1 maja - św. Józef, rzemieślnik
Święty Józef był mężem Maryi. Jego postać znamy z przekazów Ewangelii. Czcimy go
dwukrotnie w ciągu roku: 19 marca - jako Oblubieńca Matki Bożej, a dzisiaj - jako wzór i patrona
ludzi pracujących. 1 maja 1955 roku zwracając się do Katolickiego Stowarzyszenia Robotników
Włoskich papież Pius XII proklamował ten dzień świętem Józefa rzemieślnika, nadając w ten
sposób religijne znaczenie świeckiemu, obchodzonemu na całym świecie od 1892 r., świętu pracy.
Odtąd tego dnia także Kościół akcentuje szczególną godność i znaczenie pracy. To wspomnienie
jest wyrazem zrozumienia i poszanowania jej roli w duchowym rozwoju człowieka, a także okazją
do złożenia hołdu tym jej wartościom, które pozwalają stosunki między ludźmi ją wykonującymi
oprzeć na zasadach pokoju społecznego, dalekich od niezgody, gwałtu i nienawiści.
Całe swoje życie św. Józef spędził jako rękodzielnik i wyrobnik w ciężkiej zarobkowej pracy.
Ewangelie określają go mianem tektōn (łac. faber), przez co rozumiano wyrobnika rzemieślnika od naprawy narzędzi rolniczych, przedmiotów drewnianych itp. Były to więc prace
związane z budownictwem, z robotą w drewnie i w żelazie. Józef wykonywał je na zamówienie
i w ten sposób utrzymywał Najświętszą Rodzinę. Ta właśnie praca stała się równocześnie dla niego
źródłem uświęcenia. Był mistykiem nie przez kontemplację, przez uczynki pokutne czy przez dzieła
miłosierdzia, ale właśnie przez codzienną pracę. Praca go uświęciła, gdyż wykonywał ją rzetelnie,
wypełniał ją cicho i pokornie jako zleconą sobie od Boga misję na ziemi. Spełniał ją zapatrzony
w Jezusa i Maryję. Dla nich żył, dla nich się trudził, dla nich był gotów do najwyższych ofiar. Taki
powinien być styl pracy każdego chrześcijańskiego pracownika. Praca ma go uświęcać, ma być źródłem gromadzenia zasług dla
nieba, podobnie jak to było w życiu św. Józefa.
Pismo Święte nie tylko nie potępia pracy, ale ją zaleca i nakazuje, i to we wszelkich odmianach, także gdy chodzi
o pracę fizyczną. Już pierwsi rodzice w raju pracowali: "Jahwe Bóg wziął człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał
go i doglądał" (Rdz 2, 15). Księga Przysłów oddaje najwyższe pochwały kobiecie pracowitej i wylicza, jakie pożytki
i dobrodziejstwa ma z tego mąż i cały dom (Prz 31, 10-31). Pismo święte natomiast gromi leniwych i ostrzega przed nimi: "Do
mrówki udaj się, leniwcze, patrz na jej drogi... w lesie gromadzi swą żywność i zbiera swój pokarm za życia. Jak długo, leniwcze,
chcesz leżeć? A kiedyż ze snu powstaniesz?" (Prz 6, 6-9). "Ręka leniwa sprowadza ubóstwo, ręka zaś pilnych wzbogaca" (Prz 10,
4). "Kto ziemię uprawia, nasyci się chlebem" (Prz 12, 11).

1 maja - św. Józef, rzemieślnik
"Lenistwo nie złowi zwierzyny, ludzka pilność cennym bogactwem" (Prz 12, 27). Św. Paweł wprost pisze: "Gdy byliśmy u was,
nakazaliśmy wam tak: kto nie chce pracować, niech też nie je" (2 Tes 3, 10). Przypowieść Pana Jezusa o robotnikach w winnicy
(Mt 20, 1-16) i o talentach (Mt 25, 14-30; Łk 19, 11-28) akcentuje, że człowiek za swoją pracę odpowiada nie tylko wobec
społeczeństwa, ale także w sumieniu wobec Pana Boga.
Praca wyzwala z człowieka najpełniej jego uzdolnienia, energię, inicjatywę. Jest szkołą wielu cnót osobistych
i społecznych, takich jak na przykład wytrzymałość, solidarność, cierpliwość, męstwo, odwaga i ład, współpraca,
współzawodnictwo. Praca bogaci i łączy ludzi. Wyrównuje także nierówność społeczną. Jeśli człowiek traktuje pracę jako swoje
posłannictwo, jako zleconą sobie od Boga misję, staje się ona wówczas dla niego środkiem uświęcenia i gromadzenia zasług dla
nieba. Kościół wyniósł na ołtarze nie tylko książąt, biskupów, papieży i zakonników, ale także zapobiegliwych ojców, dzielne
matki, rzemieślników, żołnierzy i rolników.

1 maja - św. Augustyn Schoeffler, męczennik
August urodził się 22 listopada 1822 r. w Mittelbronn (Lotaryngia we
Francji). Na początku studiów seminaryjnych został tercjarzem dominikańskim.
Od 9 października 1846 r. był członkiem Stowarzyszenia Misji Zagranicznych. Zaraz
po święceniach kapłańskich, które przyjął 29 maja 1847 r., wyjechał do Wietnamu.
Niespełna cztery lata później, w marcu 1851 r. został uwięziony, a 1 maja tego roku
stracony. Beatyfikował go Leon XIII 27 maja 1900 r., a kanonizował św. Jan Paweł II
19 czerwca 1988 w grupie 117 męczenników wietnamskich (wspominanych wspólnie
24 listopada).
Pierwsi misjonarze, którzy przynieśli wiarę chrześcijańską do Wietnamu,
przybyli tam w 1533 r. Działalność misjonarzy nie spotkała się z przychylnością władz,
które wydalały obcokrajowców ze swojego terytorium. Przez kolejne trzy stulecia
chrześcijanie byli prześladowani za swoją wiarę. Wielu z nich poniosło śmierć
męczeńską, zwłaszcza podczas panowania cesarza Minh-Manga w latach 1820-1840.
Zginęło wtedy od 100 do 300 tysięcy wierzących. Stu siedemnastu męczenników z lat
1745-1862 św. Jan Paweł II kanonizował w Rzymie 18 czerwca 1988 r. (ich beatyfikacje
odbywały się w czterech terminach pomiędzy 1900 i 1951 rokiem). Wśród nich jest 96
Wietnamczyków, 11 Hiszpanów i dziesięciu Francuzów; było to ośmiu biskupów
i pięćdziesięciu kapłanów; pozostali to ludzie świeccy.
Prawie połowa kanonizowanych (50 osób) należała do Rodziny Dominikańskiej. Ponieważ zamieszkiwali teren apostolatu Tonkin
Wschodni (położony na wschód od rzeki Czerwonej), który papież Innocenty XIII powierzył dominikanom z Filipin, kiedyś też
nazywano ich męczennikami z Tonkinu.

2 maja - św. Atanazy Wielki, biskup i doktor Kościoła
Atanazy urodził się w 295 r. w Aleksandrii. Jak można wnosić z jego pism oraz
z imienia jego brata, Piotra, który po nim zasiadł na stolicy aleksandryjskiej, Atanazy był
z pochodzenia Grekiem. Posiadał wszechstronne wykształcenie. Jego młodość przypadła na
krwawe prześladowanie Dioklecjana i Galeriusza. Miał dosyć okazji podziwiać męstwo
męczenników oddających swoje życie za Chrystusa nieraz wśród najwyszukańszych tortur.
W młodym wieku podjął życie w odosobnieniu na pustyni egipskiej, gdzie spotkał św.
Antoniego Pustelnika, swego mistrza. Za rządów św. Aleksandra Atanazy w 319 r. został
wyświęcony na diakona i pełnił przy biskupie urząd jego sekretarza. Jako autor listu św.
Aleksandra do biskupów, w którym błędy Ariusza poddał szczegółowej analizie i krytyce,
został zaproszony na Sobór Nicejski (325), na którym zajaśniał niezwykłą wymową i wiedzą
teologiczną tak dalece, że można powiedzieć, iż przyczynił się w głównej mierze do
potępienia przez ojców soboru Ariusza. Cesarz Konstantyn I Wielki skazał herezjarchę na
wygnanie.
Po śmierci biskupa Aleksandra jego następcą został wybrany Atanazy (328). Od
samego początku jego pasterzowaniu towarzyszyły wielkie wyzwania. Cesarz Konstantyn
odwołał bowiem z wygnania Ariusza i jawnie zaczął sprzyjać jego zwolennikom. Dla
umocnienia wiernych swojej diecezji Atanazy rozpoczął uciążliwą wizytację od Assuanu po
Tebaidę. W Tabennesi powitał go serdecznie św. Pachomiusz. W tym czasie przeciwnicy
Atanazego oskarżyli go przed cesarzem, że objął stolicę aleksandryjską, nie mając jeszcze
wieku kanonicznego, a ponadto że popiera przeciwników politycznych cesarza. Atanazy udał
się więc do Nikomedii, gdzie wtedy urzędował cesarz, i zbił wszystkie zarzuty przeciwników.
Cesarz żegnał go z wielkimi honorami (332).
Przeciwnicy ponownie oskarżyli Atanazego, tym razem o to, że przyczynił się do
potajemnego zamordowania ariańskiego biskupa Arseniusza. Kiedy Atanazy zażądał
kategorycznie sądu, zorganizowano go na synodzie w Cezarei Palestyńskiej, gdzie została
wykazana niewinność Atanazego. Z tej okazji cesarz Konstantyn wystosował nawet do
Atanazego list pochwalny.

2 maja - św. Atanazy Wielki, biskup i doktor Kościoła
Ariusz dzięki poparciu cesarza zdołał w tym czasie pozyskać bardzo wielu biskupów na Wschodzie. Sześćdziesięciu
z nich zebrało się na synodzie w Tyrze (335). Atanazy omalże nie został na miejscu zabity. Ratował się ucieczką, ale cesarz skazał
Atanazego na banicję do Trewiru w Galii. Daremnie w obronie Atanazego pisał do cesarza listy św. Antoni Pustelnik. Dopiero
śmierć cesarza w 337 r. przywróciła udręczonemu obrońcy Kościoła wolność.
Wrogowie ponownie wnieśli przeciwko Atanazemu skargę, tym razem do papieża, św. Juliusza I, o to, że nieprawnie
objął stolicę biskupią. Atanazy zwołał wówczas synod do Aleksandrii, który wykazał jego niewinność. Przeciwnicy, korzystając
z poparcia cesarza ariańskiego, Konstansa I (337-350), wymogli depozycję Atanazego; na jego miejsce wszedł biskup ariański,
Grzegorz. Atanazy ponownie musiał ratować się ucieczką (338). Udał się wówczas do Rzymu. Papież św. Juliusz I zwołał dla
rozpatrzenia sprawy synod do Rzymu. Wobec zebranych 50 biskupów została ponownie wykazana niewinność Atanazego. Papież
wystosował list do biskupów Egiptu, Grzegorza obłożył klątwą i zdjął z urzędu (340). Cesarz poparł papieża i wydał zarządzenie
namiestnikowi Egiptu, aby Atanazego przyjął z należnymi mu honorami. Kiedy ten powrócił na swoją stolicę, witały go takie
tłumy, że - jak pisze św. Grzegorz z Nazjanzu - przypominało to wylew Nilu. Czterdziestu biskupów Egiptu złożyło mu
homagium (346).
Znów niestety Atanazy nie zaznał pokoju. Cesarz Konstancjusz II przeszedł jawnie na stronę arian. Zwołał synody
w roku 353 do Arles (Francja), a w roku 355 do Mediolanu (Włochy), na którym potępiono uchwały Soboru Nicejskiego I z roku
325 i potępiono również Atanazego. Cesarz nalegał, by papież, św. Liberiusz I, uczynił to samo. Kiedy zaś ten wyraził stanowczy
sprzeciw, także papieża skazał na wygnanie jako heretyka. Atanazy był właśnie wraz ze swoim klerem w katedrze, kiedy wszedł do
niej wysłannik cesarski i ogłosił jego depozycję. Atanazy usunięty siłą przez 6 lat ukrywał się wśród znajomych i mnichów na
pustyni. W miejsce Atanazego wybrano ariańskiego biskupa Jerzego. W czasie pobytu na pustkowiu wśród oddanych mu
mnichów Atanazy napisał dwie apologie do cesarza Konstansa II: jedną w obronie Kościoła przeciwko arianom, drugą zaś
w obronie własnej. Napisał także Historię arian.
Po śmierci Konstancjusza II tron objął Julian Apostata. Na początku swoich rządów wydał dekret o uwolnieniu
z więzień i banicji wszystkich prawowitych biskupów. Atanazy powrócił więc na swoją stolicę. Niebawem jednak cesarz zaczął
jawnie sprzyjać poganom, a prześladować chrześcijan. Zachował się list Juliana Apostaty do namiestnika Egiptu, Egicjusza,
z nakazem usunięcia Atanazego nie tylko ze stolicy biskupiej, ale i z Egiptu. Ponownie więc biskup musiał ratować się ucieczką.
Cesarz jednak uwikłał się w wojnę z Persami. Przegrał ją i podczas niej zginął. Jego następca, Jan, był szczerze oddany katolikom.

2 maja - św. Atanazy Wielki, biskup i doktor Kościoła
Atanazy po raz czwarty wrócił do Aleksandrii. Niestety, po roku umarł cesarz Jan. Po raz piąty Atanazy dekretem cesarskim
został zmuszony opuścić swoją owczarnię. Tym razem jednak lud stanowczo opowiedział się za swoim pasterzem i zmusił cesarza
do odwołania wyroku banicji. Cztery lata później, w nocy z 2 na 3 maja 373 r. Atanazy zmarł. Św. Grzegorz z Nazjanzu wygłosił
ku jego czci wspaniałą mowę. Św. Bazyli nazwał go jedynym obrońcą Kościoła w czasach, kiedy szalał arianizm.
Na Soborze Konstantynopolitańskim II (553) wobec papieża św. Wigiliusza zaliczono św. Atanazego do nauczycieli Kościoła. We
wszystkich obrządkach obchodzi się jego doroczne święto, chociaż w różnych dniach. Atanazy pozostawił po sobie traktaty. W
"Żywocie św. Antoniego" dał podwaliny pod koncepcje życia zakonnego.
Św. German I (VII/VIII w.) przeniósł ciało św. Atanazego do kościoła Mądrości Bożej (Hagia Sofia)
w Konstantynopolu w czasie najazdu Arabów. Król Baldwin w XII w. podarował ramię świętego mnichom z Monte Cassino,
a ciało znalazło się w kościele benedyktynek w Wenecji. Od 1806 roku relikwie znajdują się w kościele św. Zachariasza. Czaszka
świętego znajduje się w opactwie benedyktynów w Valvanera, natomiast w rzymskim kościele pw. św. Atanazego znajduje się
część jego ramienia.
W ikonografii (zachodniej) św. Atanazy przedstawiany jest w stroju biskupa rytu łacińskiego lub ortodoksyjnego.
Czasami jako kardynał albo mnich. Jego atrybutami są: łódka, rylec, zwój. Na Wschodzie przedstawiany jest w bizantyńskich
szatach biskupich z dużymi krzyżam. W obu dłoniach trzyma Ewangelię. Ma szeroką, siwą brodę i łysinę czołową. Często
towarzyszy mu św. Cyryl, arcybiskup aleksandryjski.

2 maja - św. Zygmunt, król i męczennik
Zygmunt był synem Gundobalda, króla Burgundii (+ 516). Jeszcze za życia ojca
rządził częścią państwa. Był arianinem. Pod wpływem nauk św. Awita, biskupa Vienne, przeszedł
na katolicyzm (po 501 r.).
Początkowo rządy Zygmunta były nader pomyślne. Trwało to jednak niestety zbyt
krótko. Za poduszczeniem swojej drugiej małżonki król dopuścił się zbrodni. Macocha oskarżyła
syna Zygmunta z pierwszego małżeństwa, Sigeryka, że knuje przeciwko niemu zdradę stanu.
Król uwierzył niecnej kobiecie, która w ten sposób chciała otworzyć drogę do tronu swemu
własnemu synowi, i kazał w swojej obecności Sigeryka zadusić. Gdy jednak pierwszy szał minął,
rzucił się na ciało syna i zaczął gorzko płakać.
Podanie głosi, że dla odbycia pokuty za ten mord Zygmunt udał się do klasztoru
w Agaunum, w pobliżu Szwajcarii, który sam ufundował, i w charakterze mnicha prowadził tam
surowe życie (522). Pisze o tym św. Grzegorz z Tours (+ 594) w swojej Historii Franków.
Zbrodnia dokonana na Sigeryku miała niestety także następstwa polityczne. O krew Sigeryka
upomniał się jego dziadek, Teodoryk Wielki (+ 526). Wypowiedział on wojnę Burgundii.
Zygmunt opuścił więc klasztor i udał się na pole walki. Przegrał wojnę i został zmuszony do ucieczki wraz z żoną i dziećmi.
W czasie pościgu sprzymierzony z Teodorykiem król Franków, Klodomir, pochwycił Zygmunta i wraz z rodziną uprowadził do
Orleanu. Następnie w miejscowości Culmiers wrzucono wszystkich do studni, co spowodowało ich śmierć w 524 r. Tradycja
zachowała w pamięci Zygmunta jako króla pobożnego. Chętnie porównywano go z królem Dawidem, który dopuścił się zbrodni,
ale odpokutował swój grzech. Św. Grzegorz z Tours nazywa Zygmunta męczennikiem; jako taki też odbiera cześć.
Ciało św. Zygmunta przeniesiono do kościoła opactwa św. Maurycego. Do dnia dzisiejszego spoczywa ono tam w kosztownym
i artystycznym sarkofagu. Część relikwii złożono w osobnym relikwiarzu, by je można było wystawić i nieść w czasie procesji.
W wieku XIV i XV św. Zygmunt należał do najpopularniejszych świętych Europy.

2 maja - św. Zygmunt, król i męczennik
Szczególną czcią otacza św. Zygmunta diecezja płocka. W roku 1166 biskup Werner przywiózł do Płocka
z Akwizganu jako dar cesarza Fryderyka I część czaszki św. Zygmunta. Król polski Kazimierz Wielki zamówił u złotników
krakowskich kosztowną hermę, popiersie Świętego, w którym umieszczono tę relikwię. Hermę zdobi diadem piastowski z wieku
XIII, ozdobiony szafirami, rubinami i perłami. Św. Zygmunt jest patronem miasta Płocka. W katedrze płockiej ma osobną
kaplicę. Jest także patronem Cremony w Lombardii i diecezji Monachium-Fryzynga; wzywany jako orędownik podczas malarii
oraz przez chorych na przepuklinę.
W ikonografii atrybutem Świętego jest studnia, w której został utopiony.

3 maja – Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski,
główna Patronka Polski
Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga drugiej połowy
XVI wieku. Grzegorz z Sambora (poeta renesansowy) nazywa Maryję Królową Polski
i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytułu "Królowej" pojawi się w XVII wieku po
zwycięstwie odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które
przypisywano wstawiennictwu Maryi. Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się
król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym
obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo
Polskie polecił jej szczególnej obronie. W czasie podniesienia król zszedł z tronu, złożył
berło i koronę, i padł na kolana przed wielkim ołtarzem.
Zaczynając od słów: "Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza
Dziewico" ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką Królestwa Polskiego. Przyrzekł
szerzyć Jej cześć, ślubował wystarać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na
obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, zająć się losem ciemiężonych
pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną. Po Mszy świętej,
w czasie której król przyjął również Komunię świętą z rąk nuncjusza papieskiego, przy
wystawionym Najświętszym Sakramencie odśpiewano Litanię do Najświętszej Maryi
Panny, a przedstawiciel papieża odśpiewał trzykroć, entuzjastycznie powtórzone przez
wszystkich obecnych nowe wezwanie: "Królowo Korony Polskiej, módl się za nami".
Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, to jednak szybko przyjęło się
przekonanie, że najlepszym typem obrazu Królowej Polski jest obraz Pani Częstochowskiej. Koronacja obrazu papieskimi
koronami 8 września 1717 roku ugruntowała przekonanie o królewskości Maryi. Była to pierwsza koronacja wizerunku Matki
Bożej, która odbyła się poza Rzymem. Warto dodać, że Jan Kazimierz nie był pierwszym, który oddał swoje państwo
w szczególną opiekę Bożej Matki. W roku 1512 gubernator hiszpański ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką Florydy. W roku
1638 król francuski, Ludwik XIII, osobiście i uroczyście ogłosił Matkę Bożą Wniebowziętą Patronką Francji, a Jej święto
15 sierpnia ustanowił świętem narodowym.

3 maja – Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski,
główna Patronka Polski
Niestety śluby króla Jana Kazimierza nie zostały od razu spełnione. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.
Episkopat Polski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod wezwaniem "Królowej Polski". Papież
Benedykt XV chętnie do tej prośby się przychylił (1920). Biskupi umyślnie zaproponowali Ojcu świętemu dzień 3 maja, aby
podkreślić łączność nierozerwalną tego święta z sejmem czteroletnim, a zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 roku pierwszą
konstytucją polską.
Dnia 31 października 1943 roku papież papież Pius XII dokonał poświęcenia całej rodziny ludzkiej Niepokalanemu
Sercu Maryi. Zachęcił równocześnie wielki papież, aby tegoż aktu oddania się dopełniły wszystkie chrześcijańskie narody.
Episkopat Polski uchwalił, że w niedzielę 7 lipca 1946 roku aktu poświęcenia dokonają wszystkie katolickie rodziny polskie; dnia
15 sierpnia - wszystkie diecezje, a dnia 8 września tegoż roku cały naród polski. Na Jasnej Górze zebrało się ok. miliona pątników
z całej Polski. W imieniu całego narodu i Episkopatu Polski akt ślubów odczytał uroczyście kardynał August Hlond.
Wcześniej, zaraz po wojnie roku 1945 Episkopat Polski, pod przewodnictwem kardynała Augusta Hlonda, na Jasnej Górze
odnowił akt poświęcenia się i oddania Bożej Matce. Ponowił też złożone przez króla Jana Kazimierza śluby. W uroczystości tej
brała udział milionowa rzesza wiernych. W przygotowaniu do tysięcznej rocznicy chrztu Polski (966-1966), w czasie uroczystej
"Wielkiej Nowenny", na apel prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, cała Polska ponownie oddała się pod opiekę
Najświętszej Maryi, Dziewicy-Wspomożycielki. 26 sierpnia 1956 roku Episkopat Polski dokonał aktu odnowienia ślubów
jasnogórskich, które przed trzystu laty złożył król Jan Kazimierz. Prymas Polski był wtedy w więzieniu. Symbolizował go pusty
tron i wiązanka biało-czerwonych kwiatów. Po sumie pontyfikalnej odczytano ułożony przez prymasa akt odnowienia ślubów
narodu. W odróżnieniu od ślubowań międzywojennych akt ślubowania dotykał bolączek narodu, które uznał za szczególnie
niebezpieczne dla jego chrześcijańskiego życia. 5 maja 1957 r. wszystkie diecezje i parafie oddały się pod opiekę Maryi. Finałem
Wielkiej Nowenny było oddanie się w święte niewolnictwo całego narodu polskiego, diecezji, parafii, rodzin i każdego z osobna
(w roku 1965), tak aby Maryja mogła rozporządzać swoimi czcicielami dowolnie ku ich większemu uświęceniu, dla chwały Bożej
i dla królestwa Chrystusowego na ziemi.
Dnia 3 maja 1966 roku prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, w obecności Episkopatu Polski i tysięcznych
rzesz oddał w macierzyńską niewolę Maryi, za wolność Kościoła, rozpoczynające się nowe tysiąclecie Polski.
W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję Królowę Polski główną patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu.

3 maja – Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski,
główna Patronka Polski
Naród polski od wieków wyjątkowo czcił Maryję jako swoją Matkę i Królową. Bolesław Chrobry miał wystawić
w Sandomierzu kościół pod wezwaniem Matki Bożej. Władysław Herman, uleczony cudownie, jak twierdził, przez Matkę Bożą,
ku Jej czci wystawił okazałą świątynię w Krakowie "na Piasku". Król Zygmunt I Stary przy katedrze krakowskiej wystawił kaplicę
(Zygmuntowską) ku czci Najświętszej Maryi Panny, która jest zaliczana do pereł architektury renesansu. Bolesław Wstydliwy
wprowadził zwyczaj odprawiania Rorat w Adwencie. Jan Sobieski jako zawołanie do boju pod Wiedniem dał wojskom imię Maryi.
Na tę pamiątkę papież bł. Innocenty XI ustanowił święto Imienia Maryi (obchodzone do dziś 12 września w rocznicę wiktorii
wiedeńskiej). Maryja była także Patronką polskiego rycerstwa. Stefan Czarniecki przed każdą bitwą odmawiał Zdrowaś Maryja.
Tadeusz Kościuszko szablę swoją poświęcił w kościele Matki Bożej Loretańskiej w Krakowie. Na palcu hetmana Stanisława
Żółkiewskiego w czasie badania grobu znaleziono po wielu latach pierścień z napisem: Mancipium Mariae (własność Maryi).
Bardzo często także mieszczanie zdobili swoje kamienice wizerunkami Matki Bożej, by mieć w Niej obronę. Figury i obrazy
ustawiano na murach obronnych, jak to jeszcze dzisiaj można oglądać w Barbakanie Krakowskim. Pod figurą Matki Bożej
Niepokalanej, która stała we Lwowie nad Bramą Krakowską, był napis: Haec praeside tutus (pod Jej opieką bezpieczny). Bardzo
wiele przydrożnych kapliczek poświęcano Maryi. Lud polski na Gromniczną święcił świece. Święto Zwiastowania nazywał Matką
Bożą Wiosenną; na nabożeństwach majowych wypełniał kościoły; Matkę Bożą Wniebowziętą nazywał Zielną, bo niósł wtedy do
poświęcenia dożynkowe wieńce ziela; siewy rozpoczynał z Matką Bożą Siewną (Narodzenie Matki Bożej obchodzone 8 września).
W wigilie, poprzedzające święta Matki Bożej - pościł. Na piersiach noszono szkaplerz lub medalik Matki Bożej. Tyle pieśni
religijnych ku czci Matki Bożej nie ma żaden naród w świecie, co naród polski.
Także polscy święci uznawali Maryję za swą szczególną Opiekunkę. Św. Wojciech uratowany jako dziecko z ciężkiej
choroby za przyczyną Matki Bożej został ofiarowany na służbę Panu Bogu. Znana jest legenda o św. Jacku (+ 1257), jak wynosząc
z Kijowa Najświętszy Sakrament przed Tatarami usłyszał głos z figury: "Jacku, zabierasz Syna, a zostawiasz Matkę?". Figurę tę
pokazują dzisiaj w kościele dominikanów w Krakowie. Ze śpiewem na ustach Salve Regina zginęli z rąk Tatarów
bł. Sadok i jego 48 towarzyszy (1260). Bł. Władysław z Gielniowa napisał Godzinki o Niepokalanym Poczęciu i kilka pieśni ku
czci Matki Bożej. Św. Szymon z Lipnicy miał według podania umieścić w swojej celi napis: "Mieszkańcze tej celi, pamiętaj, byś
zawsze był czcicielem Maryi". W grobie św. Kazimierza znaleziono kartkę z własnoręcznie przez niego napisanym hymnem
nieznanego autora Omni die dic Mariae (Każdego dnia sław Maryję).

3 maja – Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski,
główna Patronka Polski
Św. Stanisław Kostka, zapytany z nagła, czy kocha Matkę Bożą, zawołał: "Wszak to Matka moja!". Chętnie o Niej
mówił, Ona to zjawiła mu się w Wiedniu, dała mu na ręce Dziecię Boże i uzdrowiła go cudownie. Śmierć jego poznano po tym,
że już się nie uśmiechnął, kiedy wetknięto mu w ręce obrazek Matki Bożej. Uprosił sobie u Matki Bożej, że przeszedł do nieba
z ziemi w samą Jej uroczystość (15 sierpnia 1568 r.), podobnie jak św. Jacek (15 sierpnia 1257 r.).
Na terenie Polski znajduje się kilkadziesiąt dużych i znanych sanktuariów maryjnych. Bardzo często Maryi
poświęcano utwory literackie. Jako pierwszy utwór w języku polskim podaje się hymn Bogarodzica, napisany według większej części
krytyków w wieku XIII, a według niektórych wywodzący się nawet z czasów św. Wojciecha. Od wieku XIV pojawiają się także
w muzyce polskiej tłumaczenia sekwencji, hymnów i innych utworów gregoriańskich, liturgicznych. Powstają pierwsze pieśni
w języku polskim. Od wieku XV pojawia się w Polsce muzyka wielogłosowa (polifonia). Od tego też wieku znamy
kompozytorów, którzy pisali utwory ku czci Matki Bożej. Najdawniejsze polskie wizerunki Matki Bożej spotykamy już od wieku
XI (Ewangeliarz Emmeriański, Ewangeliarz Pułtuski i Sakramentarium Tynieckie; figury i płaskorzeźby w kościołach
romańskich). Największym i szczytowym arcydziełem rzeźby poświęconym Maryi jest ołtarz Wita Stwosza z lat 1477-1489,
wykonany dla głównego ołtarza kościoła Mariackiego w Krakowie, zatytułowany Zaśnięcie Matki Bożej. Jest to arcydzieło na
miarę światową, należące do unikalnych. W wielu polskich miastach istnieją kościoły zwane mariackimi - a więc poświęcone
w sposób szczególny Maryi.

4 maja – św. Florian, żołnierz i męczennik
Według żywotu z VIII w., Florian (właśc. Florian z Lauriacum) urodził się ok.
250 roku w Zeiselmauer (Dolna Austria). W młodym wieku został dowódcą wojsk
rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems (obecnie w północno-wschodniej
Austrii). Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz
z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy
wychłostano go i poddano torturom. Przywiedziono go do obozu rzymskiego w Lorch
koło Wiednia. Namiestnik prowincji, Akwilin, starał się groźbami i obietnicami zmusić
oficera rzymskiego do odstępstwa od wiary. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować,
potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi
i zatopiono go w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304 roku. Jego ciało odnalazła
Waleria i ze czcią je pochowała. Nad jego grobem wystawiono z czasem klasztor i kościół
benedyktynów, objęty potem przez kanoników laterańskich. Do dnia dzisiejszego
St. Florian jest ośrodkiem życia religijnego w Górnej Austrii. Św. Florian jest patronem
archidiecezji wiedeńskiej.
W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława
Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną część relikwii św. Floriana. W delegacji
odbierającej relikwie miał się znajdować także bł. Wincenty Kadłubek, późniejszy biskup
krakowski. Ku ich czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej Kleparz, okazałą świątynię.
Kiedy w 1528 r. pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd zaczęto
św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów.
Kraków jeszcze dzisiaj obchodzi pamiątkę św. Floriana jako święto. Florian jest patronem
Austrii i Bolonii oraz Chorzowa; ponadto hutników, strażaków i kominiarzy, a także garncarzy i piekarzy. W Warszawie pod
wezwaniem św. Floriana jest katedra warszawsko-praska.
W ikonografii św. Florian przedstawiany jest jako gaszący pożar oficer rzymski z naczyniem. Czasami jako książę.
Bywa, że w ręku trzyma chorągiew. Jego atrybutami są: kamień młyński u szyi, kolczuga, krzyż, czerwony i biały krzyż, miecz,
palma męczeńska, płonący dom, orzeł, tarcza, zbroja.

4 maja – św. Józef Maria Rubio Peralta, prezbiter
Józef Maria Rubio Peralta urodził się w 1864 r. w wiosce Dalías koło Almerii
(Hiszpania). Pochodził z chłopskiej rodziny. Był najstarszym z dwunaściorga dzieci Francisca
i Mercedes. Jego dziadek ze strony matki powiedział kiedyś o nim: "Ja umrę, lecz ten, kto
będzie żył, zobaczy, że to dziecko zostanie wielkim człowiekiem i wiele uczyni dla Boga".
Józef naukę początkowo pobierał w szkole w rodzinnej wiosce, a po lekcjach chętnie czytał
żywoty świętych. Gdy miał dziesięć lat, jego wujek kanonik zabrał go do szkoły średniej
w stolicy. Szybko jednak zorientowawszy się, że chłopiec ma powołanie do kapłaństwa,
przeniósł go do seminarium diecezjalnego w Almerii.
W 1879 r. Józef Maria przeniósł się do seminarium w Grenadzie. Studiował tam
filozofię, teologię i prawo kanoniczne. Kanonik Joaquin Torres zwrócił uwagę na zdolnego
studenta i wyjeżdżając do Madrytu w 1887 r. zabrał go ze sobą i zapisał do tamtejszego
seminarium diecezjalnego. Już 24 września tego samego roku Józef Maria otrzymał święcenia
kapłańskie.
W pierwszej parafii Chinchón, do której został posłany 1 listopada 1887 r. jako
wikariusz, w ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy zyskał sobie opinię świętego. Zawsze przed
świtem udawał się do kościoła na modlitwę. Chętnie też uczył katechizmu dzieci. Wszyscy
podziwiali jego surowy i pełen wyrzeczeń tryb życia; cechowało go miłosierdzie wobec
chorych i biednych, dzielił się z innymi tym, co posiadał.
W tym czasiew kontynuował studia w Toledo. W 1888 r. uzyskał licencjat z teologii, a w 1897 r. - z prawa
kanonicznego.
24 września 1889 r. mianowano go administratorem parafii Estremera w Madrycie. Został też profesorem łaciny,
filozofii i teologii pastoralnej w madryckim seminarium oraz notariuszem diecezjalnym. Jednocześnie przez trzynaście lat był
kapelanem bernardynek. Uchodził za znakomitego spowiednika. Jakby mało było mu tych wszystkich funkcji, uczył religii ubogie
dzieci w szkołach niedzielnych, opiekował się kloszardami, a także prowadził rekolekcje. Często spędzał noce na modlitwie.
Ci, którzy widzieli go odprawiającego Mszę św., mówili, że "sprawia wrażenie, jakby z kimś rozmawiał".

4 maja – św. Józef Maria Rubio Peralta, prezbiter
W tym czasie był kapłanem diecezjalnym, ale jak sam mówił - "jezuitą z zamiłowania". Dlatego 11 października
1906 r. wstąpił do nowicjatu jezuitów w Grenadzie. Pierwsze śluby zakonne złożył dwa lata później, a przez następny rok
przebywając w Grenadzie pogłębiał wykształcenie teologiczne. W tym czasie głosił misje ludowe i rekolekcje. Potem przeniósł się
do Sewilli, kierował tam wieloma grupami: Sodalicją Mariańską Młodzieży, Wynagradzającą Wspólnotą Żołnierzy, Apostolstwem
Modlitwy, Konferencjami św. Wincentego a Paulo, a także szkołą wieczorową dla robotników. Nie stronił też od posługi
w konfesjonale, a dla członków Nocnej Adoracji wygłaszał chętnie płomienne kazania. Zanim w Madrycie 2 lutego 1917 r. złożył
wieczyste śluby zakonne, przebywał jeszcze w Manresie w pobliżu Barcelony. Po ślubach wieczystych Madryt stał się jego
domem; Józef mieszkał przy calle de la Flor.
Dewiza ojca Rubio brzmiała: "Czynić to, czego Bóg pragnie, i pragnąć tego, co Bóg czyni", a sposób postępowania
z ludźmi charakteryzuje jego żartobliwe powiedzenie: "Więcej much złapać można dzięki kropli miodu niż za pomocą beczki
octu". Pewnie dlatego ludzie garnęli się do niego. Jego charakterystyczna postać w sutannie, z lekko pochyloną głową, była
wszystkim znana, tak jak i jego dobroć. Ponieważ żył zgodnie z tym, co głosił, a jego kazania były wolne od retoryki, wierni
chętnie go słuchali. Organizował i głosił liczne misje ludowe w małych miejscowościach wokół Madrytu. Spotkały go jednak
nieprzyjemności, gdy próbował założyć stowarzyszenie "uczniów św. Jana". Został wtedy poddany kontroli policyjnej, gdyż
zarzucano mu tworzenie nowego zgromadzenia zakonnego. Z tego powodu przełożeni jezuitów zabronili mu tej działalności.
Pogodził się z tą decyzją, mówiąc: "Nie pragnę niczego innego, jak tylko pełnić najświętszą wolę Bożą".
Józef Maria pełnił swą posługę duszpasterską w najuboższych dzielnicach Madrytu, w szczególności w La Ventilla, wśród
robotników. Zachęcał również do utworzenia "tajnej ligi" osób żyjących w świecie i dążących do doskonałości; propagował tym
samym formę konsekracji, która potem przerodziła się w instytuty świeckie. Wychował wielu chrześcijan, z których niektórzy
ponieśli potem śmierć męczeńską w czasie prześladowań religijnych w Hiszpanii.
Był charyzmatycznym kaznodzieją, znakomitym kierownikiem duchowym i spowiednikiem. Aby się u niego
wyspowiadać, czekano w wielogodzinnych kolejkach. Przy tym nikogo nie wyróżniał, traktował jednakowo arystokratów
i biedaków. Był mistykiem, miał dar prorokowania i bilokacji. Zdarzało się, że był o tej samej porze w konfesjonale i z wizytą
u chorego. Ponadto słyszał na odległość wołanie o pomoc, a nawet prośbę umierającej matki, by wyspowiadać jej niewierzącego
syna.

4 maja – św. Józef Maria Rubio Peralta, prezbiter
Pewnego dnia w okresie karnawału grupa dowcipnisiów wezwała go do domu publicznego, ażeby udzielił choremu
sakramentu ostatniego namaszczenia. Jeden z nich leżał w łóżku i udawał umierającego. Pozostali, rozbawieni, chcieli
sfotografować tę scenę. Oniemieli jednak ze zdziwienia, gdy po przyjściu o. Rubio okazało się, że "chory" naprawdę nie żyje.
Wydarzenie to wywarło tak wielkie wrażenie, że dwie osoby z owej grupy wkrótce wstąpiły do zakonu.
Józef Maria wiedział, czym są okresy Bożej oschłości i tymi słowami zachęcał do trwania przy Panu w tym trudnym czasie:
"Wystarczy samo milczenie. Chociażbyś odczuwał, że twoje serce jest nie wiem jak puste i oschłe, a nawet gdyby cię z tego
powodu ogarniały pokusy i niepokój się zakradał, niczego się nie lękaj i trwaj w swojej własnej adoracji, bo to wystarczy i trzeba
to uznać za wspaniały czyn w oczach Bożych".
Pod koniec kwietnia 1929 r. przełożeni, ze względu na osłabienie spowodowane nadmiarem pracy i chorobą,
przenieśli go do nowicjatu w Aranjuez, aby wypoczął. Po trzech dniach pobytu powiedział: "Panie, jeśli chcesz mnie zabrać teraz,
jestem gotowy". 2 maja 1929 r. pożegnał się z bliskimi, siedząc w fotelu, powiedział: "Teraz odchodzę" i zmarł na atak serca.
W całym Madrycie mówiono: "Umarł święty!" Tysiące osób wzięło udział w jego pogrzebie. Jego doczesne szczątki zostały
złożone na cmentarzu należącym do domu nowicjatu. W 1953 r. przeniesiono je do nowego Domu Profesów w Madrycie.
Beatyfikacji Józefa Marii Rubio dokonał św. Jan Paweł II 6 października 1985 r. w Rzymie, a kanonizował go 4 maja 2003 r.
w Madrycie.

5 maja – Bazylika metropolitalna w Przemyślu
Diecezja przemyska została utworzona przez Grzegorza IX w roku 1375. Jej
pierwszym pasterzem był biskup Iwan. Jego siedzibą mógł być Przemyśl, Krosno lub Rzeszów.
Początkowo diecezja podlegała bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Następcą biskupa Iwana
w Przemyślu został dominikanin Mikołaj, zwany Rusinem (Nicolaus Rutenus), przeor
dominikańskiego klasztoru w Sandomierzu, pochodzący zapewne z diecezji przemyskiej. Jego
nominacja na biskupa przemyskiego nastąpiła za życia papieża Klemensa VI (14 maja 1352).
25 marca 1992 r. św. Jan Paweł II dokonał reorganizacji administracji kościelnej
na ziemiach polskich. Bullą Totus Tuus Poloniae Populus ustanowił między innymi nową
metropolię przemyską. W jej skład weszły: archidiecezja przemyska oraz nowo utworzone
diecezje: rzeszowska i zamojsko-lubaczowska. Pierwszym metropolitą przemyskim został
mianowany ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk, który przez 27 lat kierował diecezją. Po jego
przejściu na emeryturę, Ojciec Święty powołał na stolicę przemyską księdza arcybiskupa Józefa
Michalika, dotychczasowego biskupa zielonogórsko-gorzowskiego, który jest w kolejności 68.
biskupem ordynariuszem przemyskim. W pasterzowaniu w archidiecezji wspomaga go biskup
pomocniczy Adam Szal.
Św. Jan Paweł II, podczas swojej pierwszej w dziejach archidiecezji przemyskiej wizyty w Rzeszowie i Przemyślu
(2 czerwca 1991 r.) nawiedził katedrę przemyską, a także wyniósł do chwały ołtarzy jednego z ordynariuszy tej diecezji - biskupa
Józefa Sebastiana Pelczara (1900-1924). 10 czerwca 1997 roku kanonizował w Krośnie patrona diecezji, św. Jana z Dukli,
a podczas pielgrzymki do Ojczyzny w roku 2002 w dniu 18 sierpnia na krakowskich Błoniach beatyfikował ks. Jana Balickiego.
W katedrze przemyskiej papież powiedział:
Z wielką miłością ogarniam sercem i spojrzeniem Przemyśl, prastary gród nad Sanem. Poprzez stulecia dziejów, które
tutaj się zapisały, polecam Bożej Opatrzności miasto, ziemię, diecezję, biskupów i lud Boży obu obrządków, lud,
spośród którego "został wzięty" kapłan i biskup, aby jako błogosławiony nadal mógł "wzrastać wśród ludu swego".

5 maja – Bazylika metropolitalna w Przemyślu
Niech tu, w tej diecezji, kształtuje się wzór współżycia i jedności
w pluralizmie. Niech tu rośnie chrześcijańska cywilizacja miłości. Niech
miłość, życzliwość i wzajemne zrozumienie okażą się silniejsze od wszelkich
sztucznych podziałów i przeciwności. Te trudne sprawy składamy Bogu za
wstawiennictwem błogosławionego Józefa Sebastiana, syna i pasterza tego
Kościoła, tej przemyskiej diecezji.
Obecna bazylika archikatedralna obrządku łacińskiego jest budowlą
trzynawową o wystroju barokowym zespolonym z gotyckim prezbiterium.
Rozpoczęcie budowy pierwszej katedry przypadło na lata zarządu diecezją przemyską
przez biskupa Mikołaja Błażejowskiego (1452-1474). Na skutek kłopotów
finansowych udało mu się ukończyć jedynie prezbiterium, po czym na wiele lat
budowa została wstrzymana. Prace wznowiono pod koniec XV wieku - w ich wyniku
wymurowano nawę główną, a całość budowli pokryto dachem. W czasie jednego
z licznych w owym czasie napadów Tatarów na miasto w 1495 roku wybuchł wielki
pożar, który zniszczył dopiero co ukończoną świątynię. Na początku XVI w. podjęto
prace remontowe. Wobec powtarzających się na początku XVI wieku zbrojnych
napadów na miasto, katedrze nadano charakter obronny. Ostatecznie wykończono
kościół w roku 1549. XVII wiek, ze względu na liczne wojny, nie sprzyjał pracom
przy rozbudowie miasta i jego kościołów. Dopiero przemyski ordynariusz Aleksander
Antoni Fredro (1724-1734) rozpoczął wielki remont świątyni katedralnej.
Po zawaleniu się jej sklepienia w 1732 r. ostateczną odbudowę ukończono w 1744 r.
Kościołowi przywrócono poprzednie wezwanie Najświętszej Maryi Panny,
Wszystkich Świętych i św. Jana Chrzciciela. Czas zaborów przyniósł kilkakrotne rekwizycje majątku katedry. Kolejne przebudowy
i remonty miały miejsce na przełomie XIX i XX w.

5 maja – bł. Maria Katarzyna Troiani, dziewica
Konstancja Troiani urodziła się w zamożnej rodzinie 19 stycznia 1813 r.
w Giuliano di Roma, we Włoszech. Była trzecim z czworga dzieci Tomasza i Teresy Troiani.
Gdy miała niecałe 6 lat, została sierotą i oddano ją na wychowanie do sierocińca przy
klasztorze klarysek w Ferentno.
W 1829 r. Konstancja została klaryską; przyjęła imię Maria Katarzyna i habit
zakonny z rąk św. Róży z Viterbo. Wiele lat zajmowała się sierotami, aż do 1854 r., gdy
dostała pozwolenie na wyjazd misyjny wraz z pięcioma siostrami do Egiptu.
W Kairze poświęciła się pracy z ubogimi i porzuconymi dziećmi, w Clot-Bey koło Kairu
objęła szkołę, a później małe kolegium, do którego uczęszczały ubogie dzieci Egipcjan
i Anglików. Gdy w 1865 r. macierzysty klasztor klarysek z Ferentino we Włoszech podjął
decyzję o definitywnej rezygnacji z kontynuowania misji w Egipcie, s. Maria Katarzyna
postanowiła zostać w Egipcie i założyć nowe zgromadzenie. Widziała bowiem liczne owoce
działalności oraz potrzebę posługi miejscowej wspólnocie chrześcijańskiej. Było bardzo
wiele trudności na drodze do realizacji tego zamierzenia. Nic jej jednak nie zrażało.
By doprowadzić do końca rozpoczęte dzieło, udała się do Rzymu prosić o pozwolenie
Stolicę Apostolską. 30 czerwca 1868 roku Kongregacja Rozkrzewiania Wiary wydała dekret
zatwierdzający Instytut Franciszkanek Misjonarek Egiptu. Siostra Maria Katarzyna została
pierwszą przełożoną generalną Sióstr Franciszkanek Niepokalanego Serca.
Działała aktywnie przeciw niewolnictwu. Po śmierci ks. Mikołaja Olivieriego, który wykupywał murzyńskie dzieci
sprzedawane w niewolę na rynku w Kairze, misjonarki kontynuowały jego dzieło. W ich klasztorze znalazło schronienie 748
afrykańskich dzieci uratowanych w ten sposób. Maria Katarzyna - nazywana "Białą Mamą" - zajmowała się również, wraz
z siostrami, wyszukiwaniem porzuconych na śmietnikach miast noworodków. Uratowały one w ten sposób życie ponad 1570
niemowlętom. Wszystkim uratowanym siostry starały się zapewnić szkołę, zawód, pracę, a przede wszystkim godną przyszłość.
W tamtych czasach Komunię św. można było przyjmować nie częściej niż trzy razy w tygodniu. Siostra Maria
Katarzyna miała specjalne pozwolenie na codzienne przyjmowanie Komunii św. Prowadziła bogate życie duchowe.

5 maja – bł. Maria Katarzyna Troiani, dziewica
Zmarła w Kairze 6 maja 1887 r. Na wiadomość o jej śmierci mówiono: "odeszła Święta". Początkowo pochowano ją
na tamtejszym cmentarzu katolickim. W 1922 r. jej ciało przeniesiono na cmentarz franciszkanów, a w 1949 r. do kaplicy
w kairskim klasztorze misjonarek egipskich w Clot-Bey; wreszcie w 1967 r. do kaplicy domu generalnego w Rzymie.
Beatyfikował ją 14 kwietnia 1985 r. papież św. Jan Paweł II.
Obecnie siostry Franciszkanki Misjonarki Niepokalanego Serca Maryi mają 14 klasztorów w Egipcie, 8 w Ziemi
Świętej, 7 w pozostałych krajach Bliskiego Wschodu, 29 wspólnot we Włoszech oraz kilkadziesiąt domów w różnych krajach
świata.

5 maja – św. Anioł, prezbiter i męczennik
Anioł urodził się w 1145 r. w żydowskiej rodzinie w Jerozolimie. Jego matka
przeszła na chrześcijaństwo i ochrzciła swoje dzieci - bliźniaków Anioła i Jana. Rodzice
wcześnie zmarli, a bracia po ukończeniu 18 lat wstąpili do klasztoru na Górze Karmel.
Mając 26 lat, Anioł przyjął święcenia kapłańskie. Wkrótce zaczął podróżować po Palestynie.
Stał się bardzo szybko sławny za sprawą cudownych uzdrowień, które miały miejsce za jego
wstawiennictwem. Właśnie rosnąca popularność sprawiła, że postanowił powrócić do
Karmelu. W 1218 r. został wysłany do Rzymu, by przedłożyć papieżowi Honoriuszowi III
nowe konstytucje zakonne. Chociaż krótko tam przebywał, dał się poznać jako znakomity
kaznodzieja i został wysłany na Sycylię do walki z herezją katarską.
Św. Anioł chciał nawrócić katarskiego rycerza Berengariusza, który żył w związku
kazirodczym. Jednak próby namówienia go do zmiany życia nie skończyły się dobrze.
Spowodowały tak wielką złość rycerza, że napadł on na karmelitę przed kościołem
świętych Filipa i Jakuba w Licata, zadając mu tak poważne rany, że św. Anioł zmarł cztery
dni później, wybaczając swojemu oprawcy.
Pochowano go w kościele, obok którego został zraniony, a grób karmelity
wkrótce zasłynął licznymi cudami. Jego kult zatwierdził w 1459 r. papież Pius II. W 1662
roku relikwie św. Anioła przeniesiono do nowo wybudowanego kościoła Matki Bożej
z Góry Karmel.
W Polsce relikwie św. Anioła przechowywane były w krakowskim kościele na
Skałce. Jego wizerunki znajdują się w pokarmelitańskim kościele Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu, w kościele
św. Teresy w Przemyślu i w pokarmelickich stallach w bydgoskiej katedrze.
Jest patronem miasta Licata. Jego wstawiennictwu przypisywano uratowanie Neapolu przed dżumą w 1656 roku.
W ikonografii przedstawiany jest w karmelitańskim habicie, z mieczem w głowie lub piersi. Jego atrybutami są:
miecz, palma, księga, trzy korony i lilia.

5 maja – św. Stanisław Kazimierczyk, prezbiter
Stanisław Sołtys urodził się 27 września 1433 r. w Kazimierzu, wówczas
miasteczku pod Krakowem. Jego ojciec, Maciej, był tkaczem, a zarazem rajcą miejskim.
Stanisław ukończył teologię na Akademii Krakowskiej. W 1456 r. wstąpił do klasztoru
Kanoników Regularnych Laterańskich przy kościele Bożego Ciała w Krakowie. Klasztor ów
został założony na specjalne życzenie świętej królowej Jadwigi. Po przyjęciu święceń
kapłańskich (prawdopodobnie ok. 1458 r., można też spotkać datę 1462/1463), przełożeni
zlecili mu pełnienie urzędu oficjalnego kaznodziei i spowiednika, a w klasztorze - funkcji
mistrza nowicjatu, lektora i zastępcy przełożonego. Powierzonym obowiązkom poświęcił się
bez reszty. Był przy tym wierny regule i przepisom zakonnym. "Dla wielu był
przewodnikiem na drogach życia duchowego" - powiedział o nim św. Jan Paweł II.
Prowadził intensywne życie kontemplacyjne, a zarazem jako znakomity kaznodzieja
skutecznie oddziaływał na swoich słuchaczy. Zbliżał ich do Pana Boga nie tylko słowami
prawdy, ale również przykładem życia i miłosierdziem wobec bliźnich. Bardzo troszczył się o
chorych i biednych, usługiwał im z miłością. Często oddawał część własnego pożywienia
potrzebującym. Wiele czasu spędzał na modlitwie, żywił gorące nabożeństwo do Męki Pana
Jezusa, czcił Matkę Najświętszą i uważał się za Jej "wybranego" syna. Szczególną
pobożnością otaczał swojego patrona, pielgrzymował do jego grobu w katedrze wawelskiej
raz w tygodniu.
W klasztorze przeżył 33 lata. Zmarł 3 maja 1489 r. w opinii świętości. Pochowano go pod posadzką kościoła
Bożego Ciała, zgodnie z jego pokorną prośbą, aby wszyscy go deptali. Już w rok po śmierci Stanisława sporządzono spis 176
nadzwyczajnych łask uzyskanych dzięki jego orędownictwu. Elewacja relikwii odbyła się w 1632 r. 18 kwietnia 1993 roku podczas
uroczystej Mszy świętej beatyfikacyjnej na placu św. Piotra w Rzymie św. Jan Paweł II dokonał potwierdzenia kultu księdza
Stanisława Kazimierczyka i zaliczył go do grona błogosławionych. Także w Rzymie 17 października 2010 r. papież Benedykt XVI
wpisał go do katalogu świętych.

6 maja – święci Apostołowie Filip i Jakub
Filip pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Był uczniem Jana
Chrzciciela. Powołany przez Jezusa, został jednym z dwunastu Jego uczniów:
Nazajutrz Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus
powiedział do niego: "Pójdź za Mną". Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta
Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: "Znaleźliśmy Tego,
o którym pisał Mojżesz w Prawie i prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu". Rzekł
do niego Natanael: "Czyż może być coś dobrego z Nazaretu?". Odpowiedział mu
Filip: "Chodź i zobacz" (J 1, 43-46).
Wzmianka, że Filip pochodził z miasta Andrzeja i Piotra, wskazuje, że
wszyscy trzej Apostołowie musieli się znać poprzednio, że znał go dobrze także św.
Jan Apostoł, który te szczegóły przekazał. O powołaniu Filipa na Apostoła
upewniają nas także katalogi, czyli trzy wykazy Apostołów, jakie nam pozostawiły
Ewangelie (Mt 10, 3; Mk 3, 18; Łk 6, 14), gdzie Filip jest zawsze wymieniany na
piątym miejscu.
Filip jest czynnym świadkiem cudownego nakarmienia rzeszy przez
Pana Jezusa:
Potem Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. (...) Kiedy Jezus
podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: "Skąd
kupimy chleba, aby oni się posilili?". A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział mu
Filip: "Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać" (J 6, 1. 5-7).
Filip musiał się cieszyć specjalnym zaufaniem Pana Jezusa, skoro poganie proszą go, aby im dopomógł w skontaktowaniu się
z Chrystusem:
A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon (Bogu) w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa,
pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: "Panie, chcemy ujrzeć Jezusa". Filip poszedł i powiedział Andrzejowi.
Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: "Nadeszła godzina, aby został uwielbiony
Syn Człowieczy" (J 12, 20-23).

6 maja – święci Apostołowie Filip i Jakub
W czasie ostatniej wieczerzy Filip prosi Pana Jezusa, aby pokazał Apostołom swojego niebieskiego Ojca:
Rzekł do Niego Filip: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy". Odpowiedział mu Jezus: "Filipie, tak długo jestem z wami,
a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czyż nie
wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec jest we Mnie?" (J 14, 8-10a).
Postawione przez Filipa pytanie dało Jezusowi okazję wytłumaczenia Apostołom najintymniejszego związku, jaki
w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej istnieje pomiędzy Ojcem i Synem.
Tyle informacji podaje Pismo święte. Za Klemensem Aleksandryjskim pierwszy historyk Kościoła, Euzebiusz,
podaje, że św. Filip był w związku małżeńskim i miał dzieci. On też przytacza informację Polikratosa, biskupa Efezu, o córkach
Filipa. Według tej relacji miał Apostoł zostawić trzy córki, które żyły bogobojnie w panieństwie. Euzebiusz pisze, że Filip miał
4 córki, które nazywa "prorokiniami", a które miały zażywać wielkiej czci w Kościele pierwotnym. Papiasz, biskup Hierapolis,
znał je osobiście. Wspomniane informacje o córkach św. Filipa Apostoła są wszakże tak fragmentaryczne, że niektórzy
współcześni hagiografowie są skłonni przypuszczać, że w tym wypadku tradycja pomieszała dwie osoby: św. Filipa Apostoła i św.
Filipa diakona z Dziejów Apostolskich (Dz 6, 1-6; 8, 4-40), który miał być żonaty i miał 4 córki.
Istnieją także dwa apokryfy: Dzieje Filipa i Ewangelia Filipa. Ze św. Filipem nie mają one żadnego związku, chociaż
podszywają się pod jego autorstwo oraz świadków naocznych jego męki. Powstały one dopiero w wieku IV. Piszą one
o wędrówkach apostolskich Filipa po krainie Partów i Helladzie oraz o różnych przygodach Apostoła, a wreszcie o jego
męczeńskiej śmierci w Hierapolis. Opierały się one również na tym, co podawała pierwotna tradycja chrześcijańska, zatem mogą
zawierać elementy prawdy. Ewangelia Filipa jest dziełem gnostyków, którzy pod imieniem Apostoła chcieli rozpowszechnić swoje
heretyckie błędy.
Filip miał apostołować również w Scytii - a więc w okolicach Donu i Dniepru. Byłby to więc pierwszy Apostoł
Słowian. Potem miał przenieść się do Frygii (Mała Azja) i w jej stolicy, Hierapolis, ponieść męczeńską śmierć za panowania
Domicjana (81-96) przez ukrzyżowanie, a potem ukamienowanie. Według świadectw greckich wraz ze św. Filipem miała być
pochowana w Hierapolis również jego siostra Marianna i dwie córki Apostoła.
Filip jest patronem Antwerpii oraz pilśniarzy i czapników.
W ikonografii św. Filip przedstawiany jest z krzyżem, z pastorałem, ze zwojem. Czasami trzyma w ręku kamienie znak męczeństwa. Towarzyszy mu anioł.

6 maja – święci Apostołowie Filip i Jakub
Jakub, zwany Młodszym lub Mniejszym (dla odróżnienia od drugiego Apostoła
Jakuba, zwanego także Starszym - przy czym starszeństwo oznacza tu kolejność włączenia do
grona Apostołów), był synem Kleofasa i Marii (Mk 15, 40), rodzonym bratem św. Judy Tadeusza,
krewnym Jezusa. W katalogach Apostołów jest wymieniany na jednym z ostatnich miejsc - co
oznacza, że przyłączył się do grona Apostołów najpóźniej. Pochodził z Nazaretu. Jego matka
miała na imię Maria (była spokrewniona ze św. Józefem), a jego ojcem był Alfeusz, zwany
również Kleofasem (Mk 3, 18; Łk 6, 15; Mt 10, 3; J 19, 25). Jakub był rodzonym bratem św. Judy
Tadeusza. Pisze o tym wyraźnie w swoim Liście i tym się chlubi: "Juda, sługa Jezusa Chrystusa,
brat zaś Jakuba" (Jud 1). Także Łukasz nazywa Judę "Jakubowym", czyli bratem Jakuba (Łk 6, 16;
Dz 1, 13). Jakub Młodszy i św. Juda mieli jeszcze jednego brata, Józefa. Pisze jasno o tym św.
Marek: "Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria
Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa" (Mk 15, 40). Tak więc braćmi byli dla siebie:
Jakub, Juda i Józef.
Po zmartwychwstaniu Jezusa Jakub wyróżniał się wśród Apostołów jako
przewodniczący gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie. Kiedy św. Piotr został cudownie uwolniony
przez anioła z więzienia, każe o tym oznajmić Jakubowi (Dz 12, 17). Na soborze apostolskim
św. Jakub zaraz po Piotrze zabrał głos i wpłynął na to, że św. Paweł mógł spokojnie pełnić swoją
misję wśród pogan i nie narzucać im przepisów prawa Mojżeszowego (Dz 15, 13-21). Gdy św.
Paweł po raz ostatni na Zielone Święta przybył do Jerozolimy (rok 57), św. Jakub przyjął go
życzliwie (Dz 21, 17-26) i wyraził radość z jego sukcesów. Dla jego wszakże bezpieczeństwa
proponuje św. Pawłowi, aby poddał się pewnym przepisom, które go obowiązywały jako Żyda.
O tym, jak wielkiej powagi zażywał św. Jakub wśród Apostołów, świadczą Listy św. Pawła.
Apostoł Narodów pisze w Liście do Koryntian, że Chrystus po swoim zmartwychwstaniu
pokazał się również Jakubowi (1 Kor 15, 7). W Liście do Galatów szczyci się św. Paweł, że widział
Jakuba, brata Pańskiego (Ga 1, 19). Miał jednak św. Jakub żal do św. Pawła, że od nawróconych
Żydów nie żądał zachowania obrzezania i innych nakazów prawa Mojżeszowego. Był bowiem
przekonany, że ono nadal obowiązuje Żydów (Ga 2, 1-6).

6 maja – święci Apostołowie Filip i Jakub
Także św. Paweł miał żal do św. Jakuba, że wpływał na św. Piotra, aby ten nadal przestrzegał prawa Mojżeszowego
(Ga 2, 11-14). Mimo tych różnic Paweł nie wahał się nazwać Jakuba filarem Kościoła (Ga 2, 9).
Jakub zostawił list do wiernych Kościoła narodowości żydowskiej. Napisał go w latach 45-49. List był pisany pięknym językiem
greckim, co wskazuje, że św. Jakub go dyktował, a pisał doskonały stylista. Na wstępie Listu Apostoł przedstawia się i podaje
tytuł, który go uprawnia do pisania, oraz podaje adresatów: "Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie
dwunastu pokoleniom w rozproszeniu" (Jk 1, 1-2). Na samym początku zachęca, aby wierni byli wobec pokus odważni. Pokusy
rodzą się w samym człowieku. Z kolei jakby polemizował ze św. Pawłem, który w podkreśleniu konieczności wiary w Chrystusa
mniej uwzględniał potrzebę dobrych uczynków. Jakub napomina, że wiara bez uczynków jest martwa (Jk 2, 26). Podkreśla
następnie, że wśród chrześcijan nie powinno się wyróżniać bogatych, a gardzić ubogimi, bo wszyscy są równi wobec Pana Boga.
W bardzo obrazowym stylu akcentuje złość, jaką może wyrządzić język ludzki. Apostoł kończy swój list różnymi przestrogami
i zachętą.
O śmierci św. Jakuba Apostoła pisze Józef Flawiusz, współczesny mu historyk żydowski:
Cesarz otrzymawszy wiadomość o śmierci Festusa, wysłał do Judei jako prokuratora Albinusa. Król (Agryppa II) natomiast
pozbawił godności arcykapłańskiej Józefa i następcą jego na tym urzędzie mianował Ananosa (Annasza) o tym samym, co ojciec,
imieniu. Młodszy Ananos... był z usposobienia człowiekiem hardym i niezwykle zuchwałym... Otóż Ananos... sądząc,
że nadarzyła się dogodna sposobność, ponieważ umarł Festus, a Albinus był jeszcze w drodze, zwołał Sanhedryn i stawił przed
sądem Jakuba, brata Jezusa, zwanego Chrystusem, oraz kilku innych. Oskarżył ich o naruszenie prawa i skazał na ukamienowanie
(Dawne dzieje Izraela, 20, 9, 1).
Panował wówczas cesarz Neron (54-68). Właśnie w Judei zmarł gubernator rzymski Porcjusz Festus (62). Tegoż
więc roku 62 został ukamienowany św. Jakub Młodszy. Hegezyp, który żył w czasach po Apostołach ok. roku 160, pisał
w swoich Pamiętnikach, że podczas kamienowania pewien folusznik (rzemieślnik produkujący tkaniny) doskoczył do Apostoła
i uderzył Jakuba w głowę pałką. Euzebiusz dodaje, że przedtem strącono Jakuba ze szczytu świątyni.
1 grudnia 351 r. na skutek objawienia, jakie miał mieć św. Epifaniusz, i poszukiwań zarządzonych przez św. Cyryla, patriarchę
Jerozolimy, relikwie św. Jakuba Apostoła miały zostać znalezione razem z relikwiami Zachariasza i Symeona. Na tym miejscu
wystawiono małą świątynię. Za czasów cesarza Justyna II (565-578) przeniesiono je do Konstantynopola, do kościoła
wystawionego ku jego czci.

6 maja – święci Apostołowie Filip i Jakub
Jakub już za życia doznawał wielkiej czci i to nie tylko wśród wyznawców Chrystusa, ale również wśród Żydów.
Józef Flawiusz przytacza, że arcykapłan Annasz został po zaledwie 3 miesiącach sprawowania funkcji arcykapłana deponowany
przez Heroda Agryppę właśnie za morderstwo, dokonane na Jakubie. I do Heroda, i do namiestnika doszły bowiem skargi,
że Annasz nadużył swoich praw. Hegezyp, Klemens Aleksandryjski i Euzebiusz potwierdzają, że Jakub cieszył się wśród Żydów
powagą ascety. Wśród apokryfów, czyli pism przypisywanych św. Jakubowi, chociaż autorem ich nie był, istnieje tak zwana
Ewangelia Jakuba, zwana także Protoewangelią Jakuba. Apokryf pochodzi z wieku II. Zna go już Klemens Aleksandryjski, św. Justyn
i Orygenes. Zawiera on wiele ciekawych szczegółów z życia Najświętszej Maryi Panny, które zapewne przekazała pierwotna
tradycja chrześcijańska. Apokryf ten jest cenny i bardzo ciekawy.
Św. Jakub jest patronem dekarzy.
W ikonografii św. Jakub przedstawiany jest w tunice i płaszczu, z mieczem oraz z księgą. Czasami jako biskup rytu
wschodniego. Jego atrybutami są także: halabarda, kamienie, korona w rękach, torba podróżna, zwój.

7 maja – bł. Gizela, ksieni
Gizela Bawarska urodziła się w 985 r. w okolicach Ratyzbony. Jej ojcem był Henryk
II, książę Bawarii, a matką - Gizela Burgundzka. Była siostrą cesarza, św. Henryka II.
W dzieciństwie była prawdopodobnie uczennicą św. Wolfganga z Ratyzbony, który wcześniej był
misjonarzem na terenie Węgier i miał namawiać Gizelę do wyjazdu na dwór w Ostrzychomiu, by
przypieczętować pokój między Niemcami i Węgrami. Miała zaledwie 10 lat, kiedy ówczesnym
zwyczajem została zaręczona ze św. Stefanem, późniejszym królem Węgier. Ślub odbył się nieco
później (w roku 1000 lub wcześniej, ponieważ od tego roku przysługiwał jej tytuł królowej
Węgier). Orędownikiem tego małżeństwa był podobno św. Wojciech, który ochrzcił (lub
bierzmował) św. Stefana. Z tego świętego małżeństwa było prawdopodobnie czworo dzieci,
z których dwoje zmarło zaraz po urodzeniu. Znamy imiona dwóch synów: Otto (zmarły przed
1010 r.) i św. Emeryk (1007-1031), który zmarł wcześnie na skutek rany odniesionej w czasie
polowania na dziki. Obaj z ojcem zostali kanonizowani.
Według świadectw kronik bł. Gizela była nie tylko kochaną małżonką św. Stefana,
ale także mądrą współrządzącą państwem, które dopiero dźwigało się z pogaństwa. Korzystając
z tego, że święty małżonek zajęty sprawami politycznymi dał jej wolną rękę w czynieniu dobra,
była szczodrą w rozdawaniu jałmużny i ofiar na cele kościelne. Ufundowała kilka klasztorów
i kościołów, przez co wielce się przysłużyła utrwaleniu chrześcijaństwa na ziemi węgierskiej. Jej
staraniom przypisuje się wystawienie katedry w Veszprem (gdzie obecnie znajduje się część jej relikwii). Uposażyła również wiele
kościołów w sprzęty i paramenty liturgiczne.
Po śmierci św. Stefana w 1038 r. Gizela musiała przejść cały szereg udręk i prześladowań ze strony pretendentów do
tronu, którzy chcieli przywrócić na Węgrzech pogaństwo. Przy pomocy brata, Henryka II, powróciła w 1045 r. do Niemiec, do
Niederburg w pobliżu Pasawy, gdzie wstąpiła do benedyktynek, by tam dopełnić lat swojego życia. Zmarła jako ksieni tegoż
opactwa w 75. roku życia w 1060 r. Zachował się do dziś jej oryginalny grobowiec z XI stulecia. Błogosławioną został ogłoszona
przez Pawła VI w 1975 r.
W ikonografii bł. Gizelę przedstawia się jako królową w koronie. Jej atrybutem jest model kościoła i różaniec.

7 maja – Najświętsza Maryja Panna, Matka Łaski
Bożej
W przygotowaniu.

8 maja – św. Stanisław, biskup i męczennik, główny
patron Polski
Najdawniejszym i pierwszym źródłem do żywotu św. Stanisława są roczniki, czyli
notatki według kolejności lat o najdawniejszych wydarzeniach, które za czasów arcybiskupa
Arona (+ 1059) zostały przywiezione do Krakowa i które kontynuowano, oraz Katalog Biskupów
Krakowskich. W obu tych dokumentach znajdują się daty rządów św. Stanisława i wiadomość
o translacji (przeniesieniu) jego ciała. O św. Stanisławie pisze pierwszy historyk polski, Anonim,
zwany potocznie Gallem (ok. 1112), i obszernie bł. Wincenty Kadłubek (+ 1223), który jako
biskup krakowski mógł mieć informacje bliższe o swoim poprzedniku. Pierwszy, właściwy
żywot św. Stanisława napisał dominikanin, Wincenty z Kielc, ok. 1240 roku. Żywot ten posłużył
jako podstawa do kanonizacji naszego męczennika.
Stanisław urodził się w Szczepanowie prawdopodobnie około 1030 r. Podawane
imiona rodziców: Wielisław i Małgorzata lub Bogna nie są pewne. Święty miał pochodzić
z rodu Turzynów, mieszkających we wsi Raba i Szczepanów koło Bochni w ziemi krakowskiej.
Wioska Szczepanów miała być własnością rodziny Stanisława i tam miał być gródek do niej
należący. Swoje pierwsze studia Stanisław odbył zapewne w domu rodzinnym, potem być może
w Tyńcu w klasztorze benedyktyńskim. Nie jest wykluczone, że dalsze studia odbywał
zwyczajem ówczesnym gdzieś za granicą. Wskazuje się najczęściej na słynną wówczas szkołę
katedralną w Leodium (Liege w Belgii) lub Paryż. Święcenia kapłańskie otrzymał ok. roku 1060. Biskup krakowski, Lambert Suła,
mianował Stanisława kanonikiem katedry. Na zlecenie biskupa Stanisław założył, jak się przypuszcza, Rocznik Krakowski, czyli
rodzaj kroniki katedralnej, w której notował ważniejsze wydarzenia z życia krakowskiej diecezji. Po śmierci Lamberta (1070)
Stanisław został wybrany jego następcą. Wybór był zależny zwyczajem ówczesnym od króla Bolesława Śmiałego. Zatwierdził go
papież Aleksander II. Konsekracja odbyła się jednak dopiero w roku 1072. Dwa lata przerwy wskazywałyby, że mogło chodzić
w tym wypadku o jakieś przetargi, których okoliczności bliżej nie znamy.
O samej działalności duszpasterskiej św. Stanisława wiemy niewiele. Dał się poznać jako pasterz gorliwy, ale i bezkompromisowy.
Pewnym jest, że w swojej rodzinnej wiosce wystawił kościół drewniany pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, który dotrwał do
XVIII wieku. Dla biskupstwa nabył wieś Piotrawin na prawym brzegu Wisły..

8 maja – św. Stanisław, biskup i męczennik, główny
patron Polski
Jest bardzo prawdopodobne, że wygrał przed sądem książęcym spór o tę wieś
ze spadkobiercami jej zmarłego właściciela. Opowieść o wskrzeszeniu Piotra
jest legendą.
Na pierwszym miejscu jednak największą zasługą Stanisława było
to, że dzięki poparciu króla Bolesława Śmiałego, który go protegował na stolicę
krakowską, udał się do papieża Grzegorza VII wyjednać wskrzeszenie
metropolii gnieźnieńskiej. W ten sposób raz na zawsze ustały automatycznie
pretensje metropolii magdeburskiej do zwierzchnictwa nad diecezjami polskimi.
Św. Grzegorz VII przysłał do Polski swoich legatów (25 IV 1075), którzy
orzekli prawomocność erekcji metropolii gnieźnieńskiej z roku 999/1000 oraz
jej praw. Prawdopodobnie ustanowili też oni na stolicy arcybiskupiej św.
Wojciecha nowego metropolitę, którego jednak imienia bliżej nie znamy.
W centrum zainteresowania kronikarzy znalazł się przede wszystkim fakt
zatargu Stanisława z królem Bolesławem Śmiałym, który zadecydował o chwale
pierwszego, a tragicznym końcu drugiego. Trzeba bowiem przyznać,
że Bolesław Śmiały, zwany również Szczodrym, należał do postaci wybitnych.
Popierał gorliwie reformy Grzegorza VII. Po zawierusze pogańskiej odbudował
wiele kościołów i klasztorów. Sprowadzał chętnie nowych duchownych do
kraju. Koronował się na króla i przywrócił Polsce suwerenną powagę.
Gall Anonim tak opisuje morderstwo Stanisława: "Jak zaś król Bolesław został z
Polski wyrzucony, długo byłoby opowiadać. Lecz to wolno powiedzieć, że nie
powinien pomazaniec na pomazańcu jakiegokolwiek grzechu cieleśnie mścić. Tym bowiem sobie wiele zaszkodził, że do grzechu
grzech dodał; że za bunt skazał biskupa na obcięcie członków. Ani więc biskupa-buntownika nie uniewinniamy, ani króla
mszczącego się tak szpetnie nie zalecamy". Z tekstu wynika, że Gall sympatyzuje z królem, a biskupowi krakowskiemu przypisuje
wyraźnie zdradę. Nie można się temu dziwić, skoro kronikarz żył z łaski książęcej. Pisał bowiem swoją historię na dworze
Bolesława Krzywoustego, bratanka Bolesława Śmiałego.

8 maja – św. Stanisław, biskup i męczennik, główny
patron Polski
Mamy jeszcze jedną kronikę, napisaną przez bł. Wincentego
Kadłubka, który był kolejnym biskupem krakowskim - a więc miał dostęp do
źródeł bezpośrednich, których my dziś nie posiadamy. Według jego relacji
sprawy miały przedstawiać się w sposób następujący: "Bolesław był prawie
zawsze w kraju nieobecny, gdyż nieustannie brał udział w zbrojnych
wyprawach. Historia to potwierdza faktycznie. I tak zaraz na początku
swoich rządów (1058) udaje się do Czech, gdzie ponosi klęskę. Z kolei dwa
razy wyrusza na Węgry, aby poprzeć króla Belę I przeciwko Niemcom (1060
i 1063). W roku 1069 wyruszył do Kijowa, aby tam poprzeć księcia Izasława,
swojego krewnego, w zatargu z jego braćmi. W latach 1070-1072 widzimy
znowu króla Bolesława w Czechach. Podobnie w latach 1075-1076. Po
śmierci Beli I w roku 1077 Bolesław wprowadza na tron węgierski jego brata,
św. Władysława. Wreszcie wyprawa druga do Kijowa (1077)
przypieczętowała wszystko". Wincenty Kadłubek pisze, że te wyprawy były
powodem, że w kraju szerzył się rozbój i wiarołomstwo żon, a przez to
rozbicie małżeństw i zamęt. Kiedy podczas ostatniej wyprawy na Ruś rycerze
błagali króla, aby powracał do kraju, ten w najlepsze całymi tygodniami się
bawił. Wtedy rycerze zaczęli go potajemnie opuszczać. Kiedy Bolesław
wrócił do kraju, zaczął się okrutnie na nich mścić. Fakt targnięcia się na św.
Stanisława w kościele, w czasie odprawiania Mszy świętej, świadczy najlepiej
o tym, jak nieopanowany był jego tyrański charakter. Wincenty Kadłubek
przytacza ponadto, że Bolesław nakazywał wiarołomnym żonom karmić piersiami swymi szczenięta.
Kiedy król szalał, aby opór złamać, Stanisław jako jedyny miał odwagę według kroniki Kadłubka upomnieć króla.
Kiedy zaś ten nic sobie z upomnienia nie czynił i dalej szalał, biskup rzucił na niego klątwę, czyli wyłączył króla ze społeczności
Kościoła, a przez to samo zwolnił od posłuszeństwa poddanych. To zapewne Gall nazywa buntem i zdradą. Ze strony Stanisława
był to akt niezwykłej odwagi pasterza, ujmującego się za swoją owczarnią, chociaż zdawał sobie sprawę z konsekwencji, jakie
mogą go za to spotkać.

8 maja – św. Stanisław, biskup i męczennik, główny
patron Polski
Autorytet Stanisława musiał być w Polsce ogromny, skoro według podania nawet najbliżsi stronnicy króla Bolesława
nie śmieli targnąć się na jego życie. Król miał to uczynić sam. 11 kwietnia 1079 roku Bolesław udał się na Skałkę i w czasie Mszy
świętej zarąbał biskupa uderzeniem w głowę. Potem kazał jego ciało poćwiartować. Ówczesnym zwyczajem bowiem ciało
skazańca niszczono. Duchowni ze czcią pochowali je w kościele św. Michała na Skałce. Fakt ten jest dowodem czci, jakiej wtedy
męczennik zażywał. Czaszka Stanisława posiada wszystkie zęby. To by świadczyło, że biskup zginął w pełni sił męskich. Mógł
mieć ok. 40 lat. Na czaszce widać ślady 7 uderzeń ostrego żelaza, co potwierdza rodzaj śmierci, przekazany przez tradycję.
Największe cięcie ma 45 mm długości i ok. 6 mm głębokości. Stanisław został uderzony z tyłu czaszki.
Na wiadomość o dokonanym w tak ohydny sposób mordzie na biskupie, przy ołtarzu, w czasie sprawowania Najświętszej Ofiary,
cały naród stanął przeciwko królowi. Opuszczony przez wszystkich musiał udać się na banicję. Bolesław Śmiały usiłował jeszcze
szukać dla siebie poparcia na Węgrzech u św. Władysława. Ten mu jednak odmówił. Zmarł tamże zapewne w 1081 roku. Istnieje
podanie, że dwa ostatnie lata król spędził na ostrej pokucie w klasztorze benedyktyńskim w Osjaku, gdzie też miał być
pochowany.
W 1088 roku dokonano przeniesienia relikwii św. Stanisława do katedry krakowskiej. Kadłubek przytacza legendę,
że ciała strzegły orły, wspomina też o cudownym zrośnięciu się porąbanych części ciała.
Pierwsze starania o kanonizację św. Stanisława podjął już św. Grzegorz VII. Sam jednak papież musiał wkrótce
opuścić Rzym i iść na dobrowolną banicję. Potem Polska została podzielona na dzielnice (1138). Tak więc chociaż kult
św. Stanisława istniał od dawna, to jego kanonizacją zajął się formalnie dopiero biskup krakowski Iwo Odrowąż w 1229 r. On to
polecił dominikaninowi Wincentemu z Kielc, aby napisał żywot Stanisława. Tego bowiem przede wszystkim żądał Rzym do
kanonizacji. Sam biskup, bawiąc w Rzymie, gdzie starał się o wznowienie metropolii krakowskiej, poczynił pierwsze starania
w sprawie kanonizacji Stanisława.
Nie mniej energicznie sprawą kanonizacji zajął się kolejny biskup krakowski, Prandota. Zaprowadzono wówczas
księgę cudów. W roku 1250 papież Innocenty IV wyznaczył do przeprowadzenia procesu specjalną komisję. Wynikiem jej pracy
był sporządzony protokół, z którym w roku 1251 zostali wysłani do Rzymu mistrz Jakub ze Skarszewa, doktor dekretów, i mistrz
Gerard, w towarzystwie franciszkanów i dominikanów. Wyniki komisji nie zadowoliły papieża.

8 maja – św. Stanisław, biskup i męczennik, główny
patron Polski
Wysłał do Polski franciszkanina, Jakuba z Velletri, aby ponownie zbadał księgę cudów i sprawdził, czy Świętemu cześć była
oddawana nieprzerwanie. Po dokonaniu rewizji procesu w roku 1253 wyruszyło do Rzymu nowe poselstwo, do którego
dołączono świadków cudów, zdziałanych za przyczyną św. Stanisława. Z nieznanych nam bliżej przyczyn stanowczy opór stawił
kardynał Rinaldo Conti, późniejszy papież Aleksander IV (1254-1261). Właśnie od procesu Stanisława wprowadzona została
praktyka "adwokata diabła" (łac. advocatus diaboli), którego zadaniem było wyciąganie na jaw wszystkich niejasności i zarzutów
przeciw kanonizacji.
Opór kardynała ostatecznie przełamano i dnia 8 września 1253 roku w kościele św. Franciszka z Asyżu papież
Innocenty IV dokonał kanonizacji. Na ręce dostojników Kościoła w Polsce papież wręczył bullę kanonizacyjną. Wracających
z Italii posłów Kraków powitał uroczystą procesją ze wszystkich kościołów. Na następny rok biskup Prandota wyznaczył
uroczystość podniesienia relikwii Stanisława i ogłoszenia jego kanonizacji w Polsce. Uroczystość odbyła się dnia 8 maja 1254
roku. Stąd liturgiczny obchód ku czci Stanisława w Polsce przypada właśnie na 8 maja (w Kościele powszechnym na 11 kwietnia dzień męczeńskiej śmierci).
Św. Stanisław jest głównym patronem Polski (obok NMP Królowej Polski i św. Wojciecha, biskupa i męczennika);
ponadto także archidiecezji gdańskiej, gnieźnieńskiej, krakowskiej, poznańskiej i warszawskiej oraz diecezji: lubelskiej, płockiej,
sandomierskiej i tarnowskiej. Św. Jan Paweł II nazwał go "patronem chrześcijańskiego ładu moralnego". W ciągu wieków
przywoływano legendę o zrośnięciu się rozsieczonego ciała św. Stanisława. Kult Świętego odegrał w XIII i XIV wieku ważną rolę
historyczną jako czynnik kształtowania się myśli o zjednoczeniu Polski. Wierzono, że w ten sam sposób - jak ciało św. Stanisława
- połączy się i zjednoczy podzielone wówczas na księstwa dzielnicowe Królestwo Polskie.
W ikonografii św. Stanisław przedstawiany jest w stroju pontyfikalnym z pastorałem. Jego atrybutami są: miecz,
palma męczeńska, u stóp wskrzeszony Piotrowin. Bywa ukazywany z orłem - godłem Polski.

9 maja – św. Katarzyna Mammolini, dziewica
Katarzyna Mammolini, zwana także Bolońską lub Katarzyną de Vigri, urodziła się
8 września 1413 r. w patrycjuszowskiej rodzinie Benwenuty Mammolini i Jana de'Vigri, profesora
uniwersytetu. Była wykształcona i utalentowana. W wieku 10 lat została damą dworu Margherity,
nieślubnej córki Mikołaja III d'Este, księcia Ferrary. Na dworze przebywała przez 4 lata. Nie
pociągało jej jednak życie dworskie. Czas tam spędzony wykorzystała na naukę łaciny
i przepisywania ksiąg oraz muzyki (grała na skrzypcach), tańca i malarstwa (tworzyła miniatury).
Znajomość kultury i sztuki przyda jej się bardzo w późniejszym życiu zakonnym.
Podobno odrzuciła propozycję małżeństwa. Mając 18 lat wstąpiła do wspólnoty zakonnej, która
wkrótce przeżyła podział - część mniszek wybrała regułę augustiańską, pozostałe - wśród których
była Katarzyna - skłaniały się do duchowości franciszkańskiej i reguły św. Klary. Przyzwyczajona
do wygód, jakie miała w domu, Katarzyna podjęła surowe życie, wykonując najniższe posługi.
Kiedy mieszkańcy jej rodzinnego miasta, Bolonii, ufundowali klasztor klarysek, przeniesiono ją do
niego z Ferrary. Została w nim przełożoną. Pozostawiła po sobie pisma ascetyczne (m.in. "Siedem
broni duchowych"), poezje i rysunki. Została obdarzona darem wizji; doznawała także silnych
pokus szatańskich. Przeżyła kryzys duchowy, była bliska rozpaczy. Pan pocieszył ją, dając jej
poznać swą realną obecność w Eucharystii. Katarzyna była tak zachwycona, że nie umiała tego przeżycia opisać słowami.
Przeżyła też wizję sądu ostatecznego. Przepowiedziała dokładnie datę swej śmierci. Zmarła wymawiając imię Jezus 9 marca 1463
r. w Bolonii.
Pochowana została na cmentarzu, ale przy grobie natychmiast zaczęły dziać się cuda. Wkrotce przeprowadzono
ekshumację i stwierdzono, że ciało jest nienaruszone i wydobywa się z niego piękny zapach. Powtórnie pochowano ją w kaplicy
przy kościele Bożego Ciała w Bolonii w pozycji siedzącej na tronie. W tej postaci relikwie przetrwały do dzisiaj. W Bolonii
co roku, w dniach 8-16 marca, obchodzona jest uroczyście oktawa ku czci św. Katarzyny.
Papież Klemens VIII w 1592 roku wpisał jej imię do Martyrologium Rzymskiego. Klemens XI beatyfikował ją
13 listopada 1703 roku i kanonizował 22 maja 1712. Bullę kanonizacyjną opublikował papież Benedykt XIII w 1724 roku.
Jest patronką Bolonii, artystów, malarzy. Wzywana w obronie przed pokusami.
W ikonografii przedstawiana jest w habicie klaryski, z bosymi stopami. Jej atrybutem jest: Dzieciątko Jezus, księga,
krzyż, lilia.

9 maja – św. Pachomiusz Starszy, pustelnik
Pachomiusz urodził się około 287 r. w Esneh (Górny Egipt) z rodziców
pogańskich. Kiedy miał 20 lat, został wzięty do wojska i musiał służyć w legionach
rzymskich w pobliżu Teb. Młodych rekrutów traktowano bardzo surowo, by ich w ten
sposób zaprawiać do trudów żołnierskich. Od ludności jednak miejscowej, katolickiej,
doznawali wiele życzliwości i pomocy. Donoszono im pożywienie, przynoszono bieliznę
i codzienne ubranie. Zdziwiony Pachomiusz dowiedział się, że dlatego nie chcą jego
dobrodzieje przyjąć zapłaty, gdyż czynią to w imię miłości do Pana Boga. Młody rekrut
powoli zaczął zapoznawać się z nauką Chrystusa. Modlił się też do Boga chrześcijan, by go
uwolnił od okrutnej służby. Po zwolnieniu z niej przyjął chrzest. Postanowił oddać się na
wyłączną służbę Bożą.
Wkrótce potem udał się na pustynię, gdzie podjął życie w surowej ascezie
u św. Polemona. Potem udał się do miejscowości Tabenna, gdzie prowadził życie samotne.
Z wolna zaczęli przyłączać się do niego uczniowie. Z czasem (w latach 320-325) powstał
duży klasztor. W następnych latach Pachomiusz założył jeszcze 8 podobnych zespołów
mniszych. Po pewnym czasie zarząd nad klasztorem powierzył swojemu uczniowi,
św. Teodorowi, a sam przeniósł się do Phboou, skąd rządził wszystkimi klasztoramieremami. W czasie prześladowania udzielił schronienia św. Atanazemu.
We wszystkich eremach Pachomiusza obowiązywały następujące zasady: prowadozno życie wspólne, wykonywano
prace ręczne, z której mnisi utrzymywali siebie oraz ubogich; każdy mieszkał w oddzielnym szałasie, a zbierano się wspólnie
jedynie na posiłek i pacierze. Do odprawiania Mszy świętej zapraszano okolicznych kapłanów. Pachomiusz był bowiem przeciwny
udzielaniu mnichom święceń kapłańskich, by nie wyróżniali się od reszty braci. Szczególny akcent kładł na cnoty ubóstwa
i posłuszeństwa.

9 maja – św. Pachomiusz Starszy, pustelnik
Zmarł 9 maja 347 r. Zostawił 9 założonych przez siebie eremów męskich i jeden żeński, w których łącznie było
kilka tysięcy mnichów. Po jego śmierci zarząd nad wszystkimi objął św. Teodor (+ ok. 368).
Dla nadania trwałości swemu dziełu, Pachomiusz zostawił regułę pisaną, którą w roku 402 św. Hieronim przełożył
na język łaciński. Koptyjski oryginał tej reguły zachował się jedynie we fragmentach. Można więc nazwać Pachomiusza pierwszym
z ascetów, który nie tylko zakładał osady mnichów, ale także napisał dla nich regułę. Jego ciała nie udało się odnaleźć, gdyż
w swojej pokorze zobowiązał następcę, by jego ciało zostało w ukryciu. W Kościele wschodnim doznaje wielkiej czci.
W Etiopii po dzień dzisiejszy pokazują drewniany krzyż, który według podania ma pochodzić od Pachomiusza.

10 maja – bł. Beatrycze d’Este, mniszka
Beatrycze urodziła się około 1200 r. w starym książęcym rodzie. Jej rodzicami
byli Azzo VI z rodziny d'Este i Zofia Eleanora, a dziadkiem Humbert III, książę sabaudzki.
Sama była ciotką innej błogosławionej o tym samym imieniu (Beatrycze d'Este II, 12301262). W wieku 6 lat została osierocona przez ojca. Przez całą młodość nie stroniła
od zabaw i uciech dworskich. Na wieść o planowanym małżeństwie uciekła z domu
i schroniła się w klasztorze benedyktynek w Salarola. Nieco później sama założyła klasztor
na górze Gemmola, gdzie przebywała jako skromna mniszka. Zmarła w 1226 r. Jej kult
zatwierdził papież Klemens XIII (1763).

10 maja – św. Antonin z Florencji, biskup
Antonin Pierozzi urodził się w 1389 roku we Florencji. Początkowo nie został
przyjęty do Zakonu Kaznodziejskiego. Umiał jednak modlitwą i zaufaniem wpłynąć na decyzję
przełożonych. Dano mu habit drogą przypadku, a później przyjęto do Zakonu. Na kapłana został
wyświęcony w 1413 r. Całym życiem dowiódł, że w delikatnym ciele może mieszkać wielki duch.
Pełnił obowiązki przeora w wielu domach zakonnych, między innymi w Santa Maria sopra
Minerva, gdzie kazał umieścić szczątki św. Katarzyny Sieneńskiej we wspaniałym sarkofagu,
w którym spoczywają do dziś. Przez kilka lat był wikariuszem generalnym klasztorów
o zaostrzonych obserwancjach, kontynuując i wdrażając reformę zakonną. Wybudował we
Florencji słynny klasztor św. Marka, który bł. Fra Angelico ozdobił swymi freskami. Zaprowadził
w nim doskonałą obserwancję zakonną, a piękny duch tego klasztoru wywierał szeroki wpływ na
otoczenie. Dbając o rozwój młodego pokolenia udostępnił bibliotekę św. Marka studentom.
Od tego czasu ta biblioteka uważana jest za pierwszą publiczną bibliotekę w Europie.
Jego wielka roztropność i łatwość rozwiązywania trudności życiowych sprawiły, że zwano go
Antoninem Doradcą. Papież Eugeniusz IV powołał go do godności arcybiskupa florenckiego, nie
mógł jednak zmusić go do przyjęcia arcybiskupstwa inaczej niż groźbą ciężkiej odpowiedzialności
sumienia. Antonin stał się wówczas wzorem odpowiedzialności biskupa. Bulla kanonizacyjna
stwierdza, że nie da się opisać, jak dalece był doskonały w roztropności, pobożności,
miłosierdziu, słodyczy i żarliwości kapłańskiej. Tak miłował życie klasztorne, że będąc biskupem zawsze zachowywał w kieszeni klucz od swej opuszczonej celi zakonnej na pamiątkę i w nadziei
powrotu.
Jest autorem wielu dzieł z zakresu prawa kanonicznego i teologii ascetycznej
i moralnej, z których najbardziej znana jest Summa di morale. Jest bardzo zasłużony dla Trzeciego
Zakonu Dominikańskiego, o który miał wielkie staranie, troszcząc się o powołania i jego rozwój.
Zmarł 2 maja 1459 roku, w wigilię uroczystości Wniebowstąpienia. Ponieważ papież Pius II pragnął osobiście przewodniczyć
egzekwiom, uroczystości pogrzebowe odroczono o osiem dni. W tym czasie ciało Świętego nie tylko zachowało świeżość, ale
wydzielało również piękny, intensywny zapach. Do dziś dnia spoczywa nienaruszone w dominikańskim kościele św. Marka we
Florencji. Na obrazach przedstawiany jest w szatach biskupich i z pastorałem. Kanonizował go papież Adrian VI w 1523 roku.

10 maja – św. Jan z Avili, prezbiter i doktor Kościoła
Jan urodził się 6 stycznia 1500 r. w Almodóvar del Campo, w hiszpańskiej
rodzinie szlacheckiej o korzeniach żydowskich. Już jako 14-latek podjął studia prawnicze na
uniwersytecie w Salamance, a potem studiował filozofię i teologię w seminarium w Alcalá. Po
śmierci rodziców rozdał majątek ubogim. Po wyświęceniu na kapłana, na obiad prymicyjny
zaprosił
do
stołu
dwunastu
żebraków
i
osobiście
im
usługiwał.
Pragnął wyjechać na misje do Ameryki, ale arcybiskup Sewilli zlecił mu wędrowne misje
ludowe. Przemierzał więc całą Andaluzję, katechizując dzieci i ucząc dorosłych modlitwy,
a nade wszystko spowiadał. Ponieważ nie przyjmował ofiar za intencje mszalne, wiódł bardzo
ubogi żywot. W 1531 r. oskarżono go o iluminizm - przeświadczenie, że prawdę można poznać
nie drogą rozumowania, lecz wyłącznie intuicyjnie, dzięki oświeceniu umysłu przez Boga.
Podejrzewany o głoszenie herezji, spędził dwa lata w więzieniu inkwizycji, ale ostatecznie
oczyszczono go z zarzutów i po licznych interwencjach został uwolniony. Udał się
wtedy do Granady, a potem powrócił do Andaluzji. Po 1540 r. poświęcił się dziełu tworzenia sieci kolegiów oraz szkół wyższych.
Założył m.in. uniwersytet w Baeza na południu Hiszpanii. Powołał także do istnienia stowarzyszenie życia wewnętrznego.
Do historii przeszedł nie tylko jako misjonarz ludowy, mistyk, wykładowca akademicki i autor dzieł o życiu duchowym, które
wysoko cenili m.in. św. Franciszek Salezy i św. Alfons Liguori. Był bowiem porywającym kaznodzieją, a głoszone przez niego
nauki doprowadziły do niejednego nawrócenia. Wystarczy przypomnieć św. Jana Bożego, który po wysłuchaniu w Granadzie jego
kazania tak gorliwie pokutował i okazywał żal za grzechy, że został uznany za szaleńca. Z kolei wicekról Katalonii tak bardzo był
poruszony kazaniem Jana wygłoszonym podczas pogrzebu królowej Izabeli Portugalskiej, że wstąpił do jezuitów - znamy go jako
św. Franciszka Borgiasza. Do grona duchowych podopiecznych Jana, z którymi prowadził korespondencję, należeli także święci:
Ludwik z Granady, Ignacy Loyola i Teresa z Ávila.
Zmarł 10 maja 1569 r. w Montilla koło Kordoby. Jego kult zaaprobował Klemens XIII, ogłaszając go sługą Bożym
w dniu 8 lutego 1759 r. Beatyfikował go Leon XIII 4 kwietnia 1894 r. W dniu 31 maja 1970 roku kanonizował go papież Paweł
VI, który uważał, iż powinien być on wzorem do naśladowania dla wszystkich współczesnych księży, cierpiących na kryzys
tożsamości.
7 października 2012 r. papież Benedykt XVI ogłosił św. Jana z Avili doktorem Kościoła powszechnego,
wraz ze św. Hildegardą z Bingen.

11 maja – św. Ignacy z Laconi, zakonnik
Wincenty Peis urodził się 17 grudnia 1701 r. w Laconi na Sardynii w ubogiej,
wiejskiej rodzinie. Miał ośmiu braci. Na cześć św. Franciszka z Asyżu rodzice nazywali go
często Franciszkiem. Był pasterzem bydła.
W wieku 18 lat poważnie zachorował. Ślubował wtedy, że jeśli wyzdrowieje wstąpi do kapucynów. Tak też się stało; w 1721 r. wstąpił do tego zakonu, przyjmując imię
Ignacy. Przez 40 lat służył jako kwestarz w Cagliari. Zajmował się także tkaniem materiału,
z którego wykonywane były habity dla jego współbraci. Był przyjacielem rybaków; uzbieraną
jałmużną chętnie dzielił się z ubogimi. Odznaczał się pokorą i miłością do wszystkich. Bóg
udzielił mu daru czytania w ludzkich sercach i czynienia cudów.
Na dwa lata przed śmiercią stracił wzrok. Okres ten spędził na ustawicznej
modlitwie. Zmarł 11 maja 1781 roku. Papież Pius XII beatyfikował go w roku 1940,
a 21 października 1951 r. - kanonizował. Ciało św. Ignacego w nienaruszonym stanie
spoczywa w szklanej trumnie, znajdującej się w kaplicy sanktuarium, wzniesionego
w Cagliari ku jego czci.

11 maja – św. Mamert, biskup
Niewiele wiemy o młodości Mamerta z Vienne. Nie znamy daty jego
urodzenia; wiadomo tylko, że był bratem poety Klaudiana Mamerta (również
prezbitera). Od roku 462 (lub 461) był biskupem miasta Vienne (okolice Grenoble
we Francji). Został konsekrowany w 463, w mieście Die (Dea).
Zasłynął jako mąż modlitwy, którą zanosił za wiernych swej diecezji, dotkniętych
takimi nieszczęściami, jak trzęsienie ziemi, pożar, nieurodzaje. Z myślą
o uproszenie urodzajów zainicjował tzw. dni krzyżowe. Podczas nich przez trzy dni
(przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego) zanoszono błagalne modły
połączone z procesjami. Zwyczaj ten przetrwał do naszych czasów - procesje
wyruszają na pola, a nabożeństwa odbywają się przy krzyżach przydrożnych. Zmarł
w 477 r. Jest patronem mamek, juhasów i straży pożarnej oraz orędownikiem
w czasie suszy, gorączki i w chorobach piersi.
W niektórych krajach zalicza się go do tak zwanych "zimnych
świętych". W Polsce mianem tym określa się świętych Pankracego, Bonifacego
i Serwacego, których zwie się także "zimnymi ogrodnikami", oraz świętą Zofię. W północnych Niemczech, Szwajcarii i Holandii
do tej osobliwej grupy świętych zalicza się także Mamerta. Choć to przesąd, wielu rolników pilnuje, by nie rozpoczynać zasiewów
przed 16 maja.

11 maja – święci Odon, Majol, Odylon
i Hugon oraz bł. Piotr, opaci kluniaccy
Opactwo w Cluny zostało założone 11 września 910 r. przez księcia Akwitanii
Wilhelma Pobożnego. Mianował on pierwszego opata, ale nadał opactwu przywilej nominacji
kolejnych przełożonych. Dzięki temu Cluny było wolne od wpływu władzy świeckiej,
podporządkowano je bezpośrednio władzy papieża.
Pierwszym mianowanym przez zakonników opatem (a więc drugim
chronologicznie) został w 927 r. Odon. Urodził się on ok. 878 r. w Maine we Francji jako syn
rycerza Abbona. Wychowywał się na książęcym dworze Wilhelma Akwitańskiego. W wieku
19 lat został kanonikiem w kościele św. Marcina w Tours. Został wysłany na studia teologiczne
i muzyczne do Paryża; odbył je pod duchowym kierownictwem św. Remigiusza z Auxerre.
Po powrocie do domu spędził rok w pustelni na modlitwie, postach i umartwieniu. Kilka lat
później wstąpił do benedyktynów w Baume. Tamtejszy opat, św. Bernon, dostrzegł w Odonie
niepospolite zalety, które predysponowały go do odegrania znacznej roli w dziele reformy
klasztornej. Dlatego też w roku 924 naznaczył go na swojego następcę jako opata sprawującego
zwierzchność nad klasztorami w Baume i Cluny. Odon zdołał jednak objąć rządy opackie jedynie
w Cluny, które odłączyło się ostatecznie od Baume. Dzięki niemu Cluny otrzymało
potwierdzenie niezależności i zyskało znaczenie w ówczesnej Europie. Już w roku 937
siedemnaście klasztorów w Burgundii, Akwitanii, północnej Francji i Italii przystąpiło do
reformy na wzór kluniackiej. Nie utworzyły one jeszcze formalnej kongregacji klasztorów, ale
grunt do prawnego usankcjonowania międzyklasztornej więzi był przygotowany. Odon założył
na Awentynie klasztor Matki Bożej, a także wprowadził reformy kluniackie do klasztorów na
Monte Cassino i w Subiaco. Zmarł w Tours 18 listopada 942 r. Tam też został pochowany; jego
relikwie spalili hugenoci w XVI w. Pozostawił po sobie sporą spuściznę literacką.
Najcenniejszymi wśród niej są jego Collationes (eseje o moralności), długi poemat w heksametrach
Occupatio, Vita sancti Geraldi Aurelianensis comitis (żywot św. Gerarda z Aurillac) oraz nieco utworów o charakterze liturgicznym
(antyfony, hymny itp.).

11 maja – święci Odon, Majol, Odylon
i Hugon oraz bł. Piotr, opaci kluniaccy
Następcą Odona został Aymard, który sprawował rządy od 942 r.
do 954 r. Po nim opatem Cluny został św. Majol. Urodził się on między 906
a 915 r. w Valensole lub w Awinionie, w rodzinie bardzo zamożnej. Przez św.
Bernona został mianowany kanonikiem katedralnym. Podjął studia w Lyonie. Po
powrocie zaczął nauczać w szkole biskupiej. Gdy mieszkańcy Besançon zażądali,
aby zasiadł na tamtejszej stolicy arcybiskupiej, odmówił i schronił się w Cluny.
W latach 942-948 był tam bibliotekarzem i apokryzjariuszem, potem został
koadiutorem opata Aymarda. Gdy ten ostatni w roku 954 zmarł, zajął jego
miejsce. Majol roztropnie rządził opactwem, był też doradcą papieży, cesarzy
i innych możnych tego świata. Reformę zawdzięcza mu wiele klasztorów we
Francji, Niemczech i Italii. W roku 972 uczestniczył w zaślubinach Ottona II
z Teofano. Gdy wracał, Saraceni porwali go na zboczach Wielkiego
św. Bernarda, ale po kilku tygodniach wypuścili w zamian za duży okup. Kiedy
w roku 974 zamordowano papieża Benedykta VI, cesarz chciał go osadzić na
stolicy św. Piotra. Majol jednak propozycji nie przyjął. W 959 r. przedsięwziął
budowę nowego kościoła przy opactwie. Konsekrowano go w roku 981.
W dwanaście lat później, czując ubytek sił, wybrał na swego następcę Odylona.
Odpowiadając na nalegania Hugona Kapeta, udał się do Saint-Denis, aby
zreformować tamtejsze opactwo. Zmarł w drodze, w Sauvigny, w dniu 11 maja
994 r. Jego życiorysy komponowali Syrus, Odylon i Nagold. Kult Majola był
przez stulecia jednym z najbardziej popularnych we Francji.

11 maja – święci Odon, Majol, Odylon
i Hugon oraz bł. Piotr, opaci kluniaccy
Odylon urodził się w roku 962 w Mercoeur.
Początkowo był kanonikiem w Brioude, ale ok. 990 r. opat Majol
pociągnął go do życia benedyktyńskiego. Odylon został jego
koadiutorem, a od roku 994 - następcą. Okazał się surowym dla
siebie samego, ale pełnym dobroci dla drugich. W roku 997
wyprawił się do Paryża i Rzymu. Zetknął się wtedy z panującymi
i papieżami. Dwa lata później spotkał się z cesarzową Adelajdą.
Potem zaopatrzył ją na śmierć i zredagował jej żywot. W czasie
wielkiego głodu w roku 1006 nie wahał się przetopić świętych
naczyń oraz złotej korony ofiarowanej opactwu przez św.
Henryka, aby zaradzić potrzebom ludu. Cluny przeżywało okres
świetności i cieszyło się poparciem Henryka II, Roberta
Pobożnego, Benedykta VIII i Jana XIX. Opat zadbał wówczas
o odbudowę i modyfikację klasztornych obiektów, do mnichów
wygłaszał liczne konferencje, ułożył żywot swego poprzednika i hymny ku jego czci. Kazał modlić się za dusze zmarłych
zwłaszcza w dniu 2 listopada; zwyczaj ten, jako Dzień Zaduszny, z czasem przyjął się w całym Kościele zachodnim. Przyczynił się
też razem z Ryszardem z Saint-Vanne do ustanowienia treuga Dei: zawieszenia broni i ustania wszelkiej wrogości od wieczora
w środę do poranka w poniedziałek. W roku 1047 jeszcze raz wizytował podległe mu klasztory i udał się do Rzymu. Zmarł
1 stycznia 1049 r. w Souvigny. W roku 1063 Piotr Damiani jako legat papieski konsekrował tam kościół, dokonał podniesienia
relikwii Odylona i przygotował nową redakcję jego żywota.

11 maja – święci Odon, Majol, Odylon
i Hugon oraz bł. Piotr, opaci kluniaccy
Kolejnym opatem został Hugon. Urodził się w roku 1024 w Burgundii. Ojciec
pragnął, by został rycerzem; Hugon jednak schronił się w opactwie w Cluny.
W 1044 r. wyświęcony został na kapłana, a wkrótce potem mianowano go przeorem. Pięć lat
później zmarł jego mistrz - opat Odylon. Hugon, który w tym czasie przebywał na sejmie
w Wormacji, objął po nim rządy w Cluny, które sprawować miał przez sześćdziesiąt lat.
W tym czasie odegrał doniosłą rolę w usunięciu grożącego sporu przy wyborze Leona IX.
Dziewięciu kolejnym papieżom służył cennymi radami i szeroko zakrojoną współpracą. Na
Węgrzech wiódł negocjacje pokojowe między królem Andrzejem I a cesarzem Henrykiem
IV; u boku legatów papieskich brał czynny udział w licznych synodach; towarzyszył samym
papieżom w ich podróżach po Francji. Skłonił Bernarda, opata w St. Victor, do spisania
zwyczajów (Consuetudines) kluniackich, a następnie zorganizował zależne od Cluny fundacje
benedyktyńskie w jedną kongregację i ustanowił dla niej kapitułę generalną. W tym celu
odbył wiele podróży do Niemiec, Hiszpanii, Węgier i Italii. Hugon wybudował w Cluny
olbrzymią pięcionawową bazylikę: w roku 1095 Urban II poświęcił w niej główny ołtarz.
Hugon I - bo tak go w Cluny nazywano - zmarł 28 lub 29 kwietnia 1109 r.

11 maja – święci Odon, Majol, Odylon
i Hugon oraz bł. Piotr, opaci kluniaccy
Ostatnim ze wspominanych dziś w zakonach benedyktyńskich opatów
kluniackich był Piotr zwany Czcigodnym. Urodził się około 1094 r. w Owernii.
Rodzice powierzyli go jako oblata przeoratowi benedyktynów w Sauxillanges. W 1109 r.
złożył profesję zakonną. Był potem przeorem w Vézelay i w Domne. W sierpniu 1122 r.
obrano go opatem w Cluny. Był nim do swej śmierci, która nastąpiła 25 grudnia 1156 r.
W czasie swych długoletnich rządów śledził pilnie rozwój zakonu, w czym pomagały mu
podróże do Anglii, Italii i Niemiec. Jego poglądy na monastycyzm stały się okazją do
polemiki ze św. Bernardem z Clairvaux. Był mężem modlitwy i wielkiego serca.
Pozostawił po sobie kilka dziełek apologetycznych: Tractatus adversus Petrobrusianos
haereticos, Summula quaedam brevis contra haereses et sectam diabolicae fraudis Saracenorum oraz
Tractatus adversus Iudaeoreum inveteratam duritiem. W De miraculis pozostawił interesujące
świadectwo średniowiecznego pojmowania świętości. Kazał przetłumaczyć na łacinę
Koran. Z dziełka, napisanego na temat Księgi islamu, zachowały się tylko dwa rozdziały.
Ułożył też kilka hymnów liturgicznych i innych utworów poetyckich. Dysponujemy także
jego obfitą korespondencją. Jego żywot wkrótce po 1156 r. napisał Rudolf, mnich
z Cluny. U benedyktynów wspomina się go razem z innymi świętymi opatami tego ośrodka w dniu 11 maja.

12 maja – bł. Juta z Bielczyn
Juta z Bielczyn, zwana też Jutą z Chełmży lub Juttą von Sangerhausen, urodziła
się ok. 1220 r. w Turyngii. Pochodziła z bogatego rodu książąt brunszwickich. Jej rodzina
była bardzo religijna, a wartości, jakim w niej hołdowano, sprawiły, że Juta stała się wrażliwa
na cierpienie i krzywdę ludzką. Wzorowała się na św. Elżbiecie, którą podziwiała.
Zastanawiając się nad swoją drogą życiową, wybrała się do grobu tej Świętej, by rozeznać
swoje powołanie. Według podań poczuła wtedy, że ma założyć rodzinę.
Wkrótce poślubiła rycerza pochodzącego z Sangerhausen. Niestety jej małżeństwo nie
trwało długo, bo mąż zmarł wkrótce w czasie pielgrzymki (lub wyprawy krzyżowej) do
Ziemi Świętej. Zaledwie dwudziestoletnia Juta musiała sama zająć się wychowaniem dzieci.
Starała się im wpoić zasady, jakimi sama żyła. Gdy dzieci podrosły, oddała je, jak pisali
biografowie, "na służbę Bożą", czyli prawdopodobnie pod opiekę sióstr zakonnych. Potem
rozdała swój majątek ubogim i rozpoczęła żebraczą wędrówkę. Odwiedzała sanktuaria,
kościoły i klasztory. Wzorem św. Elżbiety pielęgnowała chorych, zwłaszcza trędowatych, gdy
mogła - wspomagała jałmużną potrzebujących. Związała się z beginkami i należała do kręgu
osób skupionych wokół Mechtyldy z Magdeburga. Jej postawa była dla jednych powodem
szyderstw, a dla innych kultu.
W 1256 r. krewny zmarłego męża Juty, Anno von Sangerhausen, został wybrany wielkim mistrzem Krzyżaków.
Prawdopodobnie na jego zaproszenie Juta przybyła do ziemi chełmińskiej, aby modlitwą i pełnym pokuty życiem wspierać zakon
w dziele nawracania pogańskich Prus, Litwy i Jaćwieży. Pozostawała pod opieką pierwszego biskupa chełmińskiego, dominikanina
Henryka, i za jego zgodą zamieszkała w opuszczonej chacie rybackiej w Bielczynie, z której zrobiła pustelnię odwiedzaną chętnie
przez ludzi poszukujących rady i duchowego wsparcia. Wiodła życie pełne ascezy, a jednocześnie wraz
z innymi beginkami opiekowała się niewielkim szpitalem św. Jerzego na przedmieściach Chełmży. Jej spowiednikiem był Jan
z Łobdowa. Codziennie udawała się na Mszę św. do katedry w Chełmży. Legenda mówi, że miała dar chodzenia po jeziorze, co
pozwalało jej szybciej dotrzeć do kościoła.
Zmarła 12 maja 1260 r. w Bielczynach k. Chełmży w opinii świętości. Po jej śmierci nastąpił szereg cudów,
o których duchowieństwo chełmińskie zebrało zeznania od świadków. W rezultacie już około 1275 r. Juta została ogłoszona
błogosławioną.

12 maja – bł. Juta z Bielczyn
W XVII w. na życzenie króla Zygmunta III powstał życiorys Juty napisany przez jezuitę - ks. Fryderyka Szembeka.
Biskup Jan Lipski dekretem z 15 kwietnia 1637 r. polecił wybudować kaplicę ku jej czci na miejscu dawnej pustelni i ustanowił ją,
wraz z bł. Dorotą z Mątowów, patronką Prus Królewskich. Ożywienie kultu bł. Juty nastąpiło za czasów biskupa Andrzeja
Załuskiego (1739-1746). Ufundował on wtedy w kościele katedralnym w Chełmży marmurowy ołtarz ku jej czci. Chociaż
w okresie rozbiorów kult Juty zanikł, to powrócił w okresie II Rzeczpospolitej. Bł. Juta została wtedy patronką miasta Chełmży.
20 maja 1984 r. biskup chełmiński Marian Przykucki ogłosił ją patronką dzieł Miłosierdzia Bożego diecezji chełmińskiej oraz
wyznaczył odpust ku jej czci na trzecią niedzielę maja. W tym samym dniu dokonał poświęcenia nowej kaplicy w Bielczynach,
której prezbiterium stanowi dawna kaplica z 1937 roku. Bł. Juta patronuje też grudziądzkiemu Centrum "Caritas". Jej ciało
spoczywa w katedrze Świętej Trójcy w Chełmży.
W ikonografii bł. Juta przedstawiana jest w prostej sukni, przypominającej zakonny habit, we wdowim welonie na

głowie.

12 maja – św. Leopold Mandić z Hercegnovi,
prezbiter
Bogdan Mandić urodził się 12 maja 1866 r. w Herceg Novi (Castelnuovo)
w Dalmacji (obecnie Czarnogóra nieopodal granicy z Chorwacją). Był ostatnim
z dwanaściorga dzieci w ubogiej chorwackiej rodzinie Piotra i Karoliny z domu Zarević.
Wychował się w dużej biedzie materialnej, ale w atmosferze głębokiej miłości
i pobożności. W 1884 roku wstąpił do kapucynów, przyjmując imię Leopold. Cztery lata
później złożył śluby wieczyste. 20 września 1890 roku w Wenecji został wyświęcony na
kapłana.
Był bardzo niewielkiego wzrostu - liczył zaledwie 135 centymetrów, utykał.
Mówił na tyle niewyraźnie, że przełożeni odsuwali go od głoszenia kazań. Leopold
pragnął wrócić do swojej ojczyzny, aby tam propagować jedność między chrześcijanami
różnych Kościołów oraz prowadzić dialog z muzułmanami i żydami. Przełożeni powierzyli
mu jednak inne zadanie. Uznali, że jego "terenem misyjnym" będzie konfesjonał.
Przebywając w ciasnej celi zakonnej, Leopold był po kilkanaście godzin dziennie do
dyspozycji wiernych. Służył wszystkim, którzy prosili o pojednanie z Bogiem. Nie tylko
udzielał rad i służył jako spowiednik, ale za penitentów ofiarował także swoje
cierpienia. Posiadał charyzmat czytania w sumieniach tych, którzy przychodzili do niego po radę i pojednanie z Bogiem.
W 1906 r. został skierowany do pracy w klasztorze Świętego Krzyża w Padwie. W trakcie I wojny światowej trafił do
więzienia, bo nie chciał się wyrzec chorwackiego obywatelstwa. Zakładał sierocińce, opiekował się ubogimi. Przez całe życie
zmagał się ze słabościami i chorobami. Zmarł w wieku 76 lat 30 lipca 1942 r. w Padwie z powodu choroby nowotworowej.

12 maja – św. Leopold Mandić z Hercegnovi,
prezbiter
Jego beatyfikacja nastąpiła 2 maja 1976 r. i dokonał jej papież Paweł VI; św. Jan
Paweł II rozciągnął jego kult na cały Kościół i wpisał go do katalogu świętych w siedem lat
później, w piątą rocznicę inauguracji swego pontyfikatu - 16 października 1983 r. Nazwał go
"Apostołem sakramentu pojednania", ustanawiając go orędownikiem zarówno penitentów, jak
i spowiedników. Obecnie jego wspomnienie przypada w rocznicę jego narodzin dla ziemi
(12 maja).

12 maja – św. Pankracy, męczennik
Zachowało się niewiele wiadomości o św. Pankracym, ale dobrze
udokumentowany jest jego wczesny kult. W opisach męczeństwa można spotkać informację,
że jako sierota miał przybyć ze swoim wujem Dionizym z Frygii do Rzymu, gdzie obaj
przyjęli chrzest z rąk papieża św. Marcelina. W innym życiorysie czytamy, że urodził się
w 286 (lub 290) roku we frygijskiej Synnadzie, w znakomitej rodzinie. Matka, Cyriada,
zmarła zaraz po wydaniu syna na świat. Ojciec, Kleoniusz, przez wiele lat był poważany
przez cesarza Dioklecjana. Kiedy jednak przyjął chrześcijaństwo, zginął śmiercią męczeńską
- Pankracy miał wówczas 8 lat. Wszystkie hagiografie zgadzają się, że Pankracy z wujem
zamieszkał w Rzymie (prawdopodobnie na wzgórzu Cellius).
Korzystając z majątku pozostawionego mu przez ojca, Pankracy zaangażował
się w pomoc prześladowanym chrześcijanom. Wkrótce sam został wydany. Kiedy odmówił
oddania czci bożkom, poniósł śmierć na arenie przez ścięcie mieczem w 304 r. - miał wtedy
prawdopodobnie zaledwie 14 lat. Umierając, miał głośno wołać imię Jezus. Jego ciało
rzucono psom na pożarcie, ale rzymianka Ottavilla ukryła jego szczątki, a następnie ze czcią
pochowała. Nad jego grobem papież Symmach (+ 514) wybudował bazylikę (w bazylice św.
Pankracego za Murami znajduje się relikwiarz głowy Świętego). Kult św. Pankracego szybko
dotarł do Anglii i Hiszpanii. Jego relikwie miały znajdować się także w katedrze wawelskiej.
Św. Pankracy uważany jest za stróża przysiąg i mściciela krzywoprzysięstwa. Patron dzieci
(zwłaszcza przystępujących do I Komunii św.), opiekun rycerstwa, przyzywany podczas
wiosennych przymrozków.
W ikonografii św. Pankracy przedstawiany jest jako młodzieniec w bogatej tunice z płaszczem. Czasami jako
żołnierz Chrystusa. Jego atrybutami są: miecz, palma męczeńska, serce, włócznia.

12 maja – święci Nereusz i Achilles, męczennicy
Według św. Damazego, papieża, Nereusz i Achilles byli żołnierzami rzymskimi,
przydzielonymi namiestnikowi do wykonywania egzekucji na wyznawcach Chrystusa.
Na widok wszakże ich odwagi sami się nawrócili i z katów stali się męczennikami. Porzucili
służbę wojskową. Zostali umęczeni za wiarę i pochowani na cmentarzu przy Via Ardeatina
ok. 304 r. Uszkodzona płaskorzeźba przedstawiająca Achillesa jest najstarszym znanym
wizerunkiem męczeństwa.
Inna legenda dotycząca tych męczenników mówi, że należeli do dworzan Flawii
Domitylli, wnuczki cesarza Wespazjana, małżonki konsula Tytusa Flawiusza Klemensa, która
przyjęła chrzest. Po straceniu konsula Tytusa przez cesarza Domicjana Flawia została
wygnana na wyspę Pantellerię pod Neapolem, a potem umęczona wraz z Nereuszem
i Achillesem.
Dokumenty z wieku VII i VIII potwierdzają, że pielgrzymi, nawiedzający
Rzym, bardzo licznie odwiedzali także grób świętych Nereusza i Achillesa. Istniejąca do dziś
bazylika pod ich wezwaniem pochodzi z wieku XIII i XIV. Na zachowanym tam tronie
można przeczytać tekst kazania, jakie ku czci tych męczenników wygłosił papież
św. Grzegorz I Wielki (+ 604).
Relikwie obu męczenników (a także św. Domitylli) przechowuje się dziś
w kościele świętych Nereusza i Achillesa w Rzymie - bazylice cmentarnej na terenie katakumb św. Domitylli przy Via delle Sette
Chiese.

13 maja – Najświętsza Maryja Panna Fatimska
W 1916 r. w niewielkiej portugalskiej miejscowości o nazwie Fatima
trójce pobożnych dzieci: sześcioletniej Hiacyncie, jej o dwa lata starszemu bratu
Franciszkowi oraz ich ciotecznej siostrze, dziewięcioletniej Łucji, ukazał się Anioł
Pokoju. Miał on przygotować dzieci na przyjście Maryi.
Pierwsze objawienie Matki Najświętszej dokonało się 13 maja 1917 r.
Cudowna Pani powiedziała dzieciom: "Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię.
Jestem z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu przychodziły co miesiąc o tej samej
porze. W październiku powiem wam, kim jestem i czego od was pragnę.
Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata". Podczas drugiego
objawienia, 13 czerwca, Maryja obiecała zabrać wkrótce do nieba Franciszka
i Hiacyntę. Łucji powiedziała, że Pan Jezus pragnie posłużyć się jej osobą, by Maryja
była bardziej znana i kochana, by ustanowić nabożeństwo do Jej Niepokalanego
Serca. Dusze, które ofiarują się Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzymają ratunek,
a Bóg obdarzy je szczególną łaską. Trzecie objawienie z 13 lipca przedstawiało wizję
piekła i zawierało prośbę o odmawianie różańca.
Następnego objawienia 13 sierpnia nie było z powodu aresztowania
dzieci. Piąte objawienie 13 września było ponowieniem prośby o odmawianie
różańca. Ostatnie, szóste objawienie dokonało się 13 października. Mimo deszczu
i zimna w dolinie zgromadziło się 70 tys. ludzi oczekujących na cud. Cudem słońca
Matka Boża potwierdziła prawdziwość swoich objawień. Podczas tego objawienia
powiedziała: "Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają
różaniec i pokutują za grzechy".
Chociaż objawienia Matki Bożej z Fatimy, jak wszystkie objawienia prywatne, nie należą do depozytu wiary, są przez
wielu wierzących otaczane szczególnym szacunkiem. Zostały one uznane przez Kościół za zgodne z Objawieniem. Dlatego
możemy, chociaż nie musimy, czerpać ze wskazówek i zachęt przekazanych nam przez Maryję.

13 maja – Najświętsza Maryja Panna Fatimska
Z objawieniami w Fatimie wiążą się tzw. trzy tajemnice fatimskie. Pierwsze dwie
ujawniono już kilkadziesiąt lat temu; ostatnią, trzecią tajemnicę, wokół której narosło wiele
kontrowersji i legend, św. Jan Paweł II przedstawił światu dopiero podczas swojej wizyty
w Fatimie w maju 2000 r. Sam Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał, że opiece Matki Bożej
z Fatimy zawdzięcza uratowanie podczas zamachu dokonanego na jego życie właśnie 13 maja
1981 r. na Placu Świętego Piotra w Rzymie.

13 maja – św. Serwacy, biskup
Serwacy po 345 r. był biskupem w Tongres (Tongeren, najstarsze miasto Belgii). Pełnił ten
urząd przez 37 lat. Pochodził prawdopodobnie z Armenii. Bywa utożsamiany z Sarbatiosem, jednym
z biskupów pozostających w ostrej opozycji wobec arian na synodzie w Rimini (359), który poparł
uchwały Soboru Nicejskiego I (325), potępiające błędy Ariusza. Miał gościć św. Atanazego wygnanego ze
swej biskupiej stolicy przez arian. Razem z nim uczestniczył w synodzie w Trierze w 346 r.
Według świadectwa św. Grzegorza z Tours, Serwacy wiele podróżował. Dwukrotnie miał odwiedzać Rzym
(w 366 i 384 r.). Był szczególnym czcicielem Najświętszej Maryi Panny. Dlatego ku Jej czci ufundował
i poświęcił dwa kościoły: w Tongres i w Maastricht. Zmarł w Maastricht prawdopodobnie
13 maja 384 r., choć hagiografowie nie są w tej sprawie zgodni; przypuszcza się, że mógł umrzeć
w Tongeren, a relikwie znacznie później zostały przeniesione do Maastricht, gdzie znajdują się do dzisiaj.
Zaraz po śmierci Serwacy zaczął odbierać cześć od wiernych. Wystawiono także niebawem na jego grobie
najpierw kaplicę, a potem kościół. Kiedy zniszczyli go Normanowie w 881 roku, został jeszcze piękniej
odbudowany w 1039 roku. Wśród znakomitych osób, które pielgrzymowały do grobu św. Serwacego, byli
cesarze Karol Wielki, Henryk III i Maksymilian, a także św. Bernard, św. Norbert i inni.
Św. Serwacego obrali za swojego patrona hutnicy, stolarze oraz uprawiający winorośl. Wzywano go także
jako patrona od urodzajów, patrona od gorączki (febry) i reumatyzmu. Orędownik podczas przymrozków.
Patron diecezji w Worms (Wormacja w południowo-zachodnich Niemczech) i miasta Maastricht
w Holandii.
W ludowej tradycji św. Serwacy jest jednym z "zimnych ogrodników", razem ze św. Pankracym (12 maja) i św.
Bonifacym (14 maja). Zimni ogrodnicy i św. Zofia (15 maja) - to ostatnie dni wiosennych przymrozków, które grożą roślinom.
W ikonografii św. Serwacy przedstawiany jest w biskupich szatach pontyfikalnych. Czasami razem ze św. Piotrem,
który według legendy podaje mu srebrny klucz do bram nieba. Święty może tam wprowadzić każdego, kogo chce. Atrybutami są:
chodaki i smok.

14 maja – św. Maciej Apostoł
Z Dziejów Apostolskich wynika, że Maciej był jednym z pierwszych uczniów Jezusa.
Wybrany został przez Apostołów do ich grona na miejsce Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie (Dz 1,
15-26). Maciejowi udzielono święceń biskupich i władzy apostolskiej przez nałożenie rąk.
Piotr był przekonany, że tak jak Stary Testament opierał się na 12 synach Jakuba patriarchy, tak i Nowy
Testament miał się opierać na 12 Apostołach. Skoro zaś liczba ta została zdekompletowana, należało ją
uzupełnić. Tego samego zdania byli także inni Apostołowie. Rozstrzyganie spornych spraw przez
losowanie było wówczas zwyczajem powszechnie przyjętym. Nie decydowała jednak tu przypadkowość
czy jakiś inny wzgląd, ale głęboka wiara w nadprzyrodzoną interwencję Ducha Świętego. Wyraźnie
wskazują na to słowa Księcia Apostołów: "Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego,
którego wybrałeś" (Dz 1, 24).
Poza opisem powołania nie ma o nim pewnych informacji. Według Euzebiusza z Cezarei, św.
Maciej był jednym z 72 uczniów Pana Jezusa. Był pochodzenia żydowskiego, jak na to wskazuje
pochodzenie wszystkich Apostołów, a także uczniów Chrystusa. Także hebrajskie imię teoforyczne
Mattatyah (greckie Theodoros lub łacińskie Adeodatus - dar Jahwe) wskazuje na żydowskie pochodzenie
Apostoła.
O pracy apostolskiej św. Macieja nie możemy wiele powiedzieć, chociaż w starożytności
chrześcijańskiej krążyło wiele legend na jej temat. Według nich miał on głosić najpierw Ewangelię
w Judei, potem w Etiopii, wreszcie w Kolchidzie, a więc na rubieżach Słowian. Miał jednak ponieść śmierć
męczeńską w Jerozolimie, ukamienowany jako wróg narodu żydowskiego i jego zdrajca. Natomiast
Klemens Aleksandryjski (+ 215), najbliższy czasom św. Macieja, wyraża opinię, że Maciej zmarł śmiercią
naturalną ok. roku 50 (inni podają rok 80). Wśród pism apokryficznych o św. Macieju zachowały się
jedynie fragmenty tak zwanej Ewangelii św. Macieja oraz fragmenty Dziejów św. Macieja. Oba pisma powstały
w wieku III i mają wyraźnie zabarwienie gnostyckie. Po prostu imieniem Apostoła chcieli posłużyć się jako szyldem heretycy, aby
swoim błędom dać większą powagę i pozory prawdy.
Relikwie św. Macieja miała odnaleźć według podania św. Helena, cesarzowa, matka Konstantyna Wielkiego.
W czasach późniejszych miały zostać rozdzielone dla wielu kościołów. Są one obecnie w Rzymie w bazylice Matki Bożej
Większej, w Trewirze w Niemczech i w kościele św. Justyny w Padwie.

14 maja – św. Maciej Apostoł
W Trewirze kult św. Macieja był kiedyś bardzo rozwinięty. Św. Maciej jest patronem Hanoweru oraz m.in. budowniczych, kowali,
cieśli, stolarzy, cukierników i rzeźników oraz alkoholików i chorych na ospę. Wzywają go niepłodne małżeństwa oraz chłopcy
rozpoczynający szkołę.
W ikonografii przedstawiany jest św. Maciej w długiej, przepasanej tunice i w płaszczu. Jego atrybuty: halabarda,
księga, krzyż; kamienie, miecz, topór, włócznia - którymi miał być dobity.

15 maja – św. Izydor Oracz
Izydor urodził się w Madrycie ok. 1080 r. Pochodził z ubogiej, ale szczerze
religijnej rodziny, która z niewiadomych przyczyn przeniosła się na wieś. Bieda w domu zmusiła
Izydora jako młodzieńca do pracy w charakterze parobka u zamożnego sąsiada, Jana Vargasa.
Z tego czasu pochodzi piękna legenda: oskarżono Izydora, że za mało pracuje, a za wiele się
modli. Zdziwiło to gospodarza, u którego pracował, gdyż zawsze powierzone mu prace były na
czas dobrze wykonane. Postanowił jednak podpatrzeć. Ujrzał Izydora zatopionego
w modlitwie, a za niego wykonującego orkę anioła.
Po pewnym czasie Izydor ożenił się i wraz ze swoją małżonką, bł. Marią Toribia,
przeniósł się do Madrytu. Tu żona porodziła mu syna. Kiedy Arabowie zajęli Madryt, Święty
był zmuszony go opuścić. Rychło wszakże do niego powrócił, kiedy miasto zostało odbite z rąk
Arabów. Izydor zasłynął z pobożności, z ducha pokuty i z uczynków miłosierdzia. Wszystkim,
co w jego mniemaniu mu zbywało, choć sam ubogi, chętnie dzielił się z uboższymi od siebie.
Zmarł około roku 1130. Pochowany został na cmentarzu św. Andrzeja. W roku 1170
przeniesiono jego śmiertelne szczątki do kościoła, w którym jako dziecko otrzymał chrzest.
Cuda, jakie działy się na jego grobie, ściągały mnóstwo pielgrzymów. Pomiędzy błogosławionych zaliczył go papież Paweł V
w roku 1619, a w kilka lat potem papież Grzegorz XV w roku 1622 wyniósł go do chwały świętych.
Św. Izydor Oracz doznaje szczególnej czci w Madrycie, gdzie w jego uroczystość urządza się wspaniałe celebry
w kościołach oraz festyny na ulicach. Także w Polsce jako patron rolników doznawał kiedyś wielkiej czci. Od około dwudziestu
lat jego kult jest przywracany, zwłaszcza w okolicach Białegostoku. Jest patronem diecezji kieleckiej, Madrytu, Saragossy oraz
rolników.
W ikonografii Święty przedstawiany jest z atrybutami nawiązującymi do wydarzeń w jego życiu. Są nimi: Anioł,
który orze podczas modlitwy Świętego, pług zaprzężony w dwa woły, kłosy, laska, spod której wypływa źródło, różaniec.

15 maja – św. Małgorzata z Kortony

W przygotowaniu.

15 maja – św. Zofia, wdowa, męczennica
Greckie imię Zofia znaczy tyle, co "mądrość". W IV w. Konstantyn I Wielki
wystawił w Konstantynopolu bazylikę ku czci "Mądrości Bożej", którą w wieku VI cesarz
Justynian (+ 565) rozbudował i upiększył tak dalece, iż należała do najwspanialszych
świątyń chrześcijaństwa. Być może, że właśnie ta świątynia Hagia Sophia (Świętej Mądrości
Bożej) spopularyzowała imię Zofii.
Posiadamy wiele żywotów św. Zofii w różnych językach, co świadczy, jak
bardzo kult jej był powszechny. Są to jednak żywoty bardzo późne (wiek VII i VIII)
i podają tak nieraz sprzeczne informacje, że trudno z nich coś konkretnego wydobyć.
Według tych tekstów Zofia miała mieszkać w Rzymie w II w. za czasów Hadriana I. Była
wdową i miała trzy córki: Pistis, Elpis i Agape (Wiarę, Nadzieję i Miłość). Dziewczynki
miały mieć odpowiednio 12, 10 i 9 lat. Namiestnik Antioch wezwał Świętą, by złożyła
ofiarę kadzidła na ołtarzu bogini Diany. Kiedy zaś ta stanowczo odmówiła,
wyprowadzono jej nieletnie dzieci i poddano na oczach matki wyszukanym torturom. Nie
załamało to wszakże bohaterskiej matki. Owszem, zdobyła się na to, że zachęcała swoje
dzieci do wytrwania. Namiestnik, zdumiony takim męstwem, miał pozostawić Zofię przy
życiu. Ta jednak zmarła z boleści za córkami na ich grobie.
Inna wersja wspomina, że Zofia miała pochodzić z Mediolanu. Tam też miała ponieść wraz z córkami męczeńską
śmierć. Papież Paweł I (756-767) sprowadził jej relikwie do kościoła S. Silvestro in Capite w Rzymie. Ze wszystkich opisów jedno
wydaje się pewne: że taka Święta żyła, miała trzy córki i została umęczona za wiarę. Utwierdza nas w tym kult Zofii, bardzo
wczesny i powszechny zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Dalszy rozwój jej kultu miał miejsce w połowie VII w.
z chwilą sprowadzenia jej relikwii do alzackiego klasztoru w Eschau oraz za pontyfikatu papieża Sylwestra II. Obecnie relikwie
wszystkich męczennic znajdują się w krypcie kościoła św. Pankracego w Rzymie. Zofia jest patronką matek, wdów, wzywana bywa
w niedoli i w przypadku szkód wyrządzonych przez przymrozki.
W ikonografii św. Zofia przedstawiana jest w otoczeniu trzech córek: Wiary, Nadziei i Miłości, trzymających
w dłoniach krzyże. Mają często korony na głowach, a także miecze w dłoniach.

16 maja – kościół katedralny w Gliwicach
Diecezja gliwicka została powołana do istnienia na mocy bulli św. Jana Pawła II Totus Tuus
Poloniae Populus z 25 marca 1992 roku. Jej terytorium wydzielono z dwóch starszych diecezji:
katowickiej i opolskiej. Diecezje gliwicka, opolska i katowicka utworzyły nową metropolię górnośląską. Gliwice stały się siedzibą nowej diecezji, a konsekrowany 16 maja 1900 roku kościół p.w.
świętych Apostołów Piotra i Pawła został podniesiony do godności katedry.
Głównymi patronami diecezji są święci Apostołowie: Piotr i Paweł, Najświętsza Maryja
Panna Piekarska, Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, oraz św. Anna, matka Najświętszej Maryi
Panny. Ordynariuszem tej diecezji jest obecnie bp Jan Kopiec, w pracy wspomaga go bp Gerard Kusz
oraz senior, poprzedni ordynariusz, bp Jan Wieczorek. Terytorium diecezji gliwickiej obejmuje obszar
2250 km kwadratowych. Terytorialnie diecezja gliwicka należy więc do najmniejszych w Polsce. Pod
względem wielkości powierzchni znajduje się na przedostatnim miejscu - po diecezji sosnowieckiej.
Zamieszkuje ją ok. 760 tysięcy osób.
Kościół katedralny został zbudowany w latach 1886-1900 i należy do najwybitniejszych przykładów świątyń w stylu
neogotyckim na terenie Śląska. Bryła kościoła składa się z trójnawowego bazylikowego korpusu i bogatego w formy
architektoniczne prezbiterium. Nad głównym portalem umieszczona jest barwna mozaika przedstawiająca patronów kościoła,
świętych Apostołów Piotra i Pawła. W kościele znajdują się najlepsze na Górnym Śląsku organy - stąd też odbywają się tu liczne
recitale organowe i koncerty.
Diecezja gliwicka przeżyła w 1999 r. niezwykłą wizytę św. Jana Pawła II. Papież miał przybyć 15 czerwca na gliwickie
lotnisko, gdzie oczekiwało na niego pond 400 tys. wiernych. Niestety, nagła choroba uniemożliwiła Ojcu Świętemu osobisty
udział w spotkaniu. Jako legat papieski przybył metropolita Detroit w USA, kard. Adam Maida. W kazaniu, które odczytał
nuncjusz apostolski w Polsce, abp Józef Kowalczyk, papież napisał:
Cały lud Śląska jest bliski memu sercu. Jako metropolita krakowski pielgrzymowałem każdego roku do Matki Bożej
Piekarskiej i tam spotykaliśmy się na wspólnej modlitwie. Bardzo sobie ceniłem każde zaproszenie. Było to dla mnie
zawsze głębokie przeżycie. Ale w diecezji gliwickiej jestem po raz pierwszy, bo jest to młoda diecezja, która powstała
kilka lat temu. Dlatego przyjmijcie moje serdeczne pozdrowienie.

16 maja – kościół katedralny w Gliwicach
(...) Z wielką radością nawiedzam tę ziemię ludzi ciężkiej pracy, ziemię polskiego
górnika, ziemię hut, kopalń i pieców fabrycznych, ale też ziemię posiadającą bogatą
tradycję religijną. Myśli moje i serce otwierają się dzisiaj ku wam tu obecnym, ku
wszystkim ludziom Górnego Śląska i całej ziemi śląskiej. Pozdrawiam was wszystkich
w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Gliwice doczekały się jednak papieskich odwiedzin. Św. Jan Paweł II przybył tam
2 dni później, 17 czerwca, na krótko. Słowa, które tam spontanicznie wypowiedział, rozsławiły
diecezję nie tylko w Polsce: "Widać, że Ślązak cierpliwy i twardy. Bo ja bym z takim Papieżem
nie wytrzymał. Ma przyjechać, nie przyjeżdżo, potem znowu ni ma przyjechać - przyjeżdżo".

16 maja – św. Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik,
patron Polski
Andrzej urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze
szlacheckiej rodziny, bardzo przywiązanej do religii katolickiej. Nauki humanistyczne wstępne
i średnie wraz z retoryką Andrzej pobierał w jednej ze szkół jezuickich, prawdopodobnie w Wilnie,
w latach 1606-1611. Tu zdobył sztukę wymowy i doskonałą znajomość języka greckiego, co
ułatwiło mu w przyszłości rozczytywanie się w greckich ojcach Kościoła i dyskusje z teologami
prawosławnymi.
31 lipca 1611 r., w wieku 20 lat, wstąpił do jezuitów w Wilnie. Po dwóch latach
nowicjatu złożył w 1613 r. śluby proste. W latach 1613-1616 studiował filozofię na Akademii
Wileńskiej, kończąc studia z wynikiem dobrym. Ówczesnym zwyczajem jako kleryk został
przeznaczony do jednego z kolegiów do pracy pedagogicznej. Po dwóch latach nauczania
młodzieży (1616-1618), najpierw w Brunsberdze (Braniewie), w stolicy Warmii, a potem
w Pułtusku, wrócił na Akademię Wileńską na dalsze studia teologiczne (1618-1622), które
ukończył święceniami kapłańskimi (12 marca 1622 r.). Rok później dopuszczony został do tak
zwanej "trzeciej probacji" w Nieświeżu.
W latach 1623-1624 był rektorem kościoła, kaznodzieją, spowiednikiem, misjonarzem ludowym i prefektem bursy
dla ubogiej młodzieży w Nieświeżu. Jako misjonarz, Andrzej obchodził zaniedbane wioski, chrzcił, łączył sakramentem pary
małżeńskie, wielu grzeszników skłonił do spowiedzi, nawracał prawosławnych. W latach 1624-1630 kierował Sodalicją Mariańską
mieszczan, prowadził konferencje z Pisma świętego i dogmatyki. Wreszcie został mianowany rektorem kościoła w Wilnie.
W latach 1630-1633 był przełożonym nowo założonego domu zakonnego w Bobrujsku. Następnie przebywał w Połocku
w charakterze moderatora Sodalicji Mariańskiej wśród młodzieży tamtejszego kolegium (1633-1635). W roku 1636 był
kaznodzieją w Warszawie. W roku 1637 pracował ponownie w Połocku jako kaznodzieja i dyrektor studiów młodzieży. W latach
1638-1642 pełnił w Łomży urząd kaznodziei i dyrektora w szkole kolegiackiej. W latach 1642-1643 ponownie w Wilnie pełnił
funkcję moderatora Sodalicji Mariańskiej i kaznodziei. Podobne obowiązki spełniał w Pińsku (1643-1646), a potem ponownie
w Wilnie (1646-1652). Od roku 1652 pełnił w Pińsku urząd kaznodziei w kościele św. Stanisława. W tym czasie oddawał się pracy
misyjnej nad ludem w okolicach Pińska.

16 maja – św. Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik,
patron Polski
Z relacji współczesnych wynika, że Andrzej był skłonny do gniewu i zapalczywości, do uporu we własnym zdaniu,
niecierpliwy. Jednak świadectwa przełożonych, zostawione na piśmie podkreślają, że o. Andrzej pracował nad sobą, że miał
wybitne zdolności, był dobrym kaznodzieją, miał dar obcowania z ludźmi. Dowodem tego były usilne starania ówczesnego
prowincjała zakonu w Polsce u generalnego przełożonego, aby o. Andrzeja dopuścić do "profesji uroczystej", co było przywilejem
tylko jezuitów najzdolniejszych i moralnie stojących najwyżej. Wytrwałą pracą nad sobą doszedł o. Andrzej do takiego stopnia
doskonałości chrześcijańskiej i zakonnej, że pod koniec życia powszechnie nazywano go świętym. Dzięki Bożej łasce potrafił
wznieść przeciętność na wyżyny heroizmu.
Andrzej wyróżniał się żarliwością o zbawienie dusz. Dlatego był niezmordowany w głoszeniu kazań
i w spowiadaniu. Mieszkańcy Polesia żyli w wielkim zaniedbaniu religijnym. Szerzyła się ciemnota, zabobony, pijaństwo. Andrzej
chodził po wioskach od domu do domu i nauczał. Nazwano go apostołem Pińszczyzny i Polesia. Pod wpływem jego kazań wielu
prawosławnych przeszło na katolicyzm. Jego gorliwość, którą określa nadany mu przydomek "łowca dusz - duszochwat", była
powodem wrogości ortodoksów. W czasie wojen kozackich przerodziła się w nienawiść i miała tragiczny finał.
Pińsk jako miasto pogranicza Rusi i prawosławia był w tamtym okresie często miejscem walk i zatargów. Zniszczony w roku 1648,
odbity przez wojska polskie, w roku 1655 zostaje ponownie zajęty przez wojska carskie, które wśród ludności miejscowej
urządziły rzeź. W roku 1657 Pińsk jest w rękach polskich i jezuici mogą wrócić tu do normalnej pracy. Ale jeszcze w tym samym
roku Kozacy ponownie najeżdżają Polskę. W maju roku 1657 Pińsk zajmuje oddział kozacki pod dowództwem Jana Lichego.
Najbardziej zagrożeni jezuici: Maffon i Bobola opuszczają miasto i chronią się ucieczką. Muszą kryć się po okolicznych wioskach.
Dnia 15 maja o. Maffon zostaje ujęty w Horodcu przez oddział Zielenieckiego i Popeńki i na miejscu ponosi śmierć męczeńską.
Andrzej Bobola schronił się do Janowa, odległego od Pińska około 30 kilometrów. Stamtąd udał się do wsi Peredił. 16 maja do
Janowa wpadły oddziały i zaczęły mordować Polaków i Żydów. Wypytywano, gdzie jest o. Andrzej. Na wiadomość, że jest
w Peredilu, wzięli ze sobą jako przewodnika Jakuba Czetwerynkę. Andrzej na prośbę mieszkańców wsi, którzy dowiedzieli się, że
jest poszukiwany, chciał użyczonym wozem ratować się ucieczką. Kiedy dojeżdżali do wsi Mogilno, napotkali oddział żołnierzy.
Z Andrzeja zdarto suknię kapłańską, na pół obnażonego zaprowadzono pod płot, przywiązano go do słupa i zaczęto bić
nahajami. Kiedy ani namowy, ani krwawe bicie nie złamało kapłana, aby się wyrzekł wiary, oprawcy ucięli świeże gałęzie
wierzbowe, upletli z niej koronę na wzór Chrystusowej i włożyli ją na jego głowę tak, aby jednak nie pękła czaszka.

16 maja – św. Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik,
patron Polski
Zaczęto go policzkować, aż wybito mu zęby, wyrywano mu paznokcie i zdarto skórę z górnej części ręki. Odwiązali
go wreszcie oprawcy i okręcili sznurem, a dwa jego końce przymocowali do siodeł. Andrzej musiał biec za końmi, popędzany
kłuciem lanc. W Janowie przyprowadzono go przed dowódcę. Ten zapytał: "Jesteś ty ksiądz?". "Tak", padła odpowiedź, "moja
wiara prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się". Na te słowa dowódca zamierzył się szablą i byłby zabił Andrzeja, gdyby ten nie
zasłonił się ręką, która została zraniona.

Kapłana zawleczono więc do rzeźni miejskiej, rozłożono go na stole i zaczęto przypalać ogniem. Na miejscu
tonsury wycięto mu ciało do kości na głowie, na plecach wycięto mu skórę w formie ornatu, rany posypywano sieczką, odcięto
mu nos, wargi, wykłuto mu jedno oko. Kiedy z bólu i jęku wzywał stale imienia Jezus, w karku zrobiono otwór i wyrwano mu
język
u nasady. Potem powieszono go twarzą do dołu. Uderzeniem szabli w głowę dowódca zakończył nieludzkie męczarnie Andrzeja
Boboli dnia 16 maja 1657 roku.
Kozacy wkrótce wycofali się do miasta. Ciało Męczennika przeniesiono do miejscowego kościoła. Jezuici przenieśli
je potem do Pińska i pochowali w podziemiach kościoła klasztornego. Po latach o miejscu pochowania Andrzeja zapomniano.
Dnia 16 kwietnia 1702 roku św. Andrzej ukazał się rektorowi kolegium pińskiego i wskazał, gdzie jest w krypcie kościoła pod
ołtarzem głównym jego grób. Ciało znaleziono nietknięte, mimo że spoczywało w wilgotnej ziemi. Było nawet giętkie, jakby
świeżo zmarłego człowieka. Zaczęły się mnożyć łaski i cuda. Od roku 1712 podjęto starania o beatyfikację. Niestety, kasata
jezuitów i wojny, a potem rozbiory przerwały te starania. Ponownie Andrzej miał ukazać się w Wilnie w 1819 r. dominikaninowi,
o. Korzenieckiemu, któremu przepowiedział wskrzeszenie Polski (będącej wówczas pod zaborami) i to, że zostanie jej patronem.
Ku wielkiej radości Polaków beatyfikacja miała miejsce dnia 30 października 1853 roku.
W roku 1820 jezuici zostali usunięci z Rosji, a opiekę nad ciałem Świętego objęli pijarzy (1820-1830). Relikwie
przeniesiono potem do kościoła dominikanów. Wreszcie po wydaleniu dominikanów (1864) przejęli straż nad kościołem
i relikwiami kapłani diecezjalni. W roku 1917 przy udziale metropolity mohylewskiego Edwarda von Roppa dokonano
przełożenia relikwii. W roku 1922, po wybuchu rewolucji, ciało zostało przeniesione do Moskwy do muzeum medycznego.
W roku 1923 rząd rewolucyjny na prośbę Stolicy Apostolskiej zwrócił śmiertelne szczątki bł. Andrzeja. Przewieziono je do
Watykanu do kaplicy Św. Matyldy, a w roku 1924 do kościoła jezuitów w Rzymie Il Gesu. 17 kwietnia 1938 roku, w uroczystość
Zmartwychwstania Pańskiego, Pius XI dokonał uroczystej kanonizacji bł. Andrzeja (wraz z bł. Janem Leonardim i bł. Salvatorem

16 maja – św. Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik,
patron Polski
W roku 1938 relikwie św. Andrzeja zostały uroczyście przewiezione do kraju. Przejazd relikwii specjalnym pociągiem
przez Lublianę, Budapeszt do Polski, a następnie przez wiele polskich miast (w tym Kraków, Poznań, Łódź aż do Warszawy) był
wielkim wydarzeniem. W każdym mieście na trasie organizowano uroczystości z oddaniem czci świętemu Męczennikowi. W
Warszawie, po powitaniu w katedrze, relikwie spoczęły w srebrno-kryształowej trumnie-relikwiarzu w kaplicy jezuitów przy ul.
Rakowieckiej. W roku 1939 relikwie zostały przeniesione do kościoła jezuitów na Starym Mieście, w czasie pożaru tegoż kościoła
przeniesiono trumnę do dominikańskiego kościoła św. Jacka, by w roku 1945 przenieść je ponownie do kaplicy przy ul.
Rakowieckiej. Tam do dnia dzisiejszego doznają czci w nowo wybudowanym kościele św. Andrzeja Boboli, podniesionym do
rangi narodowego sanktuarium. Warto jeszcze dodać, że z okazji 300-letniej rocznicy śmierci Pius XII wydał osobną encyklikę (16
V 1957) ku czci św. Andrzeja, wychwalając wielkiego Męczennika.
W kwietniu 2002 r. watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przychylając się do prośby
Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, nadała św. Andrzejowi Boboli tytuł drugorzędnego patrona Polski. Od tej pory obchód ku
jego czci podniesiony został w całym kraju do rangi święta. Uroczystego ogłoszenia św. Andrzeja Boboli patronem Polski
dokonał kard. Józef Glemp w Warszawie podczas Mszy świętej w sanktuarium ojców jezuitów, w którym są przechowywanie
relikwie Świętego, 16 maja 2002 r. Święty jest także patronem metropolii warszawskiej, archidiecezji białostockiej i warmińskiej,
diecezji drohiczyńskiej, łomżyńskiej, pińskiej i płockiej. Jest czczony także jako patron kolejarzy.
W ikonografii św. Andrzej Bobola przedstawiany jest w stroju jezuity z szablami wbitymi w jego kark i prawą rękę
lub jako wędrowiec.

16 maja – św. Szymon Stock, zakonnik
Szymon urodził się w 1175 r. w hrabstwie Kentu, w Anglii. Jako
młodzieniec opuścił dom rodzinny i udał się na pustkowie, by tam poświęcić się
wyłącznie życiu bogomyślnemu. Celę urządził sobie w pniu starego dębu. Stąd jego
drugie imię: Szymon Pień (ang. stock - pień). Kiedy Turcy zmusili karmelitów do
opuszczenia Ziemi Świętej, ci przybyli do Anglii (1237). Szymon wkrótce wstąpił do
tego kontemplacyjnego zakonu, a w roku 1245 na kapitule w Aylesford wybrano go
generałem. Podczas jego kadencji karmelici stali się popularnym zakonem w całej
Europie. Mieszkając dotychczas zazwyczaj na pustkowiu w eremach, swoje obowiązki
duszpasterskie podjęli teraz (po zmianach w regule wprowadzonych przez Szymona
Stocka) także w miastach.
Św. Szymon jest jednak znany przede wszystkim w związku
z nabożeństwem szkaplerza. W roku 1251 miał wizję, podczas której Maryja miała mu
wręczyć szkaplerz i zapewnić, że wszyscy, którzy go będą nosić, cieszyć się będą
szczególnym błogosławieństwem, a po śmierci unikną wiecznej kary. Szkaplerz - to
długi, rozcięty po bokach płaszcz bez rękawów. Noszą go zakonnicy. Jest różnego
koloru, w zależności od zakonu: biały, czarny, brązowy. Szkaplerz karmelitański
przybrał okrojoną formę dwóch płócienek zawieszonych na szyi lub medalika, na którym jest przedstawiony.
Szymon Stock zmarł 16 maja 1265 r. w Bordeaux podczas wizytacji jednego z francuskich klasztorów. Oprócz
nabożeństwa szkaplerznego pozostawił po sobie kilka pism, m.in. O pokucie chrześcijańskiej, kilka homilii, kilka listów oraz dwie
antyfony ku czci Najświętszej Maryi Panny.
W ikonografii św. Szymon przedstawiany jest jako mnich w habicie karmelitów, czasami w scenach z Matką Bożą,
która wręcza mu szkaplerz lub wraz ze Świętym wyprowadza z czyśćca cierpiących. Jego atrybutem jest pies przynoszący chleb.

17 maja – kościół katedralny w Elblągu
Diecezja w Elblągu - podobnie jak wiele innych diecezji w Polsce - została
erygowana 25 marca 1992 r. na mocy bulli św. Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus. Obecnie
ordynariuszem elbląskim jest bp Jan Styrna. W pracy pomaga mu biskup Józef Wysocki.
Patronami diecezji są św. Wojciech, biskup i męczennik, św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter
i męczennik, bł. Dorota z Mątowów Wielkich oraz bł. Władysław Demski.
Pierwsza, prowizoryczna świątynia w Elblągu powstała już ok. 1240 r. Została poświęcona
patronowi żeglarzy - św. Mikołajowi. Pod koniec XIII w. ludność miasta wzrosła do tego
stopnia, że konieczna była przebudowa. Powstał wówczas kościół trójnawowy. W XIV w.
nadano mu charakter bazyliki - z nawą główną wyższą od bocznych. 26 kwietnia 1777 r.
podczas gwałtownej burzy piorun trafił w wieżę kościoła, powodując wybuch pożaru, który
strawił dach kościoła i uszkodził jego sklepienie. Odbudowa wieży trwała 130 lat - poświęcono
ją dopiero w 1906 r. Kolejnych strat kościół św. Mikołaja doznał podczas II wojny światowej.
Jego odbudowę podjęto w 1949 r.
W czerwcu 1999 r. diecezję elbląską odwiedził
św. Jan Paweł II. Podczas nabożeństwa czerwcowego
odprawionego w Elblągu 6 czerwca 1999 r. Ojciec Święty
powiedział:
Pozdrawiam cały młody Kościół elbląski, który w szczególny sposób związany jest
z postacią świętego Wojciecha. Niedaleko bowiem stąd - jak głosi tradycja - oddał on
życie za Chrystusa [w Świętym Gaju]. Śmierć tego męczennika wydaje w ciągu historii
obfite owoce świętości na tej ziemi. Pragnę w tym miejscu wspomnieć błogosławioną
Dorotę z Mątowów, żonę i matkę dziewięciorga dzieci, a także sługę Bożą Reginę
Protmann, założycielkę zgromadzenia sióstr świętej Katarzyny, [którą - jak Bóg pozwoli
- wyniesie Kościół do chwały ołtarzy w czasie tej pielgrzymki w Warszawie].

17 maja – kościół katedralny w Elblągu
W poczet błogosławionych zostanie również zaliczony syn tej ziemi,
ksiądz Władysław Demski, który oddał życie w obozie koncentracyjnym
w Sachsenhausen, broniąc publicznie krzyża znieważonego
świętokradzko przez oprawców. Wy przejęliście niejako to wspaniałe
duchowe dziedzictwo i trzeba, byście je chronili, rozwijali i na tym
solidnym fundamencie wiary i życia religijnego budowali przyszłość tej
ziemi i Kościoła elbląskiego.

17 maja – św. Paschalis Baylon, zakonnik
Paschalis Baylon Yubero (znany także jako Pascal Bailon, nazywany niekiedy Serafinem
Eucharystii) urodził się w Torre Hermoza w Aragonii (północna Hiszpania) 16 maja 1540 r. Jego
rodzice, Marcin Baylon i Elżbieta Yubero, byli pobożnymi, drobnymi rolnikami. Nie stać ich było na
kształcenie dzieci. Paschalis jako pasterz, najpierw trzody rodzinnej, a potem u obcych, miał wiele
czasu na czytanie żywotów Świętych i innych pobożnych książek (sztuki czytania podobno nauczył się
sam, prosząc o pomoc przygodnych podróżnych). Nie obserwowany przez nikogo, oddawał się
modlitwie i praktykom pokutnym, aż do krwawych biczowań.
Kiedy miał 24 lata, wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych (alkantarzystów, franciszkanów
ściślejszej obserwancji), którzy mieli swój konwent w Montfort w pobliżu Walencji. Z powodu
zaniedbanego wyglądu nie chciano go przyjąć do klasztoru. Jednak wkrótce po przyjęciu przełożeni
przekonali się o jego zaletach i chcieli doprowadzić go do kapłaństwa. Paschalis jednak błagał, by
mógł pozostać bratem zakonnym - i tak też się stało. Uświęcenie swoje widział w zjednoczeniu
z Bogiem i w sumiennym wypełnianiu najniższych obowiązków w klasztorze. Najbardziej cenił sobie
zajęcie furtiana. Dawało mu to bowiem wiele okazji do znoszenia przykrości, do upokorzeń, a równocześnie do pełnienia posługi
wobec potrzebujących. Jego dewizą życiową były słowa: "Dla Boga i Zbawiciela potrzeba mieć serce dziecka, dla bliźniego serce
matki, dla siebie - serce sędziego".
Paschalis miał szczególną cześć dla Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W zamian za bezgraniczne oddanie Pan
Bóg obdarzył go darem kontemplacji, czytania w sercach i sumieniach ludzkich oraz charyzmatem proroczym. Te właśnie
nadprzyrodzone dary i zalety były przyczyną wezwania brata Paschalisa przez przełożonego generalnego do klasztoru w Paryżu.
Długą drogę z Walencji do Paryża Paschalis odbył pieszo. We Francji panoszyli się wtedy hugenoci-kalwini. Zakonnik często
prowadził z nimi dyskusje i odpowiadał na ich zarzuty. Ze szczególnym żarem bronił prawdy o realnej obecności Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie. To ściągało na niego gniew jego przeciwników tak dalece, że pewnego dnia w pobliżu Orleanu
rozjuszony tłum omalże go nie ukamienował (1576).

17 maja – św. Paschalis Baylon, zakonnik
Po nieco dłuższym pobycie w klasztorze paryskim, gdzie budował wszystkich obserwancją zakonną, Paschalis został
ponownie przeniesiony do klasztoru w okolice Walencji, w Hiszpanii. Tam ciężko zachorował. Zmarł 17 maja 1592 roku, w dniu,
który sam przepowiedział. Dzień śmierci, tak jak i dzień jego urodzin, były uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Legenda
głosi, że w czasie Mszy świętej pogrzebowej, odprawianej za spokój jego duszy, Paschalis miał dwa razy otworzyć oczy: w czasie
podniesienia Hostii i kielicha, by po raz ostatni uczcić ukochanego Zbawiciela pod postaciami chleba i wina. Miała to być nagroda
za to, że tak często i żarliwie przy każdej okazji uczestniczył w ofierze Mszy świętej i że często nawiedzał Pana Jezusa w mijanych
kościołach. Paschalis pozostawił po sobie około 20 niewielkich traktatów dogmatycznych i ascetycznych. Ich treść wskazuje, że
napisał je nie prosty brat zakonny, prawie analfabeta, ale wytrawny teolog.
Tak liczne cuda działy się za wstawiennictwem sługi Bożego, że już w kilkanaście lat po śmierci doczekał się
wyniesienia do chwały ołtarzy: 29 października 1618 r. Paweł V beatyfikował go, a Aleksander VIII wpisał go uroczyście do
katalogu świętych 16 października 1690 r. W nagrodę za szczególne nabożeństwo do Eucharystii Leon XIII (tercjarz
franciszkański) ogłosił w roku 1897 prostego brata zakonnego patronem stowarzyszeń i kongresów eucharystycznych. Patronuje
też kucharzom i pasterzom oraz kobietom poszukującym męża (które proszą, zwłaszcza w Hiszpanii i we Włoszech, żeby był tak
dobry i przystojny jak św. Paschalis).
Grób Paschalisa w Villareal (prowincja Castellón w Hiszpanii) został zbezczeszczony w czasie hiszpańskiej wojny
domowej 1936-1939; relikwie spalono.

W ikonografii św. Paschalis przedstawiany jest w habicie lub jako pasterz, czasami z kijem pasterskim. Bywa
ukazywany jako adorujący Chrystusa w monstrancji. Jego atrybutami są także krzyż, hostia, monstrancja.

18 maja – bł. Stanisław Papczyński, prezbiter
Stanisław Papczyński urodził się 18 maja 1631 r. w Podegrodziu. Był synem
Tomasza Papki, kowala, i Zofii z domu Tacikowskiej. Ochrzczony został imieniem Jan, które
później zmienił. Już jako dziecko bawił się inaczej niż inne dzieci. Sporządzał małe
"ołtarzyki", organizował procesje podobne do kościelnych. Od wczesnej młodości
wyróżniał się wielkim nabożeństwem do Opatrzności Bożej, Męki Pańskiej, Najświętszego
Sakramentu, Najświętszej Maryi Panny, był też gorącym orędownikiem modlitwy za dusze
czyśćcowe. Naukę zaczął w szkole parafialnej w rodzinnym Podegrodziu, kontynuował ją
natomiast w Nowym Sączu. Kształcił się też krótko w kolegium jezuickim w Jarosławiu,
potem udał się do kolegium jezuitów we Lwowie, gdzie jednak nie został przyjęty. Przez
pewien czas był korepetytorem, ale zapadł na ciężką chorobę i cudownie uleczony w 1649 r.,
wrócił do Podegrodzia. Dalszą naukę podjął kolejno w kolegium pijarów w Podolińcu
i w kolegium jezuitów we Lwowie; musiał to miasto opuścić z powodu wojny; trafił także do
kolegium jezuitów w Rawie Mazowieckiej.
Po ukończeniu nauki zdecydował się wstąpić do zakonu pijarów z powodu
maryjnego charakteru tego zgromadzenia. W 1656 r. złożył śluby zakonne, a 12 marca
1661 r. przyjął w Brzozowie k. Rzeszowa święcenia kapłańskie z rąk biskupa przemyskiego Stanisława Tarnowskiego. Pracował
jako kaznodzieja, moderator bractwa Matki Bożej Łaskawej, prefekt w kolegium, dwukrotnie był czasowym zastępcą rektora
w domu zakonnym w Warszawie. Był też cenionym spowiednikiem. Wiadomo, że spowiadał m.in. nuncjusza papieskiego
w Polsce Antonio Pignatellego (przebywającego w Polsce w latach 1660-1668), który później został papieżem Innocentym XII.
27 września 1667 r. wyjechał do Rzymu na wezwanie przełożonego generalnego. W 1668 r. został wysłany przez
generała do Nikolsburga (Mikulov, Czechy), a rok później we wrześniu przyjechał do rezydencji pijarów na Kazimierzu
w Krakowie. W styczniu 1670 r. został uwięziony, najpierw w domu zakonnym w Podolińcu, a później w Prievidzy (Słowacja).
Po 3 miesiącach został zwolniony i wrócił na Kazimierz i oddał się pod opiekę biskupa. Zrażony panującą wśród pijarów
tendencją do łagodzenia reguły, w 1670 r. poprosił o zwolnienie ze ślubów i przystąpił do zakładania nowego dzieła
apostolskiego. 11 grudnia tego roku z rąk wiceprowincjała M. Krausa otrzymał dyspensę papieską i jednocześnie w obecności
tych samych osób dokonał aktu oblatio z zamiarem założenia Zakonu Marianów od Niepokalanego Poczęcia NMP.

18 maja – bł. Stanisław Papczyński, prezbiter
Od 1671 r. przez dwa lata był kapelanem u Karskich w Luboczy, tu przyjął biały habit na cześć Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 30 września 1673 r. za radą o. Franciszka Wilgi, kameduły, i za zgodą biskupa Stefana
Wierzbowskiego, o. Papczyński przybył do Puszczy Korabiewskiej (zwanej potem Maryjańską, obecnie - Mariańską), gdzie został
przełożonym wspólnoty pustelników. Biskup Jacek Święcicki, archidiakon i oficjał warszawski, podczas wizytacji 24 października
1673 r. zatwierdził dekretem pierwszy klasztor zakonu marianów. Ten moment uważa się za początek historii Zgromadzenia
Księży Marianów. W 1677 r. fundacja instytutu Księży Eremitów Marianów w Puszczy Korabiewskiej została zaaprobowana
przez Sejm Rzeczypospolitej. W tym samym roku biskup poznański Stefan Wierzbowski zaprosił marianów do tworzonej właśnie
Nowej Jerozolimy (obecnie Góra Kalwaria). Stanisław Papczyński wraz ze swoją wspólnotą roztoczył tam opiekę duszpasterską
nad pielgrzymami.
W czerwcu 1684 r. Założyciel zwołał w Puszczy Korabiewskiej pierwszą kapitułę generalną, a sześć lat później
pojechał do Rzymu, by uzyskać aprobatę papieską dla mariańskiego instytutu. Jednak choroba pokrzyżowała jego plany i musiał
wrócić, nie osiągnąwszy celu. Jesienią 1698 r. wysłał do Rzymu w tej samej sprawie o. Joachima Kozłowskiego. 21 września 1699
r. zakon marianów uzyskał aprobatę od Stolicy Apostolskiej; po przyjęciu "Reguły Dziesięciu Cnót Najświętszej Maryi Panny"
i agregacji do zakonu Braci Mniejszych zakon marianów stał się zakonem o ślubach uroczystych. 15 października tego roku
powstała trzecia fundacja w Goźlinie.
6 czerwca 1701 r. o. Stanisław Papczyński złożył w Warszawie uroczyste śluby na ręce nuncjusza apostolskiego
Franciszka Pignatellego (w Polsce w latach 1700-1703). Miesiąc później przyjął profesję zakonną swoich współbraci. Przez
ostatnie lata założyciel marianów stopniowo zapadał na zdrowiu i 17 września 1701 r. umarł w Górze Kalwarii, gdzie też
w kościele Wieczerzy Pańskiej został pochowany. Do dnia dzisiejszego jego doczesne szczątki doznają czci w tym maleńkim
kościele na Mariankach w Górze Kalwarii. Beatyfikacji dokonał 16 września 2007 r. w Licheniu kard. Tarcisio Bertone, legat
papieski. Wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 18 maja - w dniu urodzin.

18 maja – św. Eryk IX Jedvardsson, król
Eryk urodził się około 1120 r. w okolicy jeziora Melar. Był synem Jedwarda
(Edwarda). Od 1158 r. rządził Szwecją (Vestergotland). Miał się przyczynić do utwierdzenia
chrześcijaństwa w Szwecji. Ze świętym biskupem Henrykiem uczestniczył w misyjnej wyprawie
do Finlandii, gdzie założył wiele kościołów. Zginął 18 maja 1160 r. w Starej Uppsali, która była
ośrodkiem pogaństwa. Duński książę Magnus Henriksson napadł go i zabił, gdy uczestniczył
w Mszy św.
Zaraz po śmierci zaczęto oddawać królowi cześć ołtarzy. Od 1273 r. jego szczątki
spoczywają w katedrze w Uppsali. W trzy lata po śmierci Eryka papież Aleksander III założył
w Starej Uppsali metropolię, od której uzależnił cztery biskupie sufraganie: w Skara, w Likóping,
w Vasteras i w Strangnas. Św. Eryk jest patronem Szwecji.
W ikonografii Święty przedstawiany jest jako mężczyzna w pełni sił, w stroju
królewskim z koroną na głowie - w jednej ręce trzyma miecz, w drugiej sztandar. Jego atrybuty:
model kościoła w Uppsali; ołtarz, przy którym został zamordowany; palma męczeńska.

18 maja – św. Feliks z Cantalice, zakonnik
W przygotowaniu.

18 maja – św. Jan I, papież i męczennik
Jan urodził się w Toskanii. Był synem Konstansa. Stolicę Piotrową objął
13 sierpnia 523 r. po swoim poprzedniku, Hormizdasie. Był już podeszły w latach
i schorowany. Wprowadził do kalendarza liczenie lat od narodzin Pana Jezusa, według
obliczeń Dionizego Małego, mnicha syryjskiego.
Cesarz Justynian wydał dekret, nakazujący arianom zwrot wszystkich
kościołów katolikom. Wówczas król Ostrogotów, Teodoryk, przymusił papieża Jana, aby
udał się do Konstantynopola w celu złagodzenia zarządzenia. Miało to umożliwić powrót
do arianizmu antytrynitarzom zmuszonym do przejścia na katolicyzm. Jan I został przyjęty
na dworze cesarskim z honorami. Dokonał koronacji cesarza. Po powrocie do stolicy
Ostrogotów Rawenny Jan I przedłożył utrzymanie edyktu cesarskiego. Z powodu
nieuzyskania zgody na rekonwersję arian, został przez króla siłą uwięziony. 18 maja 526 r.
zmarł w więzieniu. Dla zatuszowania zbrodni Teodoryk zezwolił na uroczysty pogrzeb
z udziałem licznego duchowieństwa i wiernych. Według relacji ówczesnego biskupa Rawenny, Maksyma, w czasie pogrzebu miał
zostać uwolniony od szatana pewien opętany.
Cztery lata później, w 530 r., ciało Jana I przeniesiono do Rzymu i pochowano w przedsionku bazyliki św. Piotra
z napisem: Biskup Pana, Ofiara Chrystusa.
W ikonografii św. Jan I przedstawiany jest w stroju papieża. Jego atrybutem jest więzienie.

19 maja – św. Iwo Helory, prezbiter
Iwo Helory (znany także jako Iwo z Bretanii) urodził się 17 października 1253 r.
w Kermartin (Bretania we Francji) w rodzinie Heloriego, lorda Kermartin, i Azo du Kenquis.
Studiował w Paryżu sztuki wyzwolone, prawo cywilne i teologię, a później, w Orleanie, prawo
kanoniczne. Po powrocie do Bretanii w 1280 r. został diecezjalnym sędzią duchownym
w Rennes, a po 4 latach oficjałem sądu biskupiego. Szybko zyskał opinię sprawiedliwego,
bezstronnego i nieprzekupnego prawnika. Bogatych traktował na równi z ubogimi, co nie było
wówczas powszechne. Znany był jako "adwokat biedaków". Często opłacał za nich koszty
sądowe i odwiedzał ich w więzieniu. Mając 31 lat przyjął święcenia kapłańskie. Wkrótce został
proboszczem. W 1297 r. powrócił do rodzinnego Kermartin, ponieważ odziedziczył rodzinny
majątek. We dworze, w którym się wychował, stworzył przytułek dla najuboższych. Kiedy
przytułek okazał się za mały, wybudował większe hospicjum. Na pomoc dla biednych
przeznaczał także wszystkie swoje dochody z działalności prawniczej. Był człowiekiem
modlitwy, na którą przeznaczał noce, bo we dni służył potrzebującym. Codziennie sprawował
Mszę świętą, choć w tamtych czasach kapłani zobowiązani byli do zaledwie jednej Eucharystii
w tygodniu.

Zmarł 19 maja 1303 r. w rodzinnej Bretanii. Jego relikwie znajdują się w katedrze
św. Tugduala w Tréguier. Już w 1347 r. papież Klemens VI ogłosił go świętym. Kult jego był
żywy i trwa do dziś. Jest patronem Bretanii, prawników, adwokatów, sędziów, notariuszy, a także
proboszczów, ubogich, wdów i sierot. Co roku na odpust św. Iwona do Tréguier przybywają
prawnicy z całego świata. Podczas uroczystości w procesji niesiony jest relikwiarz z czaszką Świętego.
Do Polski kult św. Iwona dotarł jeszcze w XIV wieku. Najbardziej widocznym jego śladem jest pochodząca od
imienia Świętego nazwa znanego uzdrowiska Iwonicz (niedaleko Krosna na Podkarpaciu).
W ikonografii Święty ukazywany jest jako sędzia w todze i birecie, czasami jako diakon w dalmatyce. Jego
atrybutami są m. in.: księga, zwój pergaminu, pióro.

19 maja – św. Kryspin z Viterbo, zakonnik
W przygotowaniu.

19 maja – św. Piotr Celestyn, papież i pustelnik
W przygotowaniu.

19 maja – św. Urban I, papież
Urban był synem Rzymianina Poncjana. Został wybrany po męczeńskiej śmierci
św. Kaliksta I. Był siedemnastym papieżem. Jego pontyfikat przypadał na lata 222-230, czyli
okres schizmy, kiedy antypapieżem był Hipolit. Urban miał być dobrym kaznodzieją, jego
naukom przypisywano nawrócenie 400 legionistów rzymskich. Hagiografowie przypisują mu
udział w nawróceniu męczenników: św. Cecylii, jej męża św. Waleriana oraz jego brata św.
Tyburcjusza. Według podania to Urban wydał instrukcję, aby kler do Mszy św. używał kielicha
i pateny ze złota lub srebra. W dniu 23 maja 230 roku papież Urban zginął śmiercią męczeńską
przez ścięcie, oskarżony o nawrócenie 5 tysięcy Rzymian. 25 maja został pochowany
w katakumbach św. Kaliksta przy Via Appia, co potwierdza znaleziona tam tablica nagrobna
w języku greckim.
W średniowieczu był jednym z najbardziej popularnych świętych. Wymienia go
Dante w "Boskiej Komedii" (Raj, Pieśń XXVII). W jego dzień błogosławiono pola. Patron
właścicieli winnic, winnej latorośli, ogrodników, rolników i dobrych urodzajów. Święty Urban jest wzywany w czasie błyskawic
i burz. Jest także patronem Maastricht, Toledo, Troyes, Walencji, a w Polsce - Zielonej Góry, Gogolina, Wodzisławia Śląskiego,
Raciborza i Pszczyny, a także gminy Kobiór oraz wsi Cieszowa.
W ikonografii ukazuje się Świętego w pontyfikalnych szatach i w tiarze. Jego atrybutami są: kielich, krucyfiks,
księga, miecz, winne grono, winne grono na księdze.

20 maja – św. Bernardyn ze Sieny, prezbiter
Bernardyn urodził się w rodzinie szlacheckiej 8 września 1380 r. w Massa Marittima
(nieopodal Sieny w Toskanii), kilka miesięcy po śmierci najsłynniejszej sienenki, św. Katarzyny,
tercjarki dominikańskiej. Kiedy miał zaledwie 3 lata, stracił matkę, trzy lata później został
osierocony także przez ojca, który był gubernatorem miasteczka. Na wychowanie wziął go do
siebie zamożny stryj, zamieszkały w Sienie, który opłacił mu naukę. W szkole parafialnej ukończył
nauki podstawowe, a w latach 1396-1399 studiował prawo na uniwersytecie w Sienie.
Równocześnie studiował Pismo święte i teologię. Po otrzymaniu licencjatu z prawa kanonicznego
zapisał się do Konfraterni Najświętszej Maryi. Celem tego bractwa było doskonalenie się
wewnętrzne stowarzyszonych oraz posługiwanie chorym w czasie zarazy. W czasie epidemii
dżumy Bernardyn, wspomagając innych, sam się zaraził i cudem wyszedł z choroby. Później
opiekował się swoją niewidomą 90-letnią stryjenką.

W 1402 r. wstąpił do franciszkanów w Sienie. W rok potem (8 września) złożył śluby
zakonne, a po kolejnym roku (8 września 1404 r.) otrzymał święcenia kapłańskie. Przełożeni
przeznaczyli go do małego klasztoru, położonego na wzgórzu w pobliżu Sieny,
w Capiola. Tu spędził 12 lat. Korzystając z wolnego czasu, pilnie studiował Pismo święte i ojców
Kościoła oraz dzieła teologiczne, zwłaszcza św. Bonawentury. Równocześnie dał się poznać jako dobry kaznodzieja, dlatego
chętnie go zapraszano z kazaniami do okolicznych kościołów. Te właśnie kazania wyrobiły mu tak wielką sławę, że w roku 1417
mianowano go kaznodzieją na całą Italię.
Bernardyn przemierzał Włochy, nawołując do pokuty i zmiany życia. Więcej jednak od słów działały na słuchaczy
i widzów jego cnoty: duch zaparcia, pokuty i modlitwy. Sławę jego imienia roznosiły nadto działane przez niego cuda. Według
świadectw naocznych świadków na jego kazania garnęły się tak wielkie tłumy, że żaden kościół nie mógł ich pomieścić. Musiał
głosić słowo Boże na placach. Kapłani wprost omdlewali od długich godzin spowiadania, tysiącami rozdawano Komunię świętą.
Bernardyn nawracał, godził zwaśnionych i skłócone małżeństwa, wzbudzał powołania kapłańskie i zakonne. W Piemoncie
spotkał się ze św. Wincentym Ferreriuszem. Wielki dominikanin udzielił mu swego błogosławieństwa i zachęcił go do dalszej
apostolskiej pracy dla zbawienia dusz.

20 maja – św. Bernardyn ze Sieny, prezbiter
Bernardyn wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do imienia Jezus. Nosił je wypisane barwnie na tabliczce,
ażeby było z dala widoczne. Każde kazanie rozpoczynał od wezwania tegoż najsłodszego imienia. Raz po raz przerywał
przemówienie i podnosił tabliczkę w górę, a wszyscy padając na kolana oddawali hołd imieniu Jezusa. W tym jednak nowym
nabożeństwie niektórzy zaczęli dopatrywać się herezji. Oskarżono więc go przed papieżem Marcinem V (1426), a potem także
przed papieżem Eugeniuszem IV (1431) i przed ojcami soboru w Bazylei (1438). Bernardyn jednak odniósł wszędzie zwycięstwo
nad swoimi przeciwnikami. Papieże darzyli go tak wielkim zaufaniem, że proponowali mu nawet trzykrotnie biskupstwo: w Sienie,
w Ferrarze i w Urbino. Zakonnik jednak w swojej pokorze zdołał zawsze od tego zaszczytu się wymówić. Bernardyn w latach
1438-1442 pełnił urząd wikariusza generalnego zakonu. Brał udział w Soborze Florenckim (1439), gdzie działał na rzecz
zjednoczenia greckiego Kościoła ortodoksyjnego z katolickim.

W swoim życiu zakonnym Bernardyn bardzo bolał nad tym, że bracia mniejsi tak daleko odeszli od pierwotnej
reguły św. Franciszka. Postanowił za wszelką cenę dokonać w swoim zakonie reformy. Zaczął zakładać nowe konwenty w duchu
zaplanowanej przez siebie obserwy - stąd jego duchowych synów nazwano obserwantami (Ordo Fratrum Minorum Regularis
Observantiae, OFMRegObs). W tej pracy pozyskał sobie uczniów, którzy rozpowszechniali jego ideę. Należeli do nich m.in.: św.
Jan Kapistran (+ 1456), św. Jakub z Marchii (+ 1476), bł. Mateusz z Agrigento (+ 1450), bł. Bernardyn z Feltre (+ 1494) i bł.
Bernardyn z Fossa (+ 1503). Wkrótce liczba obserwantów przewyższała liczbę franciszkanów konwentualnych.
Zmarł w Aquili (środkowe Włochy) 20 maja 1444 r. i tam go pochowano. W 6 lat po śmierci Bernardyna, 24 maja 1450 roku
w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, papież Mikołaj V wobec niezliczonych tłumów dokonał jego kanonizacji.
W uroczystości tej wzięło udział około 4000 obserwantów. Bernardyn jest twórcą cennych dzieł teologicznych, za które został
zaliczony do grona doktorów Kościoła. Jest patronem bernardynów, Sieny, rodzinnej miejscowości Massa Marittima oraz tkaczy,
a także orędownikiem cierpiących na choroby płuc, gardło i krwawiących. Wśród bernardynów, sprowadzonych do Polski
w 1452 r. przez św. Jana Kapistrana, są także polscy błogosławieni i święci: Szymon z Lipnicy (+ 1482), Jan z Dukli (+ 1481)
i Władysław z Gielniowa (+ 1505). Wywarli oni poważny wpływ na życie religijne w Polsce.
W ikonografii Święty przedstawiany jest w habicie bernardyńskim; czasem jako kaznodzieja. Jego atrybutami są:
u nóg trzy infuły, których odmówił; otwarta księga; krzyż z monogramem IHS; w ręku monogram IHS w promieniach.

21 maja – bł. Jacek Cormier, zakonnik
Henryk Cormier urodził się 8 grudnia 1832 r. w Orleanie, we Francji,
w rodzinie zamożnych kupców. Jego ojciec zmarł, gdy on i jego brat Eugeniusz byli jeszcze
dziećmi. Po śmierci męża, matka chłopców zamieszkała z nimi w pobliżu swojego wuja,
który był księdzem. Eugeniusz zmarł wkrótce potem. Początkowo Henryk uczył się
w domu, potem studiował w szkole Braci Chrześcijan, aż wstąpił do seminarium
duchownego w Orleanie, gdzie ukończył szkołę średnią, a potem studiował filozofię
i teologię. Będąc klerykiem, został przyjęty do Trzeciego Zakonu Dominikańskiego.
17 maja 1856 r. przyjął święcenia kapłańskie. Potem, za zgodą biskupa
ordynariusza, wstąpił do Zakonu Braci Kaznodziejów - dominikanów. Wstępując do
nowicjatu w Flavigny, przyjął imię Jacek (Hiacynt). 29 czerwca 1856 r. otrzymał habit.
Podczas nowicjatu stan jego zdrowia pogorszył się na tyle, że postanowiono wysłać go do
domu, ale wizytujący klasztor w Flavigny o. Aleksander Vincent Jandel wysłał go do
klasztoru św. Sabiny na Awentynie, gdzie niedawno powstał międzynarodowy nowicjat. Jacek
Cormier wyzdrowiał dopiero po złożeniu ślubów wieczystych w dniu 23 maja 1859 r. na
Awentynie. Został prywatnym sekretarzem generała zakonu, o. Jandela, (po latach,
samemu pełniąc najwyższą funkcję w Zakonie, podobną opieką otoczył polskiego dominikanina, Sługę Bożego o. Jacka
Woronieckiego, któremu choroba utrudniała odbycie nowicjatu).
Następnie mianowano o. Cormiera mistrzem nowicjuszy w klasztorze św. Sabiny, a po dwóch latach wybrano go
przeorem klasztoru Corbora na Korsyce. W następnych latach został pierwszym prowincjałem odnowionej Prowincji Tuluzy
(1865), przeorem w Marsylii, Tuluzie i Saint-Maximin (Francja). W 1888 r. powierzono mu budowę kościoła i założenie nowego
klasztoru w Biarritz (we francuskich Pirenejach). 24 lipca 1896 roku został mianowany konsultorem Kongregacji Świętego
Oficjum. W 1899 r. papież Leon XIII chciał nominować ojca Cormier na kardynała, ale nie udało się, bo rząd francuski nie
patrzył na to przychylnie. Od maja 1896 do 1904 r. był prokuratorem generalnym Zakonu, a następnie w latach 1904-1916 generałem Zakonu.

21 maja – bł. Jacek Cormier, zakonnik
Jako generał doprowadził do odnowienia prowincji dominikańskich w Czechach, na Sycylii, w Kolumbii
i w Aragonii oraz do powstania nowych - w Kanadzie i w Kalifornii. Wznowił działalność założonego przez św. Dominika
klasztoru dominikanek w Prouille we Francji (i wykupił dla Zakonu jego teren). Przyłączył do Zakonu 32 zgromadzenia żeńskie.
W 1908 r. doprowadził do tego, że dominikańskie kolegium Angelicum w Rzymie stało się Międzynarodowym Instytutem
Papieskim Angelicum z wydziałami filozofii, teologii i prawa kanonicznego (obecna nazwa: Papieski Uniwersytet św. Tomasza
z Akwinu).
17 maja 1916 r. obchodził sześćdziesiątą rocznicę swoich święceń kapłańskich, a kadencję generała ukończył w dniu
Pięćdziesiątnicy tego roku. 3 sierpnia 1916 r. jego następcą na stanowisku generał wybrano o. Louisa Theisslinga.
Jacek Cormier wydał wiele pism, w tym przede wszystkim listy dotyczące formacji duchowej i zakonnej oraz dzieła ascetyczne,
pedagogiczne i żywoty świętych. Był cenionym powiernikiem papieża Piusa X.

Zmarł po krótkiej chorobie, w swojej celi w klasztorze św. Klemensa w Rzymie, 17 grudnia 1916 r. Pogrzeb
odprawiono uroczyście 20 grudnia w bazylice Santa Maria sopra Minerva. Msza św. była śpiewana przez generała Zakonu Braci
Mniejszych (franciszkanów), w obecności licznych kardynałów, biskupów, prałatów i generałów zakonów i zgromadzeń. Papież
wysłał list kondolencyjny do o. Theisslinga przez kardynała sekretarza stanu. Ciało o. Cormiera zostało pochowane w grobie
Zakonu Kaznodziejskiego na cmentarzu Campo Verano w Rzymie. W grudniu 1934 r. szczątki przeniesiono do kościoła
uniwersyteckiego świętych Dominika i Sykstusa w Rzymie, należącego do Angelicum.
Proces beatyfikacyjny Jacka Marii Cormiera został rozpoczęty w 1945 r. Beatyfikował go 20 listopada 1994 r. papież
św. Jan Paweł II. Jego święto jest obchodzone w rocznicę wyboru na generała Zakonu Dominikanów.

21 maja – św. Eugeniusz de Mazenod, biskup
W przygotowaniu.

21 maja – św. Iwo z Chartres, biskup
Iwo z Chartres przyszedł na świat ok. roku 1040 w pobliżu Beauvais (we
Francji). Jego zamożni rodzice: Hugo z Auteuil i Ilmenberga dołożyli starań, by syn mógł
otrzymać możliwie wysokie wykształcenie. Po ukończeniu szkoły w Beauvais Iwo udał się na
dalsze studia do Paryża, a potem jeszcze do słynnego opactwa benedyktynów w Le Bec,
w Normandii, gdzie za mistrza miał słynnego uczonego, bł. Lanfrancka (+ 1089), a za
współucznia św. Anzelma (+ 1109), późniejszych prymasów Anglii w Canterbury.
Po zakończeniu studiów biskup Beauvais powołał Iwona na przełożonego opactwa
Kanoników Regularnych św. Augustyna w Saint-Quentin. Na czele klasztoru stał przez 12 lat
(1078-1090). Uczynił to opactwo ośrodkiem kultury i nauki. W 1090 roku został zdjęty
z urzędu za symonię biskup Chartres, Gotfryd. Miejscowe duchowieństwo i lud obrało na
jego miejsce Iwona. Król francuski Filip I ówczesnym zwyczajem wręczył mu pastorał na
znak, że na jego wybór się zgadza. Ponieważ metropolita Sens, Richer, nie chciał udzielić
Iwonowi sakry biskupiej (wskutek zamieszania wywołanego odwołaniem się Gotfryda do
papieża), Iwo udał się do Rzymu dla wyjaśnienia sprawy. Papież bł. Urban II był wtedy
w trakcie wojnie z cesarzem Henrykiem IV i musiał uciekać do Kapui. Tam udał się więc Iwo.
Papież w tymże mieście udzielił mu sakry biskupiej (1090).
Zaczęły się jednak nowe kłopoty. Na początku roku 1092 król francuski Filip wszedł w nieprawy związek małżeński
z Bertrandą di Montfort (oboje byli zaślubieni innym osobom). Iwo przeciwko temu stanowczo zaprotestował i obłożył oboje
klątwą kościelną. Król nakazał aresztować odważnego biskupa i więził go przez szereg miesięcy. Dopiero w 1104 roku król
przyrzekł rozejść się z nielegalną małżonką. Na skutek tej obietnicy Iwo zwolnił króla i jego nałożnicę z ekskomuniki. Król
wszakże pod naciskiem opinii musiał uwolnić Iwona z więzienia wcześniej. W roku 1095 Iwo witał papieża bł. Urbana II na ziemi
francuskiej. W tym bowiem czasie papież udawał się do Clermont, by ogłosić pierwszą krucjatę do Ziemi Świętej. W 1100 roku
uczestniczył Iwo w synodzie w Poitiers, któremu przewodniczył legat papieski. W 1107 roku witał w Chartres papieża Paschalisa
II.
Pod koniec roku 1107 Iwo zwołał synod do Troyes, nie mógł już mu jednak przewodniczyć ze względu na stan zdrowia. Do
końca pełnił obowiązki dobrego pasterza owczarni. Pożegnał ziemię dla nieba za panowania Ludwika VI Grubego 23 grudnia
1116 roku. Zaraz po śmierci diecezje Beauvais i Chartres zaczęły szerzyć jego kult.

21 maja – św. Iwo z Chartres, biskup
Papież św. Pius V zatwierdził teksty brewiarzowe dla Kanoników Regularnych św. Augustyna ku czci św. Iwona i ogłosił go ich
współpatronem.
Iwo pozostawił ważną spuścizną literacką. Szczególnie istotne są jego listy, które pozwalają wejść w sytuację
polityczną i religijną, jaka panowała za jego czasów. Dają nam one poznać również osobowość biskupa. Ujawnia się w nich jego
niezłomny charakter oraz gorliwość o chwałę Bożą i dobro Kościoła Chrystusowego. Iwo wydał szereg cennych prac także
z dziedziny prawa; prace te zjednały mu sławę największego prawnika w Kościele do czasów Dekretów Gracjana (1140). Dlatego
Bossuet nazwał św. Iwona największym i najświętszym biskupem swoich czasów.

21 maja – św. Jan Nepomucen, prezbiter i męczennik
Jan urodził się w 1348 r. w Pomuku (późniejsza nazwa Nepomuk) koło czeskiej Pragi.
Pierwsza pewna i ścisła wiadomość o jego życiu pochodzi z roku 1370. Wówczas, będąc jeszcze
klerykiem, Jan figurował w dokumentach kurii biskupiej w Pradze w charakterze notariusza. W roku
1380 został wyświęcony na kapłana i otrzymał probostwo przy kościele św. Galla (Gawła) w Pradze.
Równocześnie pełnił obowiązki notariusza przy arcybiskupie Janie Jenzensteinie. W roku 1381
studiował prawo na uniwersytecie w Pradze. W latach 1382-1387 studiował także w Padwie. W roku
1387 jako doktor prawa powrócił do Pragi. Został mianowany kanonikiem przy kolegiacie św. Idziego,
a w dwa lata potem również kanonikiem przy kościele świętych Piotra i Pawła w Wyszehradzie.
W roku 1390 został archidiakonem i proboszczem w Zatoc (Saaz). Stąd jednak rychło arcybiskup Pragi
powołał Jana na swojego wikariusza generalnego. Był to wielki zaszczyt, bowiem urząd ten dawał
Janowi pierwsze miejsce po metropolicie w diecezji.

Podczas trwającego sporu między Wacławem IV Luksemburczykiem a arcybiskupem
Pragi, Jan, będąc mediatorem, został uwięziony przez porywczego króla (razem z dwoma prałatami) 20
marca 1393 r. i poddany torturom. Według relacji brał w nich udział sam król. Potem na pół żywego
Jana zrzucono w nocy z mostu Karola IV do rzeki Wełtawy, która przepływa przez Pragę. Ludowa legenda dodała do żywotu, że
kapłanowi przywiązano kamień młyński do szyi i że kamień ten urwał się; że niezwykła jasność obudziła mieszkańców Pragi;
że król widząc poruszenie ludu, odbył pokutę itp. Według "Kroniki" Tomasza Ebendorfera z Haselbach z 1450 r. św. Jan zginął,
ponieważ odmówił ujawnienia tajemnicy spowiedzi małżonki królewskiej - królowej Zofii. Uważany jest za pierwszego
męczennika tajemnicy spowiedzi. Ciało Męczennika znaleziono dopiero po pewnym czasie (17 kwietnia) i pochowano je
w kościele św. Krzyża blisko rzeki. Z czasem przeniesiono je do grobowca pod katedrą z napisem: Johannes de Pomuk.
Po śmierci Wacława IV (+ 1419) kult Męczennika zaczął się szerzyć spontanicznie. Szybko pojawiły się pierwsze
jego życiorysy, a nawet była mu oddawana liturgiczna cześć. W wieku XVII jest już nazywany "błogosławionym" i wymieniany
wśród patronów Pragi i Czech. Oficjalny jednak proces rozpoczęto dopiero w roku 1710 z polecenia cesarza Józefa I.

21 maja – św. Jan Nepomucen, prezbiter i męczennik
Innocenty XIII w 1720 roku potwierdził tytuł błogosławionego. Tenże papież zatwierdził tekst Mszy świętej i Liturgii Godzin ku
czci błogosławionego na Czechy, Austrię, Niemcy, Polskę i Litwę. Dnia 19 marca 1729 roku papież Benedykt XII ogłosił go
formalnie świętym. Podobnie jak język św. Antoniego w Padwie, tak też język św. Jana Nepomucena jest zachowany cało
w artystycznym, osobnym relikwiarzu katedry praskiej.
Święty Jan jest patronem zakonu jezuitów, Pragi, spowiedników, szczerej spowiedzi, dobrej sławy i tonących oraz
orędownikiem podczas powodzi. Jest także patronem mostów. Śladami niegdyś bardzo żywego kultu św. Jana Nepomucena są
liczne figury stawiane zazwyczaj na rozstajach dróg i w okolicy przepraw rzecznych. Wiele ich można spotkać w Polsce. Jest także
popularnym patronem kościołów i parafii.
W ikonografii Święty przedstawiany jest w stroju kapłańskim, w sutannie, rokiecie, birecie. W ręku palma
męczeńska. Niekiedy trzyma palec na ustach (symbol zachowanej tajemnicy). Jego atrybutami są: klucz, książka, kłódka, krzyż
w ręce, zapieczętowany list, most, z którego został zrzucony, pieczęć, wieniec z pięciu gwiazd, wieniec z gwiazd - w środku napis
TACUI - "milczałem"; woda, zamek.

21 maja – święci Krzysztof Magallanes, prezbiter,
i Towarzysze, męczennicy
Krzysztof (Cristóbal Magallanes Jara) urodził się w 1869 r. w Meksyku,
w rodzinie rolników: Rafaela Magallanes i Klary Jara. W młodości był pasterzem. W wieku
19 lat wstąpił do seminarium duchownego. Po przyjęciu święceń (w roku 1899) został
proboszczem parafii w Totatiche (Meksyk). Podjął tam dzieło budowy szkół, drukarni prasy,
centrów katechizacji dla dzieci i dorosłych. Zorganizował także budowę elektrowni.
Przygotowywał okolicznych rolników do podjęcia współpracy z mieszkańcami miast.
Dla indian Huichol założył misję w Azqueltán. Słynął z nabożeństwa do Matki Bożej.
Kiedy antychrześcijański rząd Meksyku nakazał likwidację wszystkich seminariów
duchownych, Krzysztof zebrał alumnów i otworzył własne seminarium. Zostało ono jednak
wkrótce wykryte i zamknięte. Święty nie zniechęcił się - otwierał kolejne seminaria. Gdy ta
metoda okazała się nieskuteczna, zorganizował prywatne zajęcia dla kandydatów do
kapłaństwa.
Fałszywie oskarżony o sprzyjanie siłom rewolucyjnym rebelii Cristero, został
aresztowany 21 maja 1927 roku podczas podróży do jednego z gospodarstw, gdzie miał
odprawić Eucharystię. Rozdał swój ostatni majątek wykonawcom wydanego na niego
wyroku, udzielił im rozgrzeszenia, a następnie, bez żadnego procesu, został zastrzelony 25 maja 1927 r. w Colotitlan (Meksyk).
Do ostatniej chwili umacniał rozstrzelanego razem z nim wikariusza, o. Augustyna Caloca. Beatyfikował go w 1992 r. św. Jan
Paweł II; osiem lat później, 21 maja 2000 r., dokonał on też jego kanonizacji.
Początek XX w. to czas prześladowania Kościoła w Meksyku. Kapłani, którzy decydowali się na pracę na tych
terenach, świadomi byli nieuchronnej śmierci. Mimo to nie brakło misjonarzy. W latach dwudziestych XX w. na terenie Meksyku
zginęło 25 wspominanych dzisiaj świętych - kapłanów i osób świeckich. Żaden z nich nie miał wytoczonego procesu, żaden nie
mógł się bronić. Łączyła ich szczególne umiłowanie Eucharystii, nabożeństwo do Maryi oraz posługa biednym.
W 2012 roku na ekrany wybranych kin wszedł film "Cristiada", opowiadający historię chrześcijan w Meksyku w tamtym czasie.

22 maja – św. Joachima de Vedruna, zakonnica
W przygotowaniu.

22 maja – św. Rita z Cascia, zakonnica
Święta Rita jest jedną z najbardziej popularnych świętych na świecie. Urodziła
się około 1380 r. w rodzinie ubogich górali w Rocca Porena, niedaleko Cascii (Umbria) jako
jedyne dziecko. Według podania miała być dzieckiem wymodlonym przez pobożnych
rodziców. Na chrzcie otrzymała imię Małgorzata (Rita jest jego zdrobnieniem). Na życzenie
rodziców wyszła za mąż. Związek ten był jednak bardzo nieudany. Porywczy, brutalny mąż
był powodem wielu jej dramatów. Rita znosiła swój los z anielską cierpliwością. Mąż Rity
zginął zabity w porachunkach zwaśnionych rodów.
Rita była matką dwóch synów, z którymi miała kłopoty wychowawcze. Bojąc
się, by nie kontynuowali wendety, prosiła Boga, aby raczej zabrał ich ze świata niż mieliby
stać się zabójcami. Bóg wysłuchał tej prośby. Obaj młodzieńcy, którzy planowali pomścić
ojca, zmarli podczas epidemii. Rita jako trzydziestokilkuletnia wdowa wstąpiła do zakonu
augustianek, które miały swój klasztor w Cascii. Ponieważ była analfabetką, została przyjęta
do sióstr "konwersek", które były przeznaczone do codziennej posługi w klasztorze. Z całą
radością, z miłości dla Oblubieńca, spełniała najniższe posługi w klasztorze. Często w ciągu
dnia i nocy całowała z miłością obrączkę zakonną, która symbolizowała jej mistyczne

zaślubiny z Jezusem.
Miała szczególne nabożeństwo do Bożej męki. Widziano ją nieraz, jak leżała krzyżem, zalana łzami. Kiedy pewnego
dnia kaznodzieja miał kazanie o męce Pańskiej, prosiła gorąco Jezusa, by dał jej zakosztować męki chociaż jednego ciernia, który
ranił Jego przenajświętszą głowę. Została wysłuchana. W czasie modlitwy poczuła nagle w głowie silne ukłucie. Na tym miejscu
wytworzyła się bolesna rana, która zadawała jej nieznośne cierpienia przez 15 lat, aż do śmierci. Aby jednak uniknąć sensacji, Rita
prosiła Chrystusa, by rana była ukryta, ale by pozostały cierpienia. Tak się też stało. Rita odznaczała się posłuszeństwem, duchem
modlitwy i cierpliwości. Będąc prostą i niewykształconą osobą, osiągnęła szczyty kontemplacji.

22 maja – św. Rita z Cascia, zakonnica
Miała szczególne nabożeństwo do Bożej męki. Widziano ją nieraz, jak leżała krzyżem, zalana łzami. Kiedy pewnego
dnia kaznodzieja miał kazanie o męce Pańskiej, prosiła gorąco Jezusa, by dał jej zakosztować męki chociaż jednego ciernia, który
ranił Jego przenajświętszą głowę. Została wysłuchana. W czasie modlitwy poczuła nagle w głowie silne ukłucie. Na tym miejscu
wytworzyła się bolesna rana, która zadawała jej nieznośne cierpienia przez 15 lat, aż do śmierci. Aby jednak uniknąć sensacji, Rita
prosiła Chrystusa, by rana była ukryta, ale by pozostały cierpienia. Tak się też stało. Rita odznaczała się posłuszeństwem, duchem
modlitwy i cierpliwości. Będąc prostą i niewykształconą osobą, osiągnęła szczyty kontemplacji.
Zmarła na gruźlicę 22 maja 1457 r. w Cascii. Tam spoczywa jej ciało nienaruszone do dziś. Sanktuarium Świętej,
obejmujące jej rodzinny dom w Rocca Porena oraz klasztor i kościół w Cascii, w którym została pochowana, jest miejscem
tłumnych pielgrzymek. Sława świętości zaczęła ściągać do Cascii wielu pielgrzymów. Przy grobie Rity działy się nadzwyczajne
rzeczy, które sławą napełniły tamtejszy klasztor. Kiedy po kilku latach wybuchł w kościele gwałtowny pożar, mimo że spalił się
cały kościół, cyprysowa trumna z ciałem Rity pozostała nietknięta. Zaczęły mnożyć się wizerunki i modlitwy do służebnicy
Bożej. Papież Urban VIII w roku 1628 zatwierdził jej kult. Jednak jej uroczysta kanonizacja odbyła się dopiero 24 maja 1900 r.
Dokonał jej papież Leon XIII, nazywając św. Ritę "drogocenną perłą Umbrii". Św. Rita jest patronką w sprawach trudnych
i beznadziejnych. Jest opiekunką wielu dzieł charytatywnych i bractw. W Polsce kult św. Rity jest bardzo żywy. Szczególnym jego
miejscem jest klasztor sióstr augustianek w Krakowie, gdzie w kościele św. Katarzyny przechowywane są relikwie św. Rity.
W ikonografii Święta przedstawiana jest w stroju zakonnym - w czarnym habicie i w białym welonie, z cierniem na
czole. Jej atrybutami są: dwoje dzieci, krucyfiks, cierń, figa, pszczoły, róża.

23 maja – rocznica poświęcenia bazyliki
św. Franciszka w Asyżu
23 maja rodzina franciszkańska, na która składają
się przede wszystkim trzy zakony: pierwszy - franciszkanie,
drugi - klaryski oraz trzeci - franciszkanie świeccy, a ponadto
wiele rodzin zakonnych stworzonych na regułach
franciszkańskich, przeżywa liturgiczne święto - rocznicę
poświęcenia
Bazyliki
św.
Franciszka
z
Asyżu.
W tej Bazylice spoczywają relikwie św. Franciszka i jest ona
jakby "matką" wszystkich kościołów franciszkańskich na
świecie. Została ona konsekrowana przez papieża Innocentego
IV 25 maja 1253 roku.
Od 25 marca 1754 r., kiedy to papież Benedykt
XIV nadał jej tytuł bazyliki patriarchalnej oraz kaplicy
papieskiej, jest ona włączona do grona świątyń o największej
randze w całym Kościele. Oprócz niej, tymi wyjątkowymi
świątyniami są bazyliki rzymskie: Najświętszego Zbawiciela na
Lateranie, św. Piotra na Watykanie, św. Pawła za Murami,
Matki Bożej Większej i św. Wawrzyńca za Murami oraz jeszcze jedna świątynia w Asyżu - Bazylika Matki Bożej Anielskiej, czyli
słynna Porcjunkula.
Bazylika św. Franciszka została zbudowana na Wzgórzu Piekielnym, nazwanym tak w związku z wykonywanymi na
nim kiedyś wyrokami śmierci. Podarował je zakonowi mieszkaniec Asyżu, Szymon Pucciarelli. Ponieważ reguła zakonu nie
pozwala na posiadanie dóbr, teren ten już od 1228 r. stał się własnością Watykanu. Dzień po kanonizacji św. Franciszka, w dniu
17 lipca 1228 r., papież Grzegorz IX, który był przyjacielem i świadkiem życia Biedaczyny, poświęcił kamień węgielny pod
świątynię i zmienił nazwę wzgórza na Wzgórze Rajskie.

23 maja – rocznica poświęcenia bazyliki
św. Franciszka w Asyżu
Budowa dolnego kościoła trwała zaledwie dwa lata i właśnie tutaj 25 maja 1230 roku przeniesiono z kościoła św.
Jerzego ciało św. Franciszka i pochowano je w krypcie pod głównym ołtarzem. Krypta, w której znajduje się kaplica grobu św.
Franciszka, jest najważniejszym miejscem w Bazylice. Relikwie Biedaczyny spoczywają w wykutej w skale kolumnie, wokół której
w niszach znajdują się groby czterech pierwszych towarzyszy św. Franciszka: Leona, Masseo, Anioła i Rufina. Dwupoziomową
bazylikę, zbudowaną w stylu gotycko-romańskim, zaprojektował franciszkański architekt Eliasz Buonbarone. W 1239 roku
zakończono prace nad wznoszeniem bazyliki, klasztoru i dzwonnicy. Całe lata trwało ozdabianie świątyni. Warto zwrócić uwagę
na niezwykle cenne freski autorstwa mistrzów czterech szkół malarskich: Giunto Pisano i Maestro di San Francisco pochodzili
z Pizy, Cimabue i Giotto z Florencji, Jacopo Torritti, Pietro Cavallini i Filippo Rusuti z Rzymu, a Pietro Lorenzetti i Simone
Martini ze Sieny.
Znajdujący się przy Bazylice klasztor franciszkański, zwany Sacro Convento, zbudowano w XIV i XV w. Bazylika
została znacznie uszkodzona w czasie trzęsienia ziemi 8 września 1997 r. Zginęło wtedy 4 zakonników, w tym jeden Polak.
Sklepienie bazyliki odbudowano, jednak nie udało się odtworzyć części fresków. W roku 2000 bazylika została wpisana na listę
światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

23 maja – św. Leoncjusz z Rostowa, biskup
i męczennik
Leoncjusz urodził się w Kijowie prawdopodobnie około roku 1016, w rodzinie
greckiej. W Szkole Włodzimierskiej, założonej przez wielkiego księcia Jarosława Mądrego
z dynastii Rurykowiczów (+ 1054) zdobył wykształcenie i biegłą znajomość greki. Po powrocie
do Kijowa zamieszkał w Ławrze Pieczerskiej (pierwszy klasztor na Rusi, założony w jaskiniach
nad Dnieprem w połowie XI w. przez mnicha Antoniego Kijowsko-Pieczerskiego i Teodozjusza
Pieczerskiego; życie monastyczne mnisi prawosławni prowadzą w tym miejscu do dzisiaj; w 1990
r. obiekt - przez wieki znacznie rozbudowany - został wpisany na listę światowego dziedzictwa
UNESCO). Leoncjusz złożył śluby zakonne w Konstantynopolu. Około roku 1051 powołany
został na biskupa do Rostowa nad Donem - był pierwszym mnichem Monasteru KijowskoPieczerskiego, który otrzymał tę godność. Wkrótce poganie wygnali go z katedry rostowskiej,
podobnie jak jego dwóch poprzedników, biskupów Teodora i Hilariona. Leoncjusz zamieszkał
więc pod miastem i wzniósł tam cerkiew św. Michała Archanioła. Ewangelizację zaczął od
pogańskich dzieci, które karmił, nauczał zasad wiary chrześcijańskiej i chrzcił. Wkrótce wrócił
do miasta i zaczął chrzcić także dorosłych. Jego gorliwość spotykała się z dużym sprzeciwem ze
strony mieszkających tam pogan, którzy nastawali na jego życie. Hierarcha tym razem nie ustąpił,
ale wyszedł do napastników w błyszczących biskupich szatach. Ci zaś nie tylko nie zrobili mu
krzywdy, ale padli do jego nóg. To wydarzenie uważane jest za początek chrystianizacji Ziemi Rostowskiej.
Po 20 latach pracy w diecezji, około roku 1071 (lub 1073) biskup Leoncjusz zginął śmiercią męczeńską podczas
kolejnych zamieszek na tle religijnym.
W roku 1164, w czasie kopania fundamentów pod nową cerkiew, odkryto jego ciało, które nie uległo rozkładowi.
Umieszczono je w złotym sarkofagu i przeniesiono do kościoła. Podniesienie relikwii (elewacja) było w tamtych czasach
odpowiednikiem dzisiejszej kanonizacji. Grób Leoncjusza zasłynął licznymi uzdrowieniami. W czasie wojen z Polską i Litwą
w roku 1609 relikwiarz został zrabowany, ale szczątki uratowano i ukryto pod posadzką rostowskiego soboru Zaśnięcia Matki
Bożej. Ponownie zostały odnalezione w 1884 r. podczas prac wykopaliskowych.

23 maja – św. Leoncjusz z Rostowa, biskup
i męczennik
Dzisiaj relikwie św. Leoncjusza przechowywane są w katedrze w Rostowie. W miejscu, gdzie znajdował się złoty
grobowiec, obecnie czczony jest relikwiarz z ikoną pogrzebową Leoncjusza.
W ikonografii Święty przedstawiany jest w liturgicznych biskupich szatach i białym lub czarnym kłobuku (ozdobne
nakrycie głowy duchownych prawosławnych i greckokatolickich). Jest starym mężczyzną z krótką, jasno-kasztanową brodą, prawą
rękę ma złożoną w geście błogosławieństwa, w lewej trzyma Ewangelię.

24 maja – Najświętsza Maryja Panna
Wspomożycielka Wiernych
Nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki sięga początków
chrześcijaństwa. Jak tylko zaczął rozwijać się wśród wiernych kult Matki Zbawiciela,
równocześnie ufność w Jej przemożną przyczynę u Syna nakazywała uciekać się do Niej we
wszystkich potrzebach życia. Tytuł Wspomożycielki Wiernych zawiera w sobie wszystkie
wezwania, w których Kościół wyrażał Najświętszej Maryi Pannie potrzeby i troski swoich
dzieci. Pierwszym, który w historii Kościoła użył słowa "Wspomożycielka", jest św. Efrem,
diakon i największy poeta syryjski, doktor Kościoła (+ 373). Pisze on wprost, że "Maryja
jest orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych". W tym samym
czasie Wspomożycielką rodzaju ludzkiego nazywa Maryję św. Grzegorz z Nazjanzu,
patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła (+ ok. 390), kiedy pisze, że jest Ona
"nieustanną i potężną Wspomożycielką". Z treści pism doktorów Kościoła wynika, że przez
słowo "Wspomożycielka" rozumieli oni wszelkie formy pomocy, jakich nam Matka Boża
udziela i udzielić może. Tak więc pierwotne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jako
do Wspomożycielki zawierało w sobie przekonanie wiernych o wszechpośrednictwie łaski,
to znaczy, że Maryja jest Szafarką Bożych łask.
Miejscem najżywiej rozwiniętego kiedyś kultu Wspomożycielki była Bawaria. Pierwszy
kościół pod wezwaniem Wspomożycielki w Bawarii stanął w Pasawie w roku 1624.
Zasłynęła w nim rychło figura Matki Bożej, kopia obrazu Cranacha - pątnicy witają Ją okrzykiem: Maria hilf! (Maryjo, wspomagaj).
7 października 1571 r. oręż chrześcijański odniósł decydujące zwycięstwo nad flotą turecką, która zagrażała
bezpośrednio desantem Italii. Na pamiątkę tego zwycięstwa papież św. Pius V włączył do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie
"Wspomożenie wiernych, módl się za nami".
12 września 1683 r. król Jan III Sobieski rozgromił pod Wiedniem Turków. Jako podziękowanie Matce Bożej za to
zwycięstwo, papież bł. Innocenty XI w roku 1684 zatwierdził w Monachium, przy kościele św. Piotra, bractwo Matki Bożej
Wspomożycielki Wiernych, rychło podniesione do rangi arcybractwa.

24 maja – Najświętsza Maryja Panna
Wspomożycielka Wiernych
W roku 1816 tytuł Matki Bożej Wspomożenia Wiernych wchodzi do liturgii Kościoła, kiedy papież Pius VII
ustanawia święto Matki Bożej pod tym wezwaniem na dzień 24 maja, jako podziękowanie Matce Bożej, że właśnie tego dnia,
uwolniony z niewoli Napoleona, mógł szczęśliwie powrócić na osieroconą przez szereg lat stolicę rzymską.
Wielu świętych miało szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Słynny Jej wizerunek
w Turynie został namalowany na zamówienie św. Jana Bosko, który oprócz salezjanów założył także zgromadzenie sióstr Córek
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.
Wielkim czcicielem Matki Bożej Wspomożycielki był salezjanin, prymas Polski, kardynał August Hlond. Nie mniej
żarliwym apostołem Maryi Wspomożycielki był jego następca, kardynał Stefan Wyszyński. 5 września 1958 roku dzięki jego
staraniom Episkopat Polski wniósł do Stolicy Apostolskiej prośbę o wprowadzenie święta Maryi Wspomożycielki Wiernych
w liturgicznym kalendarzu polskim. Episkopat Polski chciał w ten sposób podkreślić, że naród polski nie tylko wyróżniał się
wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny, ale że może wymienić wiele dat, kiedy doznał Jej
szczególniejszej opieki. Polskie sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych zostało ustanowione w 2013 r. w salezjańskiej
parafii w Rumii na Kaszubach.

24 maja – święci Donacjan i Rogacjan, męczennicy
Donacjan i Rogacjan byli braćmi pochodzącymi z rodziny pogańskiej. Żyli
w III wieku. Donacjan, choć młodszy, był już chrześcijaninem, Rogacjan jeszcze katechumenem
(jako męczennik przyjął tzw. "chrzest krwi"). Być może do chrztu przygotowywał ich inny brat,
nieznany z imienia. Od starożytności zwani są "dziećmi nantejskimi", ponieważ ponieśli śmierć
w młodym wieku. Powodem skazania braci na męczeństwo była odmowa złożenia ofiary
pogańskim bóstwom Jowiszowi i Apollinowi.
Donacjan i Rogacjan zostali zamordowani w czasach prześladowania chrześcijan za
cesarzy Dioklecjana i Maksymiana (285-305), prawdopodobnie w roku 287.

25 maja – św. Będą Czcigodny, prezbiter i doktor
Kościoła
Beda urodził się w 673 r. w Anglii, w hrabstwie Northumbria. Kiedy miał 7 lat,
powierzono jego wychowanie i wykształcenie opactwu benedyktyńskiemu św. Piotra
w Weartmouth. Był bowiem wówczas zwyczaj, że rodzice chętnie posyłali swoje dzieci do
klasztoru na naukę i na wychowanie w charakterze oblatów, czyli przyszłych kandydatów.
Dwa lata później Beda przeniósł się do nowo powstałego opactwa św. Pawła w Jarrow.
Z biegiem lat oba opactwa zasłynęły nie tylko w Anglii, ale nawet daleko poza jej granicami
jako niezwykle ważne ośrodki życia kulturalnego i religijnego. O założeniu tych dwóch
opactw napisał św. Beda osobną historię, w której przekazał również o sobie garść
wiadomości. W Jarrow Beda wstąpił do klasztoru i jako mnich spędził tu ponad 50 lat.
W wieku 30 lat przyjął święcenia kapłańskie (703). Odtąd swoje życie dzielił między
modlitwę i studia. Znał język łaciński, grecki i hebrajski, co ułatwiało mu studia nad Pismem
świętym i dziełami ojców Kościoła. Słusznie nazwano go najbardziej uczonym wśród
świętych i najświętszym wśród uczonych Kościoła w Anglii, co kiedyś powtórzą o św.
Tomaszu z Akwinu w skali całego Kościoła. Beda zostawił po sobie wiele pism. Wśród nich
na pierwszym miejscu stawia się napisaną przez niego historię Anglii. Zostawił także żywot
św. Kutberta (+ 678), św. Feliksa z Noli (+ ok. 260) i św. Atanazego (+ 373). Dziełem
wyjątkowej wagi jest Martyrologium Bedy, które posłużyło później do przygotowania wykazów

świętych Kościoła.
Zdumiewają wszechstronne zainteresowania św. Bedy. Pisał bowiem również o poezji, o gramatyce, ortografii,
o naturze rzeczy, o czasie itp. Swoje dzieła i rozprawy ilustrował często odpowiednimi rysunkami. Był także uzdolnionym poetą.
Zostawił hymny i pieśni poetyckie. Komentarze do ksiąg Starego i Nowego Testamentu czynią św. Będę największym egzegetą
średniowiecza. Ciekawe są jego homilie, których ocalało 50, i bardzo duża korespondencja, która rzuca światło nie tylko na
osobisty charakter Świętego, ale także na stosunki polityczne i religijne, jakie za jego czasów panowały w Anglii.

25 maja – św. Będą Czcigodny, prezbiter i doktor
Kościoła
Zmarł 26 maja 735 r. Jego ciało złożono w Jarrow, w kościele opackim. W roku 1030 przeniesiono je jednak wraz
z relikwiami św. Kutberta do katedry w Durham. W roku 1155 wydzielono je z urny wspólnej i relikwie św. Bedy złożono
w nowym relikwiarzu wysadzanym drogimi kamieniami, a w roku 1373, w 700-lecie jego urodzin, wystawiono mu wspaniały
grobowiec w tejże katedrze w Durham. W czasie odstępstwa od wiary króla Henryka VIII sprofanowano śmiertelne szczątki św.
Bedy i rozsypano je. Udało się jednak ich część uratować.
"Zachód mądrością swoją oświecił" - powiedział o nim św. Robert Bellarmin. U współczesnych i potomnych Beda
zażywał takiej sławy, że porównywano go do świętych Ambrożego, Augustyna, Hieronima i Izydora z Sewilii. Synod
w Akwizgranie (836) nadał mu przydomek Venerabilis - Czcigodny. Leon XIII ogłosił go w 1899 roku doktorem Kościoła. Jest
patronem lektorów, angielskich pisarzy i historyków oraz miasta Jarrow. Warto wiedzieć, że papież Franciszek po wyborze
zachował swoje biskupie zawołanie Miserando atque eligendo, które zaczerpnął z 21. Homilii św. Bedy Czcigodnego o powołaniu
celnika Mateusza.

W ikonografii św. Beda występuje rzadko. Jest przedstawiany w benedyktyńskim habicie. Atrybutami Świętego są:
księga, pióro, zwój pergaminu.

25 maja – św. Grzegorz VII, papież
Urodził się w 1020 r. w Toskanii, w niezamożnej rodzinie. Miał na imię
Hildebrand. Wykształcenie i formację duchową zdobył w klasztorze benedyktyńskim na
Awentynie, związanym z opactwem w Cluny. W roku 1046 towarzyszył dobrowolnie na
wygnaniu w Kolonii, w Niemczech, papieżowi Grzegorzowi VI. Po jego śmierci wrócił do
Rzymu (1047) i był prawą ręką papieża św. Leona IX i współautorem jego wielkich planów
reformistycznych. Papież mianował go kardynałem i skarbnikiem. Być może przedtem był
mnichem u benedyktynów w Cluny. Był wysyłany przez papieży (Grzegorza VI, Leona IX,
Mikołaja II) z misjami do różnych krajów. W latach 1054-1056 był legatem papieskim we
Francji, a w 1057 r. - w Niemczech. Później zarządzał bazyliką św. Pawła za Murami. Miał
poważny wpływ na politykę papieży XI wieku. Aleksander II mianował go kardynałemarchidiakonem,
czyli
pierwszym
godnością
duchownym
(po
papieżu).
Po śmierci tego papieża Hildebrand został wybrany na stolicę Piotrową
22 kwietnia 1073 r. Przyjął wtedy święcenia kapłańskie i biskupie.
Podjął głęboką reformę Kościoła, pragnąc uniezależnić go od władzy
świeckiej. Zaraz na początku swoich rządów zajął się uporządkowaniem spraw państwa
kościelnego. Ponowił z Normanami układ oddania im w lenno południowych Włoch
i Sycylii w zamian za obietnicę opieki, a w razie potrzeby - obrony Kościoła. Na
obszarach, które pozostały pod ścisłą administracją papieża, uporządkował sprawy
kościelne.
Wypowiedział walkę symonii (kupowaniu urzędów kościelnych), inwestyturze (wybieraniu przez panujących na
stanowiska kościelne m.in. biskupów i opatów) oraz niezachowywaniu celibatu przez duchownych. W roku 1074 zwołał do
Rzymu synod, na którym uchwalono prawa głoszące, że kto przyjął urząd kościelny za pieniądze, tym samym zostaje
automatycznie tegoż urzędu pozbawiony. Kapłanom żonatym zabroniono sprawować funkcję święte. Gdyby zaś chcieli stawiać
opór, sam lud miał im odmówić posłuszeństwa i składania jakichkolwiek danin. Po tym synodzie papież rozesłał swoich legatów
po wszystkich krajach Europy, by ogłosili powyższe uchwały i by przypilnowali ich stosowania. Zaczęto rzucać na papieża
oszczerstwa, że sprzyja manicheizmowi oraz potępia małżeństwo. Zaczęły się nawet pojawiać karykatury papieskie. Jedynie król
angielski, Wilhelm Zdobywca, poparł papieża. Otrzymał za to przydomek "perły monarchów".

25 maja – św. Grzegorz VII, papież
W roku 1075 papież zwołał do Rzymu drugi synod, na którym wobec panów
świeckich ogłoszono dekrety przeciwko inwestyturze. Pod groźbą ekskomuniki, czyli
wyłączenia z Kościoła, nie wolno było odtąd przyjmować od świeckich godności
kościelnych. Otrzymane zaś tą drogą urzędy synod czynił nieważnymi. Tym postanowieniem
Grzegorz VII naraził się władcom świeckim. Na czele opozycji stanął cesarz niemiecki,
Henryk IV. Doszło do tego, że zaczął publicznie lżyć "mnicha Hildebranda", nadal też
szafował godnościami i urzędami kościelnymi według swej woli. Po jego stronie stanęli nie
tylko panowie świeccy, ale także wyżsi duchowni, którzy od nich otrzymali urzędy. Cesarz
posunął się nawet do tego, że do Rzymu posłał spiskowców, którzy w samo Boże
Narodzenie w czasie odprawiania Mszy świętej rzucili się na papieża, uprowadzili go
z kościoła, poranili go i chcieli zamordować. Papieża ocalił lud, który rzucił się na oprawców
i zmusił ich do ucieczki. Cesarz zwołał kontrsynod do Niemiec i zmusił biskupów, by
wypowiedzieli posłuszeństwo papieżowi. Nadto cesarz wysłał do papieża bardzo obelżywy list. W odpowiedzi na te wydarzenia
na synodzie rzymskim w lutym 1076 r. papież ekskomunikował Henryka IV. To poskutkowało. Wielu dygnitarzy kościelnych
złożyło akt uległości wobec papieża i prośbę o zdjęcie z nich kar kościelnych. Henryk IV, widząc, że sprawę przegrał, zareagował
pokorą. Natychmiast udał się do Włoch, by przed mającym rozpocząć się sejmem Niemieckiej Rzeszy w Augsburgu, który miał
ogłosić jego detronizację, mieć czyste ręce. Na ten sejm został zaproszony także papież, który już wyruszył w drogę. Kiedy papież
znalazł się w Canossie, przybył tam także cesarz. W szatach pokutnika zjawił się na zamku księżnej Matyldy. Papież, znając
obłudę Henryka, nie chciał się z nim widzieć. Cesarz uparcie stał u bram zamku trzy dni. Dopiero na usilne prośby Matyldy,
teściowej Henryka, i opata Cluny, Hugona, który był ojcem chrzestnym Henryka, św. Grzegorz ustąpił i zdjął karę z cesarza.
Konflikt jednak nie ustał. W 1084 r. Henryk IV postanowił zemścić się na papieżu, zdobył Rzym i osadził w nim antypapieża
Klemensa III. Grzegorz VII podczas najazdu schronił się w Zamku Anioła. W kilka tygodni później z odsieczą przyszły wojska
normańskie i przymusiły do odwrotu króla niemieckiego oraz antypapieża. Grzegorza uwolniono. Wezwani przez niego
sprzymierzeńcy zachowali się jednak jak wrogowie - rabując, niszcząc i paląc. To wywołało wśród ludności taki gniew, że
Normanowie musieli Rzym opuścić, ale z nimi także musiał odejść papież, gdyż ludność była oburzona, że takich to "obrońców"
na Rzym sprowadził. Grzegorz VII udał się najpierw na Monte Cassino, następnie do Benewentu, wreszcie owacyjnie został
powitany w Salerno.

25 maja – św. Grzegorz VII, papież
Pod koniec roku 1084 zwołał do Salerno synod, na którym powtórnie rzucił klątwę na cesarza i na narzuconego przez cesarza
antypapieża, Wilberta.

Złamany wreszcie trudami i wiekiem papież zmarł w Salerno 25 maja 1085 r. Na łożu śmierci wypowiedział słowa,
które umieszczono w katedrze przy ołtarzu, gdzie spoczywa: "Umiłowałem sprawiedliwość, a znienawidziłem nieprawość, dlatego
umieram na wygnaniu". Papież Grzegorz XIII (1572-1585) wpisał imię Grzegorza VII do Martyrologium Rzymskiego. Papież Paweł
V w roku 1606 oficjalnie zaliczył go w poczet świętych. Papież Benedykt XIII w roku 1728 jego kult rozszerzył na cały Kościół.
W roku 1961 przywieziono trumnę z relikwiami św. Grzegorza do Rzymu w specjalnym wagonie-kaplicy, aby Wieczne Miasto
mogło im złożyć hołd, a potem przewieziono je z powrotem do Salerno.
Św. Jan Paweł II, który przybył do Salerno 25 maja 1985 r. w 900-lecie śmierci św. Grzegorza VII, powiedział
o nim: "Święty Grzegorz VII nieskończenie miłował Kościół, Oblubienicę Chrystusa, którą pragnął widzieć czystą, niewinną,
świętą i wolną. Dla Kościoła tak bardzo wiele wycierpiał".
W ikonografii Grzegorz VII przedstawiany jest w papieskim stroju, często w tiarze. Jego atrybutami są: gołąb,
księga, łzy (z powodu doświadczanych prześladowań), obraz Matki Bożej, do której miał szczególne nabożeństwo.

25 maja – św. Maria Magdalena de Pazzi, dziewica
Katarzyna (takie imię otrzymała na chrzcie) urodziła się 2 kwietnia 1566 r. w możnej
patrycjuszowskiej rodzinie Pazzi we Florencji. Wykształcenie i wychowanie otrzymała od sióstr,
które miały we Florencji szkołę i pensjonat dla dziewcząt z lepszych rodzin. W dziesiątym roku
życia przyjęła pierwszą Komunię świętą. Odtąd przystępowała do niej w każdą niedzielę
i w święta, co w owych czasach wywoływało zdziwienie, a nawet zastrzeżenia. W tym samym
roku, w uroczystość św. Józefa, złożyła ślub dozgonnej czystości. Jako dziecko wyróżniała się
pobożnością, tak że już w wieku 12 lat miała szczęście rozmawiać z Matką Bożą. Odtąd podobne
objawienia zdarzały się w jej życiu częściej. Kiedy miała 16 lat, wstąpiła do klasztoru
karmelitańskiego Matki Bożej Anielskiej (1582 r.). Klasztor ten stoi do dzisiaj na wzgórzu na
przedmieściu Florencji. Tu otrzymała imię zakonne Marii Magdaleny.
W rok później podczas choroby złożyła śluby. Pełniła obowiązki kolejno
zakrystianki, furtianki, mistrzyni nowicjatu i przełożonej domu. Wiodła życie pełne umartwień
i przeniknięte modlitwą. Wyróżniała się wiernością w zachowaniu reguły, bardzo przecież surowej.
Doświadczała wielu cierpień. Od niebieskiego Oblubieńca otrzymała koronę cierniową, która
powodowała bardzo silne bóle głowy. 25 marca 1585 roku otrzymała dar stygmatów, czyli odbicia
na swoim ciele ran Pana Jezusa; stygmaty te były na zewnątrz niewidoczne. W kilka dni potem
otrzymała od Chrystusa mistyczną obrączkę jako znak duchowych zaślubin.
17 maja 1585 roku wpadła w ekstazę, która trwała bez przerwy 40 godzin. W czasie jej trwania otrzymała polecenie od Pana
Jezusa, by odtąd codziennie przyjmowała tylko chleb i wodę, a jedynie w dni świąteczne - trochę pokarmu postnego. Otrzymała
również polecenie, by sypiała odtąd tylko pięć godzin i to na wiązce siana, by w ten sposób wynagrodzić Panu Bogu za grzechy
rodzaju ludzkiego. 8 czerwca 1585 roku rozpoczęła się nowa seria ekstaz, która trwała z krótkimi przerwami osiem dni.

25 maja – św. Maria Magdalena de Pazzi, dziewica
Chrystus doświadczył Marię Magdalenę także falą długotrwałych i uporczywych oschłości oraz duchowego
opuszczenia. Objaśnił jej, że ta męka była konieczna dla dobra Kościoła, a także dla odnowienia ducha zakonnego w klasztorach.
Kiedy w roku 1587 zmarł jej brat, Alamanno, Maria Magdalena ujrzała jego duszę w płomieniach czyśćcowych. Kiedy w roku
1590 przeszła do wieczności jej matka, ujrzała również jej duszę w czyśćcu. Otrzymała równocześnie obietnicę, że czyściec matki
będzie krótki - ze względu na wiele uczynków miłosierdzia, jakie w życiu swoim świadczyła.
W ostatnich latach życia s. Maria Magdalena przechodziła wielkie cierpienia fizyczne i duchowe. Do tego dołączyły
się prześladowania z zewnątrz od postronnych osób, do których wysyłała w imieniu Chrystusa listy z napomnieniami.
Odpowiedzią z ich strony były szykany, a nawet groźby. W swoich wizjach otrzymała m.in. zrozumienie tajemnicy Trójcy
Przenajświętszej i Wcielenia Jezusa. Pozostawiła po sobie pisma ukazujące głębokie doświadczenia duchowości chrześcijańskiej.
Zmarła 25 maja 1607 r. W 19 lat po śmierci, w 1626 roku papież Urban VIII dokonał jej beatyfikacji. Papież Klemens IX zaliczył
ją uroczyście w poczet świętych w 1669 r. Jest patronką Florencji i Neapolu.
W ikonografii św. Maria Magdalena ukazywana jest w habicie karmelitanki. Jej atrybutami są: Dziecię Jezus,
dyscyplina, gołębica, korona cierniowa, krzyż, lilia, serce trzymane w prawej dłoni, stygmaty.

26 maja – św. Filip Nereusz, prezbiter
Filip urodził się we Florencji 21 lipca 1515 r. jako syn Franciszka i Lukrecji Mosciano.
Na chrzcie otrzymał imiona Filip Romulus. Był bardzo pociągający w swojej zewnętrznej postaci, jak
też w obejściu. Wyróżniał się poczuciem humoru i talentem jednania sobie ludzi. Początkowo nauki
pobierał we florenckiej szkole S. Giorgio. Duchowo kształtowali go dominikanie z konwentu San
Marco (przez cale życie był wielbicielem Girolamo Savonaroli). Po przedwczesnej śmierci matki
i starszego brata, kiedy pogorszyły się znacznie warunki majątkowe ojca, Filip udał się do swojego
bezdzietnego stryja w San Germano (dziś miasto Cassino) pod Monte Cassino, by wyręczyć go
w zawodzie kupca i odziedziczyć po nim znaczną fortunę. Miał wówczas 17 lat. W czasie pobytu
u stryja odwiedzał często opactwo benedyktynów, a jego kierownikiem duchowym był Euzebiusz
z Eboli. Przyjął wówczas za swoją dewizę benedyktynów: Nihil amori Christi praeponere (Nic nie
przedkładać ponad miłość do Chrystusa).

Wkrótce Filip zrezygnował z pomyślnej dla siebie okazji zdobycia zawodu i majątku
i udał się do Gaety. Po krótkim pobycie w tym mie
cie skierował swoje kroki do Rzymu, gdzie miał
pozostać do końca swego życia - a więc przez ponad 60 lat (1534-1595). Tam rozpoczął studia
filozoficzne i teologiczne. Jednocześnie był wychowawcą dwóch synów w domu zamożnego Florentczyka, dzięki czemu miał
zapewniony byt. Prowadził życie modlitwy i umartwienia. W wolnym czasie nawiedzał kościoły, sanktuaria i zabytki Wiecznego
Miasta. Kiedy w roku 1544 w Zielone Święta znalazł się w katakumbach św. Sebastiana, które były ulubionym miejscem jego
wypraw, wpadł w ekstatyczny zachwyt: poczuł, jak tajemnicza ręka wyciąga mu z boku dwa żebra, a jego serce, podobne do
ognistej kuli, groziło rozsadzeniem piersi. W tym czasie Filip założył towarzystwo religijne pod nazwą "Bractwa Trójcy Świętej"
do obsługi pielgrzymów i chorych. Widział bowiem, jak te wielkie rzesze pątników potrzebowały pomocy duchowej, a często
i materialnej. Był to rok 1548. Przez tę posługę zyskał sobie miano "Apostoła Rzymu".
Momentem przełomowym w życiu Filipa był rok 1551, kiedy to za namową spowiednika przyjął święcenia
kapłańskie. Miał już wtedy 36 lat. Jako kapłan musiał być jednak przydzielony do jakiegoś kościoła. Zamieszkał więc w konwikcie
św. Hieronima della Carità w centrum Rzymu. Tu właśnie dojrzało wielkie dzieło jego apostolskiego serca, Oratorium. Zrodziło
się ono z troski Filipa o poziom wiedzy religijnej penitentów, który w owych czasach był bardzo niski.

26 maja – św. Filip Nereusz, prezbiter
Początkowo w ciasnej izbie swojego pokoju, potem w kaplicy konwiktu, Filip
zaczął gromadzić kapłanów, zakonników, mieszczan, kupców, artystów. Wspólna modlitwa,
spotkania i rozmowy osobiste, spowiedź, czytanie duchowe, konferencje i dyskusje na aktualne
tematy, rekolekcje - to program tych spotkań. Oratorium było otwarte dla wszystkich ludzi
dobrej woli. Filip organizował także koncerty muzyczne oraz nabożeństwa, w czasie których
śpiewane były pieśni pochwalne w formie dialogów. Ta forma muzyczna (wokalnoinstrumentalna) przyjęła nazwę od miejsca pierwszych wykonań i do dziś znana jest jako
oratorium (szczególnym rodzajem oratorium jest pasja).
Z czasem zebrała się pewna liczba uczniów, którzy chcieli być bliżej Mistrza. Filip
zaprawiał ich więc do zjednoczenia z Bogiem, do cnót chrześcijańskich i do uczynków
miłosierdzia. Na placach bawił się z dziećmi, by je potem gromadami prowadzić do kościoła. Był
to dotąd zupełnie nieznany styl apostołowania i prowadzenia duszpasterstwa. Do Oratorium
spieszyła cała elita duchowa Rzymu. Tu właśnie rodziły się plany reform. Do grona przyjaciół
Filipa należeli m.in.: św. Kamil de Lellis, św. Feliks z Cantalice, św. Jan Leonardi, św. Franciszek
Salezy, św. Ignacy Loyola i wielu innych.
W roku 1564 Florentczycy oddali Filipowi w zarząd swój kościół pw. św. Jana. Tu właśnie pozostali przy nim jego
duchowi synowie, zwani potem oratorianami czy też filipinami. Prowadzili życie wspólne, nie związani wszakże żadnymi ślubami.
Ta swoboda pozostała do dzisiaj cechą charakterystyczną oratorianów. Filip umiał swych duchowych synów zainteresować nie
tylko sprawami religijnymi i duchowymi, ale także nauką i kulturą. W jego domu odbywały się więc koncerty muzyczne, prelekcje
o sztuce, archeologii i historii. Za datę założenia oratorianów przyjmuje się rok 1565. Zatwierdził ich papież Grzegorz XIII już
w roku 1575. Wszakże regułę dla nowego zgromadzenia Filip napisał dopiero w roku 1583, na podstawie wielu lat doświadczenia
i praktyki. Nadawała ona poszczególnym kapłanom dużo swobody. Każdy dom jest po dzień dzisiejszy niezależny. Dopiero od
roku 1942 Stolica Apostolska połączyła wszystkie placówki w jeden, wspólny, ale bardzo luźny organizm.
Wkrótce pojawili się przeciwnicy poczynań św. Filipa. Oskarżyli oni go o to, że sprzyja "nowinkom" niebezpiecznym dla wiary.
Doszło do tego, że surowy papież Paweł IV (+ 1559) zakazał mu na czas pewien działalności. Kuria Rzymska odebrała mu nawet
prawo do spowiadania, co równało się z karą kościelnej suspensy. Kolejni papieże obdarzyli go jednak ponownie zrozumieniem
i odwołali ten zakaz.

26 maja – św. Filip Nereusz, prezbiter
Filip Neri był doradcą papieży i kierownikiem duchowym wielu dostojników. Był jednym z najbardziej wesołych
świętych. Zmarł wyczerpany pracą na rękach swych duchowych synów 26 maja 1595 r. w noc święta Bożego Ciała. Miał
wcześniej podać godzinę swojej śmierci. Pochowany został w kościele Santa Maria Chiesa Nuova w Rzymie. Przekonanie
o świętości kapłana było tak powszechne, że chociaż w owych czasach zaczęto wprowadzać do procesów kanonizacyjnych coraz
surowsze wymagania, beatyfikacja sługi Bożego odbyła się już w 15 lat po jego śmierci. Dokonał jej 11 maja 1610 r. papież Paweł
V. W dwanaście lat później papież Grzegorz XV dokonał jego kanonizacji (12 marca 1622 r.).
W ikonografii św. Filip przedstawiany jest jako mężczyzna w średnim wieku, z krótką brodą, w sutannie i birecie.
Jego atrybutem jest lilia, serce i lilia.

27 maja – św. Augustyn z Canterbury, biskup
Augustyn, zwany także apostołem Anglii, żył w VI w. Będąc opatem benedyktyńskiego
klasztoru św. Andrzeja w Rzymie, został wysłany przez Grzegorza Wielkiego wraz z 40 mnichami do
Brytanii (596). Sakrę biskupią otrzymał Augustyn za zezwoleniem papieża z rąk biskupa Arles
w Galii, prawdopodobnie jeszcze w drodze do Anglii. Król Kentu, św. Etelbert, wraz z małżonką
Bertą (córką chrześcijańskiego władcy Paryża), przyjął ich życzliwie w Wielkanoc 597 r. Dzięki
pomocy króla w jego stolicy, w Canterbury, zaistniało biskupstwo i opactwo benedyktyńskie p.w.
świętych Piotra i Pawła. Wraz z królem i jego dworem chrzest przyjęło około 10 tys. Sasów w Anglii.
Praca ewangelizacyjna czyniła tak szybkie postępy, że już w roku 601 papież przysłał na pomoc nową
grupę zakonników. Równocześnie ustanowił 2 metropolie i 24 sufraganie. Jako pierwszy prymas
Anglii i metropolita Canterbury Augustyn otrzymał od papieża paliusz arcybiskupi. Druga
metropolia na ziemiach angielskich powstała w Yorku, ale formalnie dopiero po śmierci św.
Augustyna. W 602 r. Augustyn ufundował pierwszą w Anglii katedrę w Canterbury, która obecnie
znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Augustyn zmarł 26 maja 604 lub 605 r. Został pochowany obok św.
Etelberta w ufundowanym przez siebie opactwie benedyktyńskim w Canterbury.
W roku 1091 jego relikwie zostały przeniesione do rozbudowanej świątyni opactwa.
Miały wtedy miejsce liczne cuda, podobnie jak za życia biskupa. Wspomnienie
przeniesienia relikwii obchodzone jest w Anglii 6 września. Na miejscu, gdzie św.
Augustyn miał, wraz ze swoimi towarzyszami, po raz pierwszy stanąć na ziemi
angielskiej w Ebbsfleet, wystawiono na pamiątkę oryginalny, do dziś stojący obeliskkrzyż. Canterbury było stolicą katolickich prymasów przez prawie 1000 lat - do
czasu, kiedy król Henryk VIII wprowadził anglikanizm. Odtąd katedra w Canterbury
jest stolicą tego właśnie Kościoła (od roku 1534), a katedra prymasów katolickich
przeniosła się do Londynu (od w. XIX).
W ikonografii Augustyn przedstawiany jest w stroju biskupim lub jako
benedyktyn.

28 maja – św. German z Paryża, biskup
German urodził się w 496 r. koło Autun we Francji. Po
studiach w Avallon podjął życie pustelnika. Około 540 r. przyjął
święcenia kapłańskie. Na życzenie biskupa Autun przeprowadził reformę
tamtejszego klasztoru św. Symforiana. W 556 r. został mianowany
biskupem Paryża. Na terenie diecezji podjął działalność charytatywną
i reformatorską. Założył opactwo św. Krzyża i św. Wincentego
z Saragossy. Zmarł 28 maja 576 r. w Paryżu. Pochowano go
w ufundowanym przez niego opactwie, które w VIII w. zostało nazwane
Saint-Germain-des-Prés. Taką samą nazwę przyjęła dzielnica Paryża
wyrosła wokół klasztoru. Św. German jest patronem więźniów
i muzyków. Wzywany w obronie przed ogniem i gorączką.
W ikonografii przedstawiany w stroju biskupim. Jego
atrybutem jest: paliusz, pastorał, mitra, łańcuchy, chory chłopiec, płonący
dom.

29 maja – św. Urszula Ledóchowska, zakonnica
Julia Maria urodziła się w wielodzietnej rodzinie hrabiowskiej 17 kwietnia 1865 r.
w Loosdorf koło Wiednia. Była rodzoną siostrą Marii Teresy Ledóchowskiej, powszechnie
nazywanej matką czarnej Afryki, założycielki sióstr klawerianek, beatyfikowanej przez Pawła VI
w 1975 roku. W latach 1874-1883 Julia Maria kształciła się w Instytucie Najświętszej Maryi Panny
prowadzonym przez Panie Angielskie w austriackim Sankt Polten. W roku ukończenia nauki
przybyła wraz z rodziną do nabytego przez ojca majątku w Lipnicy Murowanej koło Bochni.
Jako 21-letnia dziewczyna wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie i w dniu obłóczyn,
17 kwietnia 1887 r., przyjęła zakonne imię Maria Urszula. Wyróżniała się gorliwością w modlitwie
i umartwieniach. Pierwszą profesję zakonną złożyła 28 kwietnia 1889 roku. Następnie pracowała
w krakowskim internacie sióstr. W 1904 roku jako przełożona domu kierowała internatem. Dwa
lata później założyła pierwszy na ziemiach polskich internat dla studentek szkół wyższych. Swoje
powołanie do wychowania młodzieży i opieki nad nią odkryła jeszcze w nowicjacie.
W 1907 r. z błogosławieństwem papieża Piusa X, z dwiema siostrami, w świeckim
stroju wyjechała do pracy dydaktycznej w Petersburgu. Objęła tam kierownictwo zaniedbanego
polskiego internatu i liceum św. Katarzyny. Już w rok później została erygowana w Petersburgu
autonomiczna placówka urszulańska. Następnie przeniosła się do Finlandii, gdzie otworzyła
gimnazjum dla dziewcząt. Podczas I wojny światowej apostołowała w krajach skandynawskich,
wygłaszając odczyty o Polsce, organizowała pomoc dla osieroconych polskich dzieci. Jednocześnie nie zaniedbywała swego
zgromadzenia, rozrastał się nowicjat i dom zakonny w Szwecji. Pod koniec wojny Urszula Ledóchowska przeniosła go do Danii,
gdzie założyła również szkołę i dom opieki dla dzieci polskich.
W roku 1920 Urszula wróciła do Polski. Osiedliła się w Pniewach koło Poznania, gdzie - z myślą o pracy
apostolskiej w nowych warunkach - założyła zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwane urszulankami
szarymi. Kiedy poprosiła papieża Benedykta XV o zatwierdzenie nowego zgromadzenia, otrzymała je od razu, w dniu 7 czerwca
1920 r. Włodzimierz Ledóchowski - rodzony brat Urszuli - ówczesny generał jezuitów, był rzecznikiem dzieła swojej siostry
wobec Stolicy Apostolskiej. Całe życie s. Urszuli było ofiarną służbą Bogu, ludziom, Kościołowi i ojczyźnie. Matka Urszula wiele
podróżowała, wizytowała poszczególne domy, kształtowała w siostrach ducha ewangelicznej radosnej służby. "Naszą polityką jest
miłość. I dla tej polityki jesteśmy gotowe poświęcić nasze siły, nasz czas i nasze życie" - powtarzała często.

29 maja – św. Urszula Ledóchowska, zakonnica
Umarła 29 maja 1939 r. w Rzymie. Tam też została pochowana w domu generalnym mieszczącym się przy via del
Casaletto. Beatyfikowana została przez św. Jana Pawła II 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu. W 1989 zachowane od zniszczenia
ciało bł. Urszuli zostało przewiezione z Rzymu do Pniew i złożone w kaplicy domu macierzystego. 18 maja 2003 roku, w dniu
swoich 83. urodzin, św. Jan Paweł II ogłosił ją w Rzymie świętą.
Założone przez św. Urszulę Ledóchowską zgromadzenie Urszulanek Serca Jezusa Konającego realizuje swe zadania
apostolskie przede wszystkim w dziedzinie wychowania i nauczania dzieci i młodzieży oraz służąc potrzebującym
i pokrzywdzonym. Siostry prowadzą kilkadziesiąt dzieł w Polsce, kilkanaście we Włoszech i pojedyncze w 12 innych krajach.
Ze Zgromadzeniem zaprzyjaźniony był św. Jan Paweł II, który jako biskup krakowski spędzał nieliczne wolne chwile
w gościnnym domu sióstr na Jaszczurówce w Zakopanem. Także będąc w Warszawie nocował często w domu zgromadzenia na
Wiślanej. Tam spędził swoją ostatnią noc przed wylotem do Rzymu na konklawe w październiku 1978 r. Już jako papież
odwiedzał domy urszulanek w Rzymie (1986 r.), w Zakopanem (1997 r.) i w Warszawie (1999 r.).
W ikonografii św. Urszula przedstawiana jest w szarym zakonnym habicie.

30 maja – bazylika archikatedralna w Białymstoku
Obecna archikatedra białostocka jest przybudówką do pierwszego kościoła, zwanego
farnym, który jest o wiele starszy od samej katedry. W 1899 r. po 39 latach oczekiwań mieszkańcy
Białegostoku doczekali się pomyślnej decyzji ówczesnych władz guberni carskiej: wyrażono zgodę na
postawienie przybudówki do istniejącego budynku starego kościoła, chociaż mieszkańcy starali się
o pozwolenie na budowę nowego. Dzięki umiejętnie skrywanym pracom budowlanym udało się
wznieść trzynawowy neogotycki kościół z charakterystycznej czerwonej cegły. W ten sposób
ominięto carski zakaz budowy nowej świątyni katolickiej. "Przybudówka" wielkością przerasta
dziesięciokrotnie dawny kościół. Świątynia została wzniesiona w stylu gotyku z dwiema wieżami.
Zastosowany rozkład ciężaru sklepienia na filary (poprzez żebra oraz łukami odpornymi na przypory
boczne) jest w Polsce rzadkością.
Nowy kościół pełnił rolę prokatedry dla tej części archidiecezji wileńskiej, która
pozostała po wojnie w granicach Polski, a od 1992 r. jest katedrą archidiecezji białostockiej. W 1985
r. została podniesiona przez św. Jana Pawła II do godności bazyliki mniejszej.
W czasie wizyty w Białymstoku 5 czerwca 1991 r. św. Jan Paweł II ogłosił utworzenie diecezji
białostockiej. Przed udzieleniem błogosławieństwa na zakończenie uroczystej celebry na lotnisku białostockim
powiedział: "Mając na względzie racje duszpasterskie, ustanawiam dziś dwie diecezje w tym regionie Polski: diecezję
białostocką ze stolicą w Białymstoku, obejmującą teren tej części archidiecezji wileńskiej, która znajduje się
w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Biskupa Edwarda Kisiela, dotychczasowego administratora apostolskiego,
mianuję biskupem diecezji białostockiej. Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Białymstoku staje się katedrą biskupa i diecezji". Drugą utworzoną wówczas diecezją była diecezja drohiczyńska.
Stolica Apostolska nie wydała wówczas żadnego dokumentu, gdyż trwały prace nad nowym
podziałem administracyjnym Kościoła w Polsce. W niecały rok później, bullą Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca
1992 r. św. Jan Paweł II dokonał reorganizacji metropolii i diecezji polskich. Dokumentem tym ustanowił również
metropolię białostocką, składającą się z archidiecezji białostockiej oraz diecezji łomżyńskiej i drohiczyńskiej. Obecnie
archidiecezja białostocka liczy 10 dekanatów - około 90 parafii. Na jej terenie mieszka ponad 500 000 mieszkańców,
w tym około 400 000 katolików. Resztę stanowią wyznawcy innych wyznań (głównie prawosławni)
i religii (muzułmanie) oraz niewierzący. Pasterzem archidiecezji jest abp Edward Ozorowski. W pracy wspiera go
biskup pomocniczy Henryk Ciereszko oraz arcybiskup senior Stanisław Szymecki.
Patronami archidiecezji są Najświętsza Maryja Panna Ostrobramska, Matka Miłosierdzia, oraz św.
Jerzy, męczennik, i bł. Bolesława Lament.

30 maja – bazylika archikatedralna w Szczecinie
Dzisiejsza bazylika archikatedralna w Szczecinie jest jednym z najstarszych
kościołów Pomorza Zachodniego. Została ufundowana w XII wieku. Początkowo była
zbudowana z drewna. W połowie XIII w. rozpoczęto budowę murowanej, gotyckiej
bazyliki. Budowa i kolejne przebudowy trwały aż do XVI stulecia. W 1534 r. kościół
został przejęty przez protestantów. Od tego czasu, do 1944 r., nie zmieniał swych
zasadniczych form, poza wymianą poszczególnych elementów zniszczonych przez
pożary i wichury.
W 1944 r. kościół uległ niemal kompletnemu zniszczeniu. W formie
częściowo zabezpieczonej ruiny pozostawał do 1972 r. Wówczas przejęty został
ponownie przez Kościół katolicki i nowo utworzone biskupstwo szczecińsko-kamieńskie
należące, tak jak w wiekach średnich, do metropolii gnieźnieńskiej. W latach 1972-1974
odbudowano
go,
rekonstruując
średniowieczne
rozplanowanie
bryły
i przestrzeni. Od 1992 r. kościół pw. św. Jakuba ma rangę bazyliki archikatedralnej.
W 2007 r. rozpoczęła się rekonstrukcja wieży katedry w celu przywrócenia
jej dawnej sylwetki. 12 stycznia 2008 r. na wieży postawiono strzelisty hełm, w którym
mają znaleźć się punkty widokowe. Po rekonstrukcji wieży, katedra mierzy 110,18 m
i jest drugim pod względem wysokości budynkiem w Szczecinie i drugą co do wysokości
świątynią w Polsce (po bazylice w Licheniu - 141,5 m).
15 czerwca 2008 r. uroczyście poświęcone zostały nowe organy. Mają one 66 głosów i składają się z 4743 piszczałek
(o wysokości od 11 milimetrów do 10 m), w tym 183 rezonatory trąbki hiszpańskiej. Cały instrument o wysokości 10 m waży 36
ton.
Diecezja szczecińsko-kamieńska istnieje w swej obecnej formie od roku 1972. Powołał ją do istnienia - znosząc
istniejącą wcześniej tymczasową organizację administracji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych - papież Paweł VI bullą
Episcoporum Poloniæ Cœtus.

30 maja – bazylika archikatedralna w Szczecinie
Pierwszym biskupem diecezji został ks. dr Jerzy Stroba, który pełnił tę
funkcję do roku 1978. Kolejnym ordynariuszem diecezji został bp Kazimierz
Majdański. 25 marca 1992 r. bullą Totus Tuus Poloniae Populus św. Jan Paweł II podniósł
dotychczasową diecezję do rangi archidiecezji. Obecnie ordynariuszem diecezji jest abp
Andrzej Dzięga. Wspierają go biskupi seniorzy: Marian Błażej Kruszyłowicz
OFMConv. oraz Jan Gałecki. Patronami archidiecezji są Najświętsza Maryja Panna
Matka Kościoła i św. Otton z Bambergu, biskup.
Katedrę szczecińską 11 czerwca 1987 r. nawiedził św. Jan Paweł II
podczas III pielgrzymki do Polski. Spotkał się w niej z alumnami, księżmi
i zakonnikami, bezpośrednio po uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod
diecezjalne seminarium. Powiedział wtedy:
Teologia winna służyć posłannictwu pasterskiemu Kościoła. Jest to zarazem
służba na rzecz polskiej kultury chrześcijańskiej jako podstawowego dobra
własnego narodu. Nauka katolicka winna podejmować i spełniać swoje zadania
stosownie do wymagań intelektualnych i moralnych polskiego społeczeństwa,
a wymagania te, jak wiadomo, bardzo się podniosły i stale się podnoszą. Stąd
też ważne jest dla Kościoła i dla społeczeństwa katolickiego ugruntowanie
charakteru akademickiego studiów w wyższych seminariach duchownych
w całej Polsce. Funkcja dydaktyczna bowiem - czyli nauczanie - łączy się
z "uprawianiem nauki", ze żmudną niejednokrotnie pracą badawczą, która jest istotna dla twórczości naukowej.
Rzetelna formacja filozoficzna i teologiczna winna uzdolnić przyszłych kapłanów - w duchu dialogu-konfrontacji
z dzisiejszym światem - do ukazywania chrześcijańskiej wizji Boga, człowieka i świata oraz jej intelektualnych,
społecznych i etycznych implikacji.

30 maja – bazylika archikatedralna w Szczecinie

30 maja – św. Jan Sarkander, prezbiter i męczennik
Jan urodził się 20 grudnia 1576 r. w Skoczowie nad Wisłą (na Śląsku Cieszyńskim),
skąd pochodził jego ojciec, Grzegorz Maciej Sarkander. Matka natomiast, Helena z Góreckich,
była szlachcianką, która po śmierci pierwszego męża przybyła z Moraw. Jan miał czterech braci:
przyrodniego Mateusza oraz rodzonych Wacława, Pawła i Mikołaja. Był z nich najmłodszy.
Ochrzczony został w Skoczowie. Kiedy miał 12 lat, stracił ojca (1589) i cały trud utrzymania
rodziny spadł na matkę. Rodzina przeniosła się do Przybora na Morawach, gdzie mieszkał
Mateusz Welczowski, syn matki Jana z pierwszego małżeństwa. Jan uczęszczał tam do katolickiej
szkoły parafialnej, skąd udał się do jezuickiego kolegium w Ołomuńcu (1593). Następnie na
akademii w Ołomuńcu rozpoczął studia filozoficzne, by kontynuować je na uniwersytecie
w Pradze. Studia uniwersyteckie uwieńczył stopniem doktora (1603). W latach 1604-1608 odbył
studia teologiczne w Grazu, już z wyraźnym zamiarem poświęcenia się na służbę Bożą.
Ukończył je również stopniem doktora. Prawdopodobnie decyzję o wstąpieniu do stanu
duchownego podjął po śmierci narzeczonej, Anny Płaheckiej. W roku 1607 przyjął niższe
święcenia kapłańskie, a w roku 1609 otrzymał święcenia prezbiteratu. Miał wówczas 33 lata.
Biskup przeznaczył młodego kapłana na wikariusza do Jaktaru, koło Orawy. Następnie
powierzono mu podobne stanowisko w Uszczowie, gdzie został aresztowany pod zarzutem
udzielania bratu, Mikołajowi, pomocy w ucieczce z więzienia. W więzieniu w Kromieryżu Jan
spędził 8 miesięcy. Po uwolnieniu wędrował po różnych parafiach jako wikariusz, wreszcie w roku 1616 został mianowany
proboszczem w Holeszowie, oddalonym 10 km od Ołomuńca. Wielkorządca Moraw odebrał właśnie kościół parafialny husytom
i jako katolik oddał go jezuitom. Ci zaproponowali na proboszcza św. Jana Sarkandra. Znany był on już bowiem wtedy jako
niezłomny obrońca wiary. Gorliwy proboszcz z pomocą nie mniej gorliwych jezuitów zabrał się do odzyskania utraconych
owieczek. W ciągu jednego roku zdołał przywrócić Kościołowi katolickiemu 250 odstępców. To ściągnęło na niego
prześladowania ze strony husytów i protestantów. Doszło do tego, że urządzano na niego zamachy. Przez pewien czas nie mógł
nawet odprawiać Mszy świętej, ale musiał się ukrywać.
Kiedy w 1618 r. wybuchła wojna trzydziestoletnia, przynaglony przez swoich parafian, opuścił Holeszów. Jako
pielgrzym udał się do Częstochowy. Spędził tam miesiąc. Kiedy wracał, w Rybniku dowiedział się, że luteranie zajęli kościół
w Holeszowie. Udał się przeto do Krakowa, gdzie zamieszkał w jednym z klasztorów. Ponieważ nie przyjęto jego rezygnacji
z urzędu proboszcza, wrócił na swoją placówkę.

30 maja – św. Jan Sarkander, prezbiter i męczennik
W 1620 r. uchronił miasto przed grabieżą i spaleniem, wychodząc procesjonalnie naprzeciw nadciągającym wojskom
lisowczyków (była to lekka jazda polska, która nie otrzymywała żołdu, a utrzymywała się z łupów wojennych). Posądzony przez
protestantów o ich sprowadzenie, 13 lutego 1620 r. został aresztowany i uwięziony; był okrutnie torturowany. Wśród obelżywych
słów usiłowano wymusić na proboszczu przyznanie się do zdrady stanu i narodu przez sprowadzenie najeźdźców. Chciano w ten
sposób ukuć powód do powszechnego prześladowania katolików. Kiedy zaś kapłan nie chciał się przyznać do winy, której nie
popełnił, zastosowano tortury. Wyciągnięto go "na skrzypcach", tak że pękały na nim ścięgna, a kości wychodziły ze stawów.
Potem zaczęto mu palić piersi zapalonymi pochodniami. Po czwartym przesłuchaniu (17 II) zarzucono mu wprost, że u niego
spowiadał się wielkorządca Moraw, dlatego musi powiedzieć, jakie mu on tajemnice zwierzył. Ponieważ męczennik stanowczo
odmówił, ponownie zaczęto rozciągać jego ciało, przypalać ogniem, głowę ściskać żelazną obręczą, do nóg przywiązywać kamień,
by mięśnie i ścięgna naciągnąć aż do zerwania. Co pewien czas zdejmowano ofiarę i grożono nowymi katuszami, byle zmusić ją
do obciążających zeznań. Tortury te trwały 3 godziny. Kiedy odniesiono kapłana do więzienia, był już tylko na pół żywy. Miał
jednak zdumiewająco odporny organizm. W więzieniu męczył się jeszcze miesiąc; oddał Bogu ducha 17 marca 1620 roku wskutek
odniesionych obrażeń.
Dopiero po 7 dniach udało się katolikom wydobyć ciało Męczennika z więzienia. Ubrano je w szaty liturgiczne
i urządzono pogrzeb. Protestanci jednak rozbili pochód. Po długich zabiegach udało się uzyskać zezwolenie na pochowanie Jana
Sarkandra w kościele Najświętszej Maryi Panny w Ołomuńcu, w kaplicy św. Wawrzyńca. Do grobu zaczęły napływać pielgrzymki.
Po upływie 100 lat kardynał Wolfgang Schrattenbach rozpoczął proces kanoniczny ks. Jana. Jego ciało znaleziono wówczas
w takim samym stanie, w jakim zostało pochowane. Grób Męczennika nawiedzili m.in.: król polski, Jan III Sobieski, cesarz Karol
VI i Franciszek I oraz cesarzowa Maria Teresa. Z chwilą rozpoczęcia procesu kościelnego przy jego grobie było już ok. 1200
złożonych darów wotywnych. Był czczony jako patron dobrej spowiedzi i tajemnicy spowiedzi. Papież Pius IX zaliczył Jana
Sarkandra w poczet błogosławionych 6 maja 1859 r. Św. Jan Paweł II kanonizował go 21 maja 1995 r. w Ołomuńcu w Czechach mieście męczeńskiej śmierci Jana. Następnego dnia papież odprawił Mszę dziękczynną za kanonizację w Skoczowie, miejscu
urodzenia Świętego.

30 maja – św. Joanna d’Arc, dziewica
Joanna urodziła się 6 stycznia 1411 lub 1412 r. w Domremy
(Lotaryngia), w rodzinie ubogich wieśniaków. Rodziców nie było stać na kształcenie
dziecka. Dlatego Joanna była analfabetką. Tym większy podziw budzi rola, jaką
odegrała w historii Francji. Bulla beatyfikacyjna nazywa ją i jej życie "jednym cudem".
Od 13. roku życia towarzyszyły jej "głosy" i wizje, w których słyszała
nadprzyrodzone głosy, wezwania, nakazy; jawili się jej św. Michał Archanioł, św.
Katarzyna męczennica i św. Małgorzata męczennica; od nich Joanna dowiedziała się
o tragicznej sytuacji swojej ojczyzny i o swojej misji. Pod wpływem tych duchowych
doświadczeń w 1428 r. siedemnastoletnia Joanna podjęła dzieło wyzwolenia Francji
zajętej przez wojska angielskie. Ogarnięta wiarą, że jest wolą Bożą, by to ona właśnie
stanęła na czele narodu i by w jego imieniu poprowadziła wyzwoleńczą wojnę aż do
zwycięstwa, przekonała o swojej misji najpierw wuja, Duranta Laxarta. Z nim udała
się do komendanta pobliskiego garnizonu w Vaucouleurs. Mieszkańcy tegoż miasta
zebrali pieniądze i zakupili dla niej męską zbroję, oręż i konia. Pod naciskiem opinii
mieszkańców dowódca oddał do dyspozycji dziewczęcia swój oddział. Sam też
odprowadził Joannę do króla Karola VII, który wówczas przebywał w Chinou.
Dziewczę spotkało się na dworze królewskim z jawnym niedowierzaniem.
Po poddaniu Joanny i jej widzeń badaniom duchownych z Poitiers,
dziewczynie podarowano zbroję, sztandar z wezwaniem "Jezus i Maryja"
i pozwolono jej wyruszyć z kilkutysięcznym oddziałem naprzeciw nieprzyjaciela. W maju 1429 r. w trakcie bitwy o Orlean Joanna
(odtąd nazywana także Dziewicą Orleańską) zagrzewała swoich rodaków do walki i przełamała losy prowadzonej wojny. Po tej
bitwie w ciągu tygodnia Anglicy opuścili całą dolinę Loary. Joanna ponownie udała się do króla i zmusiła go, aby wyruszył do
Reims i dopełnił obowiązku koronacji. Nastąpiło to 17 lipca 1429 r. Joanna stanęła u szczytu sławy. Zwracano się do niej
z prośbami i pismami, król chciał ją podnieść do stanu szlacheckiego i bogato obdarować. Joanna pozostała jednak prostą
dziewczyną. Wyrzekając się bogactwa i honorów, prosiła tylko o jedną nagrodę: aby mieszkańcy jej wioski zostali zwolnieni od
podatku.

30 maja – św. Joanna d’Arc, dziewica
Wiosną 1430 r. Joanna wzięła udział w potyczce pod Compiegne. Tam dostała się
do niewoli Burgundów. Ci odsprzedali ją za 10000 franków w złocie (co było wówczas
ogromną ceną) Anglikom, którzy powołali trybunał kościelny i wytoczyli jej proces w Rouen.
Nie umiejąc sobie wytłumaczyć jej misji, oskarżono ją o zmowę z diabłem. Jej wizje, głosy,
objawienia uznano za opętanie szatańskie. Użycie zaś przez nią wojskowego stroju męskiego
uznano za urągające przyzwoitości chrześcijańskiej. Skazano ją na śmierć pod zarzutem czarów i
herezji. Jej głosy i objawienia uznano za fałszywe. Święta odwołała się od wyroku inkwizycji do
papieża - bezskutecznie. Oddana w ręce władzy świeckiej, została skazana i spalona na stosie 30
maja 1431 r.
Wyrok wkrótce zakwestionowano. Pod naciskiem opinii publicznej Karol VII
ustanowił w 1452 r. komisję, która przeprowadziła proces rehabilitacyjny. Także papież Kalikst
III wydał polecenie zbadania przeprowadzonego procesu. 7 lipca 1456 r. Rzym wydał wyrok
uniewinniający Joannę oraz określił przeprowadzony proces w Rouen jako sprzeczny z prawem.
27 stycznia 1894 roku papież Leon XIII przyznał jej kanonicznie tytuł "czcigodnej", dnia
6 stycznia 1904 roku papież św. Pius X ogłosił heroiczność jej cnót, a 18 kwietnia 1909 roku w bazylice św. Piotra w Rzymie
dokonał jej uroczystej beatyfikacji. Dnia 16 maja 1920 roku papież Benedykt XV wyniósł Joannę do chwały świętych. Św. Joanna
jest patronką Francji, Orleanu, a także telegrafu i transmisji radiowych.

30 maja – św. Joanna d’Arc, dziewica
Historia św. Joanny d'Arc inspirowała wielu
twórców m.in. Szekspira, George'a Bernarda Shaw'a, Friedricha
Schillera, Marka Twaina, Paula Claudela, Jeana Anouilha,
Bertolda Brechta. Jan Matejko namalował obraz "Dziewica
Orleańska (Wjazd Joanny d'Arc do Reims)", większy niż słynna
"Bitwa pod Grunwaldem". Obraz znajduje się w zbiorach
Pałacu w Rogalinie i niedawno przeszedł renowację.
W ikonografii św. Joanna przedstawiana jest jako
dziewczyna w złotej zbroi na koniu. Jej atrybutami są: miecz,
sztandar i miecz, lanca.

30 maja – św. Zdzisława Czeska
Zdzisława urodziła się w 1215 r. na zamku Krzyżanów (Morawy). Według
tradycji była najstarszą córką Przybysława z Krzyżanowa, burgrabiego w Brnie, i Sybilli,
pochodzącej ze szlacheckiej rodziny sycylijskiej. Jej ojciec należał do najprzedniejszych
panów czeskich. Wraz ze swoją małżonką czynił hojne fundacje na potrzeby Kościoła na
Morawach. Popierał gorliwie zakony. Oboje ufundowali opactwo cysterskie w Żdar, wspierali
dominikanów i franciszkanów, niedawno przybyłych do Czech. Jako 17-letnia dziewczyna
Zdzisława poślubiła Havla, kasztelana zamku w Lemberku. Rodzice pana młodego
pochodzili z niemniej znakomitego rodu. Założyli miasta, do dziś istniejące - Jabłonne
i Turnowo. Bóg obdarzył małżonków czworgiem dzieci, które Zdzisława wzorowo
wychowała. Wraz z mężem troszczyła się o ewangelizację okolicznych ziem, na których
Kościół był jeszcze słabo zakorzeniony. Nawiązała współpracę z dominikanami
i ufundowała dwa konwenty: w Jabłonnem, koło Lemberku, i w Turnowie. Była tercjarką
dominikańską i gorliwą uczennicą św. Dominika, oddana modlitwie i ludziom. Słynęła jako
opiekunka ubogich i uzdrowicielka. Kroniki klasztorne przypisują jej wstawiennictwu liczne
cudowne uzdrowienia.
Zdzisława zmarła w 1252 r. w Jabłonnem (przypuszczalnie 1 stycznia;
przyczyną śmierci w kwiecie wieku była prawdopodobnie tuberkuloza). Została pochowana
w tamtejszym kościele św. Wawrzyńca, który stał się celem pielgrzymek jej czcicieli. Jej kult szerzył się w Czechach i na Węgrzech.
Episkopat czeski stawia ją jako wzór dla młodych małżeństw i matek. 28 sierpnia 1907 r. jej kult zatwierdził papież św. Pius X.

30 maja – św. Zdzisława Czeska
Św. Jan Paweł II kanonizował Zdzisławę razem z Janem Sarkandrem
w Ołomuńcu 21 maja 1995 r. W wygłoszonej wtedy homilii mówił m.in.:
Św. Zdzisława wyróżniała się nadzwyczajną zdolnością do poświęcania się innym.
Świadczy o tym przede wszystkim jej postępowanie w rodzinie, w której była zgodnie ze słowami mojego czcigodnego poprzednika Pawła VI - "przykładem
małżeńskiej wierności, protektorką życia duchowego rodziny i uczciwości
w obyczajach". Potwierdza to również jej wielkoduszne zaangażowanie na polu
dobroczynności i opieki nad potrzebującymi, zwłaszcza obłożnie chorymi, którymi
zajmowała się z wielką troskliwością i czułością. Żyjąc intensywnie duchowością
trzeciego zakonu dominikańskiego, potrafiła uczynić z samej siebie dar, zgodnie ze
słowami Jezusa: "Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu" (Dz 20, 35). Oto
sekret wielkiej sympatii, jaką budziła jej postać już za życia, a także po śmierci i aż
po dzień dzisiejszy. Jej przykład wydaje się niezwykle aktualny, zwłaszcza
w odniesieniu do wartości rodziny, która - jak uczy św. Zdzisława - musi być otwarta
na Boga, na dar życia i na potrzeby ubogich. Nasza święta jest znakomitym
świadkiem "ewangelii rodziny" i "ewangelii życia", którą Kościół głosi ze

szczególnym zaangażowaniem.
Zdzisława jest patronką młodych małżeństw i matek. Obchodzący w dniach 29 stycznia, 28 listopada i 16 grudnia
swoje imieniny, mają tylko tę jedną patronkę. Różne daty, pod którymi wymieniane jest jej imię, to wynik różnych terminów
obchodu ku jej czci. Liturgia dominikańska wspomina ją 4 stycznia.
W ikonografii św. Zdzisława przedstawiana jest w habicie tercjarki dominikańskiej.

31 maja – Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
Święto Nawiedzenia wywodzi się z religijności chrześcijańskiego Wschodu.
Uroczystość tę wprowadził do zakonu franciszkańskiego św. Bonawentura w roku 1263.
Kiedy zaś powstała wielka schizma na Zachodzie, wtedy święto to rozszerzył na cały
Kościół papież Bonifacy IX w roku 1389, aby uprosić za przyczyną Maryi jedność
w Kościele Chrystusowym. Sobór w Bazylei (1441) to święto zatwierdził.
Święto Nawiedzenia obchodzimy 31 maja, tj. między uroczystościami Zwiastowania
Pańskiego i narodzenia św. Jana Chrzciciela. W ten sposób wspominamy przede wszystkim
spotkanie Mesjasza ze swoim poprzednikiem - Janem Chrzcicielem. Jest to także spotkanie
dwóch matek. Dokładny opis Nawiedzenia zostawił nam św. Łukasz
w swojej Ewangelii (Łk 1, 39-56). Według tradycji miało ono miejsce w Ain Karim, około
7 km na zachód od Jerozolimy, gdzie dwa kościoły upamiętniają dwa wydarzenia - radosne
spotkanie matek (kościół nawiedzenia św. Elżbiety, położony na zboczu wzgórza za
miastem) i narodzenie Jana Chrzciciela (kościół położony w samym mieście). Maryja
prawdopodobnie odbywała całą drogę z Nazaretu do Ain Karim - czy jak chcą niektórzy
bibliści może nawet do Hebronu - pieszo. Być może przyłączyła się do jakiejś pielgrzymki,
idącej do Jerozolimy. Trudno bowiem przypuścić, aby szła sama w tak długą drogę, która
mogła wynosić ok. 150 kilometrów. Pragnęła podzielić się ze swoją krewną wiadomością
o Zwiastowaniu, jednocześnie gratulując jej tak długo oczekiwanego potomstwa.
Maryja po przybyciu dowiaduje się ze zdziwieniem, że Elżbieta już wszystko wie - tak
dalece, że nawet zwraca się do niej słowami anioła: "Błogosławiona jesteś między
niewiastami". Elżbieta wyraża równocześnie uznanie dla Maryi, że zawierzyła słowom
posłańca Bożego. Zadziwiająca jest pokora Maryi. Przychodzi z pomocą do swojej starszej
krewnej, gdy ta będzie rodzić syna. Ale i Elżbieta zdobywa się na wielki akt pokory, kiedy Matkę Chrystusa wita słowami:
"A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?"

31 maja – Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
Elżbieta stwierdza równocześnie, że na dźwięk słowa Maryi poruszyło się w łonie jej dziecię. Pisarze kościelni są
przekonani, że był to akt powitania Chrystusa przez św. Jana i że w tym właśnie momencie św. Jan został uwolniony od grzechu
pierworodnego i napełniony Duchem Świętym. Poruszenie św. Jana często zestawia się z tańcem radości króla Dawida, idącego
przed Arką. Słowa Elżbiety przywołujemy zawsze, ilekroć odmawiamy Pozdrowienie Anielskie. Krewna Maryi powtórzyła część
pozdrowienia Gabriela: "Błogosławiona jesteś między niewiastami", wyraźnie czyniąc aluzję, że za sprawą Ducha Świętego
została we wszystko wtajemniczona. Potem zaraz dodała własne słowa: "i błogosławiony jest owoc Twojego łona". Wydarzenie
to rozważamy jako jedną z radosnych tajemnic różańca.
Istnieją zakony żeńskie, które za główną patronkę obrały sobie Matkę Bożą w tej tajemnicy, co więcej, od tej
tajemnicy otrzymały nawet swoją nazwę. Chodzi głównie o zakon wizytek, czyli sióstr nawiedzenia. Założył je w roku 1610 wspólnie ze św. Joanną de Chantal - św. Franciszek Salezy.

31 maja – św. Kamila Baptysta Varano, dziewica
i zakonnica
Kamila urodziła się 9 kwietnia 1458 r. we włoskim miasteczku Camerino.
Pochodziła z rodziny książęcej. Miała zaledwie 8 lub 10 lat, kiedy pod wpływem kazania pewnego
franciszkanina z pobliskiej Leonessy, postanowiła ku czci męki i śmierci Pana Jezusa zadawać
sobie w każdy piątek szczególne umartwienie. Postanowienie to potwierdziła następnie ślubem.
Z biegiem lat tak bardzo zasmakowała w tej praktyce, że jej życie można by nazwać wiecznym
piątkiem, bowiem stale z miłości do Ukrzyżowanego wyznaczała sobie pokutę.
Zamożnych rodziców stać było na wykształcenie córki. Marzyli także o odpowiednim dla niej
małżeństwie. Kamila jednak, wbrew woli rodziców, wstąpiła do klasztoru klarysek w Urbino,
który właśnie wtedy przeżywał swój renesans. Tam przyjęła imię zakonne Baptysta. Stało się to 14
grudnia 1481 roku. Kamila miała wówczas 23 lata. Wraz z nią do tegoż klasztoru wstąpiła także
jej kuzynka, Gerinda. Kamila wyznała, że przyczyną obrania sobie tak surowego zakonu była nie
obawa przed piekłem, ani nawet nadzieja nieba, ale by się jak najbardziej upodobnić do swojego
niebieskiego Oblubieńca. Jak mówiła, chciała Mu oddać "miłość za miłość, zadośćuczynienie za
zadośćuczynienie, krew za Krew, śmierć za śmierć".

W trzy lata później przeniosła się z ośmioma siostrami do nowego klasztoru
w Camerino, który ufundował jej ojciec. Tu wiele razy pełniła urząd ksieni. Wczytując się pilnie
w żywoty św. Franciszka z Asyżu i św. Klary, pragnęła jak najidealniej ich naśladować. Następnie
założyła klasztor w Fermo. Po dwóch latach pobytu tam, wyznaczyła swoją zastępczynię, a sama powróciła do Camerino.
W nagrodę za wierność regule i duchowi franciszkańskiemu Pan Bóg obdarzył ją łaską wizji. Często oglądała św.
Klarę, która udzielała jej wskazań odnośnie do reformy życia wewnętrznego i reguły zakonnej. Kamila prowadziła życie surowe
i pełne wyrzeczeń. Doznała wielu cierpień wewnętrznych, oschłości ducha, opuszczenia i osamotnienia wewnętrznego, nocy
ducha. Do tych cierpień doszły rodzinne: Cezar Borgia, bratanek papieża Aleksandra VI (+ 1503), siłą zajął posiadłość książąt
Varano i zamordował ojca i trzech braci Kamili. Kamila zniosła ten cios z poddaniem się woli Bożej, zdobywając się nawet na
modlitwę za morderców. Miała dar mistycznego zjednoczenia z Jezusem, proroctwa oraz czytania w ludzkich sercach.

31 maja – św. Kamila Baptysta Varano, dziewica
i zakonnica
Zmarła podczas epidemii 31 maja 1524 r. Jej ciało złożono w kościele klarysek w Camerino, gdzie spoczywa do dziś.
Zostawiła po sobie około dwudziestu utworów pisanych w języku łacińskim wierszem i piękną prozą, m.in. Życie duchowe,
Instrukcja dla ucznia, Upominki Chrystusa, Traktat o czystości serca, Wizje św. Katarzyny Bolońskiej.
Papież Grzegorz XVI zatwierdził jej kult 7 kwietnia 1843 roku. Jej kanonizacji dokonał 17 października 2010 r.
w Rzymie papież Benedykt XVI. W homilii podczas Mszy kanonizacyjnej powiedział m.in.: "Święta Baptysta Kamila Varano (...)
dawała w pełni świadectwo ewangelicznego sensu życia, zwłaszcza przez wytrwałą modlitwę. (...) Żyjąc całkowicie zanurzona
w Bożej głębi, nieustannie czyniła postępy na drodze doskonałości, przez heroiczną miłość Boga i bliźniego. Doznawała wielkich
cierpień i mistycznych pociech. Postanowiła, jak sama pisze, «zagłębić się w Najświętsze Serce Jezusa i zatopić się w oceanie Jego
niezwykle ciężkich cierpień». W czasach, kiedy Kościół doświadczał rozprzężenia obyczajów, ona zdecydowanie szła drogą
pokuty i modlitwy, kierując się gorącym pragnieniem odnowienia mistycznego Ciała Chrystusa".

