STYCZEŃ

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia
Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia
obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na
świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej,
przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane
z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi
czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą
macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży. Poświęcenie Maryi pierwszego
dnia rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie. Matka Jezusa
zostaje
ukazana
ludziom,
jako
najdoskonalsze
stworzenie,
a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie
zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożytności
chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia.
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto. Do liturgii
Kościoła wprowadził je dość późno papież Pius XI w roku 1931 na pamiątkę 1500. rocznicy soboru
w Efezie (431). Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta dzień 11 października.
Reforma liturgiczna w roku 1969 nie zniosła tego święta, ale podniosła je do rangi uroczystości
nakazanych i przeniosła na 1 stycznia. W Starym Testamencie jest wiele szczegółowych
proroctw, zapowiadających Zbawiciela świata. Pośrednio dotyczą one także osoby Jego Matki.
Niektóre z nich są nawet wyraźną aluzją do Rodzicielki Zbawiciela, np. zapowiedź dotycząca
Niewiasty, która zetrze głowę węża-szatana (Rdz 3, 15). Jeszcze wyraźniej o Matce Mesjasza
wspomina prorok Micheasz (Mi 5, 1-2).

Jako proroctwo dotyczące Maryi traktuje się także zapowiedź Izajasza: Pan sam da wam znak: Oto
Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel (Iz 7, 14).
Poza tymi tekstami tradycja chrześcijańska uznaje wiele innych w znaczeniu typicznym
(stanowiącym wzór, pra-obraz), jak np. królowa stojąca po prawicy króla (Ps 45, 10), oblubienica
z Pieśni nad Pieśniami, zwycięska Judyta czy ratująca swój naród od niechybnej zguby bohaterska
Estera.
Maryja była córką świętych Joachima i Anny (tak przekazuje nam apokryf
Protoewangelia Jakuba, pochodzący z roku ok. 150). To oni oddali ją do Świątyni (to także przekaz
apokryficzny - wspomnienie tego wydarzenia obchodzimy w liturgii 21 listopada). Przez Boga
została wybrana na Matkę Jezusa Chrystusa. Jej postać jest obecna na kartach Nowego Testamentu
od chwili Zwiastowania po Zesłanie Ducha Świętego.
Anioł Gabriel zwiastuje Jej narodzenie Syna, który będzie "Synem Najwyższego" (Łk 1,
26-38). Od tej chwili Maryja całkowicie oddaje się Bogu. Za wskazaniem anioła odwiedza swoją
krewną, św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela (Łk 1, 39-56). Wraz ze swym oblubieńcem, św.
Józefem, w związku ze spisem ludności udaje się do Betlejem, miasta, z którego wywodzi się Jej ród
(a także ród Józefa, Jej męża). Tutaj przychodzi na świat Jezus (Łk 2, 1-20). Zgodnie z żydowskim
obyczajem ofiarowuje Syna w świątyni (Łk 2, 21-38). Wobec zagrożenia ze strony Heroda ucieka
z Jezusem i św. Józefem do Egiptu (Mt 2, 13-18). Po śmierci króla wraca do Nazaretu (Mt 2, 19-23).
Podczas pobytu w Jerozolimie przeżywa niepokój z powodu zagubienia swego Syna (Łk 2, 41-49).
Na godach weselnych w Kanie poprzez Jej wstawiennictwo Jezus czyni swój pierwszy cud (J 2, 1-11).
Synoptycy (św. Mateusz, św. Łukasz i św. Marek) wspominają, że Maryja towarzyszyła
Panu Jezusowi w Jego wędrówkach apostolskich (Mt 12, 46-50; Mk 3, 31-35; Łk 8, 19-21). Maryja jest
także świadkiem śmierci Chrystusa. Stoi pod krzyżem Jezusa, gdy Ten powierza Ją opiece swego
umiłowanego ucznia Jana (J 19, 25-27).

Pod krzyżem zostaje Matką Kościoła i ludzkości. Po ukrzyżowaniu
i zmartwychwstaniu pozostaje wśród Apostołów w Jerozolimie.
Maryja niewątpliwie jest osobą najbliższą Jezusowi ze względu na
szczególną rolę w dziele zbawienia. Jej niezwykłe posłannictwo
i miejsce w chrześcijaństwie odsłania tekst Apokalipsy.
Według tradycji po wniebowstąpieniu Jezusa żyła jeszcze
12 lat. Niektóre dokumenty mówią, że mieszkała ze św. Janem
w Efezie, inne - że nie opuszczała Jerozolimy. Pusty grób Maryi
znajduje się obok Ogrodu Oliwnego w dolinie Cedron. Fakty z Jej
życia, tytuły i wezwania modlitewne oraz cudowne wydarzenia,
które miały miejsce za Jej przyczyną, Kościół rozważa w ciągu wielu świąt podczas całego roku
liturgicznego.
Spośród szczególnych przywilejów Maryi na pierwszym miejscu trzeba wymienić Jej
Boskie macierzyństwo, które w dzisiejszej uroczystości czcimy. Kiedy Nestoriusz, patriarcha
Konstantynopola, odważył się odróżniać w Jezusie Chrystusie dwie natury i dwie osoby, wtedy
Maryję zaczął nazywać Matką Chrystusa-Człowieka i odmówił Jej przywileju Boskiego
macierzyństwa. Jednak biskupi zebrani na soborze w Efezie (431) stanowczo odrzucili i potępili
naukę Nestoriusza, wykazując, że Jezus miał tylko jedną osobę, której własnością były dwie natury:
Boska i ludzka. Dlatego Maryja była Matką Osoby Jezusa Chrystusa w Jego ludzkiej naturze - była
więc Matką Bożą. Prawda ta została ogłoszona jako dogmat. Zebrani na tym soborze biskupi
Kościoła pod przewodnictwem legatów papieskich orzekli jednogłośnie, że nie tylko można, ale
należy Maryję nazywać Matką Bożą, Bogurodzicą (greckie Theotokos). Maryja nie zrodziła
Bóstwa, nie dała Panu Jezusowi natury Boskiej, którą On już posiadał odwiecznie od Ojca.

Dała Chrystusowi Panu w czasie naturę ludzką - ciało ludzkie. Ale dała je Boskiej Osobie
Pana Jezusa. Jest więc Matką Syna Bożego według ciała i w czasie, jak według natury Bożej
i odwiecznie Pan Jezus jest Synem Bożym. Ta godność i ten przywilej wynosi Maryję ponad
wszystkie stworzenia i jest źródłem wszystkich innych Jej przywilejów.
Prawdę o Boskim macierzyństwie Maryi potwierdzono na soborach w Chalcedonie (451)
i w Konstantynopolu (553 i 680), w konstytucji Pawła IV przeciwko arianom (socynianom) w roku
1555, w wyznaniu wiary Benedykta XIV (1743) oraz w encyklice Piusa XI Lux veritatis w 1931 roku.
Kościół właściwie przez cały rok wysławia ten wielki przywilej Maryi. W codziennej Komplecie
w antyfonie końcowej spotykamy słowa: "Witaj, Matko Zbawiciela!", "Witaj, Królowo nieba, Pani
aniołów!", "Witaj korzeniu i bramo święta, z której Światło zeszło na ziemię!", "Królowo nieba,
wesel się, alleluja, albowiem, którego zasłużyłaś nosić, zmartwychwstał, jak przepowiedział,
alleluja!", "Witaj, Królowo... a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam
okaż".
Macierzyństwo Maryi wobec Jezusa jest wyjątkowe, ponieważ jest dziewicze. Maryja
była Dziewicą zawsze: przed porodzeniem Jezusa i po Jego urodzeniu, aż do śmierci. Kościół nie
ustanowił osobnego święta dla podkreślenia tego tytułu. Łączy go jednak bezpośrednio z Boskim
macierzyństwem. Prawdę o dziewiczym macierzyństwie ogłosił jako dogmat na Soborze
Laterańskim I w roku 649. Jednak wiarę w tę prawdę Kościół wyraził również na soborach
poprzednich, np. w Chalcedonie (451) i w Konstantynopolu (553). Nadto prawdę tę akcentuje
w wyznaniach wiary, w orzeczeniach papieży, w pismach Ojców Kościoła i w liturgii. Pan Bóg
godnością przewyższa wszystko, co tylko istnieje. Dlatego kult najwyższy, tak prywatny, jak
i publiczny, należy się Panu Bogu. Maryja jest tylko stworzeniem, ale wśród stworzeń wyróżniona
została najwyższą godnością. Dlatego Kościół oddaje Jej cześć szczególną, większą niż innym
Świętym, co w liturgii nazywa się kultem hyperduliae - czcią wyjątkową.

Kult Świętych jest zawsze względny i pośredni. Czcimy ich bowiem, ponieważ są przyjaciółmi
Boga, a całą swoją godność i chwałę zawdzięczają Panu Bogu. To samo odnosi się również do Matki
Bożej.
W swoich początkach chrześcijaństwo na pierwszy plan wysuwało kult Pana Jezusa jako
Wcielonego Słowa i Zbawiciela świata. W miarę jednak, jak nauka Chrystusa ogarniała coraz to
nowe obszary, powiększało się też zainteresowanie osobą Matki Zbawiciela. Dlatego wspomnienie
o Niej spotykamy u pierwszych Ojców Kościoła oraz w apokryfach. Kiedy zaczął rozwijać się kult
męczenników, a zaraz potem wyznawców, kult Matki Bożej zyskiwał na znaczeniu. Od wieku IV
można już mówić o powszechnym kulcie Maryi w Kościele. Wzrósł on po Soborze Efeskim (431),
kiedy zaczęto stawiać ku czci Matki Bożej kościoły, otaczać kultem Jej obrazy, układać modlitwy,
wygłaszać homilie i obchodzić Jej święta. Dzisiaj kult Matki Bożej w Kościele katolickim jest tak
powszechny i żywy, że stanowi jedną z jego cech charakterystycznych. Do jego najważniejszych
elementów należą:
Dni i święta Maryi. W roku liturgicznym mamy kilkanaście obchodów maryjnych, co
jest sytuacją wyjątkową - nikt inny nie jest tak często w liturgii wspominany. Niektórym z tych
obchodów Kościół nadaje rangę najwyższą - uroczystości: Boskiego macierzyństwa Maryi
(1 stycznia), Jej Wniebowzięcia (15 sierpnia) i Niepokalanego Poczęcia (8 grudnia). Dwa miesiące:
maj i październik są miesiącami Maryi, w których Maryja odbiera szczególną cześć u wiernych. Są
także święta lokalne, np. w Polsce - Królowej Polski (3 maja) czy Matki Bożej Częstochowskiej
(26 sierpnia). Także poszczególne miejscowości czy zakony mają swoje święta. Sobota każdego
tygodnia już od wczesnego średniowiecza była obchodzona jako dzień Maryi. W Okresie Zwykłym
Kościół dozwala na odprawianie w soboty Mszy św. według specjalnego formularza o Matce Bożej.
Świątynie pod wezwaniem Matki Bożej. Zaczęto je stawiać już od wieku IV. Dzisiaj są
ich tysiące na całym świecie. Najdostojnieszą z nich jest bazylika Matki Bożej Większej w Rzymie.

Obrazy i rzeźby Matki Bożej. Ikonografia w tej dziedzinie jest niezmiernie bogata.
Obejmuje setki tysięcy obrazów i rzeźb. Pierwsze wizerunki Maryi spotykamy już w katakumbach
w II w. - w katakumbach Pryscylli w Rzymie umieszczono literę M z krzyżem. Nadto na suficie
jednej z krypt tych katakumb widzimy Maryję siedzącą na wysokim krześle niby na tronie albo na
katedrze biskupiej. Jest ubrana w białą tunikę i ma welon dziewiczy na głowie. Na kolanach trzyma
Dziecię Jezus. Także z II w. pochodzi fresk w katakumbach św. Pryscylli, przedstawiający pokłon
Trzech Mędrców. Maryja siedzi na krześle i trzyma Boże Dziecię na kolanach. Maryja ma na sobie
żółtą dalmatykę i welon dziewiczy. Powstały całe szkoły ikonografii maryjnej. Wiele obrazów i figur
zasłynęło niezwykłymi łaskami, tak że zostały uznane za cudowne (jest ich ok. 3000, w tym
kilkaset koronowano koronami papieskimi). Do sanktuariów maryjnych podążają milionowe
rzesze pielgrzymów.
Figury Maryi, stawiane na placach. W samym Awinionie we Francji jest ich 158. Wiele
z nich przedstawia wysoką wartość artystyczną. W Rzymie znana jest kolumna Matki Bożej
Niepokalanej na Placu Hiszpańskim, przed którą papież co roku zwyczajowo w każde święto
Niepokalanej (8 grudnia) składa wiązankę kwiatów.
Pisma teologów. Nie było pisarza kościelnego, który by nie podejmował tematyki
maryjnej. Rocznie wychodzi kilkaset prac na temat Matki Bożej. Istnieją specjalne biblioteki,
czasopisma i encyklopedie mariologiczne.
Kongresy mariologiczne: miejscowe, diecezjalne, prowincjalne, krajowe,
międzynarodowe. Rocznie przypada ich w różnych krajach kilka do dziesięciu, z okazji specjalnych
- więcej. Pierwszy międzynarodowy kongres mariologiczny odbył się w Lyonie w dniach
5-8 września 1900 roku.

Rozmaite nabożeństwa. Wystarczy wymienić najgłośniejsze:
nabożeństwo 3 Zdrowaś Maryjo, koronki, różaniec, szkaplerze, medaliki,
małe oficjum brewiarzowe (czyli Godzinki), nabożeństwo pierwszych
sobót miesiąca, nowenny, pielgrzymki, peregrynacje obrazów i figur
Matki Bożej, prywatne i publiczne akty poświęcenia się Matce Bożej,
Święte Niewolnictwo, Dzieło Pomocników Maryi. Maryja jest patronką
Kościoła powszechnego, wielu diecezji, zakonów, krajów, miast oraz
asysty kościelnej, lotników, matek, motocyklistów, panien, piekarzy,
prządek, studentów i szkół katolickich.
W ikonografii Najświętsza Maryja Panna jest - obok Jezusa - najczęściej
występującą
postacią.
Sztuka
chrześcijańska
rozwinęła
szereg typów Madonny: z Dzieciątkiem, Matki Bożej tkliwej, majestatycznej (w sztuce
bizantyjskiej), tronującej, opiekuńczej, orędującej, dziewczęcej, surowej władczyni, królowej,
mieszczki, wieśniaczki, wytwornej damy. Ukazywana jest jako Bogurodzica, Niepokalana, Bolesna,
Wniebowzięta, Niewiasta z Apokalipsy, Różańcowa, Wspomożycielka, Królowa, Matka Kościoła.
Jej atrybutami są m.in.: gołąb - symbol Ducha Świętego, siedem gołębi - oznaczających siedem
darów Ducha Świętego, jagnię, jaskółka, jednorożec; ciała niebieskie: gwiazdy, księżyc, półksiężyc,
słońce i gwiazdy; kwiaty: anemon, fiołek, irys, lilia, lilia w ręku - symbol Niepokalanej, róża, różany
szpaler; drzewa: cedr, dąb, drzewo figowe; owoce: cytryna - znak cierpienia, goździk, jabłko symbol Odkupienia, truskawka, winorośl, winogrono jako symbol Jezusa zrodzonego ze
szlachetnego winnego szczepu; ciernie, łza, mały krzyż, krucyfiks, miecz, miecz w piersi, siedem
mieczów, narzędzia męki w dłoniach anioła; Boskie Miasto, kielich, kielich z hostią, korona,
księga, otwarta księga, naszyjnik, naszyjnik z korali, perła, różaniec, smok u stóp, studnia.

Bazyli urodził się w rodzinie zamożnej i głęboko religijnej
w Cezarei Kapadockiej (obecnie Kayseri w środkowej Turcji) w 329 r.
Wszyscy członkowie jego rodziny dostąpili chwały ołtarzy: św. Makryna
- jego babka, św. Bazyli i Emelia (Emilia) - rodzice, jego bracia - św.
Grzegorz z Nyssy i św. Piotr z Sebasty, oraz siostra - św. Makryna
Młodsza. Jest to wyjątkowy fakt w dziejach Kościoła.
Ojciec Bazylego był retorem. Jako taki miał prawo prowadzić własną
szkołę. Młody Bazyli uczęszczał do tej szkoły, a następnie udał się na
dalsze studia do Konstantynopola, wreszcie do Aten. Tu spotkał się ze
św. Grzegorzem z Nazjanzu, z którym odtąd pozostawał w dozgonnej
przyjaźni. W ławie szkolnej zasiadał z nimi także Julian, późniejszy
cesarz rzymski (panował w latach 361-363, przez potomnych nazwany
Apostatą ze względu na powrót do kultów pogańskich).
W 356 r. Bazyli objął katedrę retoryki w Cezarei po swoim zmarłym ojcu. Tu przyjął chrzest w roku
358, mając 29 lat. Taki bowiem był wówczas zwyczaj, że chrzest przyjmowano w wieku dorosłym,
w pełni rozeznania obowiązków chrześcijańskich.
Przeżycia po śmierci brata poważnie wpłynęły na jego życie. W latach 357-359 odbył
wielką podróż po ośrodkach życia pustelniczego i mniszego na Wschodzie: Egipcie, Palestynie,
Syrii i Mezopotamii. Po powrocie postanowił poświęcić się życiu zakonnemu: rozdał swoją
majętność ubogim i założył pustelnię w Neocezarei (obecnie Niksar w Turcji) nad brzegami rzeki
Iris. Niebawem przyłączył się do niego św. Grzegorz z Nazjanzu. Razem sporządzili wówczas
zestaw najcenniejszych fragmentów pism Orygenesa (Filokalia). Tam również Bazyli zaczął pisać
swoje Moralia i zarys Asceticon, czyli przyszłej reguły bazyliańskiej, która miała ogromne
znaczenie dla rozwoju wspólnotowej formy życia zakonnego na Wschodzie.

Bazyli jest jednym z głównych kodyfikatorów życia zakonnego zarówno
na Wschodzie, jak i na Zachodzie chrześcijaństwa (miał ogromny
wpływ na św. Benedykta z Nursji). Ideałem życia monastycznego
Bazylego była braterska wspólnota, która poświęca się ascezie, medytacji
oraz służy Kościołowi zarówno poprzez naukę wiary (poznawanie
tajemnic Objawienia i obronę przeciw herezjom), jak i w działalności
duszpasterskiej i charytatywnej.
W 360 roku Bazyli wziął udział w synodzie, który odbył się
w Konstantynopolu, a w dwa lata potem był świadkiem śmierci
metropolity Cezarei Kapadockiej, Dioniusa. Jego następca, Euzebiusz,
udzielił mu w 364 r. święceń kapłańskich. Po śmierci tegoż metropolity
Bazyli został wybrany jego następcą (370). Jako arcybiskup Cezarei
wykazał talent męża stanu, wyróżniał się także jako doskonały
administrator i duszpasterz, dbały o dobro swojej owczarni.
Bronił jej też niezmordowanie słowem żywym i pismem przed skażeniem herezji ariańskiej.
Rozwinął w swojej diecezji szeroką działalność dobroczynną, budując na przedmieściach Cezarei
kompleks budynków na potrzeby biednych i podróżujących (tzw. Bazyliada). Był człowiekiem
szerokiej wiedzy, znakomitym mówcą, pracowitym i miłosiernym pasterzem.
Zmarł 1 stycznia 379 r. Jego relikwie przeniesiono wkrótce do Konstantynopola wraz
z relikwiami św. Grzegorza z Nazjanzu i św. Jana Chryzostoma. Obecnie znajdują się one w Bruges
(Belgia), przewiezione tam przez Roberta II Jerozolimskiego (1065-1111), hrabiego Flandrii,
uczestnika wypraw krzyżowych. Część relikwii znajduje się we Włoszech: głowa w Amalfi koło
Neapolu, a ramię w kościele S. Giorgio dei Greci w Wenecji.

Św. Bazyli razem z pozostałymi ojcami kapadockimi (Grzegorzem z Nazjanzu
i Grzegorzem z Nyssy) gorliwie zwalczał herezję ariańską i ustalił treść dogmatu o Trójcy Świętej
("jedna natura, trzy hipostazy" - jeden Bóg w trzech Osobach). Pozostawił bogatą spuściznę
literacką: szereg pism dogmatyczno-ascetycznych, homilii i 350 listów. Poprzez swój Asceticon stał
się ojcem i prawodawcą monastycyzmu wschodniego. Jest twórcą liturgii wschodniej (tzw.
bizantyńskiej). W Kościele Wschodnim doznaje czci jako jeden z czterech wielkich Ojców
Kościoła. Na 1600-lecie śmierci św. Bazylego papież Jan Paweł II ogłosił List Apostolski Patres
Ecclesiae dnia 2 stycznia 1980 roku. Jest patronem bazylianów i sióstr św. Krzyża.

W ikonografii św. Bazyli przedstawiany jest jako biskup w pontyfikalnych szatach rytu
łacińskiego, a także ortodoksyjnego, jako mnich w benedyktyńskiej kukulli, eremita. Ma krótkie,
czarne, przyprószone siwizną włosy, długą, szpiczastą brodę, wysokie czoło i garbaty nos. W lewej
ręce trzyma Ewangelię, prawą błogosławi lub przytrzymuje Świętą Księgę. Jego atrybutami są:
czaszka, gołąb nad głową, księga, model kościoła, paliusz, rylec.

Cyriak urodził się w Kerala w Indiach 10 lutego 1805 r. Był
chrześcijaninem obrządku sylo-malabarskiego (jednego z katolickich
Kościołów wschodnich, grupy tzw. chrześcijan św. Tomasza, która pozostaje
w jedności z Rzymem). Jako chłopak pozostawał pod dużym wpływem matki,
kobiety głęboko wierzącej, silnej i stanowczej. Przez pewien czas uczęszczał
do szkoły podstawowej w Kainakary, a następnie przeniósł się do Pallipuram,
gdzie pobierał nauki humanistyczne w szkole średniej. W końcu wstąpił do
seminarium duchownego.
Mając 24 lata, przyjął święcenia kapłańskie. Przez dłuższy czas był pomocnikiem rektora
seminarium w Pallipuram. 11 maja 1841 r. założył Kongregację Sług Niepokalanego Poczęcia, której
zadaniem był szeroko rozumiany apostolat. 6 grudnia 1855 roku ksiądz Chavara przekształcił
młodą wspólnotę w Zgromadzenie Karmelitów od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. W tym samym roku nowa kongregacja została zaaprobowana przez władze kościelne.
Ksiądz Cyriak jako pierwszy złożył śluby zakonne i przyjął imię Cyriak Eliasz od św. Rodziny.
W 1861 roku przyłączył swoje zgromadzenie do Zakonu Karmelitów Bosych.
Ojciec Cyriak był świetnym organizatorem i inspiratorem. Wymagał wiele od siebie i od
innych. Jego kongregacja pielęgnowała kult Jezusa Eucharystycznego i Matki Bożej. Ojciec Cyriak
z zapałem głosił słowo Boże w kościołach, salach konferencyjnych, szkolnych klasach. Był
doskonałym przewodnikiem duchowym.
Mianowany wikariuszem generalnym Kościoła syro-malabarskiego, wytrwale pracował
nad jego odnową i skutecznie bronił jedności. Był także współzałożycielem Zgromadzenia Sióstr
Matki Karmelu.Zmarł 3 stycznia 1871 r. w Koonammavu w ramionach swego kierownika
duchowego i przyjaciela, ojca Beccara. Beatyfikował go 8 lutego 1986 r. papież Jan Paweł II.

Istnieje wiele imion, którymi określano Syna Bożego. Już prorok
Izajasz wymienia ich cały szereg: Emmanuel (Iz 7, 14), Przedziwny Doradca,
Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju (Iz 9, 6). Prorocy: Daniel
i Ezechiel nazywają Mesjasza "Synem człowieczym" (Dn 7, 13), a Zachariasz
powie o Nim: "a imię Jego Odrośl" (Za 6, 12). W Nowym Testamencie św. Jan
Apostoł nazwie Syna Bożego "Słowem" (J 1, 1). Sam Jezus Chrystus da sobie
nazwy: Syn człowieczy (Mt 24, 27. 30. 37. 39. 44), Światłość świata (J 8, 12),
Droga, Prawda i Życie, Dobry Pasterz (J 10, 11; 14, 6) itp. Wszakże imieniem
własnym Wcielonego Słowa jest Imię Jezus. Ono bowiem zostało nadane Mu
przez samego niebieskiego Ojca jako imię własne:
W szóstym miesiącu (od zwiastowania Zachariaszowi narodzenia św. Jana Chrzciciela) posłał Bóg
anioła Gabriela do miasta zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef...
anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz
Syna i nadasz Mu imię Jezus" (Łk 1, 26-31).
Św. Mateusz przypomina, że to samo polecenie otrzymał również św. Józef:
Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi,
twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu
nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów" (Mt 1, 20-21).
Pod tym też imieniem Słowo Wcielone odbiera największą cześć. Etymologicznie
hebrajskie imię Jezus znaczy tyle, co "Jahwe zbawia". Tak więc imię było synonimem posłannictwa,
celu, dla którego Syn Boży przyszedł na ziemię. Imię to nadano Synowi Bożemu w ósmym dniu po
narodzeniu, który liturgicznie przypada dnia 1 stycznia.

Św. Łukasz tak nam krótko opisuje to wydarzenie:
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym je nazwał
anioł, zanim się poczęło w łonie (Matki) (Łk 2, 21).
Sam Jezus powiedział o swoim Imieniu:
"Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej
pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna" (J 16, 2324).
"Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi
językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego pili, nie będzie im szkodzić. Na
chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie" (Mk 16, 17-18).
Apostołowie zawierzyli Chrystusowej obietnicy i spełniła się ona na nich w całej pełni.
W imię Chrystusa czynili cuda. Św. Piotr do napotkanego kaleki od urodzenia mówi:
"Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!"
(Dz 3, 6).
Do zdumionego tym cudem tłumu Apostoł mówi:
"Przez wiarę w Jego Imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, Imię to przywróciło
siły" (Dz 3, 16).
To samo wyznanie powtórzy także przed najwyższą Radą żydowską:
"Jeżeli przesłuchujecie nas w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał
zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa
Chrystusa Nazarejczyka - którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że
przez Niego ten człowiek stanął zdrowy... I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano
ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4, 10-12).

Św. Paweł Imieniu Jezusa oddaje najwyższe pochwały:
Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci
krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię
ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano istot
niebieskich i ziemskich, i podziemnych (Flp 1, 8-10).
Wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko (czyńcie) w imię
Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego (Kol 3, 17).
Jako cel swojej całej niezmordowanej działalności apostolskiej św.
Paweł wskazuje:
Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa (Dz 16, 18).
Także św. Paweł w imię Jezusa czynił cuda. Do szatana, który opętał pewną
dziewczynę, woła:
"Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł!" (Dz 3, 6-7).
Kult Imienia Jezus ma więc głębokie uzasadnienie w Piśmie Świętym. Tekstów to
potwierdzających można by przytoczyć znacznie więcej (J 14, 13-14; Dz 5, 40-41; 9, 15-16; Hbr 1, 4;
Rz 10, 13; 2 Kor 5, 20; Ap 7, 1-11). Św. Paweł tak się rozmiłował w tym Najświętszym Imieniu, że
w swoich pismach wymienia je aż 254 razy.
Kult Imienia Jezus jest żywy także w tradycji Kościoła. Św. Efrem, ilekroć napotkał to
imię wypisane czy wyryte, całował je ze czcią. Orygenes o tym Imieniu pisze:
Imię Jezus - to imię Wszechmocnego... To imię Pańskie niech będzie błogosławione na wieki.
Św. Jan Złotousty:
Imię Jezusa Chrystusa, gdy je uważnie rozważymy, oznajmia nam całe jego dobrodziejstwo. Nie bez
przyczyny bowiem zostało nam dane. Jest ono skarbcem tysiąca dóbr.

Przepiękny hymn ku czci Imienia Jezus ułożył św. Bernard z Clairvaux:
Wszystkie Boże przymioty dają się słyszeć uszom moim na dźwięk Imienia Jezus. Czczym jest
wszelki pokarm, gdy tym olejem nie jest namaszczony... Gdy piszesz, nie rozumiem, gdy tam nie
czytam Jezusa. Gdy dyskusję wiedziesz i rozmawiasz, nie pojmuję, gdy nie dźwięczy w niej Imię
Jezus... Jezus jest miodem w ustach moich, słodką melodią w uszach, radosną uciechą w sercu...
Smuci się kto z was? Niech tylko Jezus przyjdzie do jego serca, niech wypłynie na jego usta - a oto
wobec światłości Jego Imienia pierzchnie każda chmura i powróci wesele (Sermo 15 super Cantica).
Św. Bernardyn ze Sieny nosił ze sobą tablicę, na której złotymi głoskami był wypisany
monogram Pana Jezusa i w każdym kazaniu adorował to Imię. Mówił:
O Imię Jezusa, wyniesione ponad wszelkie imię! O Imię zwycięskie! Radości aniołów, szczęście
sprawiedliwych, przerażenie potępionych... Umysł się miesza, język drętwieje, wargi niezdolne są
wyrzec słowo, gdy się ma sławić Najświętsze Imię Jezusa.
Syn duchowy św. Bernardyna, bł. Władysław z Gielniowa, każde swoje kazanie
rozpoczynał od Imienia Jezusa. W znanym wierszu o Męce Pańskiej każdą nową strofę rozpoczyna
tym Najświętszym Imieniem. Kiedy w Wielki Piątek 1505 r. wymawiał Imię Jezus, wpadł w zachwyt
i został porwany na oczach słuchaczy nad ambonę.
Św. Wawrzyniec Justynian pisze:
W przeciwnościach, w niebezpieczeństwach, w lęku - w domu, na drodze, na pustkowiu, na falach gdziekolwiek się znajdziesz, wszędzie wzywaj Imienia Zbawiciela.
Św. Redegunda, bł. Henryk Suzo i św. Joanna de Chantal na piersiach swoich wyryli Imię
Jezusa. Św. Ignacy Loyola umieścił w herbie założonego przez siebie zakonu jezuitów monogram
imienia Jezus.W wieku XV powstała litania do Imienia Jezus, co dowodzi powszechności kultu
tegoż Imienia. Zwyczajem powszechnym we wszystkich niemal językach świata stało się
pozdrowienie chrześcijańskie: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus".

Pan Jezus ma jeszcze imię drugie, nadane Mu przez proroków i Jego wiernych
wyznawców. Jest nim greckie imię Chrystus (hebrajskie - Mesjasz). Oznacza ono tyle, co
"namaszczony" lub "Pomazaniec Pański". Namaszczano w Starym Testamencie królów
i arcykapłanów, a Duchem Świętym byli namaszczeni prorocy. Chrystus Pan jest Królem; jest
Kapłanem (por. Hbr 4, 14 - 12, 2); jest także Prorokiem - On bowiem był celem wszystkich
proroctw. On również wiele rzeczy przepowiedział: o sobie, jak też odnośnie losów ludzkości
i świata. Od imienia Chrystusa otrzymali także imię Jego wyznawcy, najpierw w Antiochii, potem
niedługo w całym świecie:
W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami (Dz 11, 26).
Ojcowie Kościoła i święci wiele razy podkreślali wagę tego Imienia. Tertulian pisze:
Chrześcijanin - to drugi Chrystus.
Św. Pacjanowi przypisuje się piękne wyznanie:
Imię moje - chrześcijanin, nazwisko - katolik.
Św. Grzegorz z Nyssy napomina:
Jesteś chrześcijaninem, naśladuj Chrystusa... Nie noś tego Imienia na próżno.
Podobnie pisze św. Leon I Wielki:
Poznaj chrześcijaninie, godność twoją... Pamiętaj, jakiego Ciała jesteś członkiem.
Św. Bernard przypomina:
Od Chrystusa nazywamy się chrześcijanami... Czyż przeto nie tą drogą, którą podążał Chrystus,
i my powinniśmy podążać? Chrześcijanie otrzymali imię od Chrystusa. To zaś zobowiązuje do
czynu chrześcijańskiego - byśmy, będąc spadkobiercami imienia, byli również spadkobiercami Jego
cnót.

Do pierwszych i najpowszechniej spotykanych jeszcze dzisiaj symboli Jezusa Chrystusa
należą Jego monogramy. W sztuce starożytnej były one wyrazem osoby. Najdawniejsze pochodzą
już z wieku III. Do najdawniejszych należą: I X, co oznacza Jezus Chrystus; X P, co znaczy
Chrystus; litery I i X nałożone na siebie, co oznacza Jezus Chrystus; wreszcie najczęściej spotykane
monogramy IHS, literę P z nałożoną na nią literą X, co również oznacza Jezus Chrystus. Ostatni
symbol ma o tyle jeszcze wymowę, że wyraźnie określa, iż Chrystus stał się naszym Zbawicielem
przez ofiarę krzyża. Symbol przedostatni natomiast wywodzi się od czasów cesarza Konstantyna I
Wielkiego, kiedy to ów władca kazał na sztandarach swoich wojsk umieścić ten symbol (po roku
313). Najwięcej rozpowszechnił się też on w świecie. Często do tego symbolu dodawano inne,
wieniec laurowy jako znak zwycięstwa, litery alfa i omega, co oznacza wieczność i bóstwo Jezusa
Chrystusa itp.
Od wieku XV bardzo popularny stał się monogram Pana Jezusa, złożony z trzech liter:
IHS. Jest to "zlatynizowany" skrót grecki imion: Iesus Christus. Wreszcie symbolem Pana Jezusa
najdawniejszym, bo sięgającym wieku II, jest słowo greckie Ichthys ("ryba"). Był to umowny znak
rozpoznawczy dla chrześcijan w czasie prześladowań. W literach tego słowa chrześcijanie
odczytywali skrót greckich słów: Jesous Christos Theou Yios Soter, co znaczy: Jezus Chrystus, Syn
Boży, Zbawiciel.
W Starym Testamencie tak wielką czcią otaczano imię Boga, że nie wolno go było
wymawiać nawet kapłanom. Przy czytaniu publicznym zamieniano imię Jahwe na określenia
zastępcze: Pan, Władca itp. Cześć Imienia Bożego wymaga, aby i dziś nie wymawiać go bez
potrzeby. Drugie przykazanie Dekalogu mówi wyraźnie: "Nie będziesz brał Imienia Pana Boga
twego nadaremnie".

Papież Klemens XII (+ 1534) pozwolił na osobne oficjum i Mszę świętą o Imieniu Jezus.
Papież Innocenty XIII rozciągnął to święto na cały Kościół (1721), a papież św. Pius X wyznaczył je
na niedzielę po Nowym Roku lub - gdy tej zabraknie - na 2 stycznia. Najnowsze, trzecie wydanie
Mszału Rzymskiego, przypisało je jako wspomnienie dowolne na dzień 3 stycznia.
Prawosławie praktykuje Modlitwę Jezusową, polegającą na wielokrotnym powtarzaniu
imienia Jezus, znaną od pierwszych wieków chrześcijaństwa.

3 stycznia - św. Genowefa
Genowefa urodziła się w 422 r. w Nanterre pod Paryżem. Pochodziła
z rycerskiego rodu. Gdy miała siedem lat, przybył do jej rodzinnej wioski św.
German, biskup Auxerre, w celu zwalczania herezji Pelagiusza (który
kwestionował dziedziczenie grzechu pierworodnego i potrzebę łaski
uświęcającej). Dziewczynka stała wśród tłumu, który zgromadził się wokół
świątobliwego przybysza. Św. German dostrzegł ją i przepowiedział, że zostanie
świętą. Ofiarował jej także krzyż, z którym Genowefa nie rozstawała się nigdy.
Za zezwoleniem rodziców oddała się uczynkom pokutnym i dziełom
miłosierdzia. Po śmierci rodziców udała się do Paryża, gdzie zamieszkała ze
swoją matką chrzestną. Tam z rąk miejscowego biskupa otrzymała welon
dziewicy poślubionej Panu Bogu. . Niedługo zaczęła gromadzić wokół siebie
inne kobiety i zaprawiać je do podobnego trybu życia.
Utrzymywały się one z pracy swoich rąk, a wolny czas poświęcały odwiedzaniu chorych i niesieniu
pomocy opuszczonym. Prowadząc życie ascetyczne, pełne gorliwości i wyrzeczeń, Genowefa
oddziaływała szeroko poprzez swoją duchowość. Kilkakrotnie stawała się wybawicielką Paryża.
W roku 451 na wieść o nadciągających Hunach pod wodzą Attyli powstał popłoch w mieście, gdyż
obawiano się najazdu hordy. Genowefa zachęcała do zachowania spokoju, przepowiadając, że Bóg
ochroni miasto, jeśli jego mieszkańcy podejmą modlitwę i post. Rzeczywiście, Attyla skierował swoje
wojsko w inną stronę. Ominął Francję i udał się do Italii. Gdy mieszkańcom Paryża groził głód,
zorganizowała flotyllę rzeczną, która zaopatrzyła miasto w żywność.
Do ubogiego domku Genowefy przychodzili nie tylko ludzie prości, ale także i możni, by prosić ją
o modlitwę i radę. Wśród nich znaleźli się również królowie Francji - Childeryk i Chlodwig.

3 stycznia - św. Genowefa
Pan Bóg nie szczędził Genowefie trudnych prób. Dręczyły ją liczne dolegliwości fizyczne,
które znosiła z heroiczną cierpliwością. Spotykały ją niemniej przykre prześladowania ze strony
przewrotnych ludzi. Okrzyczano ją nawet czarownicą i usiłowano spalić.
Zmarła w sędziwym wieku 3 stycznia 500 lub 502 r. Pochowano ją na podmiejskim
cmentarzu Lucotius, nazwanym później jej imieniem. Król Chlodwig I wzniósł tam kościół pod jej
wezwaniem. Od XII w. opiekę nad jej kultem sprawowali kanonicy zwani genowefianami. W 1757 r.
rozpoczęto budowę klasycystycznego kościoła św. Genowefy, który w czasie rewolucji francuskiej
zmieniony został na Panteon. W 1793 r. spalono jej relikwiarz. Obecnie miejscem jej kultu jest paryski
kościół św. Stefana ze Wzgórza (St. Etienne-du-Mond), gdzie znajdują się resztki zniszczonego
sarkofagu. Corocznie od 3 do 12 stycznia trwa w nim uroczysta nowenna ku czci głównej patronki
miasta. Wspominane jest niezwykłe wydarzenie z 1129 r., kiedy to procesja z relikwiami św. Genowefy
powstrzymała epidemię zatruć sporyszem (pasożytniczym grzybem atakującym zboża), dziesiątkującą
ludność Paryża.
Genowefa jest patronką dziewic, pasterzy, producentów świec woskowych, rybaków,
rzemieślników, właścicieli składów win i żołnierzy.
W ikonografii św. Genowefa przedstawiana jest jako młoda mniszka lub pasterka pasąca
owce. Malowana także z dwoma kluczami Paryża, zawieszonymi u pasa; ukazywana, gdy przywraca
wzrok, a także ze świecą, którą - według legendy - zdmuchiwał diabeł podczas modlitwy, a anioł zapalał
z powrotem. Jej atrybutami są: anioł i księga, czasza, kądziel, kij pasterski, dwa klucze, medalik,
naczynie; niewidomy, którego uzdrawia; owca.

3 stycznia - św. Józef Maria Tomasi
Józef Maria Tomasi urodził się 12 października 1649 r. na
Sycylii, w rodzinie księcia Lampeduzy i Palmy. Otrzymał staranne
wykształcenie. W domu panowała atmosfera religijna; cztery siostry Józefa
wstąpiły do benedyktynek, po śmierci męża dołączyła do nich także ich
matka. Józef odrzucił możliwość robienia kariery politycznej na dworze
hiszpańskim. Odnalazł w sobie wezwanie do życia zakonnego. W 1666 r.
złożył pierwsze śluby w klasztorze teatynów w Palermo. Filozofię
i teologię studiował w wielu miejscach: w Mesynie, Ferrarze, Bolonii,
Modenie, Palermo i Rzymie. W 1673 r. w Wiecznym Mieście przyjął
święcenia kapłańskie. Tak gruntowne wykształcenie szło w parze z wielką
pobożnością. Znał kilka nowożytnych języków europejskich, a oprócz nich
także łacinę, grecki, arabski, hebrajski, etiopski i syro-chaldejski.

Przykładem przywiązania do Kościoła i świadectwem wiary doprowadził do nawrócenia na
katolicyzm swojego żydowskiego nauczyciela języka hebrajskiego, rabina Mose da Cave.
Wiedza i mądrość Józefa przyczyniły się do tego, że papież Klemens XI mianował go członkiem kilku
dykasterii watykańskich. W 1712 r. został podniesiony do godności kardynała. Gorliwie sprzeciwiał się
postawom popularnych w tamtym czasie jansenistów i kwietystów, którzy twierdzili, że wobec Boga
wystarczy zachować bierność, bo jedynie łaska Boża ma moc zbawiania i niepotrzebny jest do tego
współudział ze strony człowieka. Przypominał więc o niezastąpionej roli sakramentów, wspólnej
modlitwy liturgicznej i obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
Zmarł 1 stycznia 1713 r. w Rzymie. Pius VIII beatyfikował go w 1803 roku, a Jan Paweł II
wprowadził go do grona świętych 12 października 1986 roku.

3 stycznia – bł. Alan de Soliminihac, biskup

Alan urodził się 25 listopada 1593 r. w zamku rodzinnym w Belet we Francji. Pochodził
z zamożnej, pobożnej i patriotycznej rodziny. Studiował w Cahors i w Paryżu. Chciał przyłączyć się do
Rycerzy Maltańskich, aby służyć Bogu jako żołnierz. Mając 26 lat wstąpił jednak do augustiańskich
kanoników regularnych w opactwie w Perigeux we Francji. W 1623 r. został przełożonym opactwa.
Niestrudzenie pracował nad przywróceniem dyscypliny i dawnej obserwancji; jego reformy objęły także
inne opactwa.
W 1636 r. został mianowany biskupem Cahors. Pełnił tę posługę aż do śmierci. Kontynuował
dzieło odnowy klasztorów i ewangelizował parafian. W ciągu 23 lat wielokrotnie odwiedził każdą
z podległych mu parafii. Założył seminarium duchowne, fundował przytułki. Przywrócił tradycyjną
pobożność i szerzył kult Eucharystii. Uczestniczył w Soborze Trydenckim i na wzór św. Karola
Boromeusza wcielał jego reformy w życie.
Zmarł 31 grudnia 1659 r. w Mercues we Francji. Jan Paweł II beatyfikował go 4 października
1981 r.

4 stycznia – bł. Aniela z Foligno, zakonnica
Aniela urodziła się w Foligno w Umbrii w 1248 r. Młodość spędziła
beztrosko w zamożnej rodzinie. Wyszła szczęśliwie za mąż i została matką kilku
synów. Do majątku rodziców doszedł majątek męża. Mogła więc używać
wszystkich przyjemności, dostępnych w jej czasach. Korzystała też z nich
w całej pełni. Kiedy miała 37 lat, pojawił się jej we śnie św. Franciszek z Asyżu
i napomniał ją surowo, by nie marnowała cennych lat życia. Po odbyciu
spowiedzi generalnej nawróciła się i zaczęła iść zupełnie nową drogą. Wstąpiła
do III Zakonu św. Franciszka i oddała się życiu pokutnemu. W krótkim czasie
utraciła matkę, męża i synów, zapewne w czasie jednej z wielu epidemii. By
naśladować Chrystusa, rozdała całą swoją majętność pomiędzy ubogich i oddała
się pokucie, modlitwie i uczynkom miłosierdzia. W jej ślady wstąpiło wiele
niewiast. Ofiarnie służyła ubogim, jaśniała pokorą i ubóstwem. Bóg obdarzył ją
niezwykłymi łaskami, a zwłaszcza głębokim nabożeństwem do świętych
tajemnic z życia Chrystusa Pana, szczególnie do Trójcy Przenajświętszej
i Chrystusa cierpiącego. W nagrodę za to otrzymała mistyczny znak na sercu,
który
do
dzisiaj
można
oglądać
w
relikwiarzu
zawierającym serce, w kościele Św. Franciszka z Asyżu w Foligno, gdzie także spoczywają pozostałe
relikwie bł. Anieli. Wypadek to jedyny w hagiografii.
Ostatnie lata spędziła jako rekluza, czyli jako pustelnica zupełnie odcięta od świata. Opuściła
ziemię po długiej i ciężkiej chorobie 4 stycznia 1309 roku, w wieku 61 lat.

4 stycznia – bł. Aniela z Foligno, zakonnica
Pozostawiła po sobie ok. 35 pism i nieco listów, które dyktowała franciszkaninowi Arnoldowi
z Asyżu, który był jej powiernikiem i kierownikiem duchowym. Najcenniejszym z nich jest Memoriale rodzaj autobiografii. Pisma bł. Anieli nie tylko odsłaniają tajniki jej duszy, ale wskazują drogi, po
których Pan Bóg wiedzie swoich wybranych ku najwyższym szczytom chrześcijańskiej doskonałości.
Dla ich głębi nazywano ją nawet "mistrzynią teologów". Jej pisma po starannym przejrzeniu otrzymały
aprobatę kościelną już w roku 1310 - a więc już w rok po śmierci. Zaliczana jest do największych
mistyczek średniowiecza.
Do chwały błogosławionych wyniósł ją dopiero Innocenty XII w 1693 roku.

4 stycznia – św. Elżbieta Seton, wdowa
Elżbieta urodziła się w Nowym Jorku 28 sierpnia 1774 roku.
Stany Zjednoczone stawały się wówczas na skutek walk
niepodległościowych (1773-1783) z kolonii angielskiej - nowym,
niepodległym państwem. Elżbieta była córką protestanckich rodziców. Miała
zaledwie trzy lata, kiedy zmarła jej matka. Wtedy ojciec dziecka, Ryszard
Bayley, dyrektor nowojorskiego szpitala, wszedł po raz drugi
w związek małżeński. Jednak ciągłe konflikty córki z macochą
doprowadziły do tego, że Elżbieta została zmuszona opuścić dom w wieku
16 lat. W dwudziestym roku życia wyszła za nowojorskiego kupca, Wiliama
Magee Setona (1794), z którym miała pięcioro dzieci. Niestety, mąż zbyt
ryzykował w swoich transakcjach kupieckich. Niebawem doprowadził swoje
przedsiębiorstwo do bankructwa. Dopóki żył zamożny ojciec Elżbiety,
wspierał młodych małżonków finansowo. Jednak po jego śmierci musieli
borykać się z biedą. Na domiar złego mąż zachorował na gruźlicę. Dla
ratowania go oboje wybrali się do Włoch, do Livorno, w nadziei, że klimat
przywróci zdrowie ukochanemu mężowi. Stało się jednak inaczej. Wiliam zmarł niebawem
w tamtejszym szpitalu (1803). Po śmierci męża Elżbieta zatrzymała się jeszcze jakiś czas u przyjaciół.
Atmosfera głęboko religijna i bezinteresowna miłość, jaką otoczono młodą wdowę, sprawiły, że Elżbieta
zainteresowała się bliżej Kościołem katolickim. Odbyła pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej
w Montenero. To tam, w czasie Mszy świętej, powzięła stanowcze postanowienie przejścia na
katolicyzm. Formalnie uczyniła to po swoim powrocie do Stanów Zjednoczonych 14 marca 1805 roku.
Naraziło to ją na nowe trudności, gdyż traktowano ją jako "zdrajczynię" swojej wiary i całkowicie
odsunięto się od niej.

4 stycznia – św. Elżbieta Seton, wdowa
Elżbieta nie tylko się tym nie załamała, ale doprowadziła nawet do tego, że i jej dzieci przeszły na
katolicyzm.
W Baltimore sulpicjanie zaproponowali jej kierowanie szkołą parafialną. W roku 1809
Elżbieta przeniosła się jednak do Emmitsburga, gdzie powstało centrum jej dzieł. Założyła
zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Józefa. Regułę nowej rodziny zakonnej oparła na ustawach, jakie
napisał św. Wincenty a Paulo dla swoich duchowych córek. Wprowadziła jedynie te zmiany, które
okazały się konieczne dla jej czasów i w jej kraju.
Elżbieta zakończyła swoje ziemskie życie wcześnie, bo w 47. roku życia, 4 stycznia 1821 r.
Do grona błogosławionych włączył ją papież Jan XXIII 17 marca 1963 roku, a do chwały świętych
wyniósł ją Paweł VI 14 września 1975 roku. W jej kanonizacji jako pierwszej obywatelki Stanów
Zjednoczonych wzięło udział ok. 15 000 pielgrzymów z USA wraz z przedstawicielami episkopatu
i rządu. Jej relikwie znajdują się w kościele domu macierzystego w Emmitsburgu.

4 stycznia – św. Genowefa Torres Morales, dziewica
Genowefa urodziła się 3 stycznia 1870 roku w Al-nemara w Kastylii,
w Hiszpanii. Była najmłodszą spośród sześciorga dzieci. W wieku ośmiu lat
straciła rodziców i czworo rodzeństwa; została sama z młodszym bratem Jose.
Musiała się nim opiekować, co nie było łatwe. Jose był krnąbrny, zadawał się
z podejrzanymi kolegami. Kiedy dwa lata później Genowefa natrafiła na książki
z żywotami świętych, odkryła, że wsłuchiwanie się w wolę Bożą prowadzi do
szczęścia. To pomogło jej dźwigać ciężar trudnego życia. Gdy miała 13 lat,
lekarze musieli amputować jej lewą nogę z powodu gangreny. Zabieg odbył się
w domu, co wiązało się z brakiem odpowiednich warunków higienicznych; to
wywołało kolejne cierpienia. Genowefa musiała poruszać się o kulach, wymagała
pomocy innych osób. W 1885 r. zamieszkała w prowadzonym przez karmelitanki
sierocińcu. Przez dziewięć lat żyła tam z innymi dziećmi, ucząc się krawiectwa.
Jej kierownikiem duchowym był kapłan, który później wstąpił do jezuitów i założył leprozorium. Dzięki
jego radom Genowefa dojrzewała duchowo. Pragnęła wstąpić do zgromadzenia Sióstr Miłości, ale nie
przyjęto jej z powodu fizycznej ułomności. Opuściwszy mury sierocińca, rozpoczęła wspólne życie wraz
z dwiema towarzyszkami. Na swoje utrzymanie zarabiały krawiectwem; dużo czasu poświęcały na
modlitwę. Pod wpływem porad przyjaciół, zaczęła tworzyć wspólnotę religijną dla kobiet, dotkniętych
chorobą lub ubóstwem. W ten sposób w Walencji powstała wspólnota Najświętszego Serca Jezusa i od
Świętych Aniołów, zwana popularnie angelikami. Podstawą duchowości stała się częsta adoracja
Najświętszego Sakramentu; stąd siostry czerpały siłę do służby potrzebującym, opuszczonym i chorym.
W ciągu kilku lat kolejne domy powstały w całej Hiszpanii, a potem także poza jej granicami. Genowefa
zmarła 4 stycznia 1956 r. w Saragossie. 29 stycznia 1995 r. Jan Paweł II beatyfikował ją, a 4 maja 2003 r.
kanonizował podczas swej wizyty w Madrycie.

5 stycznia – bł. Dydak Józef z Kadyksu, prezbiter
Józef Lopez Caamano urodził się w 1743 r. w Kadyksie
(Hiszpania); jego rodzina wywodziła się z dynastii królów wizygockich. Nie
miał zdolności do nauki, w szkole często był przezywany i wyśmiewany.
Wstąpił do zakonu kapucynów w Sewilii, gdzie otrzymał imię Dydak. Po
ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie
i oddał się głoszeniu kazań.
Wkrótce objawił się w nim niezwykły, Boży dar głoszenia.
Przemierzał całą Hiszpanię, niosąc orędzie Ewangelii do najbardziej
oddalonych nawet wiosek i miasteczek. Jego język był prosty i zrozumiały
dla każdego. Wszyscy jego słuchacze byli pod wrażeniem kazań, które
odciskały wyraźne piętno na ich dalszym życiu. Zdarzało się, że w czasie
kazań lewitował. Odznaczał się niezwykłą czcią do tajemnicy Trójcy
Świętej.
Dydak miał szczególną łaskę dotykania serc tych, którzy przychodzili do niego do
konfesjonału. Znajdował także czas, by odwiedzać szpitale i więzienia oraz angażować się w działalność
dobroczynną. Na modlitwę poświęcał natomiast noce.
Zmarł w 1801 r. Beatyfikował go Leon XIII w 1894 r. Jest uważany za apostoła Hiszpanii.

5 stycznia – św. Edward Wyznawca, król
Edward urodził się około 1003 roku w Islip koło Oksfordu. Był
synem króla Ethelreda II i normandzkiej księżniczki Emmy. Młodość spędził
na wygnaniu w Normandii. W 1041 r. został wezwany do Anglii,
a rok później wstąpił na tron Anglii (w wieku 39 lat), obejmując go po
swoim bracie przyrodnim. Został koronowany w Wielkanoc 3 kwietnia 1043
r. Ceremonię koronacyjną w katedrze w Winchester poprowadził arcybiskup
Canterbury, św. Eadsin, i arcybiskup Yorku, Aelhic. W 1044 r. poślubił
Edytę, córkę księcia Godwina z Kentu, ale małżeństwo było bezdzietne.
Król Edward słynął z wielkiej pobożności. Cieszył się miłością
i szacunkiem swoich poddanych. Otaczał opieką ubogich, chorych
i ułomnych. Tryb życia bardziej mniszy niż królewski dał mu przydomek
"Wyznawca". W dziedzinie polityki kościelnej Edward dążył do zacieśnienia
stosunków
z
Rzymem.
Wspierał
kościoły
i
klasztory.
Zmarł 5 stycznia 1066. Pochowany został w katedrze westminsterskiej, którą ufundował
i której budowie poświęcił znaczną część swego życia, w kaplicy mieszczącej się za głównym ołtarzem.
Kanonizowany został przez Aleksandra III w 1161 roku. Od XIV wieku główny patron Anglii oraz
angielskich królów. W kalendarzu wspominany także 13 października - w rocznicę pierwszego
przeniesienia jego relikwii (1166 r.).
Legenda głosi, że szczodrobliwy król miał specjalne nabożeństwo do św. Jana Ewangelisty.
Pewnego razu ukazał mu się sam św. Jan pod postacią żebraka. Król nie miał przy sobie pieniędzy, więc
ofiarował żebrakowi swój pierścień. Po kilku latach dwóch angielskich pielgrzymów, których św. Jan
wybawił z kłopotów w czasie podróży po Ziemi Świętej, przywiozło królowi ten pierścień
z informacją od św. Jana, że Edward spotka się ze świętym już za kilka miesięcy w niebie.

5 stycznia – bł. Marcelina Darowska, zakonnica
Marcelina urodziła się 16 stycznia 1827 r. w Szulakach w rodzinie
ziemiańskiej. W młodości pracowała w majątku, a także uczyła wiejskie dzieci.
Często też odwiedzała chorych. Od dzieciństwa myślała o życiu zakonnym;
jednak zgodnie z wolą ojca w wieku 22 lat wyszła za mąż za Karola
Darowskiego. Wkrótce urodziła syna i córkę. Obowiązki żony i matki
wypełniała wzorowo, nie pamiętając o sobie. Po trzech latach małżeństwa jej
mąż zmarł nagle na tyfus, w rok później zmarł ich maleńki synek.

W celach leczniczych wyjechała za granicę. W Rzymie w czasie
modlitwy zrozumiała, że jest wezwana do stworzenia zgromadzenia
o charakterze wychowawczym. Jej ojcem duchowym był o. Hieronim
Kajsiewicz. To on zapoznał ją z Józefą Karską, która także myślała o założeniu
nowego zgromadzenia. Niestety, choroba córki Marceliny zmusiła ją do
powrotu na Podole. Podjęła tu pracę społeczno-oświatową, pomagała chłopom w usamodzielnieniu się
po uwłaszczeniu.
Mając 27 lat związała się w Rzymie prywatnymi ślubami ze zgromadzeniem tworzącym się
wokół o. Hieronima i Józefy Karskiej. W 1863 r., po śmierci Józefy, została przełożoną nowej wspólnoty.
Pius IX, błogosławiąc temu dziełu, powiedział: "To zgromadzenie jest dla Polski".
W tym samym roku matka Marcelina przeniosła Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny (niepokalanek) do Jazłowca (obecnie Ukraina). Otworzyła tam zakład
naukowo-wychowawczy dla dziewcząt, który wkrótce stał się ośrodkiem polskości na terenie zaborów.
Sercem pracy Zgromadzenia miało być wychowywanie dzieci i młodzieży. Wprowadziła nowatorską
wówczas zasadę indywidualizacji w nauczaniu.

5 stycznia – bł. Marcelina Darowska, zakonnica
Starała się nie tylko uczyć, ale przede wszystkim kształtować młode dziewczęta, aby mogły potem stać
się dojrzałymi kobietami, żonami i matkami, zaangażowanymi w sprawy narodu i Kościoła.
Po kilku latach otwarto kolejny zakład, w Jarosławiu. Z czasem powstały też placówki
w Niżnowie, Nowym Sączu i Słonimie. W 1907 r. Marcelina wysłała siostry do nowego zakładu
w Szymanowie, niedaleko Warszawy. Uzyskanie od rządu carskiego pozwolenia na otwartą pracę
u wrót stolicy graniczyło z cudem. Zgoda jednak nadeszła. Obecnie w Szymanowie znajduje się dom
generalny zgromadzenia.
Marcelina zmarła 5 stycznia 1911 r. w Jazłowcu. Pozostawiła po sobie 144 tomów
maszynopisów; stworzyła polską terminologię mistyczno-ascetyczną o zabarwieniu romantycznym.
Beatyfikował ją w Rzymie Jan Paweł II 6 października 1996 r.

5 stycznia – św. Jan Nepomucen Neumann, biskup
Jan Nepomucen Neumann urodził się 28 marca 1811 r.
w Prochatyczach w ówczesnym Cesarstwie Austriackim (obecnie
Czechy). Uczęszczał do szkoły prowadzonej przez pijarów
w Budziejowicach. W 1831 r. wstąpił do seminarium duchownego,
a dwa lata później podjął studia teologiczne w Pradze. Oprócz teologii,
interesowały go także botanika i astronomia. Po ukończeniu studiów miał
przyjąć święcenia kapłańskie. Miejscowy ordynariusz odmówił jednak
udzielenia mu tego sakramentu ze względu na zbyt dużą ilość kapłanów
w diecezji. Jan, za radą biskupa Federica Baragi zwrócił się do biskupów
w Ameryce, aby przyjęli go i wyświęcili na kapłana. Było to o tyle
łatwiejsze, że już wówczas Jan znał osiem języków obcych.
Tak też się stało. W 1836 r. przybył do USA z niewielką kwotą pieniędzy. Święceń udzielił
mu biskup Nowego Jorku. Jan Nepomucen podjął pracę duszpasterską wśród niemieckich imigrantów
zamieszkujących okolice Nowego Jorku. Odwiedzał chorych, uczył katechizmu, kształcił przyszłych
nauczycieli i katechetów. Po czterech latach takiej pracy, poczuł potrzebę życia bardziej wspólnego.
Wstąpił więc do redemptorystów w Pitsburgu. W styczniu 1842 r. złożył pierwsze śluby i tym samym
został pierwszym redemptorystą w Ameryce. Pracował w Ohio, Pensylwanii i Marylandzie.
Po sześciu latach wytężonej, ale bardzo owocnej pracy, został mianowany wizytatorem, czyli
przełożonym zakonu w Stanach Zjednoczonych. 10 lutego 1848 r. otrzymał obywatelstwo amerykańskie.
Jego pracowitość i zaangażowanie zostały dostrzeżone. W marcu 1852 r. Jan Nepomucen Neumann
otrzymał w Baltimore sakrę biskupią. Został ordynariuszem Filadelfii. Zorganizował system oświaty
w diecezji, zwiększając liczbę szkół katolickich z jednej do dwustu.

5 stycznia – św. Jan Nepomucen Neumann, biskup
Dbał o poprawę warunków w parafiach. Wprowadził też - co było nowością w całym kraju nabożeństwo czterdziestogodzinne. Pisał artykuły do wielu gazet i czasopism katolickich, opublikował
także dwa katechizmy.
Zmarł w wyniku udaru mózgu podczas spaceru jedną z ulic Filadelfii 5 stycznia 1860 roku.
Został beatyfikowany podczas trwania II Soboru Watykańskiego przez Pawła VI w 1963 r. Czternaście
lat później, 19 czerwca 1977 r., ten sam papież ogłosił go świętym. W ten sposób Jan Neumann stał się
pierwszym kanonizowanym Stanów Zjednoczonych. Jego relikwie spoczywają w narodowym
sanktuarium w parafii św. Piotra Apostoła w Filadelfii.

5 stycznia – św. Szymon Słupnik
Szymon (Symeon) urodził się w końcu IV wieku w rodzinie
pasterskiej w Sis - na pograniczu Cylicji i Syrii. Miał liczne rodzeństwo,
które jednak rychło zabrała mu śmierć. Pozostał na ojcowiźnie z bratem,
Samsonem. Po śmierci rodziców i brata sprzedał majątek rodzinny
i rozdał ubogim pieniądze, jakie za niego otrzymał. Wstąpił do eremitów
zamieszkałych w klasztorze Eusebona w Teleda koło Antiochii, ale
rychło to miejsce opuścił, tęskniąc za życiem pustelniczym.
Został pustelnikiem w Telanissos, gdzie żył w skrajnej
ascezie. Wreszcie zamieszkał w pobliżu Antiochii Syryjskiej na
zbudowanym przez siebie kamiennym słupie z małą platformą
(wysokości od 10 do 60 stóp - z czasem św. Szymon zwiększał wysokość
słupa), na której przebywał około 40 lat (stąd jego przydomek Słupnik).
Był wielkim pokutnikiem. Pokarm ograniczał do minimum. Przed
deszczem i upalnym słońcem chronił go jedynie płaszcz
z kapturem. Większą część życia poświęcił modlitwie stojąc na słupie,
wystawiony na wszelkie żywioły, praktycznie bez pożywienia. Wiele godzin spędzał na kontemplacji. Ta
nietypowa forma surowej ascezy i modlitwy ściągała wielu przybyszów i ciekawskich, nawet spośród
pogan. Teodoret wspomina, że w ten sposób Szymon nawrócił wiele tysięcy przybyszów
z pogańskiej Arabii i Persji. Kolumna, na której przebywał, nieraz stawała się amboną. Szymon nauczał
z niej prawd wiary, broniąc jej przeciwko nestorianom, którzy wówczas szerzyli swoje błędy, a mieli
poparcie u najwyższych władz duchownych i świeckich. Przychodzono do niego po poradę, proszono
o wstawiennictwo przed Panem Bogiem tak w sprawach prywatnych, jak publicznych. Sam cesarz
rzymski Marcjan miał się tu kiedyś zjawić. Cesarz Leon I oddawał Szymonowi najwyższe pochwały.

5 stycznia – św. Szymon Słupnik
Szymon Słupnik zmarł 28 sierpnia 459 roku. Jego pogrzeb był prawdziwym triumfem. Wziął
w nim udział patriarcha Antiochii, sześciu biskupów, gubernator cesarski, mnóstwo mnichów
i niezliczone rzesze wiernych. Niebawem ciało jego przewieziono w uroczystej procesji z Antiochii do
Konstantynopola. Na miejscu, gdzie stał słup, wybudowano świątynię, do której wędrowali pątnicy aż do
XVII wieku. Później została ona zburzona przez Arabów. Dziś stoi tam ołtarz.
Prawosławna hagiografia nazwała świętego Antiocheńskim w odróżnieniu od żyjącego w VI
wieku św. Symeona Słupnika Młodszego.
W ikonografii św. Szymon przedstawiany jest najczęściej w scenie na słupie. Jego atrybutem

jest bicz.

6 stycznia – Objawienie Pańskie, Trzej Królowie
Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus,
opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12),
symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi,
którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno
z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być
może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę - znak
narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki
sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który
wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do
Jerozolimy. Herod, podejmując ich, dowiaduje się o celu
podróży. Podejrzewa, że narodził się rywal. Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza (Mi 5, 1)
kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam wyruszają Mędrcy. Odnajdując
Dziecię Jezus, ofiarowują Mu swe dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracali do Heroda,
udają się do swoich krajów inną drogą.
Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na
Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto
Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się
Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od
końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia).
W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką,
wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata
złożyć Mu pokłon. Uniwersalność zbawienia akcentują także: sama nazwa święta, jego wysoka ranga
i wszystkie teksty liturgii dzisiejszego dnia.

6 stycznia – Objawienie Pańskie, Trzej Królowie
Ewangelista nie pisze o królach, ale o Magach. Ze słowem tym
dość często spotykamy się w Starym Testamencie (Kpł 19, 21; 20, 6; 2
Krn 33, 6; Dn 1, 20; 2, 2. 10. 27; 4, 4; 5, 7. 11). Oznaczano tym
wyrażeniem astrologów. Herodot, historyk grecki, przez Magów rozumie
szczep irański. Ksantos, Kermodoros i Arystoteles przez Magów
rozumieją uczniów Zaratustry.
Św. Mateusz krainę Magów nazywa ogólnym mianem
Wschód. Za czasów Chrystusa Pana przez Wschód rozumiano cały obszar
na wschód od rzeki Jordanu - a więc Arabię, Babilonię, Persję. Legenda,
że jeden z Magów pochodził z murzyńskiej Afryki, wywodzi się zapewne
z proroctwa Psalmu 71: Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary.
Królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą Mu pokłon wszyscy
królowie... Przeto będzie żył i dadzą Mu złoto z Saby.
Przez królestwo Szeby rozumiano Abisynię (dawna nazwa Etiopii). Na podstawie tego tekstu
powstała także tradycja, że Magowie byli królami. Tak ich też powszechnie przedstawia ikonografia.
Prorok Izajasz nie pisze wprost o królach, którzy mają przybyć do Mesjasza, ale przytacza dary, jakie
Mu mają złożyć:
Zaleje cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarują
złoto i kadzidło (Iz 60, 6).
Kadzidło i mirra były wówczas na wagę złota. Należały bowiem do najkosztowniejszych
darów.Św. Mateusz nie podaje także liczby Magów. Malowidła w katakumbach rzymskich z wieku II
i III pokazują ich dwóch, czterech lub sześciu. U Syryjczyków i Ormian występuje ich nawet dwunastu.

6 stycznia – Objawienie Pańskie, Trzej Królowie
Przeważa jednak w tradycji Kościoła stanowczo liczba trzy ze względu na opis,
że złożyli trzy dary. Tę liczbę np. spotykamy we wspaniałej mozaice
w bazylice św. Apolinarego w Rawennie z wieku VI. Także Orygenes podaje tę
liczbę jako pierwszy wśród pisarzy chrześcijańskich. Dopiero od wieku VIII
pojawiają się imiona Trzech Magów: Kacper, Melchior i Baltazar. Są one
zupełnie dowolne, nie potwierdzone niczym.
Kepler usiłował wytłumaczyć gwiazdę betlejemską przez zbliżenie
Jowisza i Saturna, jakie zdarzyło się w 7 roku przed narodzeniem Chrystusa
(trzeba w tym miejscu przypomnieć, że liczenie lat od urodzenia Jezusa
wprowadził dopiero w VI w. Dionizy Exiguus; przy obliczeniach pomylił się
jednak o 7 lat - Jezus faktycznie urodził się w 7 roku przed naszą erą). Inni
przypuszczają, że była to kometa Halleya, która także w owym czasie się
ukazała. Jednak z całego opisu Ewangelii wynika, że była to gwiazda cudowna.
Ona bowiem zawiodła Magów aż do Jerozolimy, potem do Betlejem. Stanęła
też nad miejscem, w którym mieszkała Święta Rodzina. Św. Mateusz nie
tłumaczy nam, czy tę gwiazdę widzieli także inni ludzie.
Żydzi przebywali na Wschodzie, w Babilonii i Persji, przez wiele lat
w niewoli (606-538). Znane więc mogło być Magom także proroctwo Balaama:
Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło (Lb 24, 17).
U ludów Wschodu było powszechnym wówczas przekonaniem, że każdy człowiek ma swoją

gwiazdę.

6 stycznia – Objawienie Pańskie, Trzej Królowie
Kiedy Magowie przybyli do Syna Bożego? Z całą pewnością po
ofiarowaniu Go w świątyni. Według relacji Ewangelisty, że Herod kazał
wymordować dzieci do dwóch lat, wynika, iż Magowie przybyli do
Betlejem, kiedy Chrystus miał co najmniej kilka miesięcy, a może nawet
ponad rok. Magowie nie zastali Jezusa w stajni; św. Mateusz pisze
wyraźnie, że gwiazda stanęła nad "domem" (Mt 2, 11). Było w nim jednak
bardzo ubogo. A jednak Mędrcy "upadli przed Nim na twarz i oddali Mu
pokłon". Padano na twarz w owych czasach tylko przed władcami albo
w świątyni przed bóstwami. Magowie byli przekonani, że Dziecię jest
przyszłym królem Izraela.
Według podania, które jednak trudno potwierdzić historycznie,
Magowie mieli powrócić do swojej krainy, a kiedy jeden z Apostołów
głosił tam Ewangelię, mieli przyjąć chrzest. Legenda głosi, że nawet
zostali wyświęceni na biskupów i mieli ponieść śmierć męczeńską. Pobożność średniowieczna, która
chciała posiadać relikwie po świętych i pilnie je zbierała, głosi, że ciała Trzech Magów miały znajdować
się w mieście Savah (Seuva). Marco Polo w podróży swojej na Daleki Wschód (wiek XIII) pisze
w swym pamiętniku:
Jest w Persji miasto Savah, z którego wyszli trzej Magowie, kiedy udali się, aby pokłon złożyć Jezusowi
Chrystusowi. W mieście tym znajdują się trzy wspaniałe i potężne grobowce, w których zostali złożeni
Trzej Magowie. Ciała ich są aż dotąd pięknie zachowane cało tak, że nawet można oglądać ich włosy
i brody.
Identyczny opis zostawił także bł. Oderyk z Pordenone w roku 1320.

6 stycznia – Objawienie Pańskie, Trzej Królowie
Jednak legenda z wieku XII głosi, że w wieku VI relikwie Trzech Magów miał otrzymać od
cesarza z Konstantynopola biskup Mediolanu, św. Eustorgiusz. Do Konstantynopola zaś miała je
przewieźć św. Helena cesarzowa. W roku 1164 Fryderyk I Barbarossa po zajęciu Mediolanu za poradą
biskupa Rajnolda z Daszel zabrał je z Mediolanu do Kolonii, gdzie umieścił je w kościele św. Piotra. Do
dziś w katedrze kolońskiej za głównym ołtarzem znajduje się relikwiarz Trzech Króli, arcydzieło sztuki
złotniczej.
Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się dziś kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na
znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery
K+M+B, które mają oznaczać imiona Mędrców lub też mogą być pierwszymi literami łacińskiego
zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi - po łacinie:
Christus mansionem benedicat
Zwykle dodajemy jeszcze aktualny rok.

Król Jan Kazimierz miał zwyczaj, że w uroczystość Objawienia Pańskiego składał na ołtarzu
jako ofiarę wszystkie monety bite w roku ubiegłym. Święconym złotem dotykano całej szyi, by
uchronić ją od choroby. Kadzidłem okadzano domy i nawet obory, a w nich chore zwierzęta. Przy
każdym kościele stały od świtu stragany, na których sprzedawano kadzidło i kredę. Kadzidłem wierni
okadzali swoje mieszkania. Zwyczaj okadzania ołtarzy spotykamy u wielu narodów starożytnych, także
wśród Żydów (Wj 30, 1. 7-9; Łk 1). W Biblii jest mowa o kadzidle i mirze 22 razy. Mirra to żywica
drzewa Commiphore, a kadzidło - to żywica z różnych drzew, z domieszką aromatów wszystkich ziół.
Drzew wonnych, balsamów jest ponad 10 gatunków. Rosną głównie w Afryce (Somalia i Etiopia)
i w Arabii Saudyjskiej.

6 stycznia – Objawienie Pańskie, Trzej Królowie
W dawnej Polsce w domach pod koniec obiadu świątecznego roznoszono ciasto. Kto
otrzymał ciasto z migdałem, był królem migdałowym. Dzieci chodziły po domach z gwiazdą i śpiewem
kolęd, otrzymując od gospodyni "szczodraki", czyli rogale. Śpiewało się kolędy o Trzech Królach. Czas
od Bożego Narodzenia do Trzech Króli uważano tak dalece za święty, że nie wykonywano w nim
żadnych ciężkich prac, jak np.: młocki, mielenia ziarna na żarnach; kobiety nawet przerywały
przędzenie.
W ikonografii od czasów wczesnochrześcijańskich Trzej Królowie są przedstawiani jako
ludzie Wschodu w barwnych, częstokroć perskich szatach. W X wieku otrzymują korony. Z czasem
w malarstwie i rzeźbie rozwijają się różne typy ikonograficzne Mędrców.

7 stycznia – św. Hilary, biskup i doktor Kościoła
Hilary urodził się między 310 a 320 rokiem jako syn pogańskich notabli. Zdobył bardzo
dobre wykształcenie i został retorem. Z wielkim zaangażowaniem studiował Pismo Święte, w którym
zachwycił go sposób objawiania się Boga. Szczególnie zafascynowało go boskie imię ze Starego
Testamentu: „Jestem, Który Jestem”. Pod wpływem długotrwałej i głębokiej lektury Ewangelii św.
Mateusza i św. Jana nawrócił się i przyjął chrzest już jako żonaty mężczyzna (jego córką była św. Abra)
w 345 roku. Był na tyle gorliwym wyznawcą, iż w 350 roku obrano go biskupem rodzinnego miasta.
Zgodnie z ówczesną praktyką żonaci mężczyźni mogli być podnoszeni do takiej godności. Celibat nie
był jeszcze wówczas w Kościele powszechnym zwyczajem.

Ponieważ w sporze ariańskim odmówił potępienia św. Atanazego z Aleksandrii, który bronił
prawdy o bóstwie Chrystusa, cesarz Konstancjusz skazał go w 356 r. na wygnanie do Azji Mniejszej.
Kilka lat pobytu na wygnaniu wykorzystał na dokładne zapoznanie się z teologią Wschodu, której
bogactwo, subtelność i precyzję pojęć starał się po powrocie z wygnania rozpowszechnić w Kościele
łacińskim. Czerpiąc ze wschodnich inspiracji wzbogacał też zachodnią liturgię. Chcąc pogłębić wiedzę
teologiczną swoich wiernych, komponował hymny liturgiczne. Ze względu na intensywną działalność na
rzecz porozumienia między Wschodem a Zachodem bywa czasami nazywany pierwszym ekumenistą.
Prowadził czynne życie jako pasterz i teolog, wpływając na charakter Kościoła Galii. Nieustraszony,
pisał z wygnania listy do wiernych, by ich utwierdzić w wierze. Napisał też kilka rozpraw na tematy,
które były poruszane przez arian. Otrzymał piękny przydomek „obrońcy Galii”, gdyż właśnie przez
swoją postawę, kazania i pisma uchronił swoją ojczyznę, Galię, od herezji. Po powrocie
z wygnania czynił, co tylko było w jego mocy, by zabliźnić rany, zadane Kościołowi przez Ariusza
i jego protektorów. Jego zasługą było zwołanie synodu do Paryża (360), na którym biskupi Galii przyjęli
wyznanie wiary, ułożone na soborze w Nicei. Żył w wielkiej przyjaźni ze św. Marcinem, biskupem
Tours.

7 stycznia – św. Hilary, biskup i doktor Kościoła
Święty Hilary z Poitiers Św. Hilary nie umiał
mówić „w stylu ludowym”, dlatego też nie zasłynął jako
kaznodzieja, ale był bardzo wybitnym teologiem. Niektórzy
patrologowie uważają, że jego wielkość przyćmił dopiero
św. Augustyn. Hilary wniósł ogromny wkład w rozwój
chrystologii i nauki o Trójcy Świętej, dlatego też jest
zaliczany do grona doktorów Kościoła.
Zmarł w 367 roku. Pozostawił po sobie sporą spuściznę literacką. Jego śmiertelne szczątki
złożono w bazylice cmentarnej. Niestety, fanatyczni kalwini dużą ich część zniszczyli (1562). Ocalała
tylko ta ich część, która przedtem została umieszczona w kościele św. Dionizego w Paryżu, i druga
znaczna część podarowana dla kościoła św. Jerzego w Le Puy. Te ostatnie relikwie sprowadzono do
Poitiers w roku 1698, gdzie doznają szczególnej czci.
Św. Hilary należy do pierwszych wyznawców, któremu Kościół na Zachodzie zaczął
oddawać publicznie liturgiczną cześć. Wcześniej było to niemal wyłącznym przywilejem męczenników.
Jest patronem Poitiers i La Roche. Modlą się do niego ukąszeni przez węże.
W ikonografii św. Hilary przedstawiany jest w stroju biskupim. Jego atrybutami są: księga,
laska pasterska, mitra, pióro pisarskie, piorun; smok lub wąż – symbolizujące arian.

7 stycznia – św. Lucjan, prezbiter i męczennik
Tradycja nie przekazała nam ani daty urodzin, ani żadnych
informacji o rodzinie Lucjana. Prawdopodobnie urodził się w Samosacie
(dzisiejszy Samsat w Turcji). Rodzina musiała być jednak dość zamożna,
skoro Lucjan otrzymał wszechstronne wykształcenie w retoryce. Po dość
rychłej śmierci rodziców sprzedał ojcowiznę, a pieniądze rozdał ubogim. Ze
szczególnym zaangażowaniem oddał się nauce języka hebrajskiego
i studiom biblijnym. Jego sława zaczęła ściągać do niego uczniów. Wkrótce
założył własną szkołę w Antiochii (współcześnie Antakya w Turcji). Wśród
jego uczniów znalazł się m.in. św. Grzegorz Cudotwórca (+ 290), biskup
Neocezarei w Poncie, a do najgorliwszych propagatorów jego pism należał
św. Jan Chryzostom (+ 407), patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła.
W prowadzonych studiach biblijnych przyznawał pierwszeństwo dosłownej interpretacji
Pisma Świętego. Przeciwstawił się nawet takiemu autorytetowi, jakim był w pierwotnym
chrześcijaństwie Orygenes (+ 254), który w interpretacji Biblii pierwszeństwo dawał sensowi
przenośnemu. Za Lucjanem poszli święci tej miary, co Ambroży (+ 397), Augustyn (+ 430) i Grzegorz I
Wielki (+ 604). Wbrew Orygenesowi św. Lucjan twierdził, że Pismo święte należy interpretować tak, jak
brzmi tekst, chyba że autor natchniony daje wyraźnie do zrozumienia, że w danym wypadku chodzi mu o
sens ukryty w przenośni, przypowieści czy też opowieści. Tej zasady trzyma się po dzień dzisiejszy
Kościół katolicki.
Nie wiemy, co skłoniło Lucjana do zamknięcia szkoły w Antiochii i przeniesienia jej do
Nikomedii (obecnie Izmit w Turcji). Być może stało się tak z powodu prześladowań Kościoła, jakie
rozpoczął cesarz rzymski Dioklecjan (284-305), a kontynuowali jego następcy: Maksymilian Herkules
(+ 310), niemniej okrutny Galeriusz (+ 311) i Licyniusz (+ 324). W Antiochii prześladowania wybuchły
ze szczególnym okrucieństwem.

7 stycznia – św. Lucjan, prezbiter i męczennik
W Nikomedii musiały być (w owych latach przynajmniej) łagodniejsze, skoro, nawet po
aresztowaniu i uwięzieniu, jeszcze przez 9 lat zapewniono Lucjanowi swobodę pisania w obronie wiary
i możliwość przyjmowania uczniów. Dopiero za panowania cesarza Licyniusza skazano Lucjana na
wyrafinowane tortury, by mękami wymusić na nim wyparcie się Chrystusa; w końcu ścięto go mieczem
7 stycznia 312 r. (na rok przed edyktem mediolańskim, kończącym okres prześladowań chrześcijan
w starożytności). Podanie głosi, że cesarz Konstantyn Wielki kazał złożyć ciało św. Lucjana
w Helenopolis. Pod koniec życia miał przyjąć chrzest z rąk biskupa Euzebiusza z Nikomedii przy
relikwiach tego Męczennika w 337 roku. Do jego grobu miał pielgrzymować św. Hieronim, tłumacz
Biblii.
W ikonografii Święty przedstawiany jest w jasnoczerwonych liturgicznych szatach,
symbolizujących jego męczeńską śmierć. Jest mężczyzną w średnim wieku trzymającym w dłoniach
Ewangelię.

8 stycznia – bł. Eurozja Barban
Eurozja urodziła się w 1866 roku w Quinto Vicentino,
w rodzinie Luigi i Marii Fabris. Gdy miała 4 lata, cała rodzina przeniosła
się do Maroli koło Torri di Quartesolo, gdzie Eurozja spędziła resztę
swego życia. Tylko przez dwa lata mogła chodzić do szkoły podstawowej;
potem musiała przerwać naukę, by pomagać rodzicom w gospodarstwie.
W wolnych chwilach chętnie czytała Pismo święte, katechizm, Filoteę św.
Franciszka Salezego i Duchowe wskazówki św. Alfonsa Marii Liguoriego.
W wieku 12 lat przystąpiła do Pierwszej Komunii świętej. Od tej chwili
codziennie przyjmowała Chrystusa w Komunii świętej; to sytuacja
wyjątkowa, bo dopiero w 1905 roku Pius X zalecił oficjalnie
w całym Kościele praktykowanie codziennej Komunii świętej.
Eurozja wstąpiła do Stowarzyszenia Córek Maryi, które
działało w jej rodzinnej parafii. Tam mogła służyć potrzebującym,
ofiarować swe modlitwy osobom wymagającym opieki.
5 maja 1886 roku wyszła za mąż za wdowca Carlo Barbana, ojca dwóch malutkich córeczek
(trzecia zmarła krótko po urodzeniu). Jedna miała dwa miesiące, a druga około półtora roku.
W małżeństwie tym przyszło na świat jeszcze dziewięcioro dzieci. Rodzina zaadoptowała też kolejnych
czworo dzieci. Eurozja zdołała swą cierpliwością i łagodnością powoli zmienić konfliktowy charakter
męża. W 1916 r. wstąpiła do tercjarzy franciszkańskich. Częsta modlitwa indywidualna i we
wspólnocie, cierpliwe wykonywanie swych obowiązków, nieustanna troska o najbliższych - stały się jej
całym życiem.

8 stycznia – bł. Eurozja Barban
Powszechnie nazywana była "Mamą Różą" (Mamma Rosa). Pomagała swym dzieciom
odnaleźć Boże powołanie. Trzech synów przyjęło święcenia kapłańskie, w tym jeden - w zakonie
franciszkańskim. Najmłodszy wstąpił do niższego seminarium w Vicenzy, lecz zmarł w 14. roku życia.
Jedna z córek obrała życie konsekrowane w zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia, zaś jeden z synów
adoptowanych wstąpił do zakonu franciszkańskiego.
W 1930 r. została wdową; przyjęła to z pokorą, poddając się woli Bożej. Zmarła 8 stycznia
1932 roku. Święty Jan Calabria, który znał Eurozję Fabris Barban, tak w 1947 roku pisał do jednego
z jej synów: "Przykład świętej matki byłby dziś bardzo skuteczny i opatrznościowy. W obecnych
czasach powszechnego zagubienia trzeba jak nigdy przedtem takich przykładów, żeby powstrzymać
szerzące się zepsucie i ocalić rodzinę, stanowiącą jedyny środek na uzdrowienie tak bardzo dziś
chorego społeczeństwa".
Beatyfikacji Eurozji dokonał 6 listopada 2005 roku w Vincenzy, w imieniu Benedykta XVI,
prefekt Kongregacji Sprawa Kanonizacyjnych, kardynał Jose Saraiva Martins.

8 stycznia – św. Daniel Comboni, biskup
Daniel Comboni urodził się 15 marca 1831 r. w Limone nad
jeziorem Garda (północne Włochy). Jego rodzice byli prostymi
rolnikami, mieli ośmioro dzieci, ale wszystkie - oprócz Daniela zmarły w dzieciństwie lub młodości. Daniel już w latach szkolnych
wykazywał talenty organizacyjne i przywódcze. Chętnie spotykał się
z kolegami na wspólne odrabianie lekcji i modlitwę. Wysłano go do
szkoły dla zdolnych, ale ubogich dzieci w Weronie. Szkoła miała
charakter misyjny; co pewien czas przybywali do niej na odpoczynek
misjonarze z Afryki.
Daniel chętnie słuchał opowieści z dalekich krajów. To
zrodziło w nim powołanie misyjne.
Zorganizował Koło Przyjaciół Misji Afrykańskich. Wraz
z czterema towarzyszami, po przyjęciu święceń kapłańskich, wyjechał
do Afryki. Wcześniej jednak przeżywał poważny dylemat - jego
wyjazd oznaczał pozostawienie bez opieki starych rodziców. Ostatecznie jednak podjął decyzję
i opuścił kraj, podejmując pracę głównie wśród niewolników. Walczył gorliwie o to, by mieszkańcy
Afryki mogli cieszyć się szacunkiem dla ich ludzkiej i chrześcijańskiej godności. 15 września 1864
roku, klęcząc u grobu świętego Piotra, Daniel otrzymał natchnienie Planu Odnowienia Afryki. Plan
został zaaprobowany i poparty przez papieża Piusa IX. W 1867 r. ks. Comboni założył w Weronie
Instytut Misyjny dla Afryki (w roku 1885, cztery lata po śmierci Daniela, Instytut przekształcono
w zgromadzenie misjonarzy kombonianów) i koło przyjaciół "Dzieło Dobrego Pasterza" (dziś Dzieło
Zbawiciela), a w 1872 r. - zgromadzenie sióstr dla misji w Afryce. W 1877 r. został wikariuszem
apostolskim Afryki Środkowej i konsekrowany na jej pierwszego biskupa z siedzibą w Chartumie.

8 stycznia – św. Daniel Comboni, biskup
Daniel zmarł 10 października 1881 r. w Chartumie w wieku zaledwie 50 lat. Zaledwie kilka
dni przed śmiercią napisał w jednym z listów: "Naprawdę obchodzi mnie tylko, czy Nigeria się nawróci
i czy Bóg mi da i zachowa te pomocne narzędzia, które mi dał i jeszcze zechce mi dać". Został
pochowany obok swojego polskiego poprzednika, o. Maksymiliana Ryłły. Proces beatyfikacyjny
Daniela Comboniego rozpoczęto w Weronie w 1928 r. Do grona błogosławionych biskupa Daniela
zaliczył Jan Paweł II 17 marca 1996 roku; on też ogłosił go świętym w dniu 5 października 2003 roku.
Dziś w Afryce działa ponad 150 wspólnot komboniańskich. W wielu krajach tego
kontynentu panuje wojna - praca misjonarzy polega tam na codziennym towarzyszeniu ludziom.
W innych miejscach z kolei kombonianie starają się dotrzeć do najuboższych, np. na przedmieściach
wielkich miast, w szpitalach i leprozoriach. Działają także poza Czarnym Lądem - m.in. w Brazylii,
Peru, Meksyku czy na Filipinach. Do Polski kombonianie przybyli w 1986 toku, zakładając
w Warszawie dom formacyjny i centrum duszpasterstwa powołaniowego.

8 stycznia – św. Piotr Tomasz, biskup
Piotr Tomasz urodził się ok. 1305 r. w Gaskonii we Francji.
W wieku 21 lat wstąpił do karmelitów. W 1345 r. został wybrany
prokuratorem generalnym do sądu papieskiego w Awinionie.
Przebywając w tym mieście, będącym wówczas miejscem pobytu
papieży, zasłynął swoją elokwencją i głoszonymi kazaniami.
Mianowany został legatem papieskim do Genui, Mediolanu i Wenecji.
Zabiegał o jedność z chrześcijańskimi Kościołami wschodnimi.
W 1354 r. został mianowany biskupem Patti i Lipari, pięć
lat później - biskupem Corony. W 1363 r. został arcybiskupem Candii
na Krecie, a rok później - patriarchą tytularnym Konstantynopola. Na
prośbę papieża Urbana V odbył podróż do Serbii, na Węgry i do
Konstantynopola, próbując zorganizować krucjatę przeciwko Turkom.
Wziął udział w ataku na Aleksandrię w 1365 r., w czasie którego został
poważnie ranny. Kilka miesięcy później, 6 stycznia 1366 r., zmarł
z powodu odniesionych obrażeń w Famagoście na Cyprze. Jego kult zatwierdził papież Urban VII
w 1608 r.

8 stycznia – św. Seweryn z Noricum
Seweryn urodził się ok. 410 r. Miał pochodzić ze
znakomitej rodziny rzymskiej. Spragniony ciszy udał się na
Wschód i tam na pustyni wiódł życie pokutnicze. Stamtąd w 454 r.
udał się do starożytnej prowincji Noricum (obecne tereny Austrii).
W czasie niespokojnym, zakłócanym przez najazdy Germanów,
chronił miejscową ludność. Przemierzał okolice Wiednia i Kremsu,
pocieszał swoich rodaków, którzy tu mieli swoje liczne kolonie,
pośredniczył między nimi a wodzami poszczególnych plemion
germańskich, zasłaniał ich przed gwałtami. Prowadził życie bardzo
surowe i wiele godzin poświęcał na modlitwę, co mu jednało
szacunek także u pogan. Spełniwszy swe publiczne, charytatywne
zadania, udawał się do klasztoru, który założył w Favianac.
Pełen zasług zmarł 8 stycznia 482 r. w chwili, kiedy jego
uczniowie wśród płaczu odmawiali jego ulubiony psalm: Alleluja!
Chwalcie Pana (Ps 150).

Kiedy obywatele rzymscy byli zmuszeni przez Germanów opuścić swoje osiedla i powrócić
do Italii, zabrali ze sobą relikwie swojego Opiekuna i umieścili je pod Neapolem, gdzie biskup Wiktor
uczniom św. Seweryna ufundował klasztor. Obecnie są otoczone czcią w miasteczku Frattamaggiore pod
Neapolem. Austria czci św. Seweryna jako swojego głównego patrona; kultem jest otaczany również w
Bawarii i w diecezji w Linz.
W ikonografii św. Seweryn przedstawiany jest jako mnich lub pielgrzym. Jego atrybutem
jest anioł i dzban na oliwę.

8 stycznia – św. Wawrzyniec Iustiniani, biskup
Wawrzyniec urodził się 1 lipca 1381 r. w Wenecji w znanej
rodzinie, z której pochodzi kilkoro świętych. Na jego dalsze życie duży
wpływ miała pobożność matki. Na chrzcie otrzymał imię Jan. W 1400 r.
wstąpił do kongregacji kanoników w San Giorgio di Alga nieopodal
Wenecji i przybrał imię Wawrzyniec. Podziwiano go za jego ubóstwo,
umartwienia i żarliwość w modlitwie. W 1406 r. (albo w 1415 r.), po
przyjęciu święceń kapłańskich, Wawrzyniec został wybrany przełożonym
tej wspólnoty, a wkrótce, w 1424 r. - generałem zgromadzenia.
Przygotował
wówczas
konstytucje,
które
gorliwie
wprowadzał w życie. W tym samym czasie papież Eugeniusz IV
mianował go biskupem Kastylii. W 1447 r. zaangażował się w pomoc
ofiarom epidemii. Kiedy w 1451 r. papież Mikołaj V rozwiązał unię
między diecezją kastylijską a patriarchatem w Grado, Wawrzyniec został

pierwszym patriarchą Wenecji. Reformy, które tam wprowadził, są słusznie uważane za prekursorskie
wobec późniejszych o sto lat działań św. Karola Boromeusza w Mediolanie po Soborze Trydenckim.
Wawrzyniec zmarł 8 stycznia 1456 r. Klemens VII beatyfikował go w 1524 r. Kanonizował go
Aleksander VIII w 1690 r. Jego dzieła, przede wszystkim listy i kazania, były wielokrotnie wydawane
drukiem. Uderza w nich wielkie nabożeństwo do męki Jezusa.

9 stycznia – bł. Alicja le Clerc, dziewica
Alicja le Clerc urodziła się 2 lutego 1576 roku we Francji,
w szlacheckiej rodzinie katolickiej Jana le Clerca, lorda Roville-auxChênes, i Anny Sagay. Były to czasy niespokojne i obojętne religijnie.
Dlatego Alicja nie interesowała się religią. Ciągłe przemarsze wojsk
rujnowały okolice i deprawowały ludzi. Alicję pociągał świat i jego
złudne uroki. Rodzice nie zabraniali jej zabawy i swobody. Jednak
dziewczyna nie znajdowała w tym zadowolenia. Trafiła na pobożnego
kapłana, który tak nią pokierował, że zrozumiała konieczność zmiany
życia. We współpracy ze św. Piotrem Fourierem zaczęła pomagać
chorym, opuszczonym i zaniedbanym dziewczętom. W sąsiedniej
parafii pomagała proboszczowi, który objął zaniedbaną parafię
i skutecznie nad nią pracował. Zgłosiły się współpracowniczki, które
później dały początek nowemu zgromadzeniu Kanoniczek Regularnych
od Najświętszej Maryi Panny.
Szkoły zakładane przez kanoniczki nauczały, wychowywały i przygotowywały dziewczęta
do życia. W 1603 r. zatwierdził je kardynał Karol Lotaryński, a następnie w 1621 r. Stolica Święta.
Alicja wyczerpana pracą i umartwieniami, zmarła w 1622 r. Beatyfikował ją papież Pius XII
w 1947 roku.

9 stycznia – św. Adrian z Canterbury, opat
Adrian (znany także jako Hadrian)
urodził się w VII w. w północnej Afryce. W wieku
ok. 10 lat przybył z rodziną do Neapolu, uciekając
przed arabską inwazją. Wstąpił do klasztoru
benedyktynów niedaleko Monte Cassino. Został
z czasem opatem Niridanum, klasztoru na wyspie
Nisida w Zatoce Neapolitańskiej. Papież św.
Witalian (pontyfikat 657-672) nominował go
dwukrotnie na arcybiskupa Canterbury. Adrian
odmówił przyjęcia tego zaszczytu, gdyż uważał się
za niegodnego. Na to miejsce zaproponował św. Teodora z Tarsu. Witalian zgodził się, ale mianował
Adriana asystentem nowego arcybiskupa Canterbury. Obaj przez Francję wyruszyli w 668 r. do
Brytanii. Podczas podróży Adrian został uwięziony przez Ebroina, burmistrza Neustrii we Francji, który
podejrzewał, że Święty udaje się do angielskich królów z tajną misją od cesarza Konstansa II. Teodor
musiał pojechać dalej sam. Kiedy Adrian został uwolniony, pojechał do Brytanii i tam został
mianowany opatem w klasztorze świętych Piotra i Pawła w Canterbury (późniejsze opactwo św.
Augustyna z Canterbury). Adrian wspierał biskupa Teodora w umacnianiu rzymskiego Kościoła
w Anglii. Jemu przypisuje się zasługę utrwalenia chorału gregoriańskiego w angielskich kościołach.
Opat Adrian przekształcił szkołę klasztorną w Canterbury w prężny ośrodek naukowy, w którym wiedzę
pobierało wielu studentów, także z zagranicy. Oprócz prowadzenia studiów biblijnych, nauczał tam
greki i łaciny, matematyki, poezji i astronomii. Tłumaczył też na staroangielski.
Zmarł 9 stycznia 710 roku i został pochowany w klasztornym kościele. Jego grób stał się
miejscem licznych pielgrzymek za sprawą cudów. Kiedy nastąpiło otwarcie grobu w roku 1091, ciało
znaleziono w nienaruszonym stanie.

9 stycznia – św. Andrzej Corsini, biskup
Andrzej Corsini urodził się 30 listopada 1302 r., w święto
św. Andrzeja Apostoła, dlatego nadano mu właśnie to imię. Pochodził
z możnego florenckiego rodu Corsinich. Podanie głosi, że przed
urodzeniem syna matka ujrzała wilka, który wstępując do klasztoru
karmelitów we Florencji, zamienił się w łagodnego baranka. Życie
Andrzeja potwierdziło proroczą wizję matki. Syn wdał się
w towarzystwo "złotej młodzieży" Florencji i oddał się swobodnemu
życiu. Nawrócił się, gdy matka opowiedziała mu swój tajemniczy sen
i powiedziała, że wyprosiła syna u Boga gorącą modlitwą, ponieważ
wcześniej przez wiele lat daremnie oczekiwała potomstwa. Wyznała
mu także, że razem z mężem złożyła ślub ofiarowania syna na służbę
Bożą. Te wyznania sprawiły, że Andrzej postanowił zmienić
dotychczasowe życie. W wieku 15 lat wstąpił do karmelitów we
Florencji (1317). Po studiach w Paryżu i Awinionie, mając 22 lata,
przyjął święcenia kapłańskie. W 1347 r. powrócił do Florencji, gdzie
panowała epidemia dżumy. Zajął się dziełami charytatywnymi,
a wkrótce zaczął być uważany za proroka i cudotwórcę.
W tym samym roku na kapitule generalnej w Metz został wybrany prowincjałem toskańskim. Piastując
ten urząd, rozwinął żywą i owocną działalność w celu podźwignięcia zakonu, zarówno pod względem
liczebnym, jak i odnowy jego ducha. Dwa lata później, mimo protestów i ucieczki, Klemens VI
mianował go biskupem Fiesole. Miłosierny i energiczny, kilkakrotnie godził zwaśnione między sobą
włoskie miasta.

9 stycznia – św. Andrzej Corsini, biskup
Niezmordowanie wizytował parafie, nawiedzał szpitale i przytułki, odnawiał i budował
nowe kościoły, zwalczał nadużycia. Wśród kapłanów założył bractwo Trójcy Przenajświętszej.
Zmarł 6 stycznia 1374 r. Jego ciało spoczywa we Florencji w kaplicy ufundowanej przez jego rodzinę.
Urban VIII zaliczył go w poczet świętych w 1629 r., ale jego bullę podał do publicznej wiadomości
dopiero Benedykt XIII w 1724 roku. W rocznicę śmierci Andrzeja we Florencji odbywa się wspaniała
procesja z jego relikwiami.
W ikonografii przedstawiany jest w stroju biskupim. Jego atrybutami są pastorał, wilk
i baranek.

9 stycznia – św. Julian z Antiochii, męczennik
Julian urodził się w III w. Pochodził z rzymskiej rodziny
zamieszkałej w Antiochii - ówczesnej stolicy Syrii. Mając 18 lat,
przymuszony przez rodziców do małżeństwa, za obopólną zgodą ze swą
małżonką Bazylissą, postanowił żyć w dziewictwie (podobne
postanowienia w hagiografii nie należą do rzadkości). Po śmierci
rodziców Julian i Bazylissa oddali się całkowicie życiu bogobojnemu.
Julian założył klasztor męski, a jego żona - żeński. Niebawem Bazylissa
przeniosła się do wieczności. Niektórzy hagiografowie podają, że na
początku prześladowań Bazylissa, obawiając się o swoje
współtowarzyszki, prosiła Pana, żeby raczej zabrał je wcześniej, niż
wystawiał na próbę w czasie tortur; wszystkie miały niezwłocznie
umrzeć na febrę.
Podczas krwawego prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana ze szczególną surowością
zwrócono się przeciwko hierarchii Kościoła. Wtedy to bohaterski Julian dawał kapłanom schronienie
w swoim domu-klasztorze. Z tego powodu zadenuncjowano go przed namiestnikiem cesarskim,
Marcjanem. Namiestnik-sędzia nakazał Juliana aresztować i wtrącić do więzienia. Julian skorzystał
z okazji, aby współwięźniów zachęcać do wytrwania. Swoją żarliwą wiarą miał pozyskać dla Chrystusa
20 żołnierzy rzymskich, chłopca Celzusa i jego matkę, Marcjanillę, i wielu innych. Na wiadomość
o tym namiestnik nakazał zastosować wobec Juliana najbardziej wyszukane męki. Julian jednak nie
tylko sam się nie załamał, ale utwierdzał nadal w wierności swoich towarzyszy. Wszyscy wreszcie
ponieśli śmierć od miecza 9 stycznia 305 lub 313 r.

9 stycznia – św. Julian z Antiochii, męczennik
Relikwie małżonków, św. Juliana i św. Bazylissy, znajdują się obecnie w kryształowej
trumnie w katedrze w Chieri, w Piemoncie. Zapewne przeniesiono je tutaj z Syrii w czasie najazdu
Arabów albo w czasie niszczenia relikwii świętych, jakie zarządził cesarz Leon III Izauryjczyk
(+ 741). W katedrze tej znajduje się także srebrna figura św. Juliana w postaci rzymskiego żołnierza,
który w lewej ręce trzyma miecz, a w prawej palmę, symbol zwycięstwa, chociaż Julian nigdy nie był
żołnierzem rzymskim.
W ikonografii Julian przedstawiany jest najczęściej z Bazylissą. Jego atrybutem jest palma.

10 stycznia – Kościół katedralny w Drohiczynie
Diecezja drohiczyńska została proklamowana
przez Jana Pawła II 5 czerwca 1991 r. podczas Mszy
świętej sprawowanej przez Ojca Świętego pod
Białymstokiem. Powstała ona z części dotychczasowej
diecezji pińskiej. Na mocy bulli Totus Tuus Poloniae
Populus z 25 marca 1992 r. przyłączono do niej jeszcze
4 nowe dekanaty. Obecnie diecezja obejmuje obszar około
8 tys. km kwadratowych, zamieszkany przez ok. 320 tys.
osób, w tym prawie 100 tys. wyznawców prawosławia.
Diecezja podzielona jest na 11 dekanatów, obejmujących
93 parafie. Jej patronką jest Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła.
Obecnie drugim już pasterzem diecezji w Drohiczynie jest bp Antoni Pacyfik Dydycz
OFMCap. Jego katedrą jest kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, wzniesiony przez jezuitów w XVII w.
W czasie wojny i okupacji katedra została zdewastowana; przez pewien czas służyła wojskom
sowieckim i niemieckim jako stajnia i strzelnica.
Najważniejszym wydarzeniem w życiu młodej diecezji drohiczyńskiej była niewątpliwie
wizyta Jana Pawła II 10 czerwca 1999 r. Ojciec Święty uczestniczył w Drohiczynie w nabożeństwie
ekumenicznym. W swoim przemówieniu mówił m.in.:
"Droga Kościoła nie jest drogą łatwą" - napisał teolog prawosławny Paweł Evdokimov. Tam, gdzie
wzmagają się podziały pośród uczniów Chrystusa, ranione jest Jego Mistyczne Ciało. Pojawiają
się kolejne na dziejowej drodze Kościoła. A przecież Chrystus założył jeden jedyny Kościół
i pragnie, aby takim był zawsze…

10 stycznia – Kościół katedralny w Drohiczynie
…Musimy więc wszyscy, stojąc u bram nowego okresu dziejów, uczynić
rachunek sumienia z odpowiedzialności za istniejące podziały. Musimy
przyznać się do popełnionych win i wybaczyć je sobie nawzajem.
Otrzymaliśmy wszakże nowe przykazanie, przykazanie miłości wzajemnej,
które ma swe źródło w miłości Chrystusa. Święty Paweł przynagla nas do tej
miłości (por. Ef 5, 1-2)…
…Miłość powinna nakłaniać nas do
wspólnego przemyślenia przeszłości, by
zdecydowanie i odważnie iść drogą ku
jedności. Miłość jest jedyną siłą, która
otwiera serca na słowa Jezusa i na łaskę
Odkupienia…
…Jest jedyną siłą zdolną do tego, by nas skłonić do dzielenia się po
bratersku tym wszystkim, czym jesteśmy i co mamy z woli
Chrystusa. Ona jest potężnym bodźcem do dialogu, w którym
słuchamy siebie i poznajemy siebie wzajemnie. Miłość otwiera na
drugiego człowieka, stając się tym samym podstawą ludzkich
relacji. Uzdalnia do przekraczania bariery własnych słabości
i uprzedzeń. Oczyszcza pamięć, uczy nowych dróg, otwiera
perspektywę prawdziwego pojednania, którego istotnym owocem
jest wspólne dawanie świadectwa Ewangelii, tak bardzo
potrzebnego współczesnemu światu”.

10 stycznia – św. Grzegorz z Nyssy, biskup i doktor
Kościoła
Grzegorz urodził się w 335 r. w Cezarei Kapadockiej. Jego ojciec był
retorem w szkole wymowy. Był młodszym bratem św. Bazylego, którego
przypominał wyglądem zewnętrznym. Chrzest przyjął jako młodzieniec. Po ojcu
obrał sobie zawód retora i wstąpił w związek małżeński.
Po śmierci małżonki poświęcił się ascezie. Za namową św. Bazylego
przyjął święcenia kapłańskie i wstąpił do założonego przez niego klasztoru
położonego nad Morzem Czarnym. Stamtąd powołano go w roku 371 na biskupa
Nyssy (obecnie Nevsehir w Turcji). W 380 roku został wybrany metropolitą
Sebasty (współcześnie Sivas). Grzegorz znany był jako żarliwy kaznodzieja
i interpretator Słowa Bożego. Uczestniczył w Soborze w Konstantynopolu (381 r.),
gdzie był głównym autorem słów uzupełniających Nicejski Symbol Wiary, dotyczących nauki o Duchu
Świętym. Sobór ten nazwał Grzegorza "filarem Kościoła". Dla potomnych pozostał w pamięci jako
człowiek otwarty i miłujący pokój, współczujący biednym i chorym. Był jednym z najwybitniejszych
teologów Kościoła Wschodniego. Jego pisma wyróżniają się subtelnością filozoficzną. Od Orygenesa
zapożyczył alegoryczną metodę w interpretacji Pisma świętego. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę
pism religijnych, m.in. ascetycznych i mistycznych, oraz komentarzy biblijnych. Papież św. Pius V
(+ 1572) zaliczał go do czterech wielkich doktorów Kościoła wschodniego, choć na żadnej oficjalnej
liście doktorów Kościoła Grzegorz nie figuruje. Św. Grzegorz z Nyssy razem z bratem św. Bazylim
i przyjacielem św. Grzegorzem z Nazjanzu nazywani są ojcami kapadockimi. Zmarł w wieku ok. 60 lat
10 stycznia ok. 395 roku.W ikonografii św. Grzegorz ukazywany jest jako grecki biskup. Trzyma
ewangeliarz w lewej ręce, a prawą ma wyciągniętą w geście błogosławieństwa. Zazwyczaj jest
przedstawiany ze św. Bazylim, od którego ma krótszą brodę i bardziej siwe włosy.

10 stycznia – św. Wilhelm z Bourges, biskup
Wilhelm z Bourges, znany także jako Wilhelm
z Donjeon albo Wilhelm Wyznawca, urodził się około 1155 r. (lub
1135) na zamku w Arthel w Burgundii. Był członkiem znanej
rodziny hrabiowskiej. Jego ojciec, Baldwin Donjeon, planował dla
niego karierę wojskową. Oddał go na wychowanie pod opiekę
wuja, Piotra Pustelnika, archidiakona w Soissons. Od wczesnej
młodości Wilhelm nauczył się wystrzegać marności światowych
i z gorliwością oddawał się ćwiczeniom duchowym i zdobywaniu
wiedzy. Po włączeniu w stan duchowny został kanonikiem
w Soissons i w Paryżu. Po pewnym czasie wstąpił do zakonu
w Granimont, niedaleko Limoges. Z powodu napięć i nieporozumień pomiędzy kapłanami tego zakonu
a braćmi nie mającymi święceń, opuścił go i wstąpił do cystersów. W Pontigny przyjął habit. Z czasem
został opatem, najpierw w Fontaine-Jean, a potem w Chaalis.
Wilhelm miał szczególną cześć wobec Najświętszego Sakramentu; wiele czasu spędzał
u stóp ołtarza. W 1200 r. duchowieństwo Bourges wybrało go na swojego arcybiskupa. Ta wiadomość go
zasmuciła. Tylko dzięki poleceniu swojego przełożonego, opata Citeaux, zgodził się przyjąć tę godność.
Zachował jednak regułę cysterską i nie przestał podejmować wielu wyrzeczeń, łącznie
z noszeniem włosiennicy i unikaniem jedzenia mięsa.
Wielką troską otaczał ubogich, których przyjmował w swojej rezydencji, a także więźniów
i chorych. Kontynuował budowę gotyckiej katedry św. Szczepana, rozpoczętą przez jego poprzednika.
W 1208 r. odprawił w niej pierwszą liturgię Bożego Narodzenia.

10 stycznia – św. Wilhelm z Bourges, biskup
Pragnął wziąć udział w misji wśród albigensów, jednak nie zdążył, bo ciężko zachorował.
W uroczystość Objawienia, już ciężko chory, wygłosił kazanie upominając swój lud, aby wiernie
przestrzegał Bożych przykazań. Potem pożegnał się ze wszystkimi i zszedł z ambony. Zmarł klęcząc
i odmawiając Jutrznię 10 stycznia 1209 r. W swoim testamencie prosił, by pochować go we włosiennicy
i w popiele. Świadkowie zeznali, że za życia dokonał osiemnastu cudów; kolejnych osiemnaście cudów
wydarzyło się za jego przyczyną już po jego śmierci. Kanonizował go papież Honoriusz III w dniu 17
maja 1218 r. Jego relikwie były przechowywane w katedrze w Bourges do 1562 r., kiedy to hugenoci
splądrowali katedrę, a relikwie św. Wilhelma spalili. Zachowały się relikwie jego ramienia w Chaalis
i relikwie żebra w kościele Kolegium Nawarry w Paryżu. Święty Wilhelm jest czczony jako patron
dzieci.

11 stycznia – św. Honorata, dziewica
Życiorys Honoraty spisał jej rodzony brat, św. Epifaniusz, biskup Pawii. Była najmłodszą
z czterech sióstr (oprócz niej św. Epifaniusz miał także siostry: Specjozę, Luminozę i Liberatę).
Honorata żyła w V w. w Pawii. Św. Epifaniusz osobiście nałożył na głowę siostry welon dziewiczy na
znak oddania się jej na wyłączną służbę Panu Bogu.
Kiedy w roku 476 Odoaker, król Gotów, zdobył i złupił Pawię, wziął do niewoli wśród
wielu obywateli także Honoratę. Dopiero św. Epifaniusz musiał wykupić brankę z jego rąk, wraz
z wielu innymi. Zasnęła w Panu otoczona powszechną czcią. Życie Honoraty pełne było modlitwy,
miłosierdzia i oddania ludziom, którzy darzyli ją powszechnie czcią. Zmarła około 500 roku.
W ikonografii św. Honorata ubrana jest w tunikę. Trzyma księgę.

12 stycznia – św. Arkadiusz, męczennik
Arkadiusz pochodził z Cezarei Mauretańskiej (dzisiaj
Cherchel w Algierii), gdzie urodził się w 284 r. Na początku
prześladowania chrześcijan za czasów Dioklecjana (284-305) uciekł
z miasta i ukrywał się. Na wieść o tym, że zamiast niego aresztowano
jego rodzinę, wrócił i sam stawił się przed sędzią. Usiłowano go
najpierw namową, a potem torturami skłonić do odstępstwa od wiary
i złożenia ofiary bożkom. Połamano mu golenie, odcinano mu po
kawałku kończyny, a wreszcie ukrzyżowano go. Do końca życia znosił
męki z heroicznym męstwem, zagrzewając nadto towarzyszy do
wytrwania. Poniósł śmierć męczeńską w 305 r. O męczeństwie
św. Arkadiusza dowiadujemy się z jego akt męczeńskich, a także z pism
św. Zenona z Werony, biskupa, który pochodził z tamtych stron.

12 stycznia – św. Bernard z Corleone, zakonnik
Filip Latino urodził się 6 lutego 1605 r. w Corleone na
Sycylii. Pochodził z rodziny rzemieślniczej. Jego ojciec, Leonardo, który
zajmował się szewstwem i kaletnictwem, pomagał chętnie ludziom
ubogim i uczył tego swoje dzieci. Cała rodzina - a miał Filip kilka sióstr
i dwóch braci, z których jeden został księdzem diecezjalnym - była
głęboko religijna.
Jako młodzieniec Filip pomagał ojcu w pracy w warsztacie
szewskim. Zapamiętano, że troszczył się bardzo o zatrudnianych
w warsztacie pracowników. W wolnych chwilach często modlił się
w kościołach, których kilka było w miasteczku. W każdą sobotę, zgodnie
z sycylijskim zwyczajem, zapalał lampkę wotywną Matce Bożej. Jednak
nic więcej w życiu młodzieńca nie zdradzało jego przyszłego powołania
ani wielkich cnót, jakie miały opromienić go chwałą. Jego rodziców
bardzo martwił jego porywczy charakter. Był typowym cholerykiem szybko wybuchał, zwłaszcza urażony. Na szczęście równie szybko
potrafił ochłonąć i przeprosić tych, których swoim zachowaniem uraził.
Jak wielu jego rówieśników świetnie władał szpadą. I to przyczyniło się do wydarzenia, które
mogło być groźne w skutkach. W jednej ze sprzeczek, sprowokowany przez rzezimieszka, poważnie
zranił przeciwnika. Od tej pory lękając się kary tułał się po całej niemal Sycylii, wreszcie zrozumiał, że
raczej powinien się lękać Bożej niż ludzkiej sprawiedliwości. Toteż zdecydował się za przeszłe winy
odpokutować i 13 grudnia 1631 r., mając prawie 27 lat, wstąpił do klasztoru kapucynów
w Caltanissetcie i przyjął imię zakonne Bernard.

12 stycznia – św. Bernard z Corleone, zakonnik
Od samego początku życia zakonnego oddawał się ostrym praktykom pokutnym, których
już do śmierci nie zaniedbywał. Gdy ciało umartwiał, duch jego stawał się silniejszy i chętniejszy do
służby Bogu. Cieszył się łaską kontemplacji i wszystkie chwile wolne od pracy nakazanej przez
posłuszeństwo poświęcał modlitwie. Codziennie przystępował do Komunii św., co nie było wówczas
powszechną praktyką, nawet w zakonach. Otaczał wielką czcią Najświętszy Sakrament i często spędzał
noce w kościele, aby - jak powtarzał - nie pozostawiać Pana Jezusa w tabernakulum samego. Bracia
zapamiętali też jego umiłowanie Chrystusa Ukrzyżowanego. Przed krucyfiksem widziano go nieraz
w ekstazie. Brat Bernard nigdy nie nauczył się czytać, bo uważał, że nie jest mu to potrzebne do
chwalenia Pana Boga. Wielką czcią otaczał kapłanów, wdzięczny za ich posługę sakramentalną. Był
serdeczny dla współbraci, a w klasztorze pracował w kuchni, wykonując pomocnicze prace. Nie
zaniedbywał też odwiedzania chorych, wobec których dla miłości Boga spełniał najniższe nawet
posługi.
Trzydzieści sześć lat życia pokutnego zjednało mu sławę wśród ludzi, a podziw
u współbraci, toteż w chwili śmierci, która nastąpiła w Palermo 12 stycznia 1667 r., uważany był za
świętego.
Papież Klemens XIII zaliczył go w poczet błogosławionych Kościoła katolickiego w 1768
roku. Jan Paweł II kanonizował go 10 czerwca 2001 r.

12 stycznia – św. Elfred z Rievaulx, opat
Elred (Aelred) urodził się w 1110 r. w Hexham w Northumberland
w rodzinie kapłana Eilafa, opiekuna sanktuarium w Hexham (w tamtych
czasach celibat jeszcze nie obowiązywał). Ojciec wysłał go na dwór
króla Szkocji Dawida I (późniejszego świętego), by spędził tam kilka
lat. Został majordomusem. Około 1134 r. opuścił jednak dwór i wstąpił
do opactwa cystersów w Rievaulx.
Został opatem nowego klasztoru cystersów w Revesby,
a w roku 1147 opatem samego Rievaulx, a tym samym przełożonym
wszystkich cystersów w Anglii. Większość swego życia spędził w tym
właśnie klasztorze. Za jego czasów bardzo wyraźnie rozrósł się on
i liczył ok. 600 mnichów. Elred odbywał coroczne wizyty w innych
klasztorach cysterskich na terenie Anglii i Szkocji; odwiedził także
Citeaux i Clairvaux. Podróże te odbiły się na jego zdrowiu; pod koniec
życia cierpiał na bardzo bolesną, choć nie zidentyfikowaną chorobę (być
może był to artretyzm lub choroba nerek). Był znany ze swojej
wstrzemięźliwości - mówiono o nim, że bardziej przypomina ducha niż
człowieka. Jego dar niezwykłej wymowy przyniósł mu miano
„św.Bernarda północy”. Napisał wiele ważnych dzieł z zakresu duchowości; w naszych czasach
najbardziej znany z nich to wzorowany na Cyceronie traktat "O przyjaźni duchowej". Napisał też kilka
dzieł historycznych, dwa z nich dedykując królowi Anglii Henrykowi II, doradzając mu, jak być
dobrym królem. Do XX w. Elred był znany raczej jako średniowieczny historyk, autor "Życia św.
Edwarda, króla i wyznawcy". Korespondował też z wieloma wybitnymi mężami swego czasu, niestety
korespondencja ta nie zachowała się.

12 stycznia – św. Elfred z Rievaulx, opat
Elred zmarł 12 stycznia 1167 r. w Rievaulx i został pochowany w kapitularzu klasztornym.
Jego grób natychmiast został otoczony kultem, który w 1476 roku został zatwierdzony przez kapitułę
generalną cystersów. Wcześniej, w 1191 r., nastąpiło przeniesienie jego relikwii.

12 stycznia – św. Marcin z León, prezbiter

Marcin urodził się ok. roku 1130 w León, w Starej
Kastylii w Hiszpanii. Wcześnie stracił matkę (Eugenię). Razem
z ojcem (Janem) wstąpił do augustiańskich kanoników regularnych
w San Marcelo, gdzie zdobył wykształcenie. Po śmierci ojca odbył
pielgrzymkę do Rzymu, Konstantynopola i Jerozolimy. Po powrocie
do Hiszpanii otrzymał święcenia kapłańskie i przebywał do końca
życia w klasztorze św. Izydora w León. Zasłynął za życia swoją
świętością i pismami ascetycznymi. Ściśle przestrzegał zakonnych
obserwancji, był serdeczny dla współbraci i miał wielkie
nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Pisał komentarze do
Nowego Testamentu (do Listów i Apokalipsy). Zmarł z przyczyn
naturalnych w León 12 stycznia 1203 r. Wkrótce w kościele św.
Izydora dedykowano mu odrębną kaplicę i co roku obchodzono
wspomnienie w dniu jego śmierci.

13 stycznia – bł. Weronika Nagroni, mniszka
Weronika urodziła się w 1445 r. w Binasco (Lombardia we
Włoszech). Pochodziła z bardzo ubogiej, wieśniaczej rodziny. W 1466 r. jako
22-letnia dziewczyna wstąpiła do surowego klasztoru sióstr augustianek św.
Marty w Mediolanie, gdzie pozostała do śmierci. W tym klasztorze nauczyła
się czytać i pisać, a przede wszystkim poznawać i kochać Boga. Była
mistyczką. W kontemplacji była tak zaawansowana, że otrzymała dar łez,
a nawet ekstaz. Duch Święty obdarzył ją szczególnymi darami i Bożą
mądrością. Radzono się jej nawet w bardzo trudnych i zawiłych sprawach.
Otrzymała dar proroctwa i czytania w sercach ludzkich. Naglona natchnieniem
Bożym, udała się do Rzymu do papieża Aleksandra VI, który złym
przykładem swojego prywatnego życia wiele zła wyrządził Kościołowi
Chrystusowemu, by go błagać o zmianę postępowania.
Weronika zmarła w klasztorze 13 stycznia 1497 r. w wieku 52 lat. Pochowano ją w kościele
zakonnym, a kiedy klasztor został zlikwidowany, relikwie przeniesiono do jej rodzinnej wioski Binasco. Papież Leon X zezwolił na jej kult (1518), a potwierdził go papież Aleksander VIII w 1690
roku.

13 stycznia – św. Hilary z Poiters, biskup i doktor
Kościoła
Hilary urodził się ok. 310 r. w Poitiers (Francja) jako
syn pogańskich notabli. Zdobył bardzo dobre wykształcenie
i został retorem. Z wielkim zaangażowaniem studiował Pismo
Święte, w którym zachwycił go sposób objawiania się Boga.
Szczególnie zafascynowało go boskie imię ze Starego Testamentu:
"Jestem, Który Jestem". Pod wpływem długotrwałej i głębokiej
lektury Ewangelii św. Mateusza i św. Jana nawrócił się i przyjął
chrzest w 345 roku już jako żonaty mężczyzna (jego córką była św.
Abra). Był na tyle gorliwym wyznawcą, iż w 350 roku (podawane
są też daty 353 i 354) obrano go biskupem rodzinnego miasta
(nazywanego wtedy Pictavium). Zgodnie z ówczesną praktyką
żonaci mężczyźni mogli być podnoszeni do takiej godności.
Celibat nie był jeszcze wówczas w Kościele powszechnym
zwyczajem.
Ponieważ w sporze ariańskim odmówił potępienia św. Atanazego z Aleksandrii, który bronił
prawdy o bóstwie Chrystusa, cesarz Konstancjusz skazał go w 356 r. na wygnanie do Frygii w Azji
Mniejszej (obecnie Turcja). Kilka lat pobytu na wygnaniu wykorzystał na dokładne zapoznanie się
z teologią Wschodu, której bogactwo, subtelność i precyzję pojęć starał się po powrocie z wygnania
rozpowszechnić w Kościele łacińskim. Czerpiąc ze wschodnich inspiracji, wzbogacał też zachodnią
liturgię. Chcąc pogłębić wiedzę teologiczną swoich wiernych, komponował hymny liturgiczne. Ze
względu na intensywną działalność na rzecz porozumienia między Wschodem a Zachodem bywa
czasami nazywany pierwszym ekumenistą.

13 stycznia – św. Hilary z Poiters, biskup i doktor
Kościoła
Prowadził czynne życie jako pasterz i teolog, wpływając na charakter
Kościoła Galii. Nieustraszony, pisał z wygnania listy do wiernych, by ich
utwierdzić w wierze. Napisał też kilka rozpraw na tematy, które były poruszane
przez arian. Otrzymał piękny przydomek "obrońcy Galii", gdyż właśnie przez
swoją postawę, kazania i pisma uchronił swoją ojczyznę, Galię, od herezji. Po
powrocie z wygnania czynił, co tylko było w jego mocy, by zabliźnić rany,
zadane Kościołowi przez Ariusza i jego protektorów. Jego zasługą było
zwołanie synodu do Paryża (360), na którym biskupi Galii przyjęli wyznanie
wiary, ułożone na soborze w Nicei. Żył w wielkiej przyjaźni ze św. Marcinem,
biskupem Tours. Ochrzcił go i był jego kierownikiem duchowym.

Hilary nie umiał mówić "w stylu ludowym", dlatego też nie zasłynął
jako kaznodzieja, ale był bardzo wybitnym teologiem. Niektórzy patrologowie
uważają, że jego wielkość przyćmił dopiero św. Augustyn. Hilary wniósł ogromny wkład w rozwój
chrystologii i nauki o Trójcy Świętej, dlatego też został 13 maja 1851 r. zaliczony do grona doktorów
Kościoła przez bł. Piusa IX.
Zmarł w 367 roku. Pozostawił po sobie sporą spuściznę literacką, z której najcenniejszym jest
traktat De Trinitate (O Trójcy Świętej). Jego śmiertelne szczątki złożono w bazylice cmentarnej
w Poitiers, noszącej obecnie jego imię. Niestety, fanatyczni kalwini dużą ich część zniszczyli (w 1562 r.).
Ocalała tylko ta ich część, która przedtem została umieszczona w kościele św. Dionizego w Paryżu,
i druga znaczna część podarowana dla kościoła św. Jerzego w Le Puy. Te ostatnie relikwie sprowadzono
w roku 1698 do Poitiers, gdzie doznają szczególnej czci.

13 stycznia – św. Hilary z Poiters, biskup i doktor
Kościoła
Św. Hilary należy do pierwszych wyznawców, któremu Kościół na Zachodzie zaczął oddawać
publicznie liturgiczną cześć. Wcześniej było to niemal wyłącznym przywilejem męczenników. Jest
patronem Poitiers i La Roche. Modlą się do niego ukąszeni przez węże.
W ikonografii św. Hilary przedstawiany jest w stroju biskupim. Jego atrybutami są: księga,
laska pasterska, mitra, pióro pisarskie, piorun; smok lub wąż - symbolizujące arian.

14 stycznia – bł. Odoryk z Pordenone, prezbiter
Odoryk (nazywany początkowo Mattiuzzi) urodził się ok. 1265 r. w Villanova pod
Pordenone we Włoszech. W wieku 15 lat wstąpił do zakonu św. Franciszka z Asyżu. Był wymagający
wobec siebie, prowadził ascetyczny tryb życia, chodził boso, w połatanym habicie, nosił włosiennicę.
Po przyjęciu święceń kapłańskich rozpoczął przygotowania do pracy misyjnej w Chinach.
W 1296 r. udał się z podróżą na Bliski Wschód, a po powrocie do Włoch - w 1317 r. wyruszył na Daleki
Wschód. Dotarł do Chin, przemierzając po drodze m.in. Indie, Celjon, Sumatrę i Jawę.
W Pekinie podjął współpracę z innym franciszkaninem, arcybiskupem Janem z Montecorvino. Po jego
śmierci w 1328 r. Odoryk został wybrany arcybiskupem Pekinu. Pełniąc już tę funkcję, odwiedził Tybet
i jako pierwszy Europejczyk dotarł do siedziby Dalaj Lamy. Uzyskał zgodę chana na osiedlenie się
franciszkanów w Turkiestanie. Po powrocie do Europy pragnął przekonywać papieża do wysłania
kolejnych misjonarzy do Chin. Niestety, poważnie zachorował.
Opowieść Odoryka z podróży spisał w Padwie Wilhelm z Solagna. Relacja ta znana jest pod
tytułem Itinerarium albo Liber de mirabilibus mundi lub Descriptio terrarum. Jest ona jednym
z najcenniejszych źródeł do poznania ówczesnych pojęć geograficznych, etnografii, obyczajów, wierzeń
religijnych, stosunków handlowych i innych zjawisk na Dalekim Wschodzie XIV w. Zawiera wiele
fantastycznych, niewiarygodnych opisów. Przedstawiono ją papieżowi. Pierwotnie relacja była napisana
w nieporadnej łacinie. Poprawek dokonał w ok. 10 lat później Henryk z Kłodzka. Potem tłumaczono ją
na kilka języków.
Odoryk nie wyzdrowiał. Wycieńczony trudami życia i podróży, zmarł 14 stycznia 1331 roku
we włoskim Udine. Nazwano go tytułem "Apostoła Chin". Beatyfikował go Benedykt XIV w roku
1755.

14 stycznia – bł. Piotr Donders, prezbiter
Piotr Donders (po niderlandzku: Peerke Norbertus Donders)
urodził się 27 października 1809 roku w Tilburgu w Holandii w rodzinie
Arnolda Denis Dondersa i Petronili von den Brekel. Ze względu na
trudną sytuację materialną, nie mógł chodzić do szkoły - musiał
pracować w fabryce. Jednak dzięki pomocy duchownych z parafii, Piotr
w wieku 20 lat mógł rozpocząć naukę w seminarium. 5 czerwca 1841 r.
przyjął święcenia kapłańskie.
Przełożeni skierowali go do pracy na misjach w holenderskiej
kolonii w Surinamie (Ameryka Południowa). Piotr przybył tam we
wrześniu 1842 r. i niezwłocznie podjął pracę duszpasterską. Jego praca
polegała na docieraniu do pracowników plantacji położonych wzdłuż
rzek, głoszeniu im Ewangelii i sprawowaniu sakramentów. W swoich
listach wielokrotnie dawał wyraz oburzeniu z powodu brutalnego
traktowania ludności afrykańskiej, zmuszanej do niewolniczej pracy.
W ciągu ośmiu lat ochrzcił około 1200 osób.
Podczas epidemii w 1851 r., angażując się w pomoc cierpiącym, sam padł ofiarą choroby.
Zanim wrócił do zdrowia, podjął na nowo wysiłki duszpasterskie. W 1856 r. został przeniesiony do
Batavi, gdzie mieszkało około 600 trędowatych. Z krótkimi przerwami pracował wśród nich do końca
życia. Sam próbował ich leczyć, nie mogąc liczyć na pomoc ze strony władz. Dzięki nieustannym
wysiłkom udało mu się poprawić warunki życia swoich podopiecznych. Kiedy w 1866 r. do Surinamu
przybyli na misje redemptoryści, Piotr Donders poprosił o przyjęcie do Zgromadzenia.

14 stycznia – bł. Piotr Donders, prezbiter
Rok później złożył pierwsze śluby zakonne. Swą uwagę odtąd skierował w stronę Indian
Surinamu. Nauczył się ich języków, a potem zaczął przekazywać im prawdy wiary. W roku 1883
wikariusz apostolski, chcąc mu ulżyć w ciężkich obowiązkach, przeniósł go do Paramirabo,
a następnie do Coronie. Jednak dwa lata później Piotr wrócił do Batavi. W grudniu 1886 r. zaczął
chorować.
Zmarł 14 stycznia 1887 r. w Batavi w Indonezji. Został pochowany w katedrze św. Piotra
i św. Pawła w Paramaribo (stolica Republiki Surinamu w Ameryce Południowej, dawniej Gujany
Holenderskiej). Kiedy sława jego świętości rozeszła się poza granice Surinamu i rodzinnej Holandii,
rozpoczęto proces beatyfikacyjny. Do grona błogosławionych włączył go Jan Paweł II 23 maja 1982 r.
Obecnie trwa proces kanonizacyjny.

14 stycznia – św. Feliks z Noli, prezbiter
Feliks żył w III w. Informacje na jego temat znamy z pism jego
rodaka, św. Paulina z Noli (353-431), który zawdzięczał mu swoje nawrócenie
i napisał na jego cześć kilka poematów. Feliks był Syryjczykiem, synem
legionisty rzymskiego Hermiasa, który osiedlił się w Noli, na południe od
Neapolu. Tam urodzili się jego synowie. Feliks poświęcił się służbie Bożej,
a jego brat obrał po ojcu zawód legionisty-żołnierza. Kiedy Feliks przyjął
święcenia kapłańskie, wybuchło prześladowanie wyznawców Chrystusa za
panowania Decjusza. Biskup Noli, Maksym (późniejszy święty), opuścił
wówczas potajemnie diecezję, cały ciężar jej prowadzenia oddając w ręce
Feliksa. Ten wkrótce został aresztowany i uwięziony. Według relacji św. Paulina
- Feliks był torturowany. Jego poranione ciało wleczono po ostrych muszlach
i skorupach. Udało mu się jednak ujść z więzienia.
Ukrywał się przez pewien czas w wyschniętej studni. Po śmierci Decjusza powrócił. Ponieważ jednak
skonfiskowano mu majątek rodzinny, żył z pracy swoich rąk. Po śmierci schorowanego Maksyma został
wybrany na biskupa Noli, ale odmówił przyjęcia godności, proponując na to stanowisko Kwintusa.
Zmarł 14 stycznia około 260 roku, opłakiwany przez wszystkich. Chociaż zmarł śmiercią
naturalną, określany był mianem męczennika przez św. Grzegorza z Tours; św. Augustyn nazywał go
jednak wyznawcą.
Grób Feliksa w Cimitile pod Noli stał się szybko ośrodkiem pielgrzymkowym. Nad tym
grobem został uzdrowiony św. papież Damazy, o czym zaświadczył w poemacie napisanym na cześć
świętego Felksa. Kult Feliksa był również żywy w Rzymie, w bazylice in Pincis. Jest patronem miasta
Nola i opiekunem zwierząt domowych. Św. Feliksa wzywa się, aby chronił przed krzywoprzysięstwem,
kłamstwami, fałszywymi świadkami i chorobami oczu.

14 stycznia – św. Feliks z Noli, prezbiter
W ikonografii przedstawiany jest w towarzystwie anioła. Obok niego pająk - symbol
roztropności, ostrożności, ocalenia - bowiem otwór studni, gdzie św. Feliks spędził kilka miesięcy, był
osłonięty pajęczyną, która ochroniła go przed prześladowcami.

15 stycznia – św. Arnold Janssen, prezbiter
Arnold Janssen urodził się 5 listopada 1837 r. w Goch
w Niemczech. Wychowywał się w katolickiej rodzinie wraz z pięcioma
braćmi i dwoma siostrami. Jego ojciec często wskazywał na potrzebę
głoszenia Ewangelii na całym świecie. Jako młodzieniec, Arnold
interesował się naukami przyrodniczymi. Po odbyciu studiów, zdobył
uprawnienia nauczyciela w tej dziedzinie. Potem rozpoczął studia
teologiczne i w 1861 r. przyjął święcenia kapłańskie jako kapłan
diecezjalny. Został skierowany do uczenia w szkole w Bocholt. Wstąpił
także do fraterni kapłańskiej w Trzecim Zakonie Dominikańskim.
Po 12 latach postanowił bardziej włączyć się w życie Kościoła
Powszechnego. Zaczął wydawać biuletyn, w którym wskazywał, co Niemcy
mogą uczynić dla sprawy rozwoju misji. Biuletyn ten stał się szybko
popularnym miesięcznikiem katolickim. Arnold wiedział, że w tym czasie
nie było w Niemczech żadnego zakonu, który przygotowywał
i wysyłał misjonarzy. Zapragnął zmienić tę sytuację. O swoich planach rozmawiał z biskupem
Roermondu, Paredisem. Biskup po spotkaniu miał powiedzieć: "Ten człowiek chce zbudować dom dla
misjonarzy, a nie ma ani grosza. Jest głupcem - albo świętym". 8 września 1875 r., z trójką kandydatów,
bardzo niewielką sumą pieniędzy i zrujnowanym zajazdem, który udało mu się kupić w Steyl
w Holandii, Arnold założył pierwsze seminarium. Datę tę przyjmuje się też za początek Zgromadzenia
Słowa Bożego (werbistów). Początki były trudne - pierwsi kandydaci rozmyślali się i odchodzili.
Z czasem jednak zaczęło się zgłaszać coraz więcej nowych osób. Wkrótce Arnold wysłał dwóch
pierwszych braci na misje do Chin - byli to św. Józef Freinademetz i Jan Anzer. Arnold był także
współzałożycielem Sióstr Służebnic Ducha Świętego (8 grudnia 1889 r.) oraz Sióstr Służebnic Ducha
Świętego od Wieczystej Adoracji (8 września 1896 r.).

15 stycznia – św. Arnold Janssen, prezbiter
W 1878 roku przyjął dla braci współpracowników jako podstawę do formacji Regułę
Trzeciego Zakonu św. Dominika. Między 1889 a 1909 r. dzieło Arnolda rozszerzyło się na Argentynę,
Togo, Brazylię, Nową Gwineę, Chile, USA, Japonię, Paragwaj i Filipiny.
Arnold Janssen zmarł w Steyl (w Holandii) 15 stycznia 1909 r., po ciężkiej chorobie,
dotknięty wcześniej częściowym paraliżem. 19 października 1975 r. beatyfikował go Paweł VI;
5 października 2003 r. razem z Józefem Freinademetzem został ogłoszony świętym przez papieża Jana
Pawła II.

15 stycznia – św. Franciszek de Capillas, prezbiter
i Towarzysze, męczennicy chińscy
Franciszek urodził się 14 sierpnia 1607 roku w hiszpańskim
mieście Baquerin de Campos. W wieku 17 lat został dominikaninem.
Wstąpił do zakonu w miejscowości Valladolid. W lutym 1632 r. wysłano
go do Manilii na Filipinach, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie.
W tym mieście został przez następnych 9 lat. Miejscowy klimat, choroby
i orientalny gwar prawdopodobnie przygotowywały go do jeszcze
bardziej wymagającej misji.
W tym czasie w Hiszpanii zrodziło się pragnienie szerzenia
wiary, zainicjowane przez św. Ludwika Bertranda, Filipa de las Casas
i św. Franciszka Ksawerego. Wielkim echem odbiły się wieści
o męczeństwie bł. Alfonsa Navarette w Japonii. Być może w takiej
atmosferze, chcąc się wzorować na współczesnych świętych, w 1642
roku - na własną prośbę - Franciszek Capillas został wysłany na misję
w Chinach wraz z Franciszkiem Diazem. Prześladowania tak
zdziesiątkowały miejscowych kapłanów, że jedynym księdzem, który ich
tam przywitał, był Jan Garcia. Franciszek Capillas od razu rozpoczął
posługę i w latach 1644-1646 udało mu się rozwinąć misję i ustanowić
świeckich dominikanów w Chinach. Jeden ze świadków jego działalności tak wspominał tamte dni:
"Kiedy o. Capillas był w drodze, było w nim tak gorące pragnienie pomagania duszom, że wspinaczka
po stromych górach była mu niby przechadzka po poziomej drodze".

15 stycznia – św. Franciszek de Capillas, prezbiter
i Towarzysze, męczennicy chińscy
13 listopada 1647 r. w czasie inwazji Tatarów został posłany z sakramentami do
umierającego chrześcijanina. W drodze schwytali go żołnierze i uznali za szpiega, a następnie
aresztowali. Do aresztu prowadzono go za linę uwiązaną wokół jego szyi. Osadzono go w więzieniu
o najgorszej reputacji. Był wielokrotnie torturowany w czasie przesłuchań. W zamian za wyrzeczenie
się wiary obiecywano mu wolność. On jednak pozostał wierny i nawet w więzieniu głosił
współtowarzyszom Ewangelię. Przebywał tam 2 miesiące.
Zmarł 15 stycznia 1648 roku w chińskim mieście Fu'an. Wykonano na nim egzekucję
poprzez ścięcie. Papież Benedykt XIV ogłosił go protomęczennikiem chińskim - pierwszym świętym,
który wylał krew za Chiny - 16 września 1748 roku. Został beatyfikowany 2 maja 1909 roku przez
Piusa X. Natomiast kanonizował go Jan Paweł II w dniu 1 października 2000 roku wraz z grupą 120
męczenników chińskich.

15 stycznia – św. Maur i Placyd, uczniowie św. Benedykta
Maur urodził się w roku 512 jako
syn senatora Ekwicjusza. Był pierwszym
uczniem św. Benedykta z Nursji. Jego imię
jest wspomniane w biografii św. Grzegorza
Wielkiego. Jest tam nazwany pierwszym
oblatem. Jego ojciec oddał go do klasztoru
jako młodego chłopca w 522 r., aby wyrósł
w atmosferze życia zakonnego.

Święty Grzegorz relacjonuje także
historię św. Placyda, mnicha, syna senatora
Tertuliusza, który podczas nabierania wody
wpadł do jeziora i znalazł się daleko od brzegu. Podczas modlitwy w swojej celi św. Benedykt zobaczył
tę scenę i wysłał Maura, by uratował Placyda. Maur natychmiast posłuchał polecenia mistrza. Tradycja
przekazuje, że po wodzie doszedł do tonącego, nie zauważając nawet tego faktu, i za włosy przyciągnął
go do brzegu, samemu wcale nie tonąc. Maur przypisywał ten cud modlitwom św. Benedykta; Benedykt
jednak uważał, że był on możliwy jedynie dzięki posłuszeństwu Maura.
Kiedy Benedykt przeniósł się na Monte Cassino około 525 r., uczynił Maura nadzorcą
klasztorów w Subiaco.
Maur jest przyzywany jako orędownik w przeziębieniach. Placyd natomiast przez wieki był
uważany za męczennika. Mał ponieść śmierć męczeńską napadnięty przez Saracenów. Okazało się
jednak (dopiero w połowie XX w.), że było to zafałszowanie historii dokonane przez Piotra Diakona.

15 stycznia – św. Paweł z Teb, pustelnik
Paweł urodził się w Tebach - starożytnej stolicy faraonów - w 228
r. Za jego czasów Teby były już tylko małą wioską. Pierwsze lata spędził
szczęśliwie w domu rodzinnym. Odebrał bardzo staranne wychowanie, biegle
władał greką i egipskim. Wcześnie stracił rodziców i odziedziczył po nich
pokaźny majątek. Gdy miał 20 lat, około 240 r., rozpoczęły się
prześladowania Dioklecjana. Dowiedziawszy się, że jego szwagier-poganin,
chcący przejąć jego bogactwa, planuje wydać go w ręce prześladowców,
Paweł porzucił wszystko, co posiadał, odszedł na pustkowie i zamieszkał
w jaskini. Prześladowanie trwało krótko, bo zaledwie dwa lata, ale Paweł tak
dalece zasmakował w ciszy pustyni, że postanowił tam pozostać na zawsze.
Jako pustelnik spędził samotnie 90 lat!
Przez cały ten czas zanosił do Boga swe gorące modlitwy, żywiąc
się tylko daktylami i połówką chleba, którą codziennie przynosił mu kruk.
Kiedy był bliski śmierci, odwiedził go św. Antoni, pustelnik. Tego dnia kruk miał przynieść Pawłowi
cały bochenek. Nagość swego ciała od znoju i chłodu chronił Paweł jedynie palmowymi liśćmi. Legenda
ta znalazła swoje odbicie w herbie zakonu paulinów, którzy obrali sobie św. Pawła Pustelnika za swojego
głównego patrona: kruk na palmie z bochenkiem chleba.
Zmarł mając 113 lat w 341 r. Miał oddać Bogu ducha, spoczywając na rękach
św. Antoniego. Kiedy ten był w kłopocie, jak wykopać grób dla przyjaciela, według podania miały
zjawić się dwa lwy i ten grób wykopać. Dwa lwy znalazły się dlatego również w herbie paulinów. Zakon
paulinów czci św. Pawła jako swego patrona; czcią darzą go także piekarze i tkający dywany.
W ikonografii św. Paweł Pustelnik przedstawiany jest w tkanej sukni z liści palmowych.
Jego atrybuty: kruk, kruk z chlebem w dziobie, lew kopiący grób, przełamany chleb.

16 stycznia – św. Berard i Towarzysze, pierwsi
męczennicy franciszkańscy
W 1219 roku podczas drugiej
kapituły generalnej zakonu św. Franciszek
z Asyżu wysłał sześciu braci w podróż
misyjną do północnej Afryki, aby głosili
Ewangelię muzułmanom. W tym gronie
było czterech kapłanów - Berard z Carbio
(wstąpił do zakonu w 1213 r.), Witalis, Piotr
i Otto - oraz dwaj bracia zakonni Akursjusz i Adjut. Witalis, przełożony braci, w trakcie podróży zachorował i musiał pozostać
w Hiszpanii. Pozostali bracia podczas próby głoszenia Ewangelii w meczecie w Sewilli zostali
aresztowani i zaprowadzeni przed oblicze emira. Starali się nakłonić go do przyjęcia chrztu, ten jednak
nakazał ich ściąć. Wkrótce zmienił jednak zdanie i pozwolił im kontynuować podróż.
Misjonarze dotarli do Maroka. Chociaż spośród nich tylko Berard znał język arabski, odważnie głosili
Ewangelię. Stanęli przed obliczem sułtana Miramolina, próbując także jego przekonać do przyjęcia
chrztu. Władca nakazał im opuszczenie kraju. Ponieważ bracia nie podporządkowali się rozkazowi,
zostali uwięzieni w Marrakeszu. Poprzez groźby i tortury nakłaniano ich do wyrzeczenia się wiary;
próby te pozostały nieskuteczne.
16 stycznia 1220 roku sułtan, w przypływie gniewu, ściął pięciu braci franciszkanów swoim
bułatem. W ten sposób stali się oni pierwszymi męczennikami zakonu założonego przez
św. Franciszka, jeszcze za jego życia. Ich ciała przewieziono do Koimbry w Portugalii. W ich pogrzebie
brał udział pewien pobożny kapłan, znany dziś powszechnie jako św. Antoni z Padwy. Kanonizacji
męczenników dokonał w 1481 r. papież Sykstus IV.

16 stycznia – św. Joanna z Balneo, dziewica
Joanna z Balneo (znana także jako Joanna z Bagno lub Joanna di
Romagna) żyła w XI w. Wraz z towarzyszką wstąpiła do kamedulskiego
klasztoru św. Łucji w Balneo we Włoszech. Martyrologium Rzymskie
wskazuje na wspaniały przykład posłuszeństwa i pokory, jaki po sobie
pozostawiła. Kiedy zmarła w opinii świętości 16 stycznia 1105 r., rozbrzmiały
klasztorne dzwony. Pius VII potwierdził jej kult 15 kwietnia 1823 r.
jednocześnie z jej współsiostrą Agnieszką z Bagno di Romagna (wspominaną
29 stycznia).

16 stycznia – św. Marceli I, papież i męczennik
Marceli był synem Benedykta. Jako archiprezbiter odgrywał
kluczową rolę w Kościele po śmierci papieża Marcelina, kiedy to przez trzy
i pół roku na skutek prześladowań chrześcijan nie wybierano nowego biskupa
Rzymu. Pontyfikat Marcelego I trwał krótko - od maja 306 roku do 16
stycznia 307 roku. Korzystając z chwilowej przerwy w dręczeniu Kościoła,
związanej ze zmianą rządów w cesarstwie rzymskim, zreorganizował rozbitą
w wyniku prześladowań administrację kościelną. Dużo przykrości doznał ze
strony tzw. lapsi - chrześcijan, którzy w czasie prześladowań wyrzekli się
wiary, a potem powracając do Kościoła nie chcieli poddać się wymaganym
warunkom pokuty.
Większość wspólnoty Kościoła rzymskiego wypowiedziała posłuszeństwo Marcelemu I
z powodu rozbieżności w kwestii prawa do cofania lub przedłużania pokuty. Doszło do przelewu krwi
i cesarz Maksencjusz (ok. 279-312) oskarżył papieża Marcelego I o wywołanie publicznych niepokojów.
Obito go rózgami, a następnie zesłano na wygnanie. Zmuszono go, by został pasterzem bydła. Po wielu
udrękach zakończył swoje życie w nędzy.
Marceli jest patronem Raciborza oraz stajennych. Według panującej opowieści, w dzień
Świętego - 16 stycznia 1241 roku - Tatarzy oblegli miasto Racibórz. Wówczas pojawił się na obłokach
św. Marceli. Oddziały przelękły się tego niezwykłego widoku i odstąpiły od miasta. Wdzięczni
mieszkańcy ufundowali figurę świętego papieża w kaplicy i na miejskim placu. Aż do roku 1871 dzień
16 stycznia obchodziło miasto jako swoją patronalną uroczystość z procesją po ulicach miasta. Obecnie,
od 2010 r., w czasie obchodzonych w czerwcu Dni Raciborza, na Placu Dominikańskim odbywa się
Jarmark św. Marcelego.
W ikonografii św. Marceli przedstawiany jest w stroju papieskim. Jego atrybutami są:
dyscyplina, konie przy żłobie, osioł.

17 stycznia – św. Antoni, opat
Antoni (zwany później Wielkim) urodził się w Środkowym Egipcie
w 251 r. Miał zamożnych i religijnych rodziców, których jednak wcześnie
stracił (w wieku 20 lat). Po ich śmierci, kierując się wskazaniem Ewangelii,
sprzedał ojcowiznę, a pieniądze rozdał ubogim. Młodszą siostrę oddał pod
opiekę szlachetnym paniom, zabezpieczając jej byt materialny. Sam zaś udał
się na pustynię w pobliżu rodzinnego miasta. Tam oddał się pracy fizycznej,
modlitwie i uczynkom pokutnym. Podjął życie pełne umartwienia i milczenia.
Nagła zmiana trybu życia kosztowała go wiele wyrzeczeń, a nawet trudu. Jego
żywot, spisany przez św. Atanazego, głosi, że Antoni musiał znosić wiele
jawnych ataków ze strony szatana, który go nękał, jawiąc mu się w różnych
postaciach. Doznawał wtedy umacniających go wizji nadprzyrodzonych.
Początkowo Antoni mieszkał w grocie. Około 275 r. przeniósł się na Pustynię Libijską.
Dziesięć lat później osiadł w ruinach opuszczonej fortecy Pispir na prawym brzegu Nilu. Miał dar
widzenia rzeczy przyszłych. Słynął ze świętości i mądrości. Walki wewnętrzne, jakie ze sobą stoczył,
stały się później ulubionym tematem malarzy (H. Bosch, M. Grunewald) i pisarzy (G. Flaubert,
A. France).
Jego postawa znalazła wielu naśladowców. Sława i cuda sprawiły, że zaczęli ściągać
uczniowie, pragnący poddać się jego duchowemu kierownictwu. Po wielu sprzeciwach zdecydował się
ich przyjąć i odtąd oaza Farium na pustyni zaczęła zapełniać się rozrzuconymi wokół celami eremitów
(miało ich być około 6000). Owe wspólnoty pustelników nazwano "laurami" (później także "ławrami").
Wśród pierwszych uczniów Antoniego znalazł się św. Hilarion.
W 311 r. Antoni gościł w Aleksandrii, wspierając duchowo prześladowanych przez cesarza
Maksymiana chrześcijan. Spotkał się wówczas ze św. Aleksandrem, biskupem tegoż miasta
i męczennikiem. Następnie, ok. 312 roku, udał się do Tebaidy, gdzie w grocie w okolicy Celzum,
w górach odległych ok. 30 km od Nilu, spędził ostatnie lata życia.

17 stycznia – św. Antoni, opat
Stąd właśnie wybrał się do Teb, gdzie odwiedził św. Pawła Pustelnika. Jedynie
w latach 334-335 ponownie udał się do Aleksandrii. W roku 318 wystąpił tam
bowiem z błędną nauką kapłan Ariusz. Znalazł on wielu zwolenników.
Zatroskany o czystość wiary, żyjący jeszcze św. Aleksander zwołał synod, na
którym około stu biskupów potępiło naukę Ariusza. Znalazł on jednak
potężnych protektorów, nawet w samym cesarzu Konstantynie Wielkim,
a przede wszystkim w jego następcy - Konstancjuszu, który rozpoczął
bezwzględną walkę z przeciwnikami arianizmu. Dla ustalenia, po czyjej stronie
jest prawda, Antoni udał się do Aleksandrii, gdzie biskupem był wówczas św.
Atanazy. Po rozmowach z nim stał się żarliwym obrońcą czystości wiary wśród
swoich uczniów. Cieszył się wielkim poważaniem. Korespondował m.in.
z cesarzem Konstantynem Wielkim i jego synami. Zachowane listy Antoniego
do mnichów zawierają głównie nauki moralne - szczególny nacisk kładzie się
w nich na poszukiwanie indywidualnej drogi do doskonałości, wsparte lekturą
Pisma św.
Według podania św. Antoni zmarł 17 stycznia 356 roku w wieku 105 lat. Życie
św. Antoniego było przykładem dla wielu nie tylko w Egipcie, ale i w innych stronach chrześcijańskiego
świata. Jego kult rychło rozprzestrzenił się na całym Wschodzie. W roku 561 cesarz Justynian I przeniósł
uroczyście jego relikwie do Aleksandrii. W czasie najazdu Arabów na Egipt w roku 635 przeniesiono je
do Konstantynopola. W wieku XII krzyżowcy zabrali je stamtąd do Francji do Monte-Saint-Didier,
a w roku 1491 do Saint Julien koło Arles. Antoni jest patronem zakonu antoninów (powstałego w XII w.
dla obsługi pielgrzymów przybywających do grobu św. Antoniego), dzwonników, chorych, hodowców
trzody chlewnej (wg legendy uzdrowił niewidome prosię), koszykarzy, rzeźników, szczotkarzy
i ubogich. Orędownik w czasie pożarów. W ciągu wieków wzywano go podczas epidemii oraz chorób
skórnych. Ku czci św. Antoniego Pustelnika wyrabiano krzyżyki w formie tau. Ku jego czci poświęcano
również ogień, by chronił bydło od zarazy zwanej "ogniem".

17 stycznia – św. Antoni, opat
W ikonografii św. Antoni przedstawiany jest jako pustelnik, czasami w długiej szacie
mnicha. Szczególne zainteresowanie artystów budził temat kuszenia św. Antoniego. Jego atrybutami są:
jeden, dwa lub trzy diabły, diabeł z pucharem, dzwonek, dzwonek i laska, krzyż egipski w kształcie litery
tau, księga reguły monastycznej, lampa, lampka oliwna, laska, lew kopiący grób, pochodnia, świnia, pod
postacią której kusił go szatan, źródło.

18 stycznia – bł. Regina Protmann, dziewica
Regina Protmann urodziła się w 1552 r. w Braniewie. W domu
rodzinnym wzrastała w atmosferze szczególnej wierności dla religii katolickiej.
Od młodych lat pozostawała pod kierownictwem duchowym jezuitów i należała
do założonej przez nich Sodalicji Mariańskiej. Wyróżniała się urodą, bystrością
umysłu, mądrością, roztropnością. Była wrażliwa na potrzeby i cierpienia
bliźnich.
Kiedy na Warmii wybuchła dżuma, dziewiętnastoletnia Regina,
pobudzona łaską Bożą, opuściła dom rodzinny, by poświęcić się służbie Bogu
i ludziom. Przez 12 lat wraz z towarzyszkami, które pociągnęła za sobą,
oddawała się cichej pracy charytatywnej przy parafii. Żyła w wielkim ubóstwie.
Dawała współsiostrom przykład gorliwego realizowania charyzmatu, opiekując
się chorymi po domach, ucząc dzieci zasad chrześcijańskiego życia oraz podstaw
czytania i pisania, a także troszcząc się o szaty liturgiczne w kościele.
W 1583 r. założyła nowe zgromadzenie zakonne i przy pomocy swego spowiednika napisała regułę,
zatwierdzoną przez biskupa warmińskiego Marcina Kromera. Nową wspólnotę zakonną powierzyła św.
Katarzynie Aleksandryjskiej, patronce kościoła parafialnego w Braniewie. Siostrom katarzynkom, bo tak
je nazywano, jako główne zadanie wskazała posługę chorym, zarówno w domach prywatnych, jak
i w przytułkach, oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Z biegiem lat zgromadzenie rozwijało swój
apostolat, inspirowane jej przykładem i czułą opieką. Regina sama starała się żyć heroicznie, wierna
dewizie: "Jak Bóg chce", a Jego wolę uczyniła swoim codziennym chlebem.
Świątobliwe życie zakończyła wśród swoich sióstr w Braniewie 18 stycznia 1613 r. Zarówno
za życia, jak i w chwili śmierci otaczała ją sława świętości, która mimo niekorzystnych warunków
przetrwała wieki, aż do naszych czasów.
Ideał służby Bogu i bliźniemu, ukazany przez bł. Reginę, dzięki założonemu przez nią
Zgromadzeniu Sióstr św. Katarzyny, pozostaje wciąż żywy i przynosi błogosławione owoce.

18 stycznia – bł. Regina Protmann, dziewica
Podczas beatyfikacji Reginy Protmann Jan Paweł II mówił o niej w Warszawie 13 czerwca
1999 r. m.in.:
„Błogosławiona Regina Protmann, pochodząca z Braniewa założycielka Zgromadzenia Sióstr św.
Katarzyny, oddała się całym sercem dziełu odnowy Kościoła na przełomie XVI i XVII [stulecia].
Jej działalność, płynąca z umiłowania Pana Jezusa ponad wszystko, przypadła na czasy po
Soborze Trydenckim. Czynnie włączyła się w posoborową reformę Kościoła, wielkodusznie
pełniąc pokorne dzieło miłosierdzia. Żarliwa miłość przynaglała ją do pełnienia woli Ojca
Niebieskiego, na wzór Syna Bożego. Nie lękała się podejmować krzyż codziennej służby, dając
świadectwo Chrystusowi zmartwychwstałemu”.

18 stycznia – św. Małgorzata Węgierska, dziewica
Małgorzata urodziła się 27 stycznia 1242 r. w twierdzy Klis. Była
ósmym dzieckiem króla Węgier Beli IV i Marii Laskaris. Pochodziła
z rodziny Arpadów, z której wywodzili się także: św. Stefan (+ 1038), jego
syn św. Emeryk (+ 1031) i św. Władysław (+ 1095). Jej rodzonymi siostrami
były: św. Kinga (+ 1292) i bł. Jolenta (+ 1298), a ciotkami - św. Elżbieta z
Turyngii (+ 1231) i bł. Salomea (+ 1268). Jej dziadek po kądzieli był
cesarzem bizantyjskim.
Jeszcze przed swoim narodzeniem (w 1242 r.) została przez
rodziców ofiarowana Bogu za ocalenie ojczyzny od najazdu Tatarów.
W wieku około czterech lat powierzona została opiece mniszek Zakonu
Kaznodziejskiego (dominikanek) w Veszprem (czyt.: Vesprem). Gdy chciano
ją później zwolnić ze zobowiązań, aby mogła wyjść za mąż, odmówiła.
Rodzina usiłowała ją bowiem za wszelką cenę wydobyć z zakonu i wydać za księcia
kaliskiego, Bolesława Pobożnego, następnie za Ottokara II, króla czeskiego, wreszcie za króla Neapolu,
Karola Andegaweńskiego. Wszystkie te ponętne propozycje stanowczo odrzuciła. Co więcej,
w obecności prymasa Węgier i innych dostojników państwa uroczyście potwierdziła stanowczą wolę
pozostania w zakonie, korony ziemskie oddając za koronę niebieską.
Kiedy miała 10 lat, przeniosła się do klasztoru dominikanek na wyspie Lepri na Dunaju jako
internistka, a niebawem jako zakonnica. Chociaż pochodziła z tak znakomitej rodziny, Małgorzata nie
wstydziła się prac fizycznych, służebnych. Budowała wszystkich umiłowaniem ubóstwa, rezygnując
chętnie nawet z rzeczy najpotrzebniejszych, czyniąc to z miłości do Chrystusa. Pan Bóg wyróżnił ją
darem kontemplacji, wizji i charyzmatem proroczym. W wieku dwunastu lat, w Budzie, w klasztorze
zbudowanym dla niej przez króla, złożyła śluby zakonne na ręce generała Zakonu Dominikańskiego, bł.
Humberta z Romans.

18 stycznia – św. Małgorzata Węgierska, dziewica
Doszła do godnej podziwu gorliwości i bez reszty oddała się
Chrystusowi Ukrzyżowanemu. Prowadziła życie surowe. Trwając
w ascezie monastycznej i pełnieniu dzieł miłosierdzia, potrafiła połączyć
ze sobą gorliwe starania o przywrócenie pokoju i niezwykłe męstwo
w znoszeniu niesprawiedliwych podejrzeń z wielką miłością w stosunku
do sióstr, dla których pragnęła spełniać najniższe posługi. Pełniła oficjum
infirmerki - z wielkim oddaniem opiekowała się chorymi. Płonęła
ogromną miłością do tajemnicy Eucharystii oraz męki Odkupiciela.
Wyróżniała się również nabożeństwem do Ducha Świętego
i Najświętszej Maryi Panny.
Zmarła 18 stycznia 1270 roku w wieku 28 lat. Wyspę Lepri
nazwano wyspą św. Małgorzaty i tak do dzisiaj się ona nazywa. Do
grobu Małgorzaty spieszyły tłumy Węgrów. Obecnie grób ten jest
zachowany, ale pusty, ponieważ szczątki Małgorzaty przeniesiono
w 1782 r. do klasztoru klarysek w Pozsony (obecnie Bratysława),
po kasacie klasztoru w Budapeszcie. Relikwie częściowo zniszczono w 1789 roku, a ocalałe części
znajduja się w Esztergomie (Ostrzyhomiu), Gyor i Pannonhalmie.
Proces beatyfikacyjny wymienia ok. 300 niezwykłych łask, otrzymanych za
wstawiennictwem Małgorzaty. 28 lipca 1789 papież Pius VI zaliczył ją w poczet błogosławionych,
a w poczet świętych włączył ją Pius XII 19 listopada 1943 roku.

W ikonografii przedstawia się św. Małgorzatę w habicie dominikańskim, z królewską koroną
złożoną u jej stóp, z lilią i księgą w ręce. Atrybutem jej są także stygmaty.

19 stycznia – bł. Jakub Sales, Wilhelm Saltemouche
i inni, męczennicy jezuiccy
W dniu dzisiejszym wspomina się błogosławionych
męczenników jezuickich, którzy ponieśli śmierć po podziale
chrześcijaństwa (wskutek reformacji) w XVI w. Są wśród nich:
Jakub Sales i Wilhelm Saltemouche - zginęli we Francji 7 lutego
1593 r. (beatyfikowani przez Piusa XI w 1926 r.)
Ignacy de Azevedo i 39 Towarzyszy - zginęli podczas podróży
morskiej do Brazylii 15 i 16 lipca 1570 r. (beatyfikowani przez Piusa
IX w 1854 r.)
Jakub Bonnaud i 22 Towarzyszy - zabici podczas rewolucji
francuskiej między 2 a 5 września 1792 r. we Francji (beatyfikowani
przez Piusa XI w 1926 r.)
Józef Imbert i Jan Cordier - zginęli w Rochefort w 1794 r.
(beatyfikowani przez Jana Pawła II w 1995 r. wraz z 62 innymi
prezbiterami)
Jakub Sales urodził się 21 marca 1556 r. w Lezoux we Francji. Już jako dziecko garnął się
chętnie do modlitwy; mając 7 lat codziennie uczestniczył w Eucharystii. Znajomy kapłan wysłał go na
studia do jezuickiego kolegium i pomógł mu w ich ukończeniu. W 1573 r. Jakub udał się na uniwersytet
w Paryżu na studia retoryki; 1 listopada tego roku wstąpił do nowicjatu jezuitów w Verdun. W 1585 r.
przyjął święcenia kapłańskie.

19 stycznia – bł. Jakub Sales, Wilhelm Saltemouche
i inni, męczennicy jezuiccy
Na jesieni 1592 r. gubernator miasta Aubenas, który sam kilka lat wcześniej wypędził stamtąd
hugenotów, poprosił prowincjała jezuitów o skierowanie do niego jezuity, który wygłosiłby rekolekcje
w Adwencie i mógłby wystąpić przeciwko hugenotom. Posłany został Jakub Sales wraz
z Wilhelmem Saltemouche. Ich misja przebiegała na tyle pomyślnie, że gubernator poprosił
o przedłużenie ich pobytu aż do Wielkanocy. Niestety, wieczorem 5 lutego 1593 r. do domu, w którym
przebywali, wdarli się hugenoci. Jezuici zostali postawieni przed sądem, składającym się wyłącznie
z kalwinów. Na jego czele stał Piotr Labat, który poniósł kilka tygodni wcześniej porażkę w dyspucie
z Jakubem Salesem. Przez cały dzień, aż do poranka 7 lutego, trwała dyskusja na temat obecności
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
Rankiem 7 lutego obaj jezuici zostali wyprowadzeni na plac; Jakubowi złamano ramię,
a następnie ugodzono go sztyletem. Wilhelm, któremu zaoferowano możliwość ucieczki, postanowił
pozostać ze swym towarzyszem; zginął od osiemnastu ran zadanych sztyletami. Zwłoki męczenników
przeciągnięto po ulicach miasta, a następnie wyrzucono poza jego mury z zabudowań zniszczonego
kościoła. Pochowano je w ogrodzie, ale kalwini nadal je bezcześcili. Dopiero po dwóch latach pewna
kobieta zafundowała jezuitom nowy kościół i tam przeniesiono szczątki męczenników. Długi proces
beatyfikacyjny zakończył papież Pius XI 6 czerwca 1926 roku.

19 stycznia – bł. Józef Sebastian Pelczar, biskup
Józef urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczynie koło Krosna,
w rodzinie Wojciecha i Marianny, średniozamożnych rolników. Jeszcze przed
urodzeniem został ofiarowany Najświętszej Maryi Pannie przez swoją pobożną
matkę. Ochrzczony został w dwa dni po urodzeniu. Wzrastał w głęboko religijnej
atmosferze. Od szóstego roku życia był ministrantem w kościele parafialnym. Po
ukończeniu szkoły w Korczynie kontynuował naukę w Rzeszowie. Zdał egzamin
dojrzałości w 1860 roku i wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu. 17 lipca
1864 r. przyjął święcenia kapłańskie. Podjął pracę jako wikariusz w Samborze.
W 1865 r. został skierowany na studia w Kolegium Polskim w Rzymie, na których
uzyskał doktoraty z teologii i prawa kanonicznego. Oddawał się w tym czasie
głębokiemu życiu wewnętrznemu i zgłębiał dzieła ascetyków. Zaowocowało to jego
pracą zatytułowaną Życie duchowe, czyli doskonałość chrześcijańska. Przez dziesiątki lat służyła ona
zarówno kapłanom, jak i osobom świeckim. Po powrocie do kraju w październiku 1869 r. został
wykładowcą teologii pastoralnej i prawa kościelnego w seminarium przemyskim, a w latach 1877-1899
był profesorem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obok zajęć uniwersyteckich był również
znakomitym kaznodzieją, zajmował się też działalnością kościelno-społeczną. Odznaczał się gorliwością
i
szczególnym
nabożeństwem
do
Najświętszego
Sakramentu,
do
Serca
Bożego
i Najświętszej Maryi Panny, czemu dawał wyraz w swej bogatej pracy pisarskiej i kaznodziejskiej.
Podczas pobytu w Krakowie blisko związany był z franciszkanami konwentualnymi, mieszkał przez
siedem lat w klasztorze przy ul. Franciszkańskiej. Wówczas wstąpił do III Zakonu św. Franciszka,
a profesję zakonną złożył w Asyżu, przy grobie Biedaczyny.

W trosce o najbardziej potrzebujących oraz o rozszerzenie Królestwa Serca Bożego
w świecie założył w Krakowie w 1894 r. Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego
(sercanek). W 1899 r. został biskupem pomocniczym, a 17 grudnia 1900 r. ordynariuszem diecezji
przemyskiej.

19 stycznia – bł. Józef Sebastian Pelczar, biskup
Jako gorliwy arcypasterz dbał o świętość diecezji. Był mężem
modlitwy, z której czerpał natchnienie i moc do pracy apostolskiej. Ubodzy
i chorzy byli zawsze przedmiotem jego szczególnej troski. Jego rządy były
czasem wielkiej troski o podniesienie poziomu wiedzy duchowieństwa
i wiernych. W tym celu często gromadził księży na zebrania i konferencje oraz
pisał wiele listów pasterskich. Popierał bractwa i sodalicję mariańską.
Przeprowadził także reformę nauczania religii w szkołach podstawowych. Z jego
inicjatywy powstał w diecezji Związek Katolicko-Społeczny. Zwiększył o 57
liczbę placówek duszpasterskich. Dzięki pomocy biskupa sufragana Karola
Fischera dokonywał często wizytacji kanonicznych w parafiach.
W 1901 roku powołał do życia redakcję miesięcznika Kronika
Diecezji Przemyskiej. W 1902 roku urządził bibliotekę i muzeum diecezjalne,
założył Małe Seminarium i odnowił katedrę przemyską. Jako jedyny biskup w tamtych czasach, pomimo
zaborów, odważył się w 1902 roku zwołać synod diecezjalny po 179 latach przerwy, aby oprzeć
działalność duszpasterską na mocnym fundamencie prawa kościelnego. Wśród tych wszechstronnych
zajęć przez cały czas prowadził także działalność pisarską. Posiadał rzadką umiejętność doskonałego
wykorzystywania czasu. Każdą chwilę umiał poświęcić dla chwały Bożej i zbawienia dusz. Był
ogromnie pracowity, systematyczny i roztropny w podejmowaniu ważnych przedsięwzięć, miał
doskonałą pamięć. Oszczędny dla siebie, hojnie wspierał wszelkie dobre i potrzebne inicjatywy.

Zmarł w Przemyślu 28 marca 1924 roku w opinii świętości. Beatyfikowany został
w Rzeszowie 2 czerwca 1991 roku przez Jana Pawła II. Ojciec Święty podczas homilii mówił wtedy
m.in.: „Święci i błogosławieni stanowią żywy argument na rzecz tej drogi, która wiedzie do
królestwa niebieskiego. Są to ludzie - tacy jak każdy z nas - którzy tą drogą szli w ciągu swego
ziemskiego życia i którzy doszli. Ludzie, którzy życie swoje budowali na skale, na opoce, jak to
głosi psalm: na skale, a nie na lotnym piasku (por. Ps 31, 3-4)…

19 stycznia – bł. Józef Sebastian Pelczar, biskup
Co jest tą skałą? Jest nią wola Ojca, która wyraża się w Starym i Nowym Przymierzu. Wyraża się
w przykazaniach Dekalogu. Wyraża się w całej Ewangelii, zwłaszcza w Kazaniu na górze,
w ośmiu błogosławieństwach. Święci i błogosławieni to chrześcijanie w najpełniejszym tego słowa
znaczeniu. Chrześcijanami nazywamy się my wszyscy, którzy jesteśmy ochrzczeni
i wierzymy w Chrystusa Pana”.
18 maja 2003 r. Jan Paweł II kanonizował bł. Józefa Sebastiana Pelczara razem z bł.
Urszulą Ledóchowską. Powiedział wtedy:

„Dewizą życia [biskupa Pelczara] było zawołanie: "Wszystko dla Najświętszego Serca Jezusowego przez
niepokalane ręce Najświętszej Maryi Panny". To ono kształtowało jego duchową sylwetkę, której
charakterystycznym rysem jest zawierzenie siebie, całego życia i posługi Chrystusowi przez Maryję.
Swoje oddanie Chrystusowi pojmował nade wszystko jako odpowiedź na Jego miłość, jaką zawarł
i objawił w sakramencie Eucharystii. "Zdumienie - mówił - musi ogarnąć każdego, gdy pomyśli, że Pan
Jezus, mając odejść do Ojca na tron chwały, został z ludźmi na ziemi. Miłość Jego wynalazła ten cud
cudów, (...) ustanawiając Najświętszy Sakrament". To zdumienie wiary nieustannie budził w sobie
i w innych. Ono prowadziło go też ku Maryi. Jako biegły teolog nie mógł nie widzieć w Maryi Tej, która
"w tajemnicy Wcielenia antycypowała także wiarę eucharystyczną Kościoła"; Tej, która nosząc w łonie
Słowo, które stało się Ciałem, w pewnym sensie była "tabernakulum" - pierwszym "tabernakulum"
w historii (por. encyklika Ecclesia de Eucharistia, 55). Zwracał się więc do Niej
z dziecięcym oddaniem i z tą miłością, którą wyniósł z domu rodzinnego, i innych do tej miłości
zachęcał. Do założonego przez siebie Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego pisał:
"Pośród pragnień Serca Jezusowego jednym z najgorętszych jest to, by Najświętsza Jego Rodzicielka
była czczona od wszystkich i miłowana, raz dlatego, że Ją Pan sam niewypowiedzianie miłuje, a po
wtóre, że Ją uczynił Matką wszystkich ludzi, żeby Ona swą słodkością pociągała do siebie nawet tych,
którzy uciekają od świętego Krzyża, i wiodła ich do Serca Boskiego".

Relikwie św. Józefa Sebastiana Pelczara znajdują się w przemyskiej katedrze.
W szczególny sposób święty biskup jest czczony w krakowskim kościele sercanek, gdzie znajduje się
poświęcona mu kaplica.
W ikonografii św. Józef Pelczar przedstawiany jest w stroju biskupim.

19 stycznia – św. Mariusz, męczennik
Według starego martyrologium Mariusz pochodził
z zamożnej rodziny. Po nawróceniu się na chrześcijaństwo rozdał
majątek ubogim i przybył z Persji do Wiecznego Miasta, aby odwiedzić
groby Apostołów. Przyjechał z rodziną: żoną Martą oraz z synami
Audifaksem i Abakukiem. Był to prawdopodobnie koniec III wieku,
w okresie panowania cesarza Klaudiusza II (268-270) lub Dioklecjana
(284-305). W Rzymie starał się pomagać prześladowanym
współwyznawcom. Z kapłanem Janem miał pochować 260
męczenników przy Via Salaria. Zostali schwytani i torturowani (miano
ich rozciągać, przypalać ogniem i szarpać żelaznymi hakami,
a w końcu poobcinać im kończyny). Wszyscy czworo dali świadectwo
wiary i nie oddali hołdu pogańskim bożkom. Zginęli śmiercią
męczeńską: Mariusz z synami zostali ścięci przy via Cornelia pod
Rzymem, a Martę utopiono w studni lub stawie w Ninfa (dziś Santa
Ninfa), niedaleko Rzymu.
Ich ciała odnalazła rzymianka Felicyta i pogrzebała je w dniu 20 stycznia (rok nie jest
pewny, spotkać można informację o 270 r.) w swoim gospodarstwie w Buxus (obecnie Boccea na
terenie Rzymu). Powstał tam kościół, który w okresie średniowiecza był miejscem pielgrzymkowym.
W IX w. w Rzymie wzniesiono osobny kościół ku czci św. Mariusza. Dziś z tego kościoła pozostały
tylko ruiny. Szczątki całej rodziny zostały odkryte w roku 1590 i przeniesione do kilku rzymskich
kościołów. Część relikwii znalazła się w Niemczech i we Francji, gdzie zostały zniszczone przez
kalwinów.

19 stycznia – św. Henryk z Uppsali, biskup i męczennik
Henryk pochodził prawdopodobnie z Anglii. Do Szwecji przybył w roku 1153, towarzysząc
legatowi papieskiemu, Mikołajowi z Albano, późniejszemu papieżowi Hadrianowi IV. Musiał wyróżniać
się niezwykłymi zdolnościami organizacyjnymi i gorliwością apostolską, skoro został wybrany
biskupem ówczesnej stolicy Szwecji, Uppsali. Jako biskup Uppsali zaczął najpierw budować katedrę
w tymże mieście. Dokończył ją później św. Eryk IX (+ 1160), król i główny patron Szwecji. Ci dwaj
mężowie współpracowali ze sobą nad umocnieniem Kościoła katolickiego w tym kraju. Wspólnie
wyprawili się z królem szwedzkim na krucjatę do pogańskiej Finlandii. Po zwycięstwie nad nimi św.
Henryk pozostał w Finlandii, gdzie podjął działalność misyjną i organizowanie Kościoła. Sprowadzał
misjonarzy i budował świątynie.
Zginął w roku 1156 na zamarzniętej tafli jeziora Kyulo, zamordowany przez wieśniaka
imieniem Lalli, którego już wcześniej za zabójstwo obłożył kanoniczną klątwą. Być może przyczyną
męczeńskiej śmierci biskupa była również chęć grabieży ze strony na pół jeszcze pogańskiego Fina.
Podanie bowiem głosi, że bandyta nie mogąc zdjąć z palca biskupa pierścienia, odrąbał mu palec.
Ciało Henryka złożono najpierw w Nousis (Nousiajnen), gdzie ku jego czci wystawiono kościół. Później
przeniesiono je do Abo. Kapituła katedry w Abo przyjęła za swój herb wizerunek palca wraz
z pierścieniem. Na cześć publiczną św. Henryka zezwolił papież Hadrian IV już w roku 1158 - a więc
w dwa lata po śmierci Męczennika. W roku 1720 na rozkaz cara Piotra I Wielkiego relikwie
św. Henryka z Abo generał Golicyn zabrał do Rosji. Tam niestety zaginęły. Do Polski kult św. Henryka
z Uppsali wprowadził król Zygmunt III Waza (+ 1632), gdy u Stolicy Apostolskiej wyjednał przywilej,
by w liturgicznym kalendarzu polskim znaleźli miejsce także święci Szwecji, jego ojczyzny.
Św. Henryk jest patronem Finlandii.
W ikonografii św. Henryk przedstawiany jest w stroju biskupim z mitrą i pastorałem.
Niekiedy towarzyszy mu postać chłopa-zabójcy.

19 stycznia – św. Makary Wielki, opat
Makary pochodził z biednej, pobożnej rodziny z Górnego
Egiptu. Urodził się ok. 300 roku. W młodości był pasterzem. Już wtedy
pragnął zostać mnichem, ale rodzice zmusili go do zawarcia
małżeństwa z kobietą, która zmarła kilka dni po ślubie. Niedługo potem
rozstali się z tym światem jego rodzice. Makary miał wtedy około 30
lat. Poszedł za radą pustelnika, zamieszkał w pustelni Skete (na
pograniczu Libii). Jego surowość życia i dar czynienia cudów szybko
stały się znane. Wokół niego gromadziło się wielu uczniów, których
przyzwyczajał do mniszego trybu życia i osadzał ich
w pustelniach. Miał dar prorokowania i zdolność czynienia cudów.
Ludzie z bardzo daleka przybywali do niego po poradę. Ok. 340 roku
został niemal siłą, przez jednego z biskupów, zmuszony do przyjęcia
kapłaństwa. Chodziło o to, żeby pozostałym mnichom zapewnić stały
udział we Mszy św. i możliwość przyjmowania Komunii św.
Walczył z herezją szerzoną przez arian, za co został zesłany na jedną z egipskich wysp.
Szybko jednak został uwolniony, bo nawrócił wszystkich mieszkańców tej wyspy na chrześcijaństwo
i za jego przyczyną miały tam miejsce liczne cuda.

Dzięki Bożemu objawieniu o swoim odejściu do domu Pana wiedział już dziewięć dni
wcześniej. Zmarł ok. 390 roku (nie do ustalenia jest dzień jego śmierci) w swojej pustelni w Skete.
Relikwie przeniesiono do Amalfi we Włoszech, gdzie znajdują się obecnie.
Z powodu mądrości i świętości życia Makarego nazwano Wielkim. Poza kilkoma
modlitwami pozostawił po sobie prawdopodobnie 7 pouczeń, dwa listy i 50 homilii. Pisali o nim
Palladiusz w Historia Lausiaca oraz Rufin w Historia monachorum.

19 stycznia – św. Makary Wielki, opat
Nic jednak nie wspominali o jego literackiej twórczości,
którą przypisywała mu późniejsza tradycja, opatrując jego imieniem
takie pisma, jak 50 Homilii duchownych, kilka listów, m.in. List do
synów Bożych itd. Obecnie autorstwo tych pism jest badane przez
naukowców i nie zostało jeszcze definitywnie przesądzone.
Uważany jest za szczególnego orędownika wyganiającego złe moce.
W ikonografii święty Makary przedstawiany jest jako stary
człowiek z siwą brodą i niewielką łysiną czołową, odziany
w mniszy habit. Prawą dłoń unosi w geście błogosławieństwa, w lewej
zazwyczaj trzyma zwinięty zwój. Czasem z brodą do pasa i siwymi,
spadającymi na plecy i ramiona, podwijającymi się włosami. Są też
wizerunki, na których odziany jest w skóry. Na nich też ma długie włosy
i brodę do kolan, a ręce złożone w modlitewnym geście.

20 stycznia – bł. Euzebiusz z Ostrzyhomia, prezbiter
Euzebiusz urodził się w Ostrzyhomiu (dzisiaj to węgierskie miasto
nosi nazwę Esztergom) około roku 1200. Pochodził z bogatej, chrześcijańskiej
rodziny. Już w dzieciństwie i wczesnej młodości stronił od pustych zabaw,
dowcipów i ucztowania, pamiętając o słowach proroka Jeremiasza: "Dobrze jest
dla męża, gdy dźwiga jarzmo w swojej młodości" (Lm 3, 27). Naukę rozpoczął
w szkole katedralnej w swoim mieście. Tam też otrzymał święcenia kapłańskie,
a potem był kanonikiem katedralnym. Już wtedy wyróżniał się pobożnością
i niezwykłą hojnością wobec biednych.
Podczas najazdu Tatarów w roku 1241 ratował swoje życie
ukrywając się w lasach Pilisium (Pecs), gdzie spotkał wielu świętych mężów,
żyjących samotnie. W 1246 r., rozdawszy cały swój majątek biednym, za zgodą
biskupa z kilkoma towarzyszami rozpoczął życie pustelnicze w pobliżu Szanto.
Było ono wypełnione pokutą i kontemplacją. Wspólnota w klasztorze pod wezwaniem Świętego Krzyża
przyjęła tę samą surową regułę, co eremici z drugiego klasztoru św. Jakuba, założonego w 1215 r. przez
biskupa Bartłomieja z Peczu, na górze Patacs. Wkrótce Euzebiusz doprowadził do połączenia tych
klasztorów i został przełożonym pustelników naddunajskich. Nadał nowemu zgromadzeniu nazwę Zakon
Braci św. Pawła, Pierwszego Pustelnika, i już jako prowincjał zabiegał o jego zatwierdzenie przez
Stolicę Apostolską. W 1263 roku na kapitule przyjęto tę nazwę. Papież Klemens V zatwierdził zakon
paulinów w 1308 roku. Euzebiusz z Ostrzyhomia zmarł 20 stycznia 1270 r. Jego ciało pochowano ze
czcią w klasztorze Św. Krzyża. Niestety, podczas najazdów Turków na Węgry w XIII w. jego grób uległ
zniszczeniom. Mimo to kult Euzebiusza w zakonie paulinów nadal się rozwijał. Szczególnie bogata jest
ikonografia powstała w kościołach i klasztorach paulińskich w XVI oraz XVII w. Mimo że nigdy nie był
beatyfikowany, paulini przypisywali mu tytuł błogosławionego. Uznając racje tego zakonu, Kongregacja
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła 16 listopada 2004 r. nowy Kalendarz Liturgiczny
paulinów, w którym zezwoliła na włączenie do niego pod datą 20 stycznia święta bł. Euzebiusza
z Ostrzyhomia - kapłana i Założyciela Zakonu.

20 stycznia – św. Eustachia Calafato, dziewica
Urodziła się 25 marca 1434 r. w Annunziata na Sycylii
w szlacheckiej rodzinie. Na chrzcie otrzymała imiona Szmaragda Bernarda.
Ojciec pragnął, by córka wyszła za pewnego kupca, jednak ta chciała oddać
życie Chrystusowi. W wieku 15 lat udała się do klasztoru klarysek
w Messynie, jednak rodzina wymusiła na niej powrót do domu. Jej bracia
zagrozili, że jeśli opuści dom, spalą klasztor. Jednak pod wpływem uporu
i zdecydowania Szmaragdy, ustąpili i pozwolili jej wstąpić do klarysek.
Przyjęła tam imię Eustachia.
W 1457 r., widząc zbyt rozluźnioną dyscyplinę w klasztorze,
założyła nową fundację Santa Maria Accomandata. Zaprowadziła tam surową
regułę, została przełożoną nowej wspólnoty. Dołączyły do niej jej dwie siostry
- Małgorzata i Franciszka - oraz ich matka, Matylda. Wkrótce Eustachia
musiała przenieść klasztor do Montevergine z powodu wielkiego napływu
kandydatek do wspólnego, surowego życia.
Eustachia wielokrotnie doznawała wizji mistycznych; nierzadko przeżywała też duchowe
udręki. Zawsze jednak przyjmowała je z pokorą. Żywiła szczególne nabożeństwo do Najświętszego
Sakramentu i Matki Bożej. Jej klasztor był miejscem schronienia podczas trzęsień ziemi.
Zmarła 20 stycznia 1491 r. w Montevergine i w tamtejszym kościele znajduje się do dzisiaj jej ciało zachowane w stanie nienaruszonym. W 1782 r. jej beatyfikacji dokonał Pius VI; 11 czerwca 1988 r. Jan
Paweł II ogłosił ją świętą.

20 stycznia – św. Fabian, papież i męczennik
Fabian pochodził z rodziny rzymskiej. Wstąpił na tron papieski po
św. Anterosie. Euzebiusz z Cezarei twierdzi, że został wybrany papieżem za
szczególną interwencją Bożą. Kiedy bowiem nie wiedziano, kogo wybrać,
Duch Święty w postaci gołębicy miał spocząć nad głową Fabiana. Działo się
to 10 stycznia 236 r.
Pontyfikat Fabiana trwał 14 lat - do roku 250. Fabian podzielił
Rzym na siedem kościelnych okręgów (diakonii), na czele każdego z nich
umieścił diakona, którego w pracy wspierał subdiakon i sześciu pomocników.
Wyznaczył także 7 subdiakonów, aby prowadzili akta męczenników; zarządził, aby stary olej był palony, a nowy co roku poświęcany w Wielki Czwartek. Dbał
o karność kościelną. Usunął m.in. biskupa Prywata z Lambesi (Afryka Północna), oskarżonego
o herezję i gorszące życie. Zwołał do Rzymu synod, na którym uchwalono niezbędne dekrety. Miał
wprowadzić stopnie święceń niższych, kleryckich. Od czasów jego pontyfikatu zaczęto odnotowywać
dokładne daty wyboru kolejnych papieży. Podjął na szeroką skalę prace budowlane na rzymskich
cmentarzach, m.in. zakończył budowę krypty biskupiej w katakumbach Kaliksta.
Papież Fabian nakazał sprowadzić z Sardynii ciała zmarłych - papieża Poncjana i antypapieża
Hipolita i pochował je ze czcią w Rzymie. Sprowadzenie ciał osób skazanych na śmierć mogło być
dokonane tylko za zgodą cesarza. Świadczyło to o wpływach, jakie miał papież Fabian na dworze
cesarskim. Za czasów Decjusza Fabian stał się ofiarą prześladowań. Poniósł śmierć męczeńską na arenie
20 stycznia 250 roku. Pochowano go w katakumbach św. Kaliksta. Św. Cyprian w liście do kleru
rzymskiego wspomina o męczeńskiej śmierci Fabiana i oddaje mu należną pochwałę. Pisze też o kulcie,
jakim cieszył się papież wśród wiernych po swojej męczeńskiej śmierci.

20 stycznia – św. Fabian, papież i męczennik
W 1854 roku odnaleziono płytę nagrobną z imieniem św. Fabiana wypisanym po grecku,
a w 1915 roku w bazylice św. Sebastiana znaleziono sarkofag Męczennika z napisem pochodzącym
z wieku X. Fabian czczony jest jako patron garncarzy.
W ikonografii św. Fabian jest przedstawiany w papieskim stroju pontyfikalnym lub w kapie
i tiarze, czasami z gołębiem na głowie. Jego atrybutami są: anioł z narzędziami męki, krucyfiks, miecz,
palma męczeńska.

20 stycznia – św. Sebastian, męczennik
Informacji o Sebastianie, męczenniku, dostarcza nam Opis
męczeństwa nieznanego autora z roku 354 oraz komentarz św. Ambrożego do
Psalmu 118. Według tych dokumentów ojciec Sebastiana miał pochodzić ze
znakomitej rodziny urzędniczej w Narbonne (Galia), matka zaś miała
pochodzić z Mediolanu. Staranne wychowanie i stanowisko ojca miało synowi
utorować drogę na dwór cesarski. Miał być przywódcą gwardii cesarza Marka
Aurelego Probusa (276-282). Według św. Ambrożego Sebastian był dowódcą
przybocznej straży samego Dioklecjana. Za to, że mu wypomniał
okrucieństwo wobec niewinnych chrześcijan, miał zostać przeszyty strzałami.
Dioklecjan kazał żołnierzom przywiązać go na środku pola i zabić
strzałami z łuków. Tyle strzał tedy utkwiło w nim, że podobny był do jeża,
a żołnierze przypuszczając, że już nie żyje, odeszli - zapisał Jakub de Voragine
OP.
Na pół umarłego odnalazła go pewna niewiasta, Irena, i swoją opieką przywróciła mu
zdrowie. Sebastian, gdy tylko powrócił do sił, miał ponownie udać się do cesarza i zwrócić mu uwagę na
krzywdę, jaką wyrządzał niewinnym wyznawcom Chrystusa. Wtedy Dioklecjan kazał go zatłuc pałkami,
a jego ciało wrzucić do Cloaca Maxima. Wydobyła je stamtąd i pochowała ze czcią w rzymskich
katakumbach niewiasta Lucyna. Był to prawdopodobnie rok 287 lub 288. Św. Sebastian cieszył się tak
wielką czcią w całym Kościele, że należał do najbardziej znanych świętych. Rzym uczynił go jednym ze
swoich głównych patronów. Papież Eugeniusz II (824-827) podarował znaczną część relikwii św.
Sebastiana św. Medardowi do Soissons (biskupowi z terenów obecnej Francji). Relikwię głowy Świętego
papież Leon IV (+ 855) podarował dla bazyliki w Rzymie pod wezwaniem "Czterech Koronatów", która
znajduje się w pobliżu Koloseum. Św. Sebastiana zaliczano do grona Czternastu Wspomożycieli. Nad
grobem męczennika wybudowano kościół pod jego wezwaniem - to obecna bazylika św. Sebastiana za
Murami (San Sebastiano fuori le Mura), gdzie spoczywają jego relikwie.

20 stycznia – św. Sebastian, męczennik
W miejscu męczeństwa powstał drugi kościół, bazylika św. Sebastiana na Palatynie (San
Sebastiano al Palatino). W bazylice św. Piotra w Watykanie znajduje się kaplica św. Sebastiana, która
obecnie jest miejscem spoczynku bł. Jana Pawła II.
Sebastian jest patronem Niemiec, inwalidów wojennych, chorych na choroby zakaźne,
kamieniarzy, łuczników, myśliwych, ogrodników, rusznikarzy, strażników, strzelców, rannych
i żołnierzy. Poświęcono mu liczne i wspaniale dzieła. Jego męczeństwo natchnęło wielu artystów malarzy, rzeźbiarzy, pisarzy i muzyków tej miary, co Messina, Rubens, Veronese, Ribera, Guido Reni,
Giorgetti, Debussy.
W ikonografii przedstawiany jest w białej tunice lub jako piękny obnażony młodzieniec,
przywiązany do słupa albo drzewa, przeszyty strzałami. Czasami u jego nóg leży zbroja.
Na starochrześcijańskiej mozaice w kościele św. Piotra w Okowach w Rzymie ukazany jest jako
człowiek stary z białą brodą, w uroczystym dworskim stroju. Atrybuty Świętego: krucyfiks, palma
męczeństwa, włócznia, miecz, tarcza, dwie strzały w dłoniach, przybity wyrok śmierci nad głową.

21 stycznia – św. Agnieszka, dziewica i męczennica
Agnieszka była w starożytności jedną z najbardziej popularnych
świętych. Piszą o niej św. Ambroży, św. Hieronim, papież św. Damazy, papież św.
Grzegorz I Wielki i wielu innych. Jako 12-letnia dziewczynka, pochodząca ze
starego rodu, miała ponieść męczeńską śmierć na stadionie Domicjana około 305
roku. Na miejscu "świadectwa krwi" dzisiaj jest Piazza Navona - jedno
z najpiękniejszych i najbardziej uczęszczanych miejsc Rzymu. Tuż obok, nad
grobem męczennicy, wzniesiono bazylikę pod jej wezwaniem, w której 21 stycznia zgodnie ze starym zwyczajem - poświęca się dwa białe baranki.
Według przekazów o rękę Agnieszki, która złożyć miała wcześniej ślub
czystości, rywalizowało wielu zalotników, a wśród nich pewien młody rzymski
szlachcic oczarowany jej urodą. Ona jednak odrzuciła wszystkich, mówiąc,
że wybrała Małżonka, którego nie potrafią zobaczyć oczy śmiertelnika. Zalotnicy,
chcąc złamać jej upór, oskarżyli ją, że jest chrześcijanką. Doprowadzona przed sędziego nie uległa ani
łagodnym namowom, ani groźbom. Rozniecono ogień, przyniesiono narzędzia tortur, ale ona przyglądała
się temu z niewzruszonym spokojem.
Wobec tego odesłano ją do domu publicznego, ale jej postać budziła taki szacunek, że żaden
z grzesznych młodzieńców odwiedzających to miejsce nie śmiał się zbliżyć do niej. Jeden, odważniejszy
niż inni, został nagle porażony ślepotą i upadł w konwulsjach. Młoda Agnieszka wyszła
z domu rozpusty niepokalana i nadal była czystą małżonką Chrystusa.
Zalotnicy znów zaczęli podburzać sędziego. Bohaterska dziewica została wtedy rzucona
w ogień, ale kiedy wyszła z niego nietknięta, skazano ją na ścięcie. "Udała się na miejsce kaźni - mówi
św. Ambroży - szczęśliwsza niż inne, które szły na swój ślub". Wśród powszechnego płaczu ścięto jej
głowę. Poszła na spotkanie Nieśmiertelnego małżonka, którego ukochała bardziej niż życie.

21 stycznia – św. Agnieszka, dziewica i męczennica
Agnieszka jest patronką dzieci, panien i ogrodników. Według legendy
św. Agnieszka, całkowicie obnażona na stadionie, została rzucona na pastwę
spojrzeń tłumu. Za sprawą cudu okryła się płaszczem włosów. Imię Agnieszki jest
wymieniane w I Modlitwie Eucharystycznej - Kanonie rzymskim. Artyści
przedstawiają Agnieszkę z barankiem, gdyż łacińskie imię Agnes wywodzi się
zapewne od łacińskiego wyrazu agnus - baranek. Dlatego powstał zwyczaj, że
w dzień św. Agnieszki poświęca się baranki hodowane przez trapistów
w rzymskim opactwie Tre Fontane (znajdującym się w miejscu ścięcia św. Pawła),
a następnie przekazuje się je siostrom benedyktynkom z klasztoru przy kościele
św. Cecylii na Zatybrzu. Z ich wełny zakonnice wyrabiają paliusze, które papież
nakłada co roku 29 czerwca (w uroczystość świętych Apostołów Piotra
i Pawła) świeżo mianowanym metropolitom Kościoła katolickiego.
W ikonografii św. Agnieszkę przedstawia się z barankiem mającym nimb lub z dwiema
koronami - dziewictwa i męczeństwa. Nieraz obok płonie stos, na którym ją prawdopodobnie spalono.
Jej atrybutami są ponadto: gałązka palmowa, kość słoniowa, lampka oliwna, lilia, miecz, zwój.
W sztuce wschodniej św. Agnieszka przedstawiana jest w szatach żółtych (a nie czerwonych, jak
męczennicy) i z krzyżem męczeńskim w ręce.

22 stycznia – św. Wincenty Pallotti, prezbiter
Wincenty Pallotti urodził się 21 kwietnia 1795 r. i pracował przez całe
życie w Rzymie. Matka Wincentego, Magdalena de Rossi, była pobożną tercjarką
franciszkańską, a ojciec, Piotr Pallotti - zamożnym kupcem i żarliwym
miłośnikiem różańca; po latach Wincenty dziękował Bogu za "świętych
rodziców". Został ochrzczony następnego dnia po narodzeniu. Otrzymał wówczas
imiona: Wincenty, Alojzy, Franciszek. Był trzecim z dziesięciorga dzieci. Po
ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjalnej Wincenty zapisał się na studia
filozoficzne, a potem teologiczne na papieskim uniwersytecie"Sapienza", które
uwieńczył podwójnym doktoratem. W czasie studiów zapoznał się ze św.
Kasprem del Bufalo (+ 1837). Święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie 16 maja
1818 roku. Jako doktor filozofii i teologii, a także magister filologii greckiej,
w latach 1819-1829 wykładał na uniwersytecie. W latach 1827-1840 był ojcem
duchownym w wyższym seminarium rzymskim. Przez pewien czas pełnił funkcję duszpasterza
wojskowego w państwie kościelnym (1842). Tworzył szkoły wieczorowe, stowarzyszenia cechowe dla
robotników, sierocińce i ochronki dla dziewcząt. 4 kwietnia 1835 roku założył Zjednoczenie Apostolstwa
Katolickiego, charakteryzujące się nowatorskim programem duszpasterskim, który opiera się na
współpracy świeckich i duchownych. Na czele Zjednoczenia miała stać nowa rodzina zakonna,
Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (SAC), która miała spełniać zadanie animatora wszystkich
dzieł katolickiego apostolatu. Nową rodzinę zakonną związał jedynie przyrzeczeniem i profesją. Do dziś
centralną część tego dzieła stanowią księża i bracia pallotyni oraz siostry pallotynki. Pallotyni
zatwierdzeni zostali przez Stolicę Apostolską w roku 1904. Na ziemiach polskich pallotyni pojawili się
w 1907 roku, już trzy lata po zatwierdzeniu Stowarzyszenia. Jeszcze za swojego życia otrzymał św.
Wincenty Pallotti zaszczytny tytuł "apostoła Rzymu" i "drugiego św. Filipa Nereusza". Nazywa się go
również prekursorem Akcji Katolickiej, która swoje apogeum osiągnęła za rządów papieża Piusa XI
(1922-1939).

22 stycznia – św. Wincenty Pallotti, prezbiter
Święty może być uważany także za ojca współczesnego ruchu ekumenicznego - zapoczątkował Oktawę
Modlitw o jedność po uroczystości Objawienia Pańskiego (obecnie jest ona obchodzona
w dniach 18-25 stycznia). Pozostawił po sobie wiele pism.
Zmarł 22 stycznia 1850 r. z powodu choroby, której nabawił się spowiadając w zimnym
kościele, oddawszy swój płaszcz żebrakowi. Chociaż jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się bardzo
wcześnie, bo w dwa lata po jego śmierci, trwał długo właśnie z powodu rozległej działalności, jaką
sługa Boży prowadził. Błogosławionym ogłosił Wincentego papież Pius XII 22 stycznia 1950 r.
(dokładnie w setną rocznicę śmierci Wincentego), a do chwały świętych wyniósł go 20 stycznia 1963 r.
Jan XXIII. Jest patronem hodowców winorośli.

22 stycznia – św. Wincenty, diakon i męczennik
Wincenty (zwany najczęściej Wincentym z Saragossy, ale także
spotykany jako Wincenty z Aragonii, Wincenty z Huesca, Wincenty Tourante)
urodził się w III w. w hiszpańskim mieście Huesca w znakomitej rzymskiej
rodzinie. Był archidiakonem w Saragossie. Powierzono mu opiekę nad ubogimi
oraz zarządzanie dobrami diecezji. W czasie prześladowań chrześcijan za cesarza
Dioklecjana został aresztowany i wtrącony do więzienia. Poddawano go
torturom, aby wyrzekł się wiary, a także wydał dobra kościelne. Podobnie jednak
jak inny diakon, św. Wawrzyniec w Rzymie, tak i św. Wincenty zniósł
bohatersko wszystkie męki. W opisach hagiograficznych można przeczytać, że
przywiązano go do szafotu i naciągano tak mocno, że kości wyrwano ze stawów.
Żelaznymi grzebieniami rozrywano mu ciało, pieczono na wolnym ogniu
i przypalano żelazem. Tak poraniony, miał być wrzucony do pomieszczenia
wypełnionego pokruszonymi skorupami, w którym męczennik całą noc śpiewał
hymny na cześć Stwórcy. Zobaczywszy to, strażnik więzienny nawrócił się.
Wincentego skazano ostatecznie na śmierć przez ukrzyżowanie. Miało to miejsce
w Walencji 22 stycznia 304 roku.
Otoczono go czcią nie tylko w Hiszpanii (Saragossa i Walencja), ale
w całej Europie. Już w wieku V miał kościoły pod swoim wezwaniem. Jedną
z najsłynniejszych świątyń poświęconą Wincentemu z Saragossy jest największy
kościół w Szwajcarii - katedra w Bernie (Berner Münster). Jego imieniem
nazwano przylądek w Portugalii, w prowincji Algarve - najbardziej na
południowy zachód wysuniętą część Europy (Cabo de São Vicente). W połowie XV wieku jego
imieniem nazwano jedną z Wysp Zielonego Przylądka na Atlantyku. Ciało diakona Wincentego,
umęczone w Walencji, przeniesiono do Saragossy, a część rozdzielono po innych miastach (otrzymały je
m.in. Paryż, Poitiers i Rzym).

22 stycznia – św. Wincenty, diakon i męczennik
Z Saragossy przeniesiono relikwie do Castres w Langwedocji w obawie przed Maurami
w roku 864. Niestety w XVI w. zostały one spalone przez kalwinów. Święty Wincenty jest patronem
Portugalii i Lizbony oraz wielu hiszpańskich miast, a także leśników, drwali i rolników oraz wytwórców
i sprzedawców wina.
W ikonografii Wincenty przedstawiany jest jako młody mężczyzna bez zarostu, ubrany
w diakońskie szaty z dominującym kolorem czerwonym. W prawej dłoni trzyma kadzidło, w lewej
naczynie na ładan (kadzidło). Spotkać można obrazy przedstawiające św. Wincentego w momencie
rozdzierania przez haki, trzymającego młyńskie koło oraz jako zmarłego pilnowanego przez kruki. Jego
atrybutami są: palma, dzbanek, księga, kruk.

23 stycznia – bł. Henryk Suzo, prezbiter
Henryk Suzo (znany też jako Heinrich von Berg) urodził się
w 1295 lub 1297 r. w Konstancji. Był potomkiem dawnego rodu
szlacheckiego; wychował się raczej w dość prostych warunkach. Mając
zaledwie 13 lat, Henryk wstąpił do dominikańskiego klasztoru
w Konstancji. Tam odbył studia filozoficzne i teologiczne. W latach
1324-1327 udał się na dodatkowe kursy teologiczne do
dominikańskiego studium generale w Kolonii. Tam poznał mistrza
Eckharta i przystąpił do jego szkoły teologii apofatycznej. W Kolonii
także prawdopodobnie poznał Jana Taulera. Po powrocie do Konstancji
w 1327 r. pełnił funkcję lektora. Wydaje się, że został z niej odwołany
pomiędzy rokiem 1329 a 1334. W 1343 r. został wybrany przeorem
klasztoru w Diessenhofen; pięć lat później wysłano go do Ulm, gdzie
pozostał aż do śmierci.
W wieku 18 lat Henryk przeżył mistyczne nawrócenie.
Porzucił dotychczasowe złe nawyki i uczynił się "sługą Przedwiecznej
Mądrości". Od tej pory wielokrotnie przeżywał ekstatyczne wizje.
Podejmował rozmaite umartwienia. Uczestnicząc w popularnym wówczas ruchu "przyjaciół Boga",
troszczył się o przywrócenie obserwancji w wielu klasztorach, zwłaszcza żeńskich, m.in. w Töss. To tam
właśnie żyła mistyczka Elisabeth Stapel, która przetłumaczyła część dzieł Suzona z łaciny na niemiecki
i opracowała historię jego życia, którą sam Suzo później przejrzał, poprawił i opublikował.
Henryk Suzo był cenionym kaznodzieją; zapraszały go liczne miasta Szwabii, Szwajcarii, Alzacji
i Niderlandów. Nie był jednak kaznodzieją tłumów; o wiele częściej rozmawiał z pojedynczymi
osobami, przedstawicielami wszystkich stanów, których przyciągała do niego jego wyjątkowa
osobowość. W ten sposób stał się kierownikiem duchowym wielu osób.

23 stycznia – bł. Henryk Suzo, prezbiter
Podobnie jak Eckhart i Tauler, również Suzo - jako wybitny przedstawiciel mistyki
nadreńskiej - miał problemy z uznaniem jego poglądów przez Kościół. Z powodu jednego ze swych
traktatów musiał stanąć przed sądem zakonnym, aby złożyć stosowne wyjaśnienia. Pozostawił po sobie
liczne dzieła, m.in. Księgę Mądrości Przedwiecznej, Księgę Prawdy, Małą Księgę listów, Kazania, Małą
Księgę miłości i inne. Wśród czytelników tych dzieł byli m.in. Tomasz a Kempis i św. Piotr Kanizjusz.
Henryk Suzo zmarł w Ulm 25 stycznia 1366 r. W 1831 r. jego beatyfikacji dokonał papież
Grzegorz XVI.

23 stycznia – bł. Wincenty Lewoniuk i Towarzysze,
męczennicy z Pratulina
24 stycznia 1874 r. we wsi Pratulin na Podlasiu poniosło
śmierć trzynastu katolików obrządku unickiego. Bronili oni swojej
świątyni przed żołnierzami rosyjskimi, którzy usiłowali narzucić
tamtejszej ludności wiarę prawosławną. Jako pierwszy zginął Wincenty
Lewoniuk, 26-latek, mąż, pobożny i przywiązany do Kościoła. Oprócz
niego śmierć ponieśli: Daniel Karmasz (lat 48), Łukasz Bojko (22),
Konstanty Bojko (49), Konstanty Łukaszuk (49), Bartłomiej Osypiuk
(30), Anicet Hryniuk (19), Filip Greluk (44), Ignacy Frańczuk (50),
Onufry Wasyluk (21), Maksym Hawryluk (34), Jan Andrzejuk (26) oraz
Michał Wawrzyszuk (21). Kościół unicki, będący w jedności
z Rzymem, powstał na mocy Unii Brzeskiej z 1596 roku. Beatyfikacja
Wincentego Lewoniuka i jego Towarzyszy przypadła w roku jubileuszu
400-lecia tej Unii. Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał jej w niedzielę,
6 października 1996 r., w Rzymie.
Unia Brzeska doprowadziła do zjednoczenia Kościoła prawosławnego na terenach Rzeczpospolitej
z Kościołem katolickim i Papieżem. Wyznawcy tego Kościoła, po zjednoczeniu, nazywani są
powszechnie unitami. Męczennicy z Pratulina zasłynęli niezwykłym męstwem wiary podczas
prześladowań Kościoła katolickiego przez Rosję carską w okresie zaborów. Prześladowanie rosyjskie
było wyjątkowo krwawe. Carowie rosyjscy zaczynali likwidację Kościoła katolickiego od zniszczenia
Kościoła unickiego.

23 stycznia – bł. Wincenty Lewoniuk i Towarzysze,
męczennicy z Pratulina
W czerwcu 1999 r. w homilii podczas Mszy św. odprawianej w Siedlcach Jan Paweł II
mówił m.in.:
„Męczennicy z Pratulina bronili Kościoła, który jest winnicą Pana. Oni tej winnicy pozostali
wierni aż do końca i nie ulegli naciskom ówczesnego świata, który ich za to znienawidził. W ich
życiu i śmierci wypełniła się prośba Chrystusa z modlitwy arcykapłańskiej: "Ja im przekazałem
Twoje słowo, a świat ich znienawidził (...). Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich
ustrzegł od złego. (...) Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na
świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni
byli uświęceni w prawdzie" (J 17, 14-15. 17-19). Dali świadectwo swej wierności Chrystusowi
w Jego świętym Kościele. W świecie, w którym żyli, z odwagą starali się prawdą i dobrem
zwyciężać szerzące się zło, a miłością chcieli pokonywać szalejącą nienawiść. Tak jak Chrystus,
który za nich w ofierze oddał samego siebie, by byli uświęceni w prawdzie - tak też oni za
wierność prawdzie Chrystusowej i w obronie jedności Kościoła złożyli swoje życie. Ci prości
ludzie, ojcowie rodzin, w krytycznym momencie woleli ponieść śmierć, aniżeli ulec naciskom
niezgodnym z ich sumieniem. "Jak słodko jest umierać za wiarę" - były to ostatnie ich słowa”.

24 stycznia – bł. Paula Gambara Costa, tercjarka
Paula Gambara Costa urodziła się 3 marca 1473 r. w Brescii
na północy Włoch, w pobożnej rodzinie szlacheckiej. Jej rodzicami byli
Giampaolo Gambara i Katarzyna Bevilacqua. Z okazji narodzin Pauli
rodzina złożyła datek na cele charytatywne. Dziewczynka otrzymała
staranne wykształcenie. Nad jej rozwojem duchowym czuwali
franciszkanie.
Od młodości była podziwiana za piękno i głębię cnót
chrześcijańskich. Tęskniła za życiem zakonnym, mimo to, wbrew jej
woli, bardzo młodo (miała zaledwie 12 lat) wydano ją za hrabiego
Ludwika Costa. W 1485 r. obydwoje zamieszkali w Piemoncie.
Początkowo młodej mężatce spodobało się życie światowe. Pod
wpływem franciszkanina Anioła Carletti powróciła jednak do
wcześniejszych aspiracji i wstąpiła do III Zakonu Franciszkańskiego,
przywdziewając tercjarski habit.
Ludwik nie akceptował zmiany swojej żony, stał się arogancki i chciwy. Więził Paulę,
zdarzało się nawet, że ją bił. Utrudniał jej praktyki religijne i prowadzenie działalności charytatywnej.
Widząc brak zainteresowania, a nawet niechęć do siebie ze strony męża, Paula poświęciła się
wychowaniu urodzonego w 1488 r. syna - Jana Franciszka. Rozpoczęła również życie pokutne, wiele
czasu poświęcając modlitwie.

24 stycznia – bł. Paula Gambara Costa, tercjarka
W latach 1493-1503 zapanował głód. Paula chętnie wykazywała się hojnością wobec wielu
biednych, chorych i bezdomnych, którzy przychodzili po pomoc. Ludwik Costa w 1504 r. zmienił swoje
życie, czego przyczyną była nagła i ciężka choroba jego wieloletniej kochanki. Paula przebaczyła
mężowi niewierność i lata poniżania. Zaopiekowała się nawet śmiertelnie chorą dawną kochanką męża
i pomogła jej przygotować się do pojednania z Bogiem. Pod wpływem tych wydarzeń Ludwik zaczął
zupełnie inaczej traktować swoją żonę. Mogła jawnie nosić habit franciszkański. Gdy mąż poważnie
zachorował, kochająca żona opiekowała się nim i pielęgnowała go. Poleciła go też wstawiennictwu
Anioła Carletti, który zmarł w Cuneo. Ludwik został uzdrowiony i udał się na pielgrzymkę do grobu
błogosławionego franciszkanina, a historia tego uleczenia została uwzględniona w postępowaniu
beatyfikacyjnym Anioła Calrettiego z Chivasso.
Gdy Paula owdowiała, poświęciła się całkowicie opiece nad ubogimi. Na ten też cel
przeznaczyła cały swój majątek.
Zmarła w opinii świętości 24 stycznia 1515 r., mając 42 lata. Papież Grzegorz XVI
14 sierpnia 1845 r. potwierdził jej kult jako błogosławionej.

24 stycznia – św. Franciszek Salezy, biskup i doktor
Kościoła
Franciszek urodził się w Alpach Wysokich pod Thorens 21
sierpnia 1567 r. Jego ojciec, także Franciszek, był kasztelanem w Nouvelles
i miał tytuł pana di Boisy. Matka, Franciszka, pochodziła również ze
znakomitego rodu Sionnaz. Spośród licznego rodzeństwa Franciszek był
najstarszy.

W domu otrzymał wychowanie głęboko katolickie. Duży wpływ
na jego późniejsze życie wywarła mamka Puthod i kapelan Deage. Jednak
wpływ decydujący na wychowanie syna miała matka. Wyszła za pana
di Boisy, gdy miała zaledwie 15 lat. On miał wówczas 45 lat, mógł być
zatem dla niej raczej ojcem niż mężem. Wychowała 13 dzieci. Jej opiece
było zlecone ponadto całe gospodarstwo i służba. Franciszka umiała znaleźć
czas na wszystko, była bardzo pracowita, systematyczna, spokojna
i zapobiegliwa. Właśnie przykład matki będzie dla Franciszka wzorem, jaki
poleci osobom żyjącym w świecie, by nawet wśród najliczniejszych zajęć
umiały jednoczyć się z Panem Bogiem.
W roku 1573 jako sześcioletni chłopiec Franciszek rozpoczął regularną naukę w kolegium
w La Roche-sur-Foron. W dwa lata później został przeniesiony do kolegium w Annecy, gdzie przebywał
trzy lata. W tym też czasie przyjął pierwszą Komunię świętą i sakrament bierzmowania (1577). Kiedy
miał 11 lat, zgodnie z ówczesnym zwyczajem otrzymał tonsurę jako znak przynależności do stanu
duchownego. Kiedy miał zaledwie 15 lat, udał się do Paryża, by studiować na tamtejszym słynnym
uniwersytecie. Ponadto w kolegium jezuitów studiował klasykę. W czasie tych studiów owładnęły nim
wątpliwości, czy się zbawi, czy nie jest przeznaczony na potępienie. Właśnie wtedy wystąpił we Francji
Kalwin ze swoją nauką o przeznaczeniu. Franciszek odzyskał spokój dopiero wtedy, gdy oddał się
w niepodzielną opiekę Matki Bożej w kościele św. Stefana des Gres.

24 stycznia – św. Franciszek Salezy, biskup i doktor
Kościoła
Franciszek studiował ponadto na Sorbonie teologię i zagadnienia biblijne. Do rzetelnych studiów
biblijnych przygotował się dodatkowo przez naukę języka hebrajskiego i greckiego.
Posłuszny woli ojca, który chciał, by syn rozpoczął studia prawnicze, które mogły mu
otworzyć drogę do kariery urzędniczej, Franciszek udał się z Sorbony do Padwy. Studia na tamtejszym
uniwersytecie uwieńczył doktoratem. Wybrał się następnie do Loreto, gdzie złożył ślub dozgonnej
czystości (1591). Potem odbył pielgrzymkę do Rzymu (1592). Kiedy syn powrócił do domu, ojciec miał
już gotowy plan: zamierzał go wprowadzić jako adwokata i prawnika do senatu w Chambery i czynił
starania, by go ożenić z bogatą dziedziczką, Franciszką Suchet de Mirabel. Franciszek jednak ku
wielkiemu niezadowoleniu ojca obie propozycje stanowczo odrzucił. Natomiast zgłosił się do swojego
biskupa, by ten go przyjął w poczet swoich duchownych. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1593
przy niechętnej zgodzie rodziców. Jednocześnie został prepozytem kolegiaty św. Piotra, co uczyniło go
drugą osobą po miejscowym biskupie.
W rok potem (1594) za zezwoleniem biskupa Franciszek udał się w charakterze misjonarza
do okręgu Chablais, by umocnić w wierze katolików i aby próbować odzyskać dla Chrystusa tych, którzy
odpadli od wiary i przeszli na kalwinizm. Właśnie ten rejon Szwajcarii został wówczas przyłączony do
Sabaudii (1593). Wśród niesłychanych trudów Franciszek musiał przełęczami pokonywać wysokości
Alp, dochodzące w owych stronach do ponad 4000 m. Odwiedzał wioski i poszczególne zagrody
wieśniaków. Miał dar nawiązywania kontaktu z ludźmi prostymi, umiał ich przekonywać, swoje
spotkania okraszał złotym humorem. Na murach i parkanach rozlepiał ulotki - zwięzłe wyjaśnienia
prawd wiary. Może dlatego właśnie Kościół ogłosił św. Franciszka Salezego patronem katolickich
dziennikarzy. Wśród jego cnót na pierwszy plan wybijała się niezwykła łagodność. Był z natury
popędliwy i skory do wybuchów. Jednakże długoletnią pracą nad sobą potrafił zdobyć się na tyle
słodyczy i dobroci, że przyrównywano go do samego Chrystusa.

24 stycznia – św. Franciszek Salezy, biskup i doktor
Kościoła
W epoce fanatyzmu i zaciekłych sporów Franciszek objawiał wprost wyjątkowy umiar
i łagodność. Jego ujmująca uprzejmość i takt spowodowały, iż nazwano go "światowcem pośród
świętych". W kontaktach między ludźmi wyznawał zasadę: "Więcej much się złapie na kroplę miodu
aniżeli na całą beczkę octu". Według podania miał on w ten sposób odzyskać dla Kościoła kilkadziesiąt
tysięcy kalwinów. W swojej żarliwości apostolskiej Franciszek posunął się do tego, że w przebraniu
udał się do Genewy i złożył wizytę głowie Kościoła kalwińskiego, Teodorowi Beze, usiłując nakłonić
go do powrotu na łono Kościoła katolickiego. Wizytę ponowił Franciszek aż trzy razy, chociaż nie dała
ona konkretnych wyników.

Misja w Chablais trwała 4 lata. W roku 1599 papież Klemens VIII mianował Franciszka
biskupem pomocniczym. Po otrzymaniu sakry biskupiej Franciszek udał się ponownie do Chablais, by
dokończyć tam swoją misję (1601).
W 1602 r. został biskupem Genewy po śmierci biskupa Graniera. Z właściwą sobie
żarliwością zabrał się natychmiast do dzieła. Rozpoczął od wizytacji 450 parafii swojej diecezji,
położonej po większej części w Alpach. Niestrudzenie przemawiał, spowiadał, udzielał sakramentów
świętych, rozmawiał z księżmi, nawiązywał bezpośrednie kontakty z wiernymi. Wizytował także
klasztory. Zreformował kapitułę katedralną. Zdając sobie sprawę, jak wielkie spustoszenia może
sprawić ignorancja religijna, popierał Bractwo Nauki Chrześcijańskiej. Za podstawę nauczania wiary
służył katechizm, ułożony niedawno przez kardynała św. Roberta Bellarmina. Sam także cały wolny
czas poświęcał nauczaniu. Stworzył nowy ideał pobożności - wydobył z ukrycia życie duchowe,
wewnętrzne, praktykowane w klasztorach, aby "wskazywało drogę tym, którzy żyją wśród świata".
W roku 1604 zapoznał się Franciszek ze św. Joanną Franciszką de Chantal i przy jej współpracy założył
nową rodzinę zakonną sióstr Nawiedzenia NMP (wizytek). Uzyskała ona zatwierdzenie papieskie
w 1618 r. W 1654 r. przybyły one do Polski i zamieszkały w Warszawie. Zaproszony do Paryża w celu
odbycia konferencji (1618-1619), Franciszek zapoznał się tu ze św. Wincentym a Paulo.

24 stycznia – św. Franciszek Salezy, biskup i doktor
Kościoła
Zmarł nagle w Lyonie, w drodze powrotnej ze spotkania z królem Francji, w dniu 28
grudnia 1622 r. Jego ciało przeniesiono do Annecy, gdzie spoczęło w kościele macierzystym Sióstr
Nawiedzenia. Jego serce zatrzymały jednak wizytki w Lyonie. Beatyfikacja odbyła się w roku 1661,
a kanonizacja już w roku 1665. Papież Pius IX ogłosił św. Franciszka Salezego doktorem Kościoła
(1877), a papież Pius XI patronem dziennikarzy i katolickiej prasy (1923). Ponadto czczony jest jako
patron wizytek, salezjanów i salezjanek (Towarzystwa św. Franciszka Salezego, założonego przez św.
Jana Bosko); Annecy, Chabery i Genewy.
Jego pisma wyróżniają się tak pięknym językiem i stylem, że do dnia dzisiejszego zalicza
się je do klasyki literatury francuskiej. Do najbardziej znanych należą: Kontrowersje, Filotea, czyli
wprowadzenie do życia pobożnego (1608) i Teotym, czyli traktat o miłości Bożej (1616). Zostało także
sporo jego listów (ok. 1000).
Co roku w dzień wspomnienia św. Franciszka Salezego papież ogłasza orędzie na Światowy
Dzień Środków Społecznego Przekazu. W Polsce ten dzień obchodzony jest w III niedzielę września.
Ikonografia przedstawia św. Franciszka Salezego w stroju biskupim - w rokiecie
i mantolecie lub w stroju pontyfikalnym z mitrą na głowie. Jego atrybutami są: gorejąca kula
ośmiopłomienna, księga, pióro, serce przeszyte strzałą i otoczone cierniową koroną trzymane w dłoni.

25 stycznia – Nawrócenie św. Pawła, Apostoła
Szaweł urodził się w Tarsie w Cylicji (obecnie Turcja)
około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny silnie
przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy zostali
wyzwoleni. Szaweł odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie.
Uczył się rzemiosła - tkania płótna namiotowego. Później przybył do
Jerozolimy, aby studiować Torę. Był uczniem Gamaliela (Dz 22, 3).
Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, że mając około 25
lat stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła.
Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. Szczepana. Około 35 roku z własnej woli udał się
z listami polecającymi do Damaszku (Dz 9, 1n; Ga 1, 15-16), aby tam ścigać chrześcijan. U bram
miasta
olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie
prześladujesz?" - "Kto jesteś, Panie?" - powiedział. A On: "Jestem Jezus, którego ty prześladujesz.
Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić" (Dz 9, 3-6).
Po nagłym, niespodziewanym i cudownym nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł.
Po trzech latach pobytu w Damaszku oraz krótkim pobycie w Jerozolimie odbył trzy misyjne podróże:
pierwszą - w latach 44-49: Cypr-Galacja, razem z Barnabą i Markiem; drugą w latach 50-53: FilippiTesaloniki-Berea-Achaia-Korynt, razem z Tymoteuszem i Sylasem; trzecią w latach 53-58: EfezMacedonia-Korynt-Jerozolima.
Św. Paweł, nazywany Apostołem Narodów, jest autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich,
włączonych do ksiąg Nowego Testamentu.

25 stycznia – Nawrócenie św. Pawła, Apostoła
W Palestynie Paweł został aresztowany i był przesłuchiwany przez prokuratorów Feliksa
i Festusa. Dwa lata przebywał w więzieniu w Cezarei. Gdy odwołał się do cesarza, został deportowany
drogą morską do Rzymu. Dwa lata przebywał w więzieniu o dość łagodnym regulaminie. Uwolniony,
udał się do Efezu, Hiszpanii (prawdopodobnie; jak podaje Klemens, "dotarł do kresu Zachodu", a tak
określano tereny Półwyspu Iberyjskiego) i na Kretę. W Efezie albo w Troadzie aresztowano go po raz
drugi (64 r.). W Rzymie oczekiwał na zakończenie procesu oraz wyrok.
Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w tym samym roku - 67 - co św. Piotr.
W Rzymie w IV wieku szczątki Pawła Apostoła złożono w grobowcu, nad którym wybudowano
bazylikę św. Pawła za Murami. Jest patronem licznych zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu
nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy oraz marynarzy, powroźników, tkaczy.

W ikonografii św. Paweł przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu. Jego atrybutami są:
baranek, koń, kość słoniowa, miecz.

26 stycznia – święci biskupi Tymoteusz i Tytus
Tymoteusz był wiernym i oddanym uczniem oraz
współpracownikiem św. Pawła. Św. Paweł nazywa go "najdroższym
synem" (1 Kor 4, 17), "bratem" (1 Tes 3, 2), "pomocnikiem" (Rz 16,
21), którego wspomina ze łzami w oczach (2 Tm 1, 4).
Kiedy Apostoł Narodów zatrzymał się w czasie swojej drugiej
podróży w miasteczku Listra, nawrócił dwie Żydówki: kobietę
imieniem Lois i jej córkę, Eunikę. Synem tejże Euniki, a wnukiem
Lois był św. Tymoteusz. Jego ojcem był zamożny Grek, poganin,
który jednak pozwolił babce i matce wychować Tymoteusza
w wierze mojżeszowej. Tymoteusz był młodzieńcem wykształconym.
Znał Pismo święte i często się w nim rozczytywał. Wyróżniał się
dobrymi obyczajami. Chrzest przyjął z rąk św. Pawła. Dlatego
słusznie Apostoł nazywał go swoim synem. Dla ułatwienia
Tymoteuszowi pracy wśród rodaków poddał go św. Paweł
obrzezaniu.
Św. Paweł często posługiwał się Tymoteuszem i wysyłał go w trudnych i poufnych sprawach
do poszczególnych gmin, które założył, m.in. do Koryntu, Filippi i Tesalonik. Jego też wyznaczył na
biskupa Efezu, ówczesnej metropolii Małej Azji i stolicy rzymskiej prowincji. W czasie swoich podróży
po Małej Azji, Achai (Grecji) i do Jerozolimy św. Paweł zabierał ze sobą Tymoteusza do pomocy
w posłudze apostolskiej. Święty uczeń dzielił także ze swoim mistrzem więzienie w Rzymie (Flp 2, 1923). Dwa Pawłowe listy do Tymoteusza znajdują się w kanonie ksiąg Nowego Testamentu. Paweł wydaje
mu najpiękniejsze świadectwo i daje pouczenia, jak ma rządzić Kościołem w Efezie.
Według podania, kiedy św. Jan Apostoł przybył do Efezu, Tymoteusz oddał się do jego dyspozycji.
Kiedy zaś Apostoł został skazany na banicję na wyspę Patmos przez cesarza Domicjana, Tymoteusz miał
na nowo objąć biskupstwo w tym mieście.

26 stycznia – święci biskupi Tymoteusz i Tytus
Św. Paweł często posługiwał się Tymoteuszem i wysyłał go w trudnych i poufnych sprawach
do poszczególnych gmin, które założył, m.in. do Koryntu, Filippi i Tesalonik. Jego też wyznaczył na
biskupa Efezu, ówczesnej metropolii Małej Azji i stolicy rzymskiej prowincji. W czasie swoich podróży
po Małej Azji, Achai (Grecji) i do Jerozolimy św. Paweł zabierał ze sobą Tymoteusza do pomocy
w posłudze apostolskiej. Święty uczeń dzielił także ze swoim mistrzem więzienie w Rzymie (Flp 2, 1923). Dwa Pawłowe listy do Tymoteusza znajdują się w kanonie ksiąg Nowego Testamentu. Paweł
wydaje mu najpiękniejsze świadectwo i daje pouczenia, jak ma rządzić Kościołem w Efezie.
Według podania, kiedy św. Jan Apostoł przybył do Efezu, Tymoteusz oddał się do jego dyspozycji.
Kiedy zaś Apostoł został skazany na banicję na wyspę Patmos przez cesarza Domicjana, Tymoteusz
miał na nowo objąć biskupstwo w tym mieście.
Tradycja głosi, że Tymoteusz miał ponieść śmierć męczeńską za Trajana z rąk rozjuszonego
tłumu pogańskiego, kiedy miał odwagę publicznie zaprotestować przeciwko krwawym igrzyskom.
Tłum miał rzucić się na starca i tak go pobić, że ten niebawem wyzionął ducha. Martyrologium
Rzymskie podaje jeszcze inną wersję, że biskup miał występować przeciwko czci pogańskiej bogini
Diany, która w Efezie miała swoje centralne sanktuarium. Być może, iż obie przyczyny były powodem
jego śmierci około roku 97. Dlatego do roku 1969 św. Tymoteusz odbierał chwałę jako męczennik.
Ostatnia reforma liturgii czci go jednak jako wyznawcę w przekonaniu, że ostatnie chwile życia
Tymoteusz spędził nie jako męczennik, mimo że w latach swojego pasterzowania wiele musiał
wycierpieć dla sprawy Chrystusa.
Jest patronem Krety. Jego relikwie przeniesiono z Efezu do Konstantynopola (356 r.)
i umieszczono w bazylice Dwunastu Apostołów. W XII w. krzyżowcy wywieźli je do włoskiego miasta
Termoli. Zamurowane, zostały odnalezione przypadkiem 7 maja 1945 roku.
W ikonografii św. Tymoteusz przedstawiany jest w tunice lub jako biskup w liturgicznych
szatach. U jego stóp leżą kamienie.

26 stycznia – święci biskupi Tymoteusz i Tytus
Tytus znany jest wyłącznie z listów św. Pawła. Pochodził z rodziny grecko-rzymskiej,
zamieszkałej w okolicy Antiochii Syryjskiej. Stamtąd bowiem zabrał go Apostoł do Jerozolimy. Został
ochrzczony przez św. Pawła przed soborem apostolskim w 49 r. Obok Tymoteusza i św. Łukasza
Ewangelisty Tytus należał do najbliższych i najbardziej zaufanych uczniów św. Pawła Apostoła.
Towarzyszył mu w podróżach i na soborze apostolskim w Jerozolimie. Dowodem wyjątkowego
zaufania, jakim młodego człowieka darzył św. Paweł, były delikatne misje, jakie mu powierzał. Jego to
właśnie wysłał do Koryntu. Nie pozwolił go też obrzezać w przekonaniu, że jego praca apostolska będzie
rozwijać się nie wśród Żydów, ale wśród pogan. W swoich Listach Apostoł Narodów oddaje Tytusowi
najwyższe pochwały. Jeden zaś list skierował wyłącznie do niego - znalazł się on w kanonie Nowego
Testamentu. Około roku 63 Paweł ustanowił go biskupem gminy chrześcijańskiej na Krecie.
Zmarł mając 94 lata. Według podania miał ponieść śmierć męczeńską w mieście Gortyna na
Krecie za panowania cesarza Domicjana (81-96). Od roku 1969 Kościół zachodni, rzymski, oddaje mu
cześć jako wyznawcy. Jego śmiertelne szczątki złożono w miejscu jego śmierci. Św. Andrzej
z Jerozolimy, metropolita Krety (712-740), wygłosił ku czci św. Tytusa płomienne kazanie, nazywając go
fundatorem Kościoła na Krecie, jego pierwszym pasterzem, kolumną, bramą obronną i ojcem wyspy. Po
najeździe Saracenów na Kretę odnaleziono tylko relikwię jego głowy i umieszczono ją w relikwiarzu
(823). W roku 1662 Wenecjanie zabrali ją do swego miasta i umieścili w bazylice św. Marka. Paweł VI
w ramach ducha ekumenicznego zbliżenia nakazał tę relikwię zwrócić Kościołowi prawosławnemu.
Wśród wielkich uroczystości została przewieziona na Kretę (12 maja 1966 roku) i umieszczona
w mieście Heraklion (Iraklion).
W ikonografii Święty przedstawiany jest w stroju biskupim. Jego atrybutem jest księga.

26 stycznia – święci Robert, Alberyk i Stefan, opaci
Zakon cystersów (Ordo Cisterciensis) powstał 21 marca
1098 r. we Francji. Założyli go zakonnicy benedyktyńscy, którzy
chcieli ściśle powiązać regułę św. Benedykta z Nursji z ascezą
i ideałem życia eremickiego. Byli wśród nich Robert, Alberyk
i Stefan. Osiedli oni w klasztorze w Citeaux (po łacinie: Cistercium).
Do Polski cystersi przybyli w pierwszej połowie XII w.; do końca XIII
w. posiadali już w Polsce 25 dobrze uposażonych klasztorów,
fundowanych przez książąt, możnowładców i duchownych.
Założyciel zakonu, św. Robert z Molesmes, w 1098 r. wraz
z 21 uczniami opuścił klasztor benedyktynów i założył nowy klasztor
w Citeaux, niedaleko Dijon. Rok później kierowanie opactwem papież
Urban II powierzył św. Alberykowi. Robert powrócił do Molesmes.
Kolejnym opatem nowej fundacji był św. Stefan Harding. W 1100 r.
opactwo w Citeaux zatwierdzono jako odrębny klasztor, jednak dopiero w 1119 r. - jako nowy zakon.
Alberyk i Stefan pochodzili z Anglii. Są oni uważani za współzałożycieli zakonu. Pierwszy
z nich ułożył konstytucję wspólnoty, zwaną Carta Caritatis (Karta miłości) i zadbał o jej zatwierdzenie
przez papieża. Nadał także zakonnikom białe habity z czarnymi szkaplerzami oraz wprowadził funkcję
tzw. braci konwersów, noszących szare habity.
Stefan Harding wprowadził obowiązek odbywania corocznie kapituły generalnej w Citeaux
i zależności filialne pomiędzy klasztorami. Na mocy decyzji opata klasztoru, w którym zebrało się
odpowiednio wielu zakonników, część z nich mogła utworzyć nowy klasztor, podległy temu
dotychczasowemu.

26 stycznia – święci Robert, Alberyk i Stefan, opaci
Robert z Molesme urodził się ok. 1024 r. w Szampanii (Francja). Pochodził ze starego,
znakomitego rodu. Mając 15 lat wstąpił do klasztoru benedyktynów w Mortier la Cella. Jako młody człowiek
słynął już ze świętości. W tymże opactwie został niebawem wybrany na przeora. Z kolei zaproszono go na opata
w klasztorze św. Michała w Tonnere. Panowało w nim duże rozluźnienie. Kiedy więc Święty spostrzegł się, że
jego wysiłki wprowadzenia reformy są daremne, zbolały powrócił do opactwa w Mortier la Cella. Ale
i tu nie pozostał długo. Mnisi klasztoru w Aigult wezwali go do siebie na przeora.

Papież bł. Urban II zaproponował mu wreszcie przełożeństwo nad pustelniczym odłamem
benedyktynów w Calon. Ten właśnie klasztor miał się stać początkiem reformy wśród opactw benedyktyńskich,
która dała Kościołowi nową rodzinę zakonną reguły ścisłej, cystersów. Ponieważ klimat w Calon był niezdrowy,
św. Robert przeniósł się ze swoimi uczniami do Molesmes w Burgundii. Własnymi siłami wystawili tu mnisi
drewniany klasztor i kapliczkę. Okazało się jednak, że dla wielu mnichów obostrzenia, wprowadzone przez św.
Roberta, wydały się zbyt wielkie i surowe. Robert zabrał przeto ze sobą 20 najgorliwszych mnichów i przeniósł
się z nimi do Citeaux, gdzie założył nowe opactwo. Było to w samą uroczystość św. Benedykta, 21 marca 1098
roku. Tę datę zwykło się przyjmować jako rok założenia zakonu.
Duchowi synowie św. Roberta wyróżniali się wśród swoich benedyktyńskich braci tym, że żyli
w zupełnym ubóstwie, utrzymując się z pracy swoich rąk; zachowywali stałe milczenie i otworzyli szeroko
bramy dla braci konwersów. Ci właśnie jako fachowcy w różnych dziedzinach stali się twórcami
i krzewicielami kultury materialnej w Europie - rozwinęli rzemiosło, przemysł, rolnictwo, sadownictwo,
pasterstwo. Uruchamiali kopalnie, huty i zakłady metalurgiczne, budowali mosty, meliorowali pola, karczowali
lasy, zakładali wsie. Książę burgundzki, Eudes (Odo), obdarzył pustelników św. Roberta ziemią, by mogli ją
uprawiać. Biskup Calon podniósł niebawem klasztor do godności opactwa. Pierwszym jego opatem został św.
Robert. Kiedy zaś mnisi benedyktyńscy w Molesmes zaprosili ponownie do siebie Roberta, ten wyznaczył
w Citeaux na swojego następcę św. Alberyka, a sam został opatem w Molesmes, wprowadzając i tam
szczęśliwie reformę. Pełen zasług zmarł 17 kwietnia 1111 r. W roku 1220 na kapitule generalnej zakon
cystersów, który właśnie swoją nazwę otrzymał od miejscowości Citeaux, gdzie powstało opactwo macierzyste,
zwrócił się do papieża Honoriusza III o zatwierdzenie kultu. Papież uczynił to w 1221 roku.
W ikonografii atrybutem św. Roberta jest pierścień - znak więzi z Bogiem.

26 stycznia – święci Robert, Alberyk i Stefan, opaci
Alberyk był pustelnikiem żyjącym w lasach niedaleko Calon. Wraz z pięcioma innymi
pustelnikami zaprosił on św. Roberta do przyłączenia się i założenia nowego klasztoru, poddanego pod
regułę św. Benedykta. W Molesmes Robert był opatem, a Alberyk - przeorem. Jednakże wraz
z rozwojem fundacji napływały dary i wzrastało bogactwo. Część zakonników postanowiła się
zbuntować przeciwko regułom wprowadzanym przez Roberta i Alberyka. Robert dwukrotnie opuszczał
opactwo, by żyć jako pustelnik; jednakże papież za każdym razem nakazywał mu powrót. Podczas jednej
z tych nieobecności zakonnicy uwięzili Alberyka, aby móc żyć według własnych zasad.
W 1093 r. Robert ponownie opuścił Molesmes, teraz jednak już z Alberykiem i Stefanem Hardingiem.
Kiedy w 1098 r. Robert założył nowe opactwo w Citeaux, Alberyk został jego przeorem. Jednakże bracia
z Molesmes wymusili na Robercie powrót do macierzystego klasztoru; Alberyk został wówczas opatem
Citeaux. Alberyk uzyskał u papieża Paschalisa II zgodę na wyodrębnienie się od benedyktynów,
używanie nazwy cystersów i noszenie innego habitu. Papież zatwierdził też jego surową regułę Instituta
monochorum Cisterciensum de Molismo venienti, która nie pozwalała cystersom na pobieranie opłat za
posługi kościelne; wszystkie dobra, z których mieli korzystać, mieli zdobywać wyłącznie własną pracą.
Alberyk zmarł 26 stycznia 1108 r. w Citeaux. Jego następcą został Stefan Harding.

26 stycznia – święci Robert, Alberyk i Stefan, opaci
Stefan Harding urodził się w 1059 r. w Merriott w Anglii. W Dorset, w opactwie
benedyktyńskim, zdobył staranne wykształcenie. Po kilku latach porzucił klasztor i udał się do Szkocji.
Stamtąd ruszył do Francji. Pielgrzymując po niej, trafił do Molesmes. Tam wstąpił do opactwa
benedyktyńskiego. W 1098 r. przyłączył się do Roberta i Alberyka i wspólnie utworzyli nową fundację
w Citeaux. W 1109 r., po śmierci Alberyka, Stefan został trzecim opatem tego klasztoru. Reguła
Alberyka, zatwierdzona przez papieża Paschalisa II, okazała się zbyt trudna; klasztor praktycznie
opustoszał. Dopiero przybycie św. Bernarda z Clairvaux wraz z trzydziestoma nowymi kandydatami do
nowicjatu pozwoliło odrodzić się wspólnocie. Stefan usiłował zrewidować tekst Wulgaty. W 1133 r.,
ze względu na wiek, zrezygnował z urzędu. Zmarł 28 marca 1134 r. W 1623 r. kanonizował go
Grzegorz XV.

27 stycznia – bł. Jerzy Matulewicz, biskup
Jerzy urodził się 13 kwietnia 1871 roku w wielodzietnej rodzinie
litewskiej, we wsi Lugine koło Mariampola na Litwie. Oboje rodzice umarli, gdy
był małym dzieckiem. Był wychowywany przez swojego starszego brata Jana,
niezwykle surowego i wymagającego człowieka. Pomimo kłopotów
zdrowotnych i materialnych - często nie miał za co kupić podręczników - uczył
się dobrze dzięki swojej niezwykłej pilności i pracowitości. Po kilku latach nauki
na prawach eksternisty w gimnazjum (od 1883 r.) zachorował na gruźlicę kości.
Musiał posługiwać się kulami. Choroba ta gnębiła go do końca życia. Już
w gimnazjum pragnął zostać kapłanem. Jednakże dopiero w 1891 roku, jako
dwudziestoletni młodzieniec, wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach.
Wówczas też zmienił swoje nazwisko z Matulaitis na Matulewicz. Zapamiętano
go jako kleryka pełnego spokoju, wewnętrznej równowagi, otwartego
i pracowitego. Gdy władze carskie zamknęły seminarium, kontynuował naukę
w Warszawie, a następnie w Petersburgu. Tu przyjął święcenia kapłańskie 31 grudnia 1898 roku.
W następnym roku ukończył Akademię Petersburską jako magister teologii. Doktorat uzyskał na
uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim. Powrócił do Kielc, gdzie podjął zajęcia jako profesor
seminarium (do 1904 r.). Postępująca gruźlica kości spowodowała, że musiał poddać się ciężkiej operacji
w jednym z warszawskich szpitali. Po kuracji rozwinął działalność społeczną w Warszawie, zakładając
m.in. Stowarzyszenie Robotników Katolickich oraz gimnazjum na Bielanach. W 1907 roku objął katedrę
socjologii w Akademii Duchownej w Petersburgu. Dojrzał w nim wówczas zamiar odnowienia
i zreformowania zakonu marianów, skazanego przez władze carskie na wymarcie. 29 sierpnia 1909 roku,
w kaplicy biskupiej w Warszawie, złożył śluby zakonne na ręce ostatniego żyjącego marianina ojca
Wincentego Senkusa. Rok później ułożył nowe konstytucje dla marianów, którzy odtąd mieli być
zgromadzeniem ukrytym. Jeszcze w tym samym roku Pius X potwierdził regułę.

27 stycznia – bł. Jerzy Matulewicz, biskup
Pierwszy nowicjat odnowionej wspólnoty złożony z 2 profesorów i jednego ucznia został utworzony
w Petersburgu. W 1911 r. we Fryburgu Szwajcarskim powstał drugi, następnie dom zakonny
w Chicago, a podczas I wojny światowej dom na Bielanach pod Warszawą. W 1911 roku został
generałem zakonu, którym kierował do śmierci.
Po zakończeniu działań wojennych ojciec Jerzy powołał Zgromadzenie Sióstr Ubogich
Niepokalanego Poczęcia NMP, które szybko rozprzestrzeniło się na Litwie i w Ameryce. Założył
również Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii oraz wspierał zgromadzenia założone
przez bł. o. Honorata Koźmińskiego. W 1918 roku Benedykt XV mianował go biskupem wileńskim.
Udało mu się umocnić katolicyzm w diecezji. Na własną prośbę został zwolniony z obowiązków biskupa
w sierpniu 1925 roku. Pragnął poświęcić się całkowicie kierowaniu zgromadzeniem marianów, lecz już
w grudniu tego samego roku został mianowany wizytatorem apostolskim na Litwie. W ciągu dwóch
następnych lat nieludzkimi wprost wysiłkami udało mu się zorganizować życie katolickie w tym kraju
i naprawić stosunki ze Stolicą Apostolską.
W trakcie prac nad zatwierdzeniem konkordatu, ojciec Jerzy umarł nagle po nieudanej
operacji 27 stycznia 1927 r. Beatyfikowany został przez Jana Pawła II w 1987 roku podczas uroczystości
z okazji 600-lecia Chrztu Litwy. Jego relikwie spoczywają w kościele w Mariampolu. Jest jednym
z patronów Litwy.

27 stycznia – św. Henryk de Ossó y Cerreló, prezbiter
Henryk urodził się w Vinebre w hiszpańskiej Katalonii 15
października 1840 r. W wieku 15 lat spotkał się z dziełem św. Teresy
od Jezusa. Pragnął zostać nauczycielem, ale ojciec zadecydował, że
zostanie kupcem. Został więc wysłany do pracy w sklepie u wujka.
Jednakże śmierć matki w 1854 r., wskutek szalejącej wówczas
w Katalonii epidemii cholery, zmieniła serce Henryka. Postanowił
zostać kapłanem. Po perypetiach związanych z uzyskaniem zgody
ojca, trafił do szkoły dla przyszłych kapłanów w Tortosie. Codziennie
uczestniczył w Eucharystii, odmawiał różaniec, często przyjmował też
Komunię św.
Studiował częściowo także w Barcelonie,
wówczas wielkim przemysłowym mieście, gdzie poznał problemy
życia robotników. W 1867 r. przyjął święcenia kapłańskie jako kapłan
diecezjalny. Pierwszą Mszę odprawił przed figurą Czarnej Madonny
z Montserrat, Patronki Katalonii.
Zasłynął jako apostoł dzieci i wspólnot osób świeckich.
Dzięki katechizowaniu dzieci mógł wypełnić swoje młodzieńcze
pragnienie zostania nauczycielem. W 1872 r., aby ułatwić pracę
katechetom, ułożył i wydał Praktyczny przewodnik katechety.
Wydawał także gazetę Santa Teresa de Jesús. Zatroszczył się także o dzieci nie uczęszczające do szkoły,
organizując dla nich "szkółki niedzielne", gdzie uczyły się pisać i czytać. Ofiarne apostolstwo umiejętnie
łączył z głębokim życiem modlitwy. Bogate doświadczenie w życiu wewnętrznym pozwalało mu
skutecznie prowadzić do Boga liczne osoby.
W 1873 r., zachwycony głębią myśli św. Teresy od Jezusa, założył stowarzyszenie katolickiej
młodzieży żeńskiej. Postawił mu za cel troskę o ewangeliczne wychowywanie kobiet - przyszłych
matek.

27 stycznia – św. Henryk de Ossó y Cerreló, prezbiter
Rozwijało się ono bardzo szybko - po roku liczyło już ok. 700 członkiń, a w osiem lat później - blisko
140 tysięcy w całej Hiszpanii. Dla potrzeb Towarzystwa Henryk napisał książkę Kwadrans - zbiór
krótkich medytacji przeznaczonych dla młodzieży.
W 1876 r. powołał do życia także nowe zgromadzenie - Towarzystwo św. Teresy od Jezusa.
Pragnął, by siostry mogły zdobywać odpowiednie przygotowanie naukowe i pedagogiczne do opieki
nad dziewczętami. W 1890 r. zgromadzenie liczyło blisko 300 osób; sto lat później liczba profesek
wzrosła do dwóch tysięcy.
Utrudzony cierpieniem i różnorakimi próbami, także ze strony władz kościelnych, zmarł na
atak serca w Gilet w Walencji w nocy z 27 na 28 stycznia 1896 roku. W 1908 r. trumnę z jego
szczątkami przeniesiono do domu jego zgromadzenia w Tortosie. Jego beatyfikacji w 1979 r.
i kanonizacji w 1993 r. dokonał papież Jan Paweł II.

28 stycznia – św. Tomasz z Akwinu, prezbiter
i doktor Kościoła
Tomasz urodził się na zamku Roccasecca niedaleko Akwinu (Włochy)
w 1225 r. Jego ojciec, rycerz Landulf, był z pochodzenia Lombardczykiem, matka
zaś była Normandką. Kiedy chłopiec miał 5 lat, rodzice oddali go w charakterze
oblata do opactwa na Monte Cassino. Opatrzność wszakże miała inne zamiary
wobec młodzieńca. Z niewyjaśnionych przyczyn opuścił on klasztor i udał się do
Neapolu, gdzie studiował na tamtejszym uniwersytecie. Tam zapoznał się
z niedawno założonym przez św. Dominika (+ 1221) Zakonem Kaznodziejskim.
Rok wstąpienia do tego zakonu nie jest bliżej znany. Święty miał wtedy ok. 20 lat.
Spotkało się to z dezaprobatą rodziny. Wszelkimi sposobami, włącznie
z dwuletnim aresztem domowym, próbowano zmienić jego decyzję; bezskutecznie.
Wysłano nawet jego własną siostrę, Marottę, by mu dominikanów "wybiła
z głowy". Tomasz jednak umiał tak do niej przemówić, że sama wstąpiła
do benedyktynek. Przełożeni wysłali go na studia do Rzymu, a stamtąd około roku 1248 do Kolonii,
gdzie wykładał na tamtejszym uniwersytecie głośny uczony dominikański, św. Albert Wielki (+ 1260),
który miał wypowiedzieć prorocze słowa o Tomaszu: "Nazywamy go niemym wołem, ale on jeszcze
przez swoją naukę tak zaryczy, że usłyszy go cały świat". W Kolonii Tomasz przyjął święcenia
kapłańskie. Po chlubnym ukończeniu studiów przełożeni wysłali go do Paryża, by na tamtejszej
Sorbonie wykładał teologię. Był najpierw bakałarzem nauk biblijnych (1252-1253), z kolei wykładał
Sentencje Piotra Lombarda (1253-1255). Zadziwiał wszystkich jasnością wykładów, wymową i głębią.
Stworzył własną metodę, w której najpierw wysuwał trudności i argumenty przeciw danej prawdzie,
a potem je kolejno zbijał i dawał pełny wykład.

Na skutek intryg, jakie przeciwnicy dominikanów rozbudzili na Sorbonie, Tomasz po siedmiu
latach powrócił do Włoch. Na kapitule generalnej został mianowany kaznodzieją (1260).

28 stycznia – św. Tomasz z Akwinu, prezbiter
i doktor Kościoła
Przez pewien czas prowadził także wykłady na dworze papieskim Urbana IV (1261-1265). W latach
1265-1267 przebywał ponownie w domu generalnym Zakonu - w klasztorze św. Sabiny w Rzymie.
W latach 1267-1268 przebywał w Viterbo jako kaznodzieja papieski.
Kiedy ucichła burza w Paryżu, przełożeni ponownie wysłali swojego czołowego teologa do
Paryża (1269-1272). Po trzech latach wrócił do Włoch i wykładał na uniwersytecie w Neapolu (12721274). W tym samym czasie kapituła generalna zobowiązała go, aby zorganizował teologiczne studium
generale dla Zakonu. Tomasz upatrzył sobie na miejsce tychże studiów Neapol.
W roku 1274 papież bł. Grzegorz X zwołał do Lyonu sobór powszechny. Zaprosił także Tomasza
z Akwinu. Tomasz jednak, mając 48 lat, po krótkiej chorobie zmarł w drodze na sobór w opactwie
cystersów w Fossanuova dnia 7 marca 1274 roku. Z tego właśnie powodu do roku 1969 doroczną
pamiątkę św. Tomasza Kościół obchodził właśnie 7 marca, w dzień śmierci. Ten dzień przypada jednak
prawie zawsze w Wielkim Poście. Dlatego reforma liturgiczna doroczne wspomnienie świętego
przesunęła wyjątkowo na 28 stycznia - a więc na dzień przeniesienia jego relikwii do Tuluzy w 1369 r.
Akwinata wsławił się szczególnie niewinnością życia oraz wiernością w zachowywaniu obserwancji
zakonnych. Właściwe Zakonowi zadanie, jakim jest służba Słowu Bożemu w dobrowolnym ubóstwie,
znalazło u niego wyraz w długoletniej pracy teologicznej: w gorliwym poszukiwaniu prawdy, którą
należy nieustannie kontemplować i przekazywać innym. Dlatego wszystkie swoje zdolności oddał
wyłącznie na służbę prawdy. Sam starał się ją posiąść, skądkolwiek by pochodziła, i ogromnie pragnął
dzielić się nią z innymi. Odznaczał się pokorą oraz szlachetnym sposobem bycia.
Kaznodzieja, poeta, ale przede wszystkim wielki myśliciel, człowiek niezwykłej wiedzy,
którą umiał połączyć z niemniej wielką świętością. Powiedziano o nim, że "między uczonymi był
największym świętym, a między świętymi największym uczonym". W swej skromności kilkakrotnie
odmawiał propozycji zostania biskupem.

28 stycznia – św. Tomasz z Akwinu, prezbiter
i doktor Kościoła
Stworzył zwarty system nauki filozoficznej i teologii katolickiej, zwany tomizmem. Wywarł
głęboki wpływ na ukierunkowanie zachodniej myśli chrześcijańskiej. Spuścizna literacka św. Tomasza
z Akwinu jest olbrzymia. Wprost wierzyć się nie chce, jak wśród tak wielu zajęć mógł napisać dziesiątki
tomów. Wyróżniał się umysłem nie tylko analitycznym, ale także syntetycznym. On jedyny odważył się
dać panoramę całej nauki filozofii i teologii katolickiej w systemie zdumiewająco zwartym. Do
najważniejszych jego dzieł należą: Summa contra gentiles, czyli apologia wiary przeciwko poganom,
Kwestie dysputowane, Komentarz do "Sentencji" Piotra Lombarda, Summa teologiczna i komentarze do
niektórych ksiąg Pisma świętego. Szczególną czcią Tomasz otaczał Chrystusa Zbawiciela, zwłaszcza na
krzyżu i w tajemnicy Eucharystii, co wyraził w tekstach liturgicznych do brewiarza i mszału na
uroczystość Bożego Ciała, m.in. znany hymn Zbliżam się w pokorze. Płonął synowską miłością do
Najświętszej Maryi Panny.
Jest patronem dominikanów, księgarni, studentów i teologów; opiekun podczas sztormów.
Papież Jan XXII zaliczył go do grona świętych 18 lipca 1323 roku. Papież św. Pius V ogłosił go 11
kwietnia 1567 roku piątym doktorem Kościoła zachodniego. Papież Leon XIII ustanowił go 4 sierpnia
1880 roku patronem wszystkich uniwersytetów i szkół katolickich.
W ikonografii św. Tomasz przedstawiany jest w białym habicie dominikańskim, w czarnej
kapie i białym szkaplerzu. Jego atrybutami są: anioł, gołąb; infuła u nóg, której nie przyjął; kielich,
kielich z Hostią, księga, laska, model kościoła, monogram IHS, monstrancja, pióro pisarskie, różaniec,
słońce na piersiach, które symbolizuje jego Boską inspirację. Jego znakiem jest także Chrystus
w aureoli.

29 stycznia – bł. Archaniela Girlani, dziewica
Eleonora, bo takie imię dostała na chrzcie późniejsza
błogosławiona, urodziła się w 1460 w Trino, w północnych Włoszech.
Pochodziła ze szlacheckiej rodziny. Od najmłodszych lat jej myśli były
skierowane ku Bogu. Nauki pobierała u benedyktynek i początkowo chciała
wstąpić do ich klasztoru, ale gdy się tam wybierała, koń nie chciał ruszyć
z miejsca. Zinterpretowała to jako znak i razem z dwiema siostrami, Marią
i Franciszką (Scholastyką), wstąpiła do karmelitanek w Parmie. Było to
w 1477 roku; miała wtedy 17 lat. Tam przyjęła imię Archaniela.

Szybko wyprzedziła wszystkie siostry w cnocie i doskonałości,
która w połączeniu z wyjątkowo ujmującym usposobieniem spowodowała
uznanie u karmelitanek; mimo młodego wieku Archaniela została wkrótce
jednomyślnie wybrana na przeoryszę w Parmie.
Po upływie kadencji trafiła do Mantui, gdzie została przeoryszą nowego klasztoru
ufundowanego przez książęcy ród Gonzagów. Zasłynęła w tym mieście swoją pobożnością, oddaniem
Maryi i szczególnym nabożeństwem do Trójcy Świętej. Jej cnoty i sposób bycia przyczyniły się do
wielu powołań, a ludzie uważali, że jest zesłanym na ziemię Aniołem Bożym. Miała dar ekstazy,
lewitacji i czynienia cudów.
W trzecim roku posługi w Mantui ciężko zachorowała. Opatrzona sakramentami i wpatrzona
w obraz Chrystusa Ukrzyżowanego, powtarzając słowa: "Jezu, moja miłości" - Jesus, amor meus oddała duszę Bogu 25 stycznia 1495 roku. Została pochowana w kościele przy swoim klasztorze
w Mantui. Jej kult został potwierdzony 1 października 1864 roku przez papieża bł. Piusa IX.

W ikonografii przedstawiana jest w karmelitańskim habicie z gołębiem lub lilią.

29 stycznia – bł. Bolesława Lament, dziewica
Bolesława urodziła się 3 lipca 1862 roku w Łowiczu. Jej ojciec
był rzemieślnikiem. Po niej w rodzinie przyszło na świat jeszcze
siedmioro dzieci. Atmosfera domu, w którym się wychowała, przepojona
była głęboką i prawdziwą religijnością, a Bolesława od dziecka kochała
Boga i miała dar modlitwy.

W 1880 roku ukończyła ze złotym medalem gimnazjum
w Łowiczu. Tam też miała okazję poznać problemy religijne, narodowe
i społeczne swojej epoki, co miało duże znaczenie dla jej duchowej
formacji. Przez dwa lata uczyła się w Warszawie zawodu krawcowej, po
czym otworzyła w Łowiczu własny zakład krawiecki, wykazując dużo
inicjatywy, przedsiębiorczości i talentu organizacyjnego.
Wkrótce zlikwidowała swoją pracownię i mając 22 lata razem
z siostrą Stanisławą wstąpiła do zgromadzenia sióstr Rodziny Maryi
w Warszawie. Jako postulantka wyróżniała się darem modlitwy, skupienia
oraz wiernością obowiązkom. Po złożeniu pierwszej profesji była
wychowawczynią dziewcząt w internatach zgromadzenia i instruktorką
krawiectwa; uczyła także w szkołach podstawowych. Ujawnił się wtedy
jej talent organizacyjny. Nie będąc pewna swego powołania, nie złożyła
profesji wieczystej. W 1893 roku opuściła zgromadzenie.
Rok później nagła śmierć ojca postawiła przed nią zadanie zapewnienia bytu matce i młodszemu
rodzeństwu. Cała rodzina zamieszkała w Warszawie. Tu Bolesława odznaczyła się szczególną
wrażliwością na ludzką biedę, rozwinęła działalność charytatywną wśród ubogich i bezdomnych,
prowadząc dom noclegowy na Pradze.
Ojciec Honorat Koźmiński - jej duchowy przewodnik polecił, aby objęła stanowisko
przełożonej świeckiego III zakonu św. Franciszka przy jednej z warszawskich parafii.

29 stycznia – bł. Bolesława Lament, dziewica
Przeżywając boleśnie rozdarcie jedności Kościoła przez podziały chrześcijan, dostrzegła w sobie
powołanie do pracy nad zjednoczeniem Kościoła przez troskę o braci odłączonych. W 1903 roku poszła
za radą ojca Honorata i wyjechała razem z dwiema ochotniczkami do Mohylewa nad Dnieprem
(Białoruś), aby zająć się tam katolickim wychowaniem młodzieży.
W 1905 roku wszystkie trzy rozpoczęły nowicjat zakonny. Przy pomocy jezuity ojca Józefa
Wiercińskiego, Bolesława Lament napisała konstytucje nowego zgromadzenia zakonnego Sióstr
Misjonarek Świętej Rodziny, którego celem było wspieranie zjednoczenia chrześcijan na Wschodzie
z Kościołem katolickim i umocnienie wiary. Służyła gorliwie tej sprawie, przyczyniając się do
wzajemnego zbliżenia katolików i prawosławnych. W 1906 roku wraz ze swymi dwoma towarzyszkami
Bolesława Lament złożyła pierwsze śluby zakonne, a w rok później siostry przeniosły się do
Petersburga, gdzie rozwinęły działalność wychowawczą wśród dzieci oraz młodzieży. W 1913 roku
wszystkie trzy złożyły wieczyste śluby. W tym samym roku założyła internat dla młodzieży żeńskiej
w Wyborgu, poszerzając działalność zgromadzenia na Finlandię.
Stawiając siostrom i sobie wzór Świętej Rodziny, Bolesława naśladowała Ją w ubóstwie,
umiłowaniu pracy, wytrwałości i delikatności. W jej duchowości uderza wierność woli Bożej, postawa
wstawiennicza i wynagradzająca.
Po wybuchu rewolucji październikowej zgromadzenie nie mogło prowadzić swojej
działalności. Za naukę religii więziono siostry, jedna z nich została wywieziona na Syberię. Mężnie
znosiły prześladowania i głód. Pozbawione domu i środków do życia, w 1921 r. wróciły do Polski.
W 1922 roku w Chełmnie na Pomorzu siostry otoczyły opieką młode repatriantki z Rosji. Po raz
pierwszy włożyły wówczas habity. W 1925 roku siostra Bolesława zorganizowała nowicjat w Piątnicy
pod Łomżą, a w rok później przeniosła dom generalny do Ratowa w diecezji płockiej. W 1935 r. zrzekła
się urzędu przełożonej generalnej zgromadzenia.

29 stycznia – bł. Bolesława Lament, dziewica
Decyzją nowej przełożonej generalnej wysłana do Białegostoku, zorganizowała tam przedszkole, kursy
kroju i szycia oraz gimnazjum. Z jej inicjatywy siostry podjęły pracę w dwóch internatach, domu
noclegowym i stołówce dla bezrobotnej inteligencji. Otaczały też opieką więźniów. Jeden z domów
zgromadzenia przeznaczyła na ośrodek opiekuńczy dla bezdomnych dzieci, utrzymując je ze skromnych
zasobów zakonnych. Zorganizowała też, formalnie jako kursy do Pierwszej Komunii św., tajną szkołę,
gdzie dzieci uczyły się przedmiotów zakazanych przez okupantów. Od 1941 r. Bolesława znosiła
cierpliwie paraliż, zamieniając swe czynne apostolstwo na apostolstwo cierpienia i modlitwy. Przez całe
życie była człowiekiem głębokiej modlitwy, umiała modlić się w każdej sytuacji, jednocząc się
z Bogiem. Dała przykład życia ofiarnego i pełnego ufności do Boga.
Zmarła 29 stycznia 1946 roku w Białymstoku w opinii świętości. Jej ciało przeniesiono do
klasztoru w Ratowie i złożono w krypcie pod kościołem św. Antoniego. Beatyfikował ją w Białymstoku
w 1991 roku Jan Paweł II. Ojciec Święty tak wtedy mówił o niej:
„W głębokim poczuciu odpowiedzialności za cały Kościół, boleśnie przeżywała Bolesława rozdarcie
jedności Kościoła. Sama doświadczyła wielorakich podziałów, a nawet nienawiści narodowych
i wyznaniowych, pogłębionych jeszcze bardziej przez ówczesne stosunki polityczne. Dlatego też głównym
celem jej życia oraz założonego przez nią zgromadzenia stała się jedność Kościoła, ta jedność, o którą
modlił się w Wielki Czwartek w Wieczerniku Chrystus: "Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim Imieniu,
które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno" (J 17, 11). Służyła matka Lament sprawie zjednoczenia
tam zwłaszcza, gdzie podział zaznaczał się ze szczególną ostrością. Nie szczędziła niczego, byleby
umacniać wiarę i rozpalać miłość do Boga, byle tylko przyczynić się do wzajemnego zbliżenia katolików
i prawosławnych: "Żebyśmy wszyscy - jak mówiła - miłowali się i stanowili jedno". Pracę na rzecz
jedności Kościoła, zwłaszcza na terenach wschodnich, uważała za szczególną łaskę Bożej Opatrzności.
Długo przed Soborem Watykańskim II stała się inspiratorką ekumenizmu w życiu codziennym przez
miłość”.

W ikonografii bł. Bolesława przedstawiana jest w habicie zgromadzenia. W dłoniach trzyma
otwartą księgę.

29 stycznia – św. Aniela Merici, dziewica
Aniela urodziła się 21 marca 1474 r. w Desenzano nad
jeziorem Garda w północnych Włoszech. Wcześnie zaczęła wieść
życie wypełnione modlitwą i pokutą. Sprzyjała temu religijna
atmosfera domu. Niedługo jednak cieszyła się szczęściem rodzinnym.
Miała zaledwie 15 lat, kiedy straciła najpierw ukochaną siostrę,
a niedługo potem matkę i ojca. Sierotę przyjął do siebie wuj z Salo.
Aniela zajmowała się jego gospodarstwem. W tym czasie wstąpiła do
III Zakonu św. Franciszka. Po śmierci wuja powróciła do rodzinnego
Desenzano, by następnie udać się do Brescii (1516). Miała już
wówczas ponad 40 lat.
Należąc do bardzo rozwiniętego wówczas ruchu Del
Divino Amore, który miał za cel odrodzenie religijne członków
i wniesienie zbawczego fermentu w otoczenie, podjęła pracę
charytatywną. Stowarzyszeni zbierali się w określonych dniach na
modlitwę i rozmowy duchowe; zaprawiali się do praktykowania cnót
ewangelicznych, a przede wszystkim do uczynków miłosierdzia
chrześcijańskiego.
Odwiedzali więc szpitale, fundowali przytułki dla sierot i opuszczonych oraz zakłady i szkoły dla
ubogiej młodzieży. Duszą tego ruchu stała się Aniela. Niebawem zdobyła sobie taki autorytet, że cała
elita miasta schodziła się do jej ubogiej izby przy kościele św. Afry. Towarzystwo w Wenecji
zaproponowało jej, aby objęła kierownictwo nad wszystkimi jego dziełami miłosierdzia. Również papież
Klemens VII zaproponował Anieli, by zechciała zaopiekować się dziełami dobroczynnymi w Wiecznym
Mieście. Dla uproszenia sobie światła Bożego Aniela udała się z pielgrzymką do Ziemi Świętej (1524).
Kiedy znalazła się na Krecie, omal że nie utraciła zupełnie wzroku. Na szczęście schorzenie minęło.
W rok potem udała się w charakterze pątniczki do Rzymu, by uzyskać jubileuszowy odpust (1525).

29 stycznia – św. Aniela Merici, dziewica
Po powrocie do Brescii musiała chwilowo opuścić miasto, gdyż najechały je wojska cesarza
Karola V. Zajęły one wówczas Italię, szerząc dokoła spustoszenie. Święta tułała się po różnych miastach,
wykorzystując konieczne podróże do mobilizacji dusz ofiarnych dla wielkiej akcji apostolatu Del Divino
Amore. Prowadziła życie pełne modlitwy i wyrzeczenia. Trzeźwa obserwacja oraz pogłębione życie
duchowe doprowadziły ją do poszukiwania nowych dróg duchowości w chrześcijaństwie. Wśród
skromnych posług, jakie wykonywała, umiała odnaleźć nową rolę kobiety w społeczeństwie
przekształconym przez Odrodzenie. Podjęła pracę wychowawczą, uważając, "iż nieład w społeczeństwie
wywodzi się z nieładu w rodzinie".
Kiedy nastał już pokój, powróciła do Brescii i tam założyła nową rodzinę zakonną sióstr
urszulanek. Na akcie fundacyjnym figuruje 28 nazwisk pierwszych duchowych córek św. Urszuli.
Dokument nosi datę 25 listopada 1535 roku. Aniela miała wtedy ponad 60 lat. Ułożyła regułę spisaną
w 12 rozdziałach, którą zatwierdził wikariusz generalny diecezji 8 sierpnia 1536 r. Po śmierci Anieli
papież Paweł V regułę zatwierdził w roku 1544. Pierwsza kapituła generalna odbyła się 8 marca 1537 r.
Aniela została na niej wybrana pierwszą przełożoną generalną. Urszulanki, nie wyróżniając się strojem,
nie będąc zamknięte w klauzurze, poświęcają się wychowaniu dziewcząt, przyszłych matek. Swoim
zakonnicom Aniela kazała "iść w lud". Stworzyła nowy model apostołowania w Kościele. Dała początek
ogromnej liczbie rodzin zakonnych "czynnych", które tak wiele dobra czynią do dziś. Zajęła się głównie
dziewczętami - również w tym jej dzieło okazało się opatrznościowe. Dotychczas bowiem zajmowano
się przede wszystkim młodzieżą męską. Nie mając elementarnego wykształcenia, Aniela posiadała
wyjątkową inteligencję i wielką mądrość. Pod jej duchowym wpływem pozostawała poważna część elity
ówczesnych Włoch. Nazywano ją powszechnie "matką". Tego tytułu używał wobec niej sam książę
Mediolanu, Sforza. Zmarła 27 stycznia 1540 r. Pochowano ją w pobliskim kościele św. Afry, gdzie do
dnia dzisiejszego jej ciało spoczywa w kryształowej trumnie na ołtarzu poświęconym jej czci.
Beatyfikacji Anieli Merici dokonał Klemens XII w 1788 roku, a jej kanonizacji w roku 1807 Pius VII.
W ikonografii Święta przedstawiana jest w habicie urszulanki z białą chustą na szyi.

29 stycznia – św. Józef Freinademetz, prezbiter
Józef urodził się 15 kwietnia 1852 r. w Dolomitach w północnych
Włoszech. Pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej. W 1862 r. rozpoczął naukę
w szkole w Bressanone. Dziesięć lat później wstąpił do miejscowego
seminarium duchownego. W trakcie studiów zainteresował się misjami.
W 1875 r. przyjął święcenia kapłańskie. Trzy lata później, w 1878 r., wyjechał
do Holandii i razem ze św. Arnoldem Janssenem rozpoczął przygotowania do
podjęcia misji.
W marcu 1879 r. wyjechali do Chin. Najpierw przez dwa lata uczyli
się w Hongkongu języka i posługiwali miejscowym chrześcijanom, by następnie
wyjechać do powierzonych im 158 chrześcijan w liczącej 12 milionów
mieszkańców prowincji południowego Szantungu.
W marcu 1882 r. Józef zamieszkał w prymitywnej, glinianej chacie w Puoli. Do pomocy
w pracy duszpasterskiej zapraszał ludzi świeckich, którzy dzięki znajomości języka mogli o wiele
skuteczniej pomagać w ewangelizacji. Z myślą o nich przygotował wyjaśnienia do katechizmu i różne
inne pomoce duszpasterskie w języku chińskim.
15 sierpnia 1885 r. złożył śluby w nowo powstałym Zgromadzeniu Słowa Bożego
(werbistów). Wkrótce został zastępcą wikariusza apostolskiego, ustanowionego dla całej prowincji.
Kościół na tym terenie liczył już wówczas blisko 700 chrześcijan i około 2000 katechumenów,
przygotowujących się do przyjęcia chrztu. W 1894 r. Józef przeniósł się do Wangchungu, gdzie został
wkrótce rektorem nowego seminarium. W 1900 r. został mianowany przełożonym prowincji werbistów
w południowym Szantungu.
W 1908 r. w prowincji wybuchła epidemia tyfusu. Ks. Józef chętnie i gorliwie spieszył na
pomoc wszystkim potrzebującym. Zaraził się od nich chorobą i zmarł 28 stycznia 1908 r. w Taikii. Paweł
VI beatyfikował go w październiku 1975 r., a Jan Paweł II ogłosił go świętym w 2003 r.

30 stycznia – bł. Bronisław Markiewicz, prezbiter
Bronisław Markiewicz urodził się 13 lipca 1842 r. w Pruchniku koło
Jarosławia. Otrzymał staranną formację religijną; nie uchroniło go to jednak przed
pewnym załamaniem wiary podczas nauki w gimnazjum przemyskim.
W 1863 r. wstąpił do seminarium duchownego. We wrześniu 1867 r. przyjął
święcenia kapłańskie. Został skierowany do pracy duszpasterskiej w Harcie
i w katedrze przemyskiej. Pragnął poświęcić się pracy z młodzieżą, dlatego podjął
dodatkowe studia z pedagogiki, filozofii i historii na Uniwersytecie Jana
Kazimierza we Lwowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1875 r. został
proboszczem parafii Gać, a dwa lata później - w Błażowej. Od 1882 r. wykładał
teologię pastoralną w seminarium duchownym w Przemyślu.
Z czasem ks. Bronisław odkrył w sobie powołanie do życia
zakonnego. W listopadzie 1885 r. wyjechał do Włoch i tam wstąpił do salezjanów.
W marcu
1887 r. złożył śluby na
ręce św. Jana Bosko. Z oddaniem i gorliwością wypełniał powierzane mu
zadania. Z powodu surowego trybu życia zachorował na gruźlicę; uważano go za bliskiego śmierci.
Udało mu się jednak odzyskać zdrowie. W marcu 1892 r., za pozwoleniem przełożonych, powrócił do
Polski i został proboszczem w Miejscu Piastowym (koło Krosna).
Oddał się tutaj pracy z młodzieżą, głównie z ubogimi i sierotami. Otworzył Instytut
Wychowawczy, przez który troszczył się o materialną i zawodową przyszłość podopiecznych. W 1897 r.
założył dwa nowe zgromadzenia zakonne pod opieką św. Michała Archanioła, oparte na duchowości św.
Jana Bosko. Zostały one zatwierdzone dopiero po śmierci założyciela - gałąź męska w 1921 r.,
a żeńska - siedem lat później.

30 stycznia – bł. Bronisław Markiewicz, prezbiter
W Miejscu Piastowym w 1892 r. ksiądz Markiewicz stworzył dom, w którym wychowały się
setki chłopców. Obecnie jest tam sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława, dom generalny
michalitów z muzeum Założyciela, dom centralny michalitek z muzeum misyjnym oraz duży zespół
szkół dla młodzieży. W 1903 r. powstała też nowa placówka w Pawlikowicach koło Krakowa.
Bronisław Markiewicz, wyczerpany pracą, zmarł 29 stycznia 1912 r. W 1958 r. rozpoczął się jego proces
beatyfikacyjny. Zakończył się on uroczystą beatyfikacją, dokonaną w Warszawie przez delegata
papieskiego, kard. Józefa Glempa, w dniu 19 czerwca 2005 r.

Obecnie michalici pracują w 15 krajach na całym świecie; podobnie michalitki, które mają
kilkanaście domów w Polsce i 8 zagranicznych. Oba zgromadzenia należą do Rodziny Salezjańskiej.
Znanym michalitą był tragicznie zmarły w 2001 r. bp Jan Chrapek.

30 stycznia – Kościół katedralny w Świdnicy
Diecezję świdnicką utworzył 24 lutego 2004 r. papież Jan
Paweł II. Należy ona do metropolii wrocławskiej. Jej patronem jest św.
Stanisław, biskup i męczennik. Terytorium diecezji liczy ok. 4000 km
kwadratowych; została ona wydzielona z części archidiecezji
wrocławskiej i z diecezji legnickiej. Tereny te zamieszkuje ok. 680 tys.
mieszkańców, z czego ok. 630 tys. katolików.
Diecezja podzielona jest na 24 dekanaty, liczące łącznie 184
parafie. Pracuje w nich ok. 320 kapłanów diecezjalnych i ok. 70 kapłanów
zakonnych. W diecezji ustanowiono cztery sanktuaria: w Wambierzycach,
na Górze Iglicznej, w Starym Wielisławiu i w Kiełczynie.
Pierwszym ordynariuszem diecezji
jest bp Ignacy Dec; w pracy na rzecz diecezji
pomaga mu także bp Adam Bałabuch.
Katedrą nowej diecezji został
kościół pw. św. Stanisława i św. Wacława
w Świdnicy. Został on wybudowany w XIV w.
z polecenia księcia Bolko II Świdnickiego, po
pożarze wcześniej znajdującego się w tym
samym miejscu kościoła drewnianego. Budowa
trwała ponad 150 lat. Trzynawową świątynię
wybudowano w stylu późnogotyckim.
Nad fasadą dominuje wysoka (103 m) wieża, najwyższa wieża na
Śląsku. W latach 1644-1776 kościół trafił pod opiekę jezuitów, którzy
dokonali jego przebudowy. Katedra świdnicka jest największym kościołem
Dolnego Śląska.

30 stycznia – św. Hiacynta, dziewica
Klarysa Marescotti urodziła się w 1585 r. niedaleko Viterbo.
Jej rodzice - Marek Antoniusz i Oktawia Orsini - należeli do
najwybitniejszych książęcych rodzin Włoch. Mając 19 lat została oddana
przez ojca - zaniepokojonego jej zbyt swobodnym życiem - do klasztoru
klarysek, Franciszkanek III Zakonu św. Bernardyna w Viterbo, w którym
już wcześniej przebywała jej starsza siostra, Ginewra. Otrzymała tam
imię Hiacynta. Przyzwyczajona wszakże do wielkopańskiego stylu życia
i do wygód, nie mogła przywyknąć do surowego życia klasztoru.
Pierwsze piętnaście lat przeżyła ku zgorszeniu i zatroskaniu sióstr bardzo
swobodnie: przyjmowała licznych gości, bawiła ich i dbała o "należne"
jej wygody. Klauzura, ubóstwo, posłuszeństwo nie były dla niej
problemem. Przełożeni w obawie przed możną rodziną nie chcieli
sytuacji zadrażniać.
Pan Bóg chciał ją jednak mieć dla siebie i znalazł sposób, by
zawrócić ją z niebezpiecznej drogi. Dopuścił na nią ciężką i bardzo
bolesną chorobę. Leżąc jak Łazarz na łożu cierpień, miała dosyć czasu
na refleksję. Poznała wtedy, jak zawodne są w nieszczęściu przyjaźnie ludzkie, jak złudne
i przemijające są rozkosze ziemskie. Zaczęła gorzko żałować zmarnowanych lat życia. Przyrzekła Panu
Bogu, że gdy tylko wyzdrowieje, będzie inna. Po ustąpieniu choroby podjęła życie modlitwy i pokuty.
Stała się gorliwą czcicielką Chrystusa ukrzyżowanego, ubogiego i pokornego. Rozwijała szeroką
działalność charytatywną. Nawiedzała więzienia, szpitale, przytułki, niosąc tam pomoc i spełniając
najniższe posługi. Korzystając z ogromnego majątku rodziny, popierała wszelkie szlachetne inicjatywy,
zmierzające do złagodzenia cierpień bliźnich. Założyła dwa stowarzyszenia (w 1636 i 1638 r.),
opiekujące się ludźmi chorymi i starymi. Jako można pani, posługująca nędzy ludzkiej, dawała wielce
budujący przykład ludziom tamtego czasu. Przypisuje się jej również wiele nawróceń.

30 stycznia – św. Hiacynta, dziewica
W nagrodę Pan Bóg obdarzył ją darem ekstaz, łaską proroctwa i czytania w sumieniach ludzkich.
W zakonie zajmowała się nowicjuszkami.

Zmarła 30 stycznia 1640 r. Kiedy wystawiono jej ciało w kościele klarysek, zbiegło się całe
Viterbo, by opłakiwać swoją dobrodziejkę i opiekunkę. Liczne cuda były potwierdzeniem powszechnego
przekonania o jej heroicznej świętości. Do grona błogosławionych wpisał ją papież Benedykt XIII
w roku 1726, a do katalogu świętych papież Pius VII w roku 1807, chociaż dekret kanonizacji wydał
wcześniej jego poprzednik, papież Pius VI, w roku 1790. Św. Hiacynta zostawiła wśród pism cenną
książeczkę: Rady duchowe, jak prowadzić dusze do miłości Jezusa i Maryi.

30 stycznia – św. Teofil, męczennik

Teofil był dowódcą garnizonu cesarskiego na jednej z wysp greckich
za czasów cesarzowej Ireny. W czasie wyprawy arabskiej został pojmany
i wzięty do niewoli. Wyspę złupiono, mieszkańców uprowadzono do niewoli
i spalono ich domostwa. Przez cztery lata wśród poniżeń i mąk Teofila więziono
na Cyprze. Kalif Harun-al-Raszyd bezskutecznie usiłował go skłonić, aby przyjął
islam. Po bezskutecznych próbach 30 stycznia 792 r. zniecierpliwiony kalif oddał
Teofila na pastwę rozjuszonego tłumu świętującego koniec ramadanu, który
rzucił się na dowódcę żołnierzy i rozszarpał go.
W ikonografii Świętego przedstawia się z okrętem, czasami
z obrazem Matki Bożej.

31 stycznia – św. Jan Bosko, prezbiter
Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 r. w Becchi (ok. 40 km od
Turynu). Był synem piemonckich wieśniaków. Gdy miał 2 lata, zmarł jego
ojciec. Jego matka musiała zająć się utrzymaniem trzech synów. Młode lata
spędził w ubóstwie. Wcześnie musiał podjąć pracę zarobkową. Kiedy miał
9 lat, Pan Bóg w tajemniczym widzeniu sennym objawił mu jego przyszłą
misję. Zaczął ją na swój sposób rozumieć i pełnić. Widząc, jak wielkim
powodzeniem cieszą się przygodni kuglarze i cyrkowcy, za pozwoleniem
swojej matki w wolnych godzinach szedł do miejsc, gdzie ci popisywali się
swoimi sztuczkami, i zaczynał ich naśladować. W ten sposób zbierał
mieszkańców swojego osiedla i zabawiał ich w niedziele i świąteczne
popołudnia, przeplatając swoje popisy modlitwą, pobożnym śpiewem
i "kazaniem", które wygłaszał. Było to zwykle kazanie, które tego dnia na
porannej Mszy świętej zasłyszał w kościele parafialnym.
Pierwszą Komunię świętą przyjął w wieku 11 lat (1826). Gdy miał lat 14, rozpoczął naukę
u pewnego kapłana-emeryta. Musiał ją jednak po roku przerwać po jego nagłej śmierci. W latach 18311835 ukończył szkołę podstawową i średnią. Nie mając funduszów na naukę, Jan musiał pracować
dodatkowo w różnych zawodach, by zdobyć konieczne podręczniki i opłacić nauczycieli. Musiał także
pomyśleć o własnym utrzymaniu, mieszkając na stancji. Dorabiał nadto dawaniem korepetycji.
Po ukończeniu szkół średnich Jan został przyjęty do wyższego seminarium duchownego
w Turynie. Tutaj pod kierunkiem św. Józefa Cafasso, wykładowcy i spowiednika, czynił znaczne postępy
w doskonałości chrześcijańskiej (1835-1841). 5 czerwca 1841 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Za
poradą św. Józefa Jan wstąpił do Konwiktu Kościelnego dla pogłębienia swojej wiedzy religijnej i życia
wewnętrznego.

31 stycznia – św. Jan Bosko, prezbiter
8 grudnia 1841 roku napotkał przypadkowo 15-letniego
młodzieńca-sierotę, zupełnie opuszczonego materialnie i moralnie. Od
tego dnia zaczął gromadzić samotną młodzież, uczyć ją prawd wiary,
szukać dla niej pracy u uczciwych ludzi. W niedzielę zaś dawał okazję do
wysłuchania Mszy świętej i do przyjmowania sakramentów świętych,
a później zajmował młodzież rozrywką. Ponieważ wielu
z nich było bezdomnych, starał się dla nich o dach nad głową. Tak
powstały szkoły elementarne, zawodowe i internaty, które rychło
rozpowszechniły się w Piemoncie. "Zaniósł wiarę, światło i pokój tam,
gdzie samotność rodziła nędzę" (z hymnu Liturgii Godzin).
Ten apostoł młodzieży uważany jest za jednego
z największych pedagogów w dziejach Kościoła. Zdawał sobie wszakże
sprawę, że sam jeden tak wielkiemu dziełu nie podoła. Aby zapewnić
stałą pieczę nad młodzieżą, założył dwie rodziny zakonne: Pobożne
Towarzystwo Św. Franciszka Salezego dla młodzieży męskiej salezjanów (1859) oraz zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych dla dziewcząt (1872).
Będąc tak aktywnym, Jan potrafił odnajdywać czas na modlitwę i głębokie życie wewnętrzne.
Obdarzony niezwykłymi charyzmatycznymi przymiotami, pozostawał człowiekiem pokornym
i skromnym. Uważał siebie za liche narzędzie Boga.
Rozwinął szeroko działalność misyjną, posyłając najlepszych swoich synów duchownych
i córki do Ameryki Południowej. Dzisiaj członkowie Rodziny Salezjańskiej pracują na polu misyjnym na
wszystkich kontynentach świata, zajmując jedno z pierwszych miejsc. W dziedzinie wychowania
chrześcijańskiego św. Jan Bosko wyróżnił się nie tylko jako jeden z największych w dziejach Kościoła
pedagogów, ale zostawił po sobie kierunek-szkołę pod nazwą "systemu uprzedzającego"
(zachowawczego), który wprowadził prawdziwy przewrót w dotychczasowym wychowaniu.

31 stycznia – św. Jan Bosko, prezbiter
Ta metoda wychowawcza nie jest oparta na stosowaniu przymusu,
lecz odwołuje się do potencjału dobra i rozumu, jakie wychowanek nosi
w swoim wnętrzu. Wychowawca, w pełni szanując wolną wolę młodego
człowieka, staje się mu bliski i towarzyszy mu na drodze autentycznego
wzrastania. System zapobiegawczy polega na uprzedzaniu czynów
podopiecznego tak, aby nie doprowadzić do zrobienia przez niego czegoś
niewłaściwego. Nie mniejsze zasługi położył św. Jan Bosko na polu ascezy
katolickiej, którą uwspółcześnił, uczynił dostępną dla najszerszych warstw
wiernych Kościoła: uświęcenie się przez sumienne wypełnianie obowiązków
stanu, doskonalenie się przez uświęconą pracę. Najświętsza Maryja Panna
i św. Józef nie poszli w swoim życiu codziennym drogą nadzwyczajnych pokut
czy też wielu godzin modlitwy. Wszystko jednak czynili dla wypełnienia woli
Bożej, dla Jezusa. W ten sposób wszystkie ich czynności były aktem czci
i miłości Bożej. Ta właśnie tak prosta i wszystkim dostępna asceza salezjańska
wyniosła na ołtarze Jana Bosko, Michała Rua, jego następcę, Dominika Savio jego wychowanka, Alojzego Orione - założyciela Małego Dzieła Boskiej
Opatrzności (orionistów) oraz Marię Dominikę Mazzarello - współzałożycielkę
Córek
Maryi
Wspomożycielki
Wiernych,
a
także
Alojzego
Versiglia,
biskupa,
i Kaliksta Caravario, misjonarzy i męczenników w Chinach (+ 25 lutego 1930 r.).
Cały wolny czas Jan poświęcał na pisanie i propagowanie dobrej prasy i książek. Początkowo
wydawał w drukarniach turyńskich. Od roku 1861 posiadał już własną drukarnię. Rozpoczął od
wydawania żywotów świątobliwych młodzieńców, by swoim chłopcom dać konkretne żywe przykłady
i wzory do naśladowania. Od roku 1877 dla wszystkich przyjaciół swoich dzieł zaczął wydawać jako
miesięcznik, do dziś istniejący, Biuletyn Salezjański. Wszystkie jego pisma wydane drukiem to 37
tomów. Ponadto pozostawił po sobie olbrzymią korespondencję.

31 stycznia – św. Jan Bosko, prezbiter
W czasie kanonicznego procesu naoczni świadkowie w detalach opisywali wypadki
uzdrowienia ślepych, głuchych, chromych, sparaliżowanych, nieuleczalnie chorych. Wiemy
o wskrzeszeniu co najmniej jednego umarłego. Jan Bosko posiadał nader rzadki nawet wśród świętych
dar bilokacji, rozmnażania orzechów czy kasztanów jadalnych. Zanotowano także przypadek
rozmnożenia przez Jana Bosko konsekrowanych komunikantów. Najwięcej wszakże rozgłosu przyniosły
mu dar czytania w sumieniach ludzkich, którym posługiwał się niemal na co dzień, oraz dar
przepowiadania przyszłości jednostek, swojego zgromadzenia, dziejów Italii i Kościoła.
Jan Bosko zmarł 31 stycznia 1888 r. Pius XI beatyfikował ks. Bosko 2 czerwca 1929 r.,
a kanonizował 1 kwietnia 1934 r., w Wielkanoc. Jest patronem młodzieży, młodych robotników
i rzemieślników.
W chwili śmierci Założyciela zgromadzenie salezjanów miało 58 domów i liczyło 1049
członków. Obecnie ponad 16 000 salezjanów prowadzi 1830 placówek w 128 krajach świata. Rodzina
Salezjańska, do której należą zakonnicy i świeccy żyjący duchowością ks. Bosko, liczy ponad
400 000 członków.
Duchowi synowie św. Jana Bosko, zwani najczęściej salezjanami, przybyli do Polski w 1898
roku. Córki Maryi Wspomożycielki przybyły do Polski w roku 1922. Ze zgromadzenia salezjańskiego
wyszli m.in. prymas Polski, kardynał August Hlond (1881-1948) i metropolita poznański Antoni
Baraniak (1904-1977). Salezjaninem był bł. Bronisław Markiewicz (+ 1912), który założył na ziemiach
polskich zgromadzenie św. Michała Archanioła (michalitów). Z grona polskich salezjanów wywodzi się
także bł. August Czartoryski, beatyfikowany przez Jana Pawła II 25 kwietnia 2004 r.
W ikonografii św. Jan Bosco przedstawiany jest jako kapłan w sutannie zakonnej.
Najczęściej ukazywany jest w otoczeniu młodzieży, której poświęcił swoje życie.

