Rdz 25, 26).
Św. Jakub Większy jest tym, który jest wymieniany w spisie Apostołów
wcześniej - był powołany przez Jezusa, razem ze swym bratem Janem,
jako jeden z Jego pierwszych uczniów (Mt 4, 21-22): święci Mateusz
i Łukasz wymieniają go na trzecim miejscu, a święty Marek na drugim.
Jakub i jego brat Jan byli synami Zebedeusza. Byli rybakami i mieszkali
nad jeziorem Tyberiadzkim. Ewangelie nie wymieniają bliżej
miejscowości. Być może pochodzili z Betsaidy, podobnie jak święci Piotr,
Andrzej i Filip (J 1, 44), gdyż spotykamy ich razem przy połowach. Św. Łukasz zdaje się to wprost narzucać,
kiedy pisze, że Jan i Jakub "byli wspólnikami Szymona - Piotra" (Łk 5, 10). Matką Jana i Jakuba była Salome, która
należała do najwierniejszych towarzyszek wędrówek Chrystusa Pana (Mk 15, 40; Mt 27, 56).
Jakub został zapewne powołany do grona uczniów Chrystusa już nad rzeką Jordan. Tam bowiem spotykamy jego
brata, Jana (J 1, 37). Po raz drugi jednak Pan Jezus wezwał go w czasie połowu ryb. Wspomina o tym św. Łukasz
(Łk 5, 1-11), dodając nowy szczegół - że było to po pierwszym cudownym połowie ryb.
Jakub należał do uprzywilejowanych uczniów Pana Jezusa, którzy byli świadkami wskrzeszenia córki
Jaira (Mk 5, 37; Łk 8, 51), przemienienia na górze Tabor (Mt 17, 1nn; Mk 9, 1; Łk 9, 28) oraz modlitwy w Ogrójcu
(Mt 26, 37). Żywe usposobienie Jakuba i Jana sprawiło, że Jezus nazwał ich "synami gromu" (Mk 3, 17). Chcieli
bowiem, aby piorun spadł na pewne miasto w Samarii, które nie chciało przyjąć Pana Jezusa z Jego uczniami (Łk
9, 55-56). Jakub był wśród uczniów, którzy pytali Pana Jezusa na osobności, kiedy będzie koniec świata (Mk 13, 34).

Wreszcie był on świadkiem drugiego, także cudownego połowu ryb,
kiedy Chrystus ustanowił Piotra głową i pasterzem swojej owczarni (J 21, 2).
Ewangelie wspominają o Jakubie Starszym na 18 miejscach, co łącznie obejmuje
31 wierszy. W porównaniu do innych Apostołów - jest to bardzo dużo. Dzieje
Apostolskie wspominają o św. Jakubie dwa razy: kiedy wymieniają go na liście
Apostołów (Dz 1, 13) oraz przy wzmiance o jego męczeńskiej śmierci. Z tej okazji
św. Łukasz tak pisze: "W tym samym czasie Herod zaczął prześladować
niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana..." (Dz 12, 1-2).
Jakuba stracono w 44 r. bez procesu - zapewne po to, aby nie przypominać ludowi
procesu Chrystusa i nie narazić się na jakieś nieprzewidziane reakcje. Było to więc
posunięcie taktyczne. Dlatego także zapewne nie kamieniowano św. Jakuba, ale
ścięto go w więzieniu. Euzebiusz z Cezarei, pierwszy historyk Kościoła (w. IV),
pisze, że św. Jakub ucałował swojego kata, czym tak dalece go wzruszył, że sam
kat także wyznał Chrystusa i za to sam natychmiast poniósł śmierć męczeńską.
Jakub był pierwszym wśród Apostołów, a drugim po św. Szczepanie,
męczennikiem Kościoła (zgodnie z przepowiednią Chrystusa - Mk 10, 39).
W średniowieczu powstała legenda, że św. Jakub udał się zaraz po Zesłaniu
Ducha Świętego do Hiszpanii. Do dziś św. Jakub jest pierwszym patronem
Hiszpanii i Portugalii. Według tradycji, w VII wieku relikwie św. Jakuba miały został sprowadzone z Jerozolimy
do Compostelli w Hiszpanii. Nazwa Compostella ma się wywodzić od łacińskich słów Campus stellae (Pole
gwiazdy), bowiem relikwie Świętego, przywiezione najpierw do miasta Iria, zaginęły - dopiero w IX w. miał je
odnaleźć biskup, prowadzony cudowną gwiazdą. Hiszpańska nazwa Santiago znaczy zaś po polsku "święty
Jakub". Te dwie nazwy łączy się w jedno, stąd nazwa miasta brzmi dziś Santiago de Compostella. Do dziś
znajduje się tam grób św. Jakuba. W wiekach średnich po Ziemi Świętej i Jerozolimie było to trzecie sanktuarium
chrześcijaństwa. W katedrze genueńskiej oglądać można artystyczny relikwiarz ręki św. Jakuba, wystawiany na
pokaz podczas rzadkich okazji.

Święty jest patronem Hiszpanii i Portugalii; ponadto m. in. zakonów
rycerskich walczących z islamem, czapników, hospicjów, szpitali, kapeluszników,
pielgrzymów, sierot.
W ikonografii św. Jakub przedstawiany jest jako starzec o silnej
budowie ciała w długiej tunice i w płaszczu lub jako pielgrzym w miękkim
kapeluszu z szerokim rondem. Jego atrybutami są: bukłak, kij pielgrzyma, księga,
miecz, muszla, torba, turban turecki, zwój.

Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle, co
"niosący Chrystusa". O życiu św. Krzysztofa brak pewnych wiadomości. Według
późniejszych, ale prawdopodobnych świadectw, opartych na tradycji, św.
Krzysztof miał pochodzić z Małej Azji, z prowincji rzymskiej Licji. Tam miał
ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza ok. 250 roku. Jest
jednym z Czternastu Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów.
Najstarszym dowodem kultu św. Krzysztofa z Licji jest napis z roku 452,
znaleziony w Haidar-Pacha, w Nikomedii, w którym jest mowa o wystawionej ku
czci Męczennika bazylice w Bitynii. Dowodzi to niezawodnie, że w tym czasie
Święty odbierał szczególną cześć w Nikomedii i w Bitynii. Jest także podana
wzmianka, że w synodzie w Konstantynopolu w 536 roku brał udział niejaki
Fotyn z klasztoru św. Krzysztofa, co również potwierdza kult Męczennika. Papież
św. Grzegorz I Wielki (+ 604) pisze, że w Taorminie na Sycylii za jego czasów
istniał klasztor pw. św. Krzysztofa.
Z powodu braku szczegółowych informacji o św. Krzysztofie,
średniowiecze na podstawie imienia "niosący Chrystusa" stworzyło popularną
legendę o tym świętym. Według niej pierwotne imię Krzysztofa miało brzmieć
Reprobus (z greckiego Odrażający), gdyż miał on mieć głowę podobną do psa.
Wyróżniał się za to niezwykłą siłą. Postanowił więc oddać się w służbę
najpotężniejszemu na ziemi panu. Służył najpierw królowi swojej krainy. Kiedy przekonał się, że król ten bardzo
boi się szatana, wstąpił w jego służbę. Pewnego dnia przekonał się jednak, że szatan boi się imienia Chrystusa. To
wzbudziło w nim ciekawość, kim jest ten Chrystus, którego boi się szatan. Opuścił więc służbę u szatana
i poszedł w służbę Chrystusa. Zapoznał się z nauką chrześcijańską i przyjął chrzest. Za pokutę i dla
zadośćuczynienia, że służył szatanowi, postanowił zamieszkać nad Jordanem, w miejscu, gdzie woda była
płytsza, by przenosić na swoich potężnych barkach pielgrzymów, idących ze Wschodu do Ziemi Świętej. Pewnej
nocy usłyszał głos Dziecka, które prosiło go o przeniesienie na drugi brzeg. Kiedy je wziął na ramiona, poczuł
ogromny ciężar, który go przytłaczał - zdawało mu się, że zapadnie się w ziemię. Zawołał: "Kto jesteś, Dziecię?"
Otrzymał odpowiedź: "Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat".

Pan Jezus miał mu wtedy przepowiedzieć rychłą śmierć męczeńską.
Ten właśnie fragment legendy stał się natchnieniem dla niezliczonej liczby
malowideł i rzeźb św. Krzysztofa. Tradycja miała Reprobusowi nadać tytuł
"Krzysztofa", czyli "nosiciela Chrystusa" (gr. Christoforos). Pan Jezus po przyjęciu
przez
Krzysztofa
chrztu
miał
mu
przywrócić
wygląd
ludzki.
Św. Krzysztof jest patronem Ameryki i Wilna; siedzib ludzkich i grodów oraz
chrześcijańskiej młodzieży, kierowców, farbiarzy, flisaków, introligatorów,
modniarek, marynarzy, pielgrzymów, podróżnych, przewoźników, tragarzy,
turystów i żeglarzy. Orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach. W dzień
jego dorocznej pamiątki poświęca się wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne.
W ikonografii Święty przedstawiany jest jako młodzieniec,
najczęściej jednak jako olbrzym przechodzący przez rzekę, na barkach niesie
Dzieciątko Jezus, w ręku trzyma maczugę, czasami kwitnącą; także jako potężny
mężczyzna z głową lwa. Jego atrybuty to m.in.: dziecko królujące na globie,
palma męczeńska, pustelnik z lampą, ryba, sakwa na chleb, wieniec róż, wiosła.

Ewangelie nie przekazały o rodzicach Maryi żadnej wiadomości.
Milczenie Biblii dopełnia bogata literatura apokryficzna. Ich imiona są znane
jedynie z apokryfów Protoewangelii Jakuba, napisanej ok. roku 150, z Ewangelii
Pseudo-Mateusza z wieku VI oraz z Księgi Narodzenia Maryi z wieku VIII.
Najbardziej godnym uwagi może być pierwszy z wymienionych apokryfów,
gdyż pochodzi z samych początków chrześcijaństwa, stąd może zawierać
ziarna prawdy zachowanej przez tradycję. Anna pochodziła z rodziny
kapłańskiej z Betlejem. Hebrajskie imię Anna w języku polskim znaczy tyle, co
"łaska". Od IV wieku do dzisiaj pokazuje się przy Sadzawce Owczej
w Jerozolimie miejsce, gdzie stał dom Anny i Joachima. Obecnie wznosi się na
nim trzeci z kolei kościół. Wybudowali go krzyżowcy.
Św. Anna jest patronką diecezji opolskiej, miast, m.in. Hanoveru,
oraz kobiet rodzących, matek, wdów, położnic, ubogich robotnic, górników
kopalni złota, młynarzy, powroźników i żeglarzy.
Joachim miał pochodzić z zamożnej i znakomitej rodziny z Galilei.
Już samo jego imię miało być prorocze, gdyż oznacza tyle, co "przygotowanie
Panu". W dawnej Polsce czczony był jako "protektor Królestwa". Kiedy Maryja
była jeszcze dzieckiem, miał pożegnać ziemię. Razem ze św. Anną patronują
małżonkom.
Od dawna biblistów interesował problem, dlaczego Ewangeliści podają dwie odrębne genealogie Pana Jezusa:
inną przytacza św. Mateusz (Mt 1, 1-18), a inną - św. Łukasz (Łk 3, 23-38). Przyjmuje się dzisiaj dość powszechnie,
że św. Mateusz podaje rodowód Chrystusa Pana wymieniając przodków św. Józefa, podczas gdy św. Łukasz
przytacza rodowód Pana Jezusa wymieniając przodków Maryi. Według takiej interpretacji ojcem Maryi nie byłby
wtedy św. Joachim, ale Heli. Być może imię Joachim jest apokryficzne. Możliwe także, że Heli miał drugie imię
Joachim. Sprawa jest nadal otwarta.
Apokryficzna Protoewangelia Jakuba z II wieku podaje, że Anna i Joachim byli bezdzietni.
Małżonkowie daremnie modlili się i dawali hojne ofiary na świątynię, aby uprosić sobie dziecię.

Joachim, będąc już w podeszłym wieku, udał się na pustkowie i tam przez dni
40 pościł i modlił się o Boże miłosierdzie. Wtedy zjawił mu się anioł
i zwiastował, że jego prośby zostały wysłuchane, gdyż jego małżonka Anna da
mu Dziecię, które będzie radością ziemi. Tak też się stało. Przy narodzinach
ukochanej Córki, której według zwyczaju piętnastego dnia nadano imię Maria,
co wśród wielu znaczeń tłumaczy się także jako "pani", była najbliższa rodzina.
W rocznicę tych narodzin urządzono wielką radosną uroczystość. Po urodzeniu
się Maryi, spełniając uprzednio złożony ślub, rodzice oddali swą Jedynaczkę na
służbę w świątyni. Kiedy Maryja miała 3 lata, oddano Ją do świątyni, gdzie
wychowywała się wśród swoich rówieśnic, zajęta modlitwą, śpiewem,
czytaniem Pisma świętego i haftowaniem szat kapłańskich. Wcześniej miał
pożegnać świat Joachim. Według jednej z legend Annie przypisuje się trinubium
- po śmierci Joachima miała wyjść jeszcze dwukrotnie za mąż.
Kult świętych Joachima i Anny był w całym Kościele - a więc także
na Wschodzie - bardzo dawny i żywy. W miarę jak rozrastał się kult Matki
Chrystusa, wzrastała także publiczna cześć Jej rodziców. Już w IV/V w. istniał
w Jerozolimie kościółek przy dawnej sadzawce Betesda w pobliżu świątyni pod
wezwaniem św. Joachima i św. Anny. Istnieje on do dzisiaj. Tu nawet miał być
według podania ich grób. Inni miejsce grobu sytuowali przy wejściu na Górę
Oliwną. Cesarz Justynian wystawił w Konstantynopolu około roku 550 bazylikę
ku czci św. Anny. Kazania o św. Joachimie i św. Annie wygłaszali na Wschodzie
święci tej miary, co św. Epifaniusz (+ 403), św. Sofroniusz (+ po 638), św. Jan Damasceński (+ ok. 749), św.
German, patriarcha Konstantynopola (+ 732), św. Andrzej z Krety (+ 750), św. Tarazjusz, patriarcha
Konstantynopola (+ 806), a na Zachodzie: św. Fulbert z Chartres (+ 1029), św. Bernardyn ze Sieny (+ 1444) czy bł.
Władysław z Gielniowa (+ 1505).
Szczególną czcią była zawsze otaczana św. Anna. Jej kult był i jest do dnia dzisiejszego bardzo żywy.
Na Zachodzie pierwszy kościół i klasztor św. Anny stanął w roku 701 we Floriac koło Rouen. Dowodem
popularności św. Anny jest także to, że jej imię było i dotąd jest często nadawane dziewczynkom.

Bardzo liczne są też kościoły i sanktuaria pod jej wezwaniem. Ku czci św. Anny
powstało 5 zakonów żeńskich. W dawnej liturgii poświęcono św. Annie aż 118
hymnów i 36 sekwencji (wiek XIV-XVI). Polska chlubi się wieloma
sanktuariami św. Anny: na Górze św. Anny w pobliżu Brzegu Głogowskiego,
w Jordanowie, w Selnikach, w Grębocicach, w Stoczku koło Lidzbarka
Warmińskiego, w Kamiance. Największej jednak czci doznaje św. Anna
w Przyborowie koło Częstochowy i na Górze Św. Anny koło Opola.
Sanktuarium opolskie należy do najsłynniejszych na świecie
- tak dalece, że figura św. Anny doczekała
się uroczystej koronacji papieskimi koronami
14 września 1910 r. Sanktuarium to
nawiedził św. Jan Paweł II 21 czerwca 1983
roku podczas swej drugiej pielgrzymki do
Polski. Cudowna figura św. Anny wykonana
jest z drzewa bukowego i liczy 66 cm
wysokości. Przedstawia ona św. Annę
piastującą dwoje dzieci: Maryję, której była
matką, i Pana Jezusa, dla którego była babką
(św. Anna Samotrzecia). Wszystkie trzy figury są koronowane. Początkowo
była tylko jedna postać św. Anny (wiek XV). Potem dodano postacie Maryi
i Jezusa (wiek XVII), umieszczając je przy głowie św. Anny.
Liturgiczny obchód ku czci rodziców Maryi pojawił się najpierw na
Wschodzie. Wprowadził go w 710 r. cesarz Justynian II pod tytułem Poczęcie
św. Anny. Wspomnienie obchodzono w różnych dniach, łącznie (św. Joachima
i św. Anny) lub oddzielnie. Na Zachodzie wprowadzono je późno. W Neapolu
jest znane w wieku X. Papież Urban VI bullą Splendor aeternae gloriae
z 21 czerwca 1378 r. zezwolił na obchodzenie tego święta w Anglii. Juliusz II
w 1522 r. rozszerzył je na cały Kościół i wyznaczył na 20 marca.

Paweł V zniósł jednak to święto w 1568 r., opierając swoją decyzję na
tym, że o rodzicach Maryi z ksiąg Pisma świętego nic nie wiemy.
Przeważyła jednak opinia, że należy im się szczególna cześć. Dlatego
Grzegorz XIII święto Joachima i Anny ponownie przywrócił (1584).
Z tej okazji wyznaczył jako dzień pamięci 26 lipca. Papież św. Pius X
w 1911 roku wprowadził osobno święto św. Joachima, wyznaczając
dzień pamiątki na 16 sierpnia. Św. Anna miała nadal swoje święto
dnia 26 lipca. Reforma liturgiczna z roku 1969 połączyła na nowo
imiona obojga pod datą 26 lipca. W ikonografii św. Anna ukazywana
jest w scenach z apokryfów oraz obrazujących życie Maryi.
Przedstawiana jako starsza kobieta z welonem na głowie. Ulubionym
tematem jest św. Anna ucząca czytać Maryję. Niektóre jej atrybuty:
palec na ustach, księga, lilia.
Św. Joachim ukazywany jest jako starszy, brodaty
mężczyzna w długiej sukni lub w płaszczu. Występuje w licznych
cyklach mariologicznych oraz z życia św. Anny. Jego atrybutami są:
anioł, Dziecię Jezus w ramionach, dwa gołąbki w dłoni, na zamkniętej
księdze lub w małym koszyku, jagnię u stóp, laska, kij pasterski, księga, zwój.

Małgorzata Martinengo pochodziła ze szlacheckiego rodu. Przyszła na
świat 4 października 1687 r. we włoskiej miejscowości Brescia. Jej mama, po której
dostała imię, zmarła, gdy dziewczynka miała pięć miesięcy. Dlatego duży wpływ
na jej wychowanie miały macocha oraz służąca. Jako córka książęca otrzymała
staranne wykształcenie. Najpierw uczyła się pod kierunkiem prywatnej
nauczycielki, a potem uczęszczała do dwóch szkół zakonnych. Dość dobrze poznała
literaturę włoską, a czytanie książek stało się jej pasją. Nauczyła się też łaciny, co
pozwoliło jej ze zrozumieniem odmawiać brewiarz.
Będąc w klasztorze sióstr augustianek, razem z dwiema przyjaciółkami
chciała pewnego dnia uciec po kryjomu do jakiejś pustelni, by tam prowadzić życie
oddane modlitwie, bo zaczynała czuć powołanie. Nie udało się, gdyż brama, przez
którą zamierzały uciec, była dobrze zamknięta.
Chociaż myśl o powołaniu zakonnym pojawiła się wcześnie, to do
podjęcia ostatecznej decyzji Małgorzata dorastała stopniowo, pojawiło się też sporo
trudności. Poza sprzeciwem krewnych dręczyły ją różne pokusy i natręctwa.
Przeżyła też okres oschłości. Otoczenie, w tym spowiednicy i siostry zakonne, usiłowało skierować ją na drogę
życia rodzinnego. Bracia pozostawili jej różne książki, zwłaszcza romanse, którymi się zaczytywała. Sama
napisała potem w autobiografii, że czytając je zawahała się co do swego powołania.
Na szczęście nadal nie ustawała w modlitwie, zwłaszcza przed tabernakulum. Dowiedziała się w tym
czasie, że jedna z jej szkolnych koleżanek wstąpiła do kapucynek w Pawii. Małgorzata zapragnęła pójść w jej
ślady. Pisemnie zawiadomiła ojca o swojej decyzji. Wtedy rozpętała się burza; krewni uważali, że jest to sugestia
diabelska. Rodzinie wydawało się, że jest to pochopna decyzja. Nawet zapytani przez rodziną teolodzy orzekli,
że nie jest to prawdziwe powołanie. Małgorzata jednak zgłosiła się do kapucynek w Brescii, które ją przyjęły
i wysłały na czas Wielkiego Postu do kolegium Maggii, kierowanego przez urszulanki, aby wraz z innymi trzema
postulantkami przygotowała się do obłóczyn. Po Wielkanocy ojciec ponowił próbę odciągnięcia jej od życia
zakonnego. Zabrał ją w podróż po Włoszech, w Wenecji odwiedzili krewnych.

Tam kolejny raz okazało się, że i Małgorzata miała wątpliwości co do swojego powołania, bo właśnie
tam prawie zgodziła się na propozycję małżeństwa. Ostatecznie jednak 8 września 1705 roku przywdziała habit
w klasztorze mniszek kapucynek w Brescii, przyjmując imię Maria Magdalena. 9 września 1706 roku złożyła
profesję zakonną.
Przeżyła w klasztorze 32 lata życia. Pełniła w tym czasie różne posługi klasztorne: od tych
najzwyklejszych, wymagających pracy fizycznej, aż po funkcję mistrzyni nowicjatu i opatki. Chętnie posługiwała
chorym. Dla ratowania innych, pragnęła ofiarować Bogu swoje życie.
Modliła się chętnie do Chrystusa ukrzyżowanego, poświęcała Mu też długie posty i umartwienia.
Całe godziny spędzała przed tabernakulum; pragnęła trwać ustawicznie na adoracji Najświętszego Sakramentu.
Potrafiła przepowiadać przyszłości i czynić cudów. Była stygmatyczką, podczas modlitw miewała wizje oraz
ekstazy. Pozostawiła po sobie pisma, w których przekazała swoje doświadczenia duchowe. Jednym z jej dzieł jest
Traktat o pokorze.
W Wielki Czwartek 1737 roku, czując zbliżającą się śmierć, jak Jezus obmyła swoim siostrom stopy,
zachęciła je do pokory i wzajemnej miłości. Na łożu śmierci modliła się psalmami. Ze słowami: "Idę, idę, Panie!"
oddała ducha. Było to 27 lipca 1737 roku. Beatyfikował ją papież Leon XIII - tercjarz franciszkański - 3 czerwca
1900 roku.

Siard Brandsma, znany też jako Anno Sjoera Brandsma, urodził się
23 lutego 1881 r. w wiosce Oegeklooster koło Bolswardu w holenderskiej Fryzji.
Był synem hodowcy krów Tytusa Brandsma i Tjitsje Postma. Była to bardzo
pobożna rodzina. Powołanie Siard poczuł bardzo wcześnie. Gdy miał 11 lat, za
zgodą rodziców wstąpił do Braci Mniejszych, bo jako wątłe dziecko i tak do pracy
na wsi się nie nadawał. W czasie sześcioletniego pobytu zauważono, że jest
chłopcem inteligentnym i z poczuciem humoru. Koledzy z klasy nadali mu
przydomek "Krótki".
Gdy był na trzecim roku w seminarium, rozchorował się na ostre
zapalenie jelit i bardzo schudł. Zakonnicy zalecili mu specjalną dietę: śmietanę,
jajka, masło i inne składniki, które miały mu pomóc w odzyskaniu wagi.
I rzeczywiście, Siard wkrótce powrócił do zdrowia i z nową energią zabrał się do
nauki. Jego przełożeni uważali jednak, że jego kondycja nie jest wystarczająco
dobra, aby mógł prowadzić życie franciszkanina, pełne wyrzeczeń.
Dlatego gdy miał 17 lat, wstąpił do Karmelu w Boxmeer. Tu przyjął
imię swojego ojca, Tytusa, i w 1899 r. złożył śluby zakonne. W 1905 r. przyjął
święcenia kapłańskie. Władze zakonne wysłały go do Rzymu na uniwersytet
Gregorianum, gdzie uzyskał doktorat z filozofii. Po powrocie do Holandii przez prawie 15 lat wykładał filozofię
na uniwersytecie w Oss. Od 1923 r. prowadził katedrę filozofii i historii mistyki na uniwersytecie w Nijmegen,
a w roku akademickim 1932/1933 był rektorem tej uczelni.
O. Tytus poza pracą na uczelni zajmował się dziennikarstwem. Założył czasopismo o tematyce
maryjnej, był też redaktorem naczelnym miejscowej gazety, ponadto zorganizował katolicką bibliotekę publiczną.
Stał się szybko ojcem duchowym holenderskich dziennikarzy. Arcybiskup Utrechtu mianował go asystentem
kościelnym czasopism wydawanych wtedy w Holandii. Był też tłumaczem. Przełożył na holenderski m.in. prace
św. Teresy z Avila.

Od 1934 r. ten odważny zakonnik zaczął występować przeciwko ideologii faszystowskiej
i nazistowskiej. Otwarcie krytykował te niebezpieczne ideologie i przestrzegał przed ich lekceważeniem. Dbał, by
żadna katolicka gazeta czy książka nie zawierała nazistowskich treści. W 1940 r. hitlerowskie Niemcy zajęły
Holandię. Od tej pory o. Tytus znalazł się w niebezpieczeństwie, bo gestapo śledziło każdy jego krok. Mimo to
w grudniu 1941 r. napisał list do dyrektorów wszystkich katolickich czasopism, zachęcając ich do
przeciwstawiania się hitlerowskiej ideologii. Zdecydowanie występował też przeciwko antyżydowskim
rozporządzeniom. Nie zgadzał się na wydalanie ze szkół dzieci i młodzieży tego pochodzenia.
W styczniu 1942 r. został aresztowany. Więziono go w kilku miejscach, a w kwietniu 1942 r. trafił do
obozu koncentracyjnym w Dachau. By go złamać, traktowano go bardzo okrutnie. Mimo to poprosił
współwięźniów, aby modlili się o zbawienie dla strażników. Wreszcie kompletnie opadł z sił. Spowodowała to
ciężka praca fizyczna, niedożywienie, bicie i poniżanie. Został wtedy przeniesiony do szpitala obozowego, gdzie
dobito go zastrzykiem z fenolu. Ciało o. Tytusa zostało spalone w krematorium.
Podczas beatyfikacji w dniu 3 listopada 1985 r. św. Jan Paweł II przypomniał, że "pielęgniarka, która
26 lipca 1942 r. dała mu śmiertelny zastrzyk, oświadczyła po latach, że pozostała żywa w jej pamięci twarz tego
kapłana, który jej współczuł". Błogosławiony Tytus jest przede wszystkim czczony w zakonie karmelitańskim, ale
także w Nijmegen w Holandii, gdzie uznano go za największego spośród ludzi żyjących w tym mieście,
postawiono w 2005 r. kościół pod jego wezwaniem, a w Polswardzie znajduje się poświęcone mu muzeum.
Trwa jego proces kanonizacyjny. Jest patronem dziennikarzy katolickich.

O młodości przyszłego papieża wiemy tylko tyle, że jego ojcem był
Pryskus. Szczególną miłością darzył Celestyna papież św. Innocenty I. Nazywał
go swoim synem. Po śmierci papieża św. Bonifacego I Celestyn został
wyniesiony na stolicę rzymską dnia 4 września 422 roku. Jego rządy w Kościele
trwały 10 lat. Były bardzo pracowite. Najpierw papież zajął się energicznie
wykorzenieniem herezji nowacjańskiej, która miała swoich zwolenników nawet
w samym Rzymie. Nakazał zamknąć wszystkie świątynie nowacjanów, a ich
przywódcę, Rustyka, pozbawił urzędu biskupiego. Odrestaurował bazylikę
Matki Bożej na Zatybrzu po najeździe na Rzym Alaryka (440). Na Awentynie
wystawił bazylikę ku czci św. Sabiny, którą obecnie zajmuje kuria generalna
braci dominikanów.
Papież przez swoje listy i dekrety, jak również przez swoich
delegatów i synody starał się utrzymać w Kościele karność. Piętnował nadużycia, np. sprzeciwił się zwyczajowi, jaki powstał w Apulii i w Kalabrii (południowe Włochy), że biskupów
wybierał sobie lud bez udziału miejscowego duchowieństwa i bez zgody papieża. Niemniej energicznie zwalczał
błędy pelagian. Doprowadził do tego, że biskupi Galii odwołali błędy tej herezji, którą się skazili. Do Anglii,
gdzie ta herezja się zrodziła, wysłał jako swoich delegatów św. Lupusa, biskupa z Troyes, i św. Germana, biskupa
z Auxerre. Kiedy Pelagiusz przeniósł się ze swoją nauką na Wschód, papież zażądał od Nestoriusza, patriarchy
Konstantynopola, by potępił głoszone przez Pelagiusza błędy. Wezwał również św. Jana Kasjana, by upomniał
zwolenników Pelagiusza w klasztorach w pobliżu Marsylii. Kiedy zaś Nestoriusz wystąpił z nauką o dwóch
osobach Pana Jezusa, papież zwołał do Rzymu synod, w którym tę naukę potępił. Św. Cyryla Aleksandryjskiego
wysłał na Wschód jako swojego delegata, by bronił prawowitej wiary. Dzięki interwencji papieża zwołany też
został do Efezu sobór powszechny w 431 roku, który naukę Nestoriusza potępił, a Nestoriusza, upierającego się
w błędach, deponował ze stanowiska patriarchy. W tej sprawie papież interweniował u cesarza Teodozjusza II.
Wielki papież żył w serdecznej przyjaźni ze św. Augustynem i ze św. Cyrylem Aleksandryjskim. Do
Irlandii posłał św. Palladiusza, biskupa (430), do którego dołączył św. Patryk, apostoł tej wyspy.

Spora korespondencja, jaka została po św. Celestynie I, świadczy o tym, jak szeroki i jak wszechstronny był
zakres jego działania i ile trosk nękało go o Kościół Chrystusowy.
Celestyn I pożegnał ziemię dla nieba 27 lipca 432 roku. Pochowano go na cmentarzu Pryscylii,
w mauzoleum, obok bazyliki św. Sylwestra. 6 kwietnia 817 roku relikwie jego przeniesiono uroczyście do
bazyliki św. Praksedy. Część jego relikwii posiada bazylika św. Pawła za Murami w Rzymie oraz kościół św.
Stefana w Bolonii.

Innocenty pochodził z Albano koło Rzymu. Był synem papieża
Anastazego I - podczas jego pontyfikatu był diakonem w Rzymie. Kościołem
kierował w latach 401-417. Innocenty I rozstrzygnął sprawy związane
z dyscypliną kościelną i liturgią. Zajmował się bierzmowaniem, którego odtąd
udzielać mogli tylko biskupi. Zakazał zawierania małżeństw biskupom,
kapłanom i diakonom, lecz zgadzał się na to, by można je było zawierać przed
wstąpieniem do stanu duchownego. Podkreślał znaczenie Stolicy Apostolskiej,
jak również zalecał wprowadzenie liturgii rzymskiej w kościołach na znak
jedności z następcami św. Piotra. Za pontyfikatu Innocentego I odbyły się
ostatnie walki gladiatorów w amfiteatrze Tytusa i nastąpiło złupienie Rzymu
przez Wizygotów pod wodzą Alaryka (392-410).
Innocenty I żądał, by uważano za obowiązujące zarządzenia
Kościoła rzymskiego oraz by wszystkie najważniejsze sprawy przekazywano
do rozważenia papieżowi. Interweniował w sporach episkopatu afrykańskiego,
które powstały wskutek potępienia herezji pelagianizmu. Działał energicznie,
aby zażegnać niebezpieczeństwo nestorianizmu.
Innocenty I zmarł w Rzymie i został pochowany na cmentarzu
Poncjana przy Via Portuensis.

Jan Soreth urodził się w Normandii w 1394 roku. Jako
młodzieniec wstąpił do zakonu karmelitańskiego i złożył śluby zakonne. Był
magistrem teologii oraz rektorem studiów w Paryżu. Został także
prowincjałem prowincji francuskiej. W roku 1451 wybrano go na
przełożonego generalnego zakonu; urząd ten pełnił aż do śmierci. Odnowił
życie zakonne. W jednym ze swoich dzieł wspaniale objaśnił Regułę
karmelitańską. W 1462 roku poprawił konstytucje i wydał je drukiem.
Przyczynił się do powstania żeńskiej gałęzi zakonu oraz uformowania
Trzeciego Zakonu Karmelitańskiego.
Zmarł w opinii świętości w wieku 77 lat 25 lipca 1471 roku
w Angers (zachodnia Francja). Beatyfikował go papież Pius IX w roku 1866.

Mieczysława Kowalska urodziła się 1 stycznia 1902 roku
w Warszawie. W 1923 r. wstąpiła do klarysek kapucynek w Przasnyszu,
przyjmując imię Maria Teresa od Dzieciątka Jezus. Pięć lat później złożyła
śluby wieczyste. Mimo że była chorowita, pełniła w klasztorze liczne
obowiązki - m.in. zakrystianki, furtianki, bibliotekarki, a także mistrzyni
nowicjatu.
2 kwietnia 1941 r. Niemcy aresztowali całą wspólnotę klasztorną
z Przasnysza. Maria Teresa została osadzona w obozie koncentracyjnym
w Działdowie. Po ciężkiej chorobie zmarła tam śmiercią męczeńską 25 lipca
1941 r. Jej pełne spokoju oddanie życia dodało wiary siostrom. Dwa tygodnie
po śmierci s. Marii Teresy kapucynki zwolniono z obozu. W przekonaniu
sióstr, to właśnie ofiara cierpienia i męczeńskiej śmierci Marii Teresy
wyjednała im uwolnienie i przeżycie koszmaru II wojny światowej.
Mniszka z Przasnysza została beatyfikowana w gronie
108 męczenników II wojny światowej przez św. Jana Pawła II podczas Mszy
sprawowanej w Warszawie w dniu 13 czerwca 1999 r.

Józef Makhluf urodził się 8 maja 1828 r. w Beka Kafra, małej wiosce
położonej wysoko w górach Libanu. Był synem ubogiego wieśniaka. Nauki
pobierał w szkółce, która funkcjonowała dosłownie pod drzewami. W 1851 r.
wstąpił do maronickich antonianów (baladytów). Przebywał najpierw w Maifuq,
potem w Annaya, w klasztorze pod wezwaniem św. Marona (Mar Maroun).
Składając śluby zakonne, przybrał imię Sarbela (Szarbela, Sarbeliusza),
męczennika z Edessy. W 1859 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Powrócił
wówczas do klasztoru św. Marona i przebywał tam przez następne szesnaście
lat.
W 1875 r. za przyzwoleniem przełożonych udał się do górskiej
samotni. Spędził w niej 23 lata, które wypełnił pracą, umartwieniami
i kontemplacją Najświętszego Sakramentu. Zmarł 24 grudnia 1898 r. Bez zwłoki
otoczyła go cześć świadczona świętym Pańskim oraz sława cudów. Do grobu
Abuna Szarbela ciągnęli nie tylko chrześcijanie, ale i muzułmanie. Wielu
fascynowało także to, że ciało świętego mnicha nie ulegało jakiemukolwiek
zepsuciu.
Sarbeliusza beatyfikował w ostatnich dniach Soboru Watykańskiego
II, 5 grudnia 1965 r., papież Paweł VI. Mówił wtedy: "Eremita z gór Libanu
zaliczony zostaje do grona błogosławionych. To pierwszy wyznawca pochodzący ze Wschodu, którego
umieszczamy wśród błogosławionych według reguł obowiązujących aktualnie w Kościele katolickim. Symbol
jedności Wschodu i Zachodu! Znak zjednoczenia, jakie istnieje między chrześcijanami całego świata! Jego
przykład i wstawiennictwo są dzisiaj bardziej konieczne, niż były kiedykolwiek. (...) Właśnie ten błogosławiony
zakonnik z Annaya powinien służyć nam za wzór, ukazując nam absolutną konieczność modlitwy,
praktykowania cnót ukrytych i umartwiania siebie. Kościół bowiem wykorzystuje również dla celów
apostolskich ośrodki życia kontemplacyjnego, gdzie wznoszą się do Boga, z zapałem, który nigdy nie stygnie,
uwielbienie i modlitwa". Ten sam papież kanonizował Sarbeliusza 9 października 1977 r.

Według Liber Pontificalis Wiktor był synem Feliksa i pochodził
z cesarsko-rzymskiej Afryki Prokonsularnej; według św. Hieronima –
z południowej Italii. Biskupem rzymskim został po św. Eleuteriuszu. Jego
pontyfikat trwał 10 lat (189-198).
W Rzymie za czasów Wiktora I już częściej stosowano w liturgii
język łaciński, który wypierał grekę. Rozpoczynający się wtedy proces tzw.
latynizacji Kościoła przejawił się w sporze o datę Wielkanocy. Na Wschodzie
świętowano dzień zbieżny z datą żydowskiej Paschy, na Zachodzie pamiątkę
Zmartwychwstania obchodzono w niedzielę. Wiktor I zaangażował się w ten
spór na tyle energicznie, że groziło to odłączeniem się gmin chrześcijańskich Azji
Mniejszej od Rzymu. By rozstrzygnąć tę kwestię, Wiktor I zwołał synody, które
poparły jego opinię. Tylko biskupi z Azji Mniejszej, kierowani przez Polikratesa,
biskupa Efezu, nie zaakceptowali tych ustaleń. Papież wykluczył zatem te gminy
- nie tylko ze wspólnoty z Kościołem rzymskim, ale z całego Kościoła. Sytuację załagodził dopiero św. Ireneusz
z Lyonu. Za pontyfikatu Wiktora I wzrósł autorytet biskupa Rzymu, ze względu na sukcesję apostolską. Sukcesję
propagował Ireneusz (140-202), biskup Lugdunum (Lyonu), który ustalił także imienną listę biskupów
rzymskich, poczynając od Piotra.
Papież występował przeciwko ówczesnym herezjom - gnozie i monarchianizmowi. Bardzo
energicznie zajął się sprawą gnostyka, Floryna, którego złożył z urzędu, oraz Teodota - za sprzyjanie herezji
monarchianizmu, błędnej nauki odnośnie do tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Wykluczył go ze społeczności
wiernych.
Wiktor I był pierwszym papieżem łacińskojęzycznym, który miał kontakt z dworem cesarskim przez
chrześcijankę Marcję, metresę cesarza Kommodusa (180-192). Dzięki niej udało się uwolnić wielu chrześcijan,
w tym przyszłego papieża Kaliksta I.
Euzebiusz z Cezarei i św. Hieronim wspominają, że św. Wiktor zostawił także pisma. Żadne jednak
z nich nie ocalało do naszych czasów. Nie wiemy również, jaką śmiercią zakończył życie. Liber Pontificalis zwie go
męczennikiem. Pochowany został na Watykanie.

Marta pochodziła z Betanii, miasteczka położonego na
wschodnim zboczu Góry Oliwnej, w pobliżu wioski Betfage,
odległego od Jerozolimy o ok. 3 km drogi. Była siostrą Marii
i Łazarza, których Chrystus darzył swą przyjaźnią. Bardzo wiele razy
gościła Go w swoim domu. Św. Łukasz opisuje szczegółowo jedno ze
spotkań (Łk 10, 38-42). Martę wspomina w Ewangelii św. Jan,
odnotowując wskrzeszenie Łazarza. Wyznała ona wtedy wiarę
w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego (J 11, 1-45). Ewangelista Jan
opisuje także wizytę Jezusa u Łazarza na sześć dni przed wieczerzą
paschalną, gdzie posługiwała Marta (J 12, 1-11). Właśnie z Betanii
Jezus wyruszył triumfalnie na osiołku do Jerozolimy w Niedzielę Palmową (Mk 11, 1). Wreszcie w pobliżu
Betanii Pan Jezus wstąpił z Góry Oliwnej do nieba (Łk 24, 50). Na Wschodzie cześć św. Marty datuje się od wieku
V, na Zachodzie - od wieku VIII. Już w wieku VI istniała w Betanii bazylika na miejscu, gdzie miał stać dom
Łazarza i jego sióstr. Św. Marta jest patronką gospodyń domowych, hotelarzy, kucharek, sprzątaczek i właścicieli
zajazdów.
Legenda prowansalska głosi, że po wniebowstąpieniu Jezusa Żydzi
wprowadzili Łazarza, Marię i Martę na statek bez steru i tak puścili ich na
Morze Śródziemne. Dzięki Opatrzności wszyscy wylądowali szczęśliwie
u wybrzeży Francji, niedaleko Marsylii. Łazarz miał zostać pierwszym
biskupem tego miasta, Marta założyła w pobliżu żeński klasztor, a Maria
pokutowała w niedalekiej pustelni.

W ikonografii św. Marta przedstawiana jest w skromnej
szacie z pękiem kluczy za pasem, czasami we wspaniałej sukni
z koroną na głowie. Często pojawia się na obrazach również z siostrą,
św. Marią. Są prezentacje, w których prowadzi smoka na pasku lub
kropi go kropidłem. Nawiązują one do legendy, iż pokonała potwora
Taraska. Jej atrybutami są: drewniana łyżka, sztućce, księga,
naczynie, różaniec.

Olaf Haraldson urodził się w 995 roku. Jego ojcem był Harald
Harfagre. Olaf w młodości brał udział w wyprawach Wikingów na Anglię
i tam zapoznał się z chrześcijaństwem. Miał przyjąć chrzest w 1014 roku
w Rouen (Francja). Po powrocie do kraju musiał walczyć o tron
z uzurpatorami. Pokonał ich (1016) i został panem całego kraju. Podanie głosi,
że Olaf miał brata, Hakona, który miał również pretensje do norweskiego
tronu. Obaj bracia spieszyli się więc na wyścigi z Anglii do Norwegii, by zająć
tron. Olaf prześcignął brata, co było zapowiedzią tego, że zwycięży go również
w walce o tron. Tak się też stało (1016).
Zaraz na początku swoich rządów Olaf zaczął niszczyć pogaństwo
i wprowadzać chrześcijaństwo. Sprowadzał zewsząd kapłanów i zakonników.
Miał wystawić wiele kościołów. Wprowadził zwyczaje i ustawodawstwo
chrześcijańskie. Nie poszło mu to łatwo. Napotykał na silny opór, ale dzieła
dokonał. Musiał bronić niezawisłości kraju od króla duńskiego, Kanuta. Tu
jednak przegrał, gdyż wszyscy jego przeciwnicy połączyli się ze sobą
i przyłączyli się do wojsk duńskich. Olaf bronił się do ostatka z garstką
wiernych rycerzy. Musiał jednak ulec. Zginął w bitwie w Stiklestad pod
Nidaros 29 lipca 1030 roku.
Na miejscu jego śmierci wystawiono w roku 1075 drewnianą kaplicę, a potem kamienny kościół pod
jego wezwaniem. Także w Nidaros (dzisiejsze Trondheim) wystawiono później ku jego czci katedrę. Tam też
postawiono mu okazały, wykładany złotem grobowiec. Kiedy Norwegia przyjęła protestantyzm (1537),
drogocenne relikwie św. Olafa wywieziono do Danii i tam zaginęły bezpowrotnie. Zaraz po śmierci przy grobie
św. Olafa wierni zaczęli doznawać szczególnych łask. Na ich skutek biskup Grimkel w 1031 roku ogłosił św.
Olafa męczennikiem. Do roku 1532 grób św. Olafa był narodowym sanktuarium. Olaf miał wystawione kościoły
ku swojej czci także w Anglii oraz w Szwecji. Odbierał cześć nie tylko jako pierwszy król chrześcijański
w Norwegii, ale również jako pierwszy prawodawca tego kraju. Dlatego ikonografia przedstawia go najczęściej
siedzącego na tronie i trzymającego w ręku Ewangelię jako kodeks prawa chrześcijanina.

W czasie hiszpańskiej wojny domowej w 1936 r. zginęło
98 bonifratrów. Opiekowali się oni chorymi i opuszczonymi. Dla milicji
wystarczyło, że byli zakonnikami i że nie chcieli wyrzec się swojej wiary, aby
móc ich wymordować. Siedemdziesięciu jeden z nich beatyfikował św. Jan
Paweł II w dniu 25 października 1992 r. (wraz z 51 innymi męczennikami
z Barbastro).
Rankiem 25 lipca 1936 r. milicjanci wkroczyli do domu
formacyjnego bonifratrów w Talavera de la Reina (w prowincji Toledo). Po
południu rozstrzelali czterech zakonników, m.in. ojca Fryderyka (Karola)
Rubio Alvareza, kapelana domu. Kilka dni później, 29 lipca, w Esplugentes pod
Barceloną zginął kolejny zakonnik.
W Calafell (nieopodal Tarragony) bonifratrzy prowadzili szpital,
mieli tam też swój nowicjat. 23 lipca 1936 r. wtargnęli tam milicjanci, którzy
zmusili zakonników do zdjęcia habitów i zabronili im spełniania jakichkolwiek
praktyk religijnych. Zapowiedzieli równocześnie, że 30 lipca darują im wolność.
Zakonnicy od razu wyczuli, że w tym dniu czeka ich śmierć. I rzeczywiście tak
się stało. Rankiem kapelan wspólnoty odprawił jeszcze potajemnie Mszę św. dla
zakonników i nowicjuszy jako pokrzepienie na męczeństwo. Po południu.
wywieziono piętnastu z nich na peryferie i rozstrzelano. Zginął wtedy m.in. ojciec Brauliusz Maria (Paweł)
Corres Diaz de Cerio, który od pięciu lat był w Calafell mistrzem nowicjuszy i kapelanem. 4 sierpnia 1936 r.
zamordowany został brat Gonsalwus, który posługiwał w hospicjum św. Rafała w Madrycie.
W klasztorze w Ciempozueolos (prowincja madrycka) odbywało formację zakonną i zawodową także siedmiu
bonifratrów z Kolumbii. Gdy rozgorzała wojna domowa, mieli z polecenia przełożonych wrócić do swego kraju.
Z koniecznymi dokumentami wyruszyli z Madrytu do Barcelony, aby tam wsiąść na statek. Zostali jednak
aresztowani i 9 sierpnia rozstrzelani w Barcelonie; są pierwszymi beatyfikowanymi Kolumbijczykami.

W
sierpniu
zginęli
jeszcze
dwaj
bonifratrzy
w
podmadryckiej
miejscowości
Valdemoro.
1 września rewolucyjni milicjanci aresztowali wszystkich dwunastu zakonników opiekujących się chorymi
w Carabanchel Alto. Po kilku godzinach zamordowano ich pod Madrytem. Ginęli z okrzykiem: Niech żyje
Chrystus Król!
W lipcu aresztowano zakonników posługujących w hospicjum psychiatrycznym w Ciempozuelos
(Madryt). Osadzono ich w więzieniu San Anton i na różne sposoby dręczono. Gdy szli na rozstrzelanie,
pozdrawiali się słowami: "Do zobaczenia w niebie". Piętnastu z nich zginęło 28 listopada w podmadryckiej
miejscowości Paracuellos del Jarama. Dwa dni później w tej samej miejscowości zginęło kolejnych sześciu
bonifratrów. Ostatni z beatyfikowanych w 1992 r. zakonników z tego zakonu zginął w Barcelonie w dniu
14 grudnia 1396 r.
.

Piotr urodził się około 380 r. w miasteczku Imola. Wychował
go i do stanu duchownego przyjął biskup tego miasta, Korneliusz. Potem
uczynił go swoim wikariuszem generalnym. Około roku 426 Piotr został
wyniesiony do godności metropolity Rawenny, wówczas stolicy
Zachodniego Cesarstwa. Był doradcą cesarzowej Galli Placydii oraz jej
synów. Na jego kazania przychodził cały dwór cesarski. Jako biskup
stolicy cesarskiej miał duży wpływ na kierunek rządów cesarzy. Do niego
udawali się duchowni dygnitarze w różnych potrzebach, by pośredniczył
między nimi a dworem cesarskim. Wśród nich był także Eutyches, który
prosił Piotra o poparcie dla swych błędów o jednej (a nie - jak nauczał
Kościół - dwóch) naturze Pana Jezusa. Zachował się list Piotra
z napomnieniem do upartego mnicha, aby trzymał się nauki Kościoła.
Budowniczy kościołów, gorliwy duszpasterz i wybitny kaznodzieja.
Wygłaszane mowy zjednały mu przydomek "Złotousty" - po
grecku "Chryzolog". W ten sposób Kościół zachodni chciał podkreślić, że
jak Wschód miał swojego Jana Złotoustego (+ 407), tak Zachód ma
swojego Piotra Złotoustego. Wprawdzie daleko Piotrowi do sławy, jakiej
zażywał tak za życia, jak i po śmierci na Wschodzie św. Jan Złotousty, za
to liczbą zostawionych kazań Piotr imponuje. Około 715 r. zebrał je
wszystkie biskup Feliks w liczbie 376. Do najgłośniejszych należało
kazanie o zabawach i swawolnych tańcach. Ze względu na te kazania
papież Benedykt XIII w 1729 r. zaliczył Piotra Chryzologa do grona
doktorów Kościoła.
Piotr zmarł 31 lipca 450 r. Jest patronem diecezji i miasta
Imoli.

Cecylia urodziła się 24 grudnia 1916 roku w Kriwej na Słowacji.
Dzieciństwo upłynęło jej w wielodzietnej, głęboko religijnej rodzinie rolników. Od
1922 roku uczęszczała do szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości. Siedem lat
później pracę w jej parafii rozpoczęły siostry ze Zgromadzenia Świętego Krzyża.
Młoda Cecylia zafascynowała się ich świadectwem życia. Zapragnęła też wstąpić do
zakonu. W 1931 roku razem z matką udała się do ich klasztoru w Podunajskich
Biskupicach i poprosiła o przyjęcie do postulatu.
Przez dwa lata uczyła się w szkole pielęgniarskiej, a potem ukończyła
kurs radiologii. W 1936 roku rozpoczęła nowicjat, rok później złożyła pierwsze śluby
zakonne i przyjęła imię Zdenka (Zdzisława). W tym samym roku zaczęła pracować
w szpitalu w Humennej. Swoje obowiązki wypełniała sumiennie i z oddaniem.
Wkrótce zaproponowano jej pracę w szpitalu państwowym w Bratysławie.
W centrum życia stawiała spotkanie z Jezusem we Mszy świętej. Często modliła się
i spisywała swoje refleksje, z których powstał zbiór Notatki duchowe. W tym czasie
w Czechosłowacji rozpoczął się okres brutalnych prześladowań Kościoła przez
komunistów. Tysiące księży trafiło do więzień i obozów pracy, likwidowano
zgromadzenia zakonne, zamykano kościoły. Wierni pozbawieni duszpasterzy nie mogli przyjmować
sakramentów. Zdzisława opiekowała się uwięzionymi kapłanami, którzy przebywali na leczeniu
w bratysławskim szpitalu.
W 1952 roku na jej oddział został przywieziony z więzienia kapłan, ciężko pobity przez policję.
Pilnujący go strażnik powiedział siostrze Zdzisławie, że po powrocie do więzienia stanie on przed sądem
i zostanie wywieziony na Syberię na pewną śmierć. Świadoma podejmowanego ryzyka, Zdzisława dosypała
strażnikowi środka nasennego do herbaty i pomogła kapłanowi uciec ze szpitala. Po kilku dniach próbowała
pomóc w ucieczce grupie innych więźniów (3 kapłanom i 3 seminarzystom), ale plan się nie powiódł. Została
aresztowana i poddana wyjątkowo brutalnym torturom, o których wiadomo dzięki świadectwu współwięźniów.
Wszystkie cierpienia przyjmowała z wiarą, w przekonaniu, że cierpi za Chrystusa i jego kapłanów.

W dniu 17 czerwca 1952 roku została skazana za zdradę stanu na 12 lat więzienia i 10 lat pozbawienia praw
cywilnych. Skierowano ją do zakładu karnego w Rimawskej Sobocie. Po roku została przeniesiona do więzienia o
zaostrzonym rygorze w Pardubicach. Zachorowała na gruźlicę i raka. Śmiertelnie chora, ostatnie trzy miesiące
życia spędziła na wolności. Po wyjściu z więzienia nie mogła zamieszkać w domu zakonnym.
Zmarła 31 lipca 1955 roku w Trnawie. W dniu 14 września 2003 roku w Bratysławie św. Jan Paweł II
wprowadził siostrę Zdzisławę, wraz z biskupem Wasylem Hopko, do grona błogosławionych. Jak mówił, "zostali
oni poddani niesprawiedliwemu procesowi i otrzymali niesłuszny wyrok, zaznali tortur, poniżenia, samotności
i ponieśli śmierć. Krzyż stał się dla nich drogą, która doprowadziła ich do życia, źródłem mocy i nadziei, próbą
miłości Boga i człowieka".

Inigo Lopez urodził się w roku 1491 na zamku w Loyola w kraju Basków
(Hiszpania), jako trzynaste dziecko w zamożnym rycerskim rodzie. O jego wczesnej
młodości mało wiemy. Otrzymał staranne wychowanie. Był paziem ministra skarbu
króla hiszpańskiego, następnie służył jako oficer w wojsku wicekróla Nawarry. Nosił
długie włosy, spadające mu aż do ramion, różnobarwne spodnie i kolorową czapkę.
Publicznie najchętniej pojawiał się w pancerzu rycerza, nosząc miecz, sztylet i oręż
wszelkiego rodzaju. Kiedy po latach opowiadał współbraciom o swoim życiu,
wyznał, że do 30-tego roku życia oddawał się marnościom świata, że z próżnej żądzy
sławy jego największą rozkoszą były ćwiczenia rycerskie. W czasie walk hiszpańskofrancuskich znalazł się w oblężonej Pampelunie. Zraniony poważnie w 1521 r. przez
kulę armatnią w prawą nogę, został przewieziony do rodzinnego zamku.
Długie miesiące rekonwalescencji były dla niego okresem łaski i gruntownej
przemiany. Dla skrócenia czasu prosił o powieści rycerskie, ale na zamku ich nie
było. Podano mu więc książkę znaną w całym średniowieczu, którą napisał bł. Jakub de Voragine - Złotą legendę.
Bratowa podała mu ponadto Życie Jezusa Ludolfa de Saksa. Gdy tylko Inigo wyzdrowiał (chociaż na nogę kulał
całe życie), opuścił rodzinny zamek i udał się do pobliskiego sanktuarium maryjnego, Montserrat. Zdumionemu
żebrakowi oddał swój kosztowny strój rycerski. Przed cudownym wizerunkiem Maryi złożył swoją broń. Stąd
udał się do Manrezy, gdzie zamieszkał w celi, użyczonej mu przez dominikanów. I tu jednak wydawało mu się,
że ma za wiele wygód. Dlatego zamieszkał w jednej z licznych grot. Aby zdławić w sobie starego, próżnego,
ambitnego człowieka, nie golił się ani nie strzygł, pościł codziennie i biczował się, nie obcinał paznokci, nie
nakrywał głowy. Codziennie bywał u dominikanów na Mszy świętej. Oddawał się modlitwie i rozważaniu Męki
Pańskiej. Szatan dręczył go gwałtownymi pokusami aż do myśli o samobójstwie. W takich zmaganiach powstał
szkic jego najważniejszego dzieła, jakim są Ćwiczenia duchowne. Formę ostateczną otrzymały one dopiero w 1540
roku. Były więc owocem 19 lat przemyśleń i kontemplacji.
Pragnąc nawiedzenia Ziemi Świętej i męczeństwa z rąk Turków, Ignacy zupełnie wyczerpany z sił, po
prawie rocznym pobycie w Manrezie, przez Rzym i Wenecję udał się w pielgrzymkę. Żył z użebranych pieniędzy
i czynionych po drodze przysług. W 1523 r. dotarł szczęśliwie do celu.

Chciał tam pozostać do końca życia, dopiero w wyniku nalegań tamtejszego
legata papieskiego wrócił do kraju. W drodze był dwukrotnie więziony pod zarzutem
szpiegostwa. Po długiej podróży powrócił do Barcelony, gdzie przez dwa lata uczył się
języka łacińskiego. Nie wstydził się zasiadać w ławie szkolnej z dziećmi, chociaż miał
już wówczas 34 lata. Potem udał się do Alkala, by na tamtejszym uniwersytecie
studiować filozofię. Wolny czas poświęcał nauczaniu prawd wiary prostych ludzi.
Mieszkał w szpitalu i utrzymywał się za posługę oddawaną chorym.
Jego żebraczy strój i niezwykły tryb życia wzbudziły u niektórych nadgorliwców
podejrzenie, czy przypadkiem Ignacy nie należy do sekty alumbrado, która w tym czasie
niepokoiła w Hiszpanii władze kościelne. Dostał się nawet do więzienia, które było
w posiadaniu Świętej Inkwizycji. Po uwolnieniu z niego podążył do Salamanki, by na
tamtejszym uniwersytecie kontynuować swoje studia (1527). I tu inkwizycja go
zauważyła - ponownie trafił do więzienia. Przykre przesłuchania zniósł z radością dla
Pana Jezusa. Po uwolnieniu z więzienia, w którym był kilka tygodni, powrócił do
Barcelony, a stąd udał się do Paryża (1528). Miał już wówczas 37 lat. Utrzymywał się
znów z żebraniny. Dla uzbierania koniecznych opłat w wolnych miesiącach udał się
w charakterze żebraka do Belgii i Anglii.
Na uniwersytecie paryskim Ignacy zapoznał się i zaprzyjaźnił z bł. Piotrem Faberem i ze św.
Franciszkiem Ksawerym. Do ich trójki dołączyli niebawem Jakub Laynez, Alfons Salmeron, Mikołaj Bobadilla,
Szymon Rodriguez i Hieronim Nadal. Wszyscy zebrali się rankiem 15 sierpnia 1534 roku w kapliczce na zboczu
wzgórza Montmartre i tam w czasie Mszy świętej, odprawionej przez Piotra Fabera, który miesiąc wcześniej
otrzymał święcenia kapłańskie, złożyli śluby ubóstwa, czystości oraz wierności Kościołowi, a zwłaszcza Ojcu
Świętemu. W ten sposób powstał nowy zakon, zwany Towarzystwem Jezusowym.
Wszyscy skierowali swoje kroki do Wenecji, by stamtąd odpłynąć do Ziemi Świętej, nawracać
niewiernych i z ich ręki ponieść śmierć męczeńską. Do pielgrzymki jednak nie doszło, gdyż Turcja prowadziła
właśnie wojnę z Wenecją. Udali się więc do Rzymu, aby przedstawić się papieżowi i oddać się do jego dyspozycji.
Paweł III przyjął ich życzliwie. Korzystając z jego zachęty, wszyscy przyjęli święcenia kapłańskie (1536), oddali
się posłudze chorym w szpitalach i nauczaniu prawd wiary wśród dzieci. Papież polecił, by Ignacy nakreślił szkic
konstytucji nowego zakonu.

Ignacy uczynił to pod nazwą Formuła Instytutu. Papież po
przejrzeniu jej zażądał, by napisać całe konstytucje. Po wielu
przeszkodach Rzym zatwierdził je w 1540 roku. Liczba członków
Towarzystwa bardzo szybko rosła. Już w roku następnym (1541) św.
Franciszek Ksawery został zaproszony do Indii. W tym samym czasie
bł. Piotr Faber głosił słowo Boże w północnych Włoszech, w południowej
Francji i w Hiszpanii. W roku 1541 zebrała się pierwsza kapituła
generalna. Przełożonym generalnym jednogłośnie został wybrany Ignacy.
W tym samym roku papież oddał jezuitom do dyspozycji kościół w
Rzymie pw. Matki Bożej della Strada (Patronki w drodze). W roku 1542
jezuici założyli w Coimbrze (Portugalia) słynne kolegium, które miało się
stać zawiązką uniwersytetu. W 1550 r. do zakonu zgłosił się sam wicekról
Katalonii, książę Gandii, św. Franciszek Borgiasz.
Przez ostatnich 16 lat życia Ignacy był przykuty do swojego
biurka i rzadko opuszczał progi domu generalnego swego zakonu, by być
zawsze do dyspozycji duchowych synów. Nękany różnymi chorobami
i dolegliwościami, 30 lipca 1556 roku zapowiedział swoją śmierć i poprosił
o udzielenie mu odpustu papieskiego. Współbracia zdziwili się. Kiedy zaś
przypuszczali, że mu jest lepiej, po wieczerzy odeszli od jego łoża. Gdy
jednak powrócili dnia następnego, Ignacy był już w agonii i zmarł na ich
rękach 31 lipca 1556 r.
Pozostawił po sobie 7 tysięcy listów, zawierających nieraz cenne pouczenia duchowe, Opowiadanie
pielgrzyma oraz Dziennik duchowy - świadectwo mistyki ignacjańskiej. W ewolucji chrześcijańskiej duchowości
szczególne znaczenie mają Konstytucje zakonu, w których zniósł obowiązek wspólnego odmawiania oficjum,
przestrzegania reguły klasztornej, nakazując w zamian praktykowanie codziennej modlitwy myślnej, a liturgię
wskazując jako źródło życia duchowego. Szczególnie obfity owoc wydają do dziś Ćwiczenia duchowe - pierwowzór
rekolekcji. W swoim nauczaniu Ignacy przypominał, że człowiek musi dokonać pewnego wysiłku, aby
współpracować z Bogiem.

Beatyfikacji Ignacego Loyoli dokonał papież Paweł V (w 1609 r.),
a kanonizacji - Grzegorz XV (w 1623 r.). Św. Ignacy jest patronem trzech
diecezji w kraju Basków; zakonu jezuitów; dzieci, matek oczekujących
dziecka, kuszonych, skrupulantów, żołnierzy oraz uczestników rekolekcji
- zarówno rekolektantów, jak i rekolekcjonistów. Jego relikwie
spoczywają w rzymskim kościele di Gesu.
Zakon jezuitów odegrał szczególną rolę także w Polsce.
Wydał między innymi takie postaci, jak: św. Stanisław Kostka i św.
Andrzej Bobola - patroni Polski, św. Melchior Grodziecki oraz Jakub
Wujek (tłumacz pierwszej drukowanej "Biblii" w Polsce), Piotr Skarga
Pawęski (wybitny kaznodzieja), Maciej Sarbiewski (poeta zwany polskim
Horacym), Franciszek Bohomolec (ojciec komedii polskiej), Adam
Naruszewicz (biskup, historyk, poeta), Franciszek Kniaźnin (poeta), Jan
Woronicz (arcybiskup, prymas Królestwa Polskiego, poeta), Grzegorz
Piramowicz (sekretarz Komisji Edukacji Narodowej) i bł. Jan Beyzym
(apostoł trędowatych na Madagaskarze).
W ikonografii św. Ignacy przedstawiany jest w sutannie
i birecie lub w stroju liturgicznym z imieniem IHS na piersiach, niekiedy
w stroju rycerskim i w szatach pielgrzyma. Jego atrybutami są: księga;
globus, który popycha nogą; monogram Chrystusa - IHS; napis AMDG Ad maiorem Dei gloriam - "Na większą chwałę Boga"; krucyfiks, łzy, serce
w promieniach, smok, sztandar, zbroja.

