W tym miesiącu czcimy…
wrzesień

1 września – bł. Bronisława, dziewica
Bronisława urodziła się ok. 1200 r. w Kamieniu Śląskim, w zamożnej rodzinie Odrowążów. Jej
kuzynami byli św. Jacek i bł. Czesław, a jej stryj Iwo piastował godność biskupa krakowskiego. Bronisława
została wychowana w środowisku żywej wiary, szlachetności i pobożności. W jej otoczeniu
z wiary w Boga czerpano siłę do służby bliźniemu.
W wieku 16-17 lat Bronisława wstąpiła do klasztoru norbertanek w Krakowie. Zakon ten był
w owym czasie bardzo prężny i choć działał od niedawna, odgrywał już znaczącą rolę w służbie
ówczesnemu społeczeństwu. W młodym wieku Bronisława została przełożoną klasztoru. W czasie zarazy
w 1224 r. z wielkim zaangażowaniem służyła chorym, rozdawała leki i ubrania, karmiła głodnych. W tamtym
czasie w krakowskim klasztorze przebywało kilkaset sióstr, Bronisława musiała zatem posiadać niezwykły
talent organizacyjny. Życie Bronisławy przypadło na okres niezwykle bogaty w różne wydarzenia historyczne.
Toczyły się wóczas walki o Kraków między Konradem Mazowieckim a Henrykiem Brodatym; klasztor
norbertanek był świadkiem tych bratobójczych walk. Wielokrotnie był zajmowany przez zwalczające się armie, a siostry musiały
wówczas chronić się w pobliskich lasach. Najtragiczniejsze wydarzenie w dziejach klasztoru i Bronisławy to najazd tatarski w 1241 r.
Mniszki ukryły się wtedy wśród zalesionych skał, które dotąd noszą nazwę Skał Panieńskich; klasztor został splądrowany i spalony.
Siostry zaś, z Bronisławą na czele, niosły pomoc ofiarom wojny. Wszystkie żywoty Bronisławy akcentują jej wielkie nabożeństwo do
Męki Pańskiej. To właśnie rozważanie cierpienia i śmierci Chrystusa wzniosło ją na najwyższe szczyty kontemplacji. Podejmowała
też rozmaite formy pokuty i umartwienia.
Bronisława umiała na różne dramatyczne wydarzenia, towarzyszące jej życiu, spojrzeć z perspektywy wiary.
W najtrudniejszych chwilach udawała się do pustelni na wzgórzu Sikornik, gdzie oddawała się modlitwie i medytacji. Tam również
miała widzenie Chrystusa, który obiecał jej: "Bronisławo, krzyż mój jest twoim, lecz i chwała moja twoją będzie". Utrzymywała stały
kontakt ze św. Jackiem i biskupem Iwonem. Od św. Jacka nauczyła się modlitwy różańcowej, którą wzbogaciła duchowość swojego
zakonu. Gdy 15 sierpnia 1257 r. zmarł św. Jacek, Bronisława doznała wizji tryumfalnego wprowadzenia go przez Matkę Bożą do
nieba. Bronisława zmarła 29 sierpnia 1259 r. na Sikorniku. Jej kult rozpoczął się bardzo wcześnie, wkrótce po jej śmierci. Wzmaga
się on zwłaszcza w czasach trudnych dla Krakowa i Ojczyzny. Grób Bronisławy odnaleziono dopiero w 1604 r. Przy poszukiwaniach
i remoncie kościoła znaleziono pęknięcie w murze w ścianie północnej w kierunku drogi na Salwator (kościółek Zbawiciela). Legenda
głosi, że tę szczelinę wskazał rój pszczół. Znaleziono w niej skrzynkę z kośćmi. Nie było wprawdzie żadnego napisu, ale domyślono
się, że szczątki należą do bł. Bronisławy, którą po śmierci uważano za świętą. Dlatego pochowano ją oddzielnie, a potem
w obawie przed Tatarami zamurowano dla zabezpieczenia relikwii. Jest to dowód pierwotnej czci, jaką darzono Bronisławę.

1 września – bł. Bronisława, dziewica
Dopiero kanonizacja św. Jacka (w 1594 r.) przypomniała postać Bronisławy, a odnalezione relikwie
przyczyniły się do odnowienia jej kultu.
Trumienkę ukryto po raz drugi w czasie najazdu Szwedów na Kraków (1655). Znalezione po
raz drugi kości Bronisławy w roku 1782 przełożono do podwójnej trumienki i przeniesiono do kościoła, gdzie
umieszczone zostały w ścianie nawy południowej obok ołtarza św. Anny. Jest rzeczą charakterystyczną, że
kult Bronisławy rozwinął się nie przy jej grobie, ale na wzgórzu Sikornik. Tam, według podania, Bronisława
pojawiała się od czasu do czasu. Tam też prepozyt zwierzyniecki Herman Suchodębski wystawił w 1703 r.
kapliczkę ku jej czci. W obrazach tam umieszczonych podano życie Bronisławy: jej widzenie w chwili zgonu
św. Jacka (1257), znalezienie jej trumienki (1604), Bronisławę modlącą się pod krzyżem i wyrzucenie czarta
z opętanej osoby za przyczyną Bronisławy. W latach 1703-1839 kapliczka na Sikorniku stała się małym
sanktuarium, do którego urządzano procesje wśród licznie zgromadzonych mieszkańców Krakowa. Chętnie brali w niej również
udział mieszkańcy okolicznych wiosek. Procesja wyruszała z kościoła klasztornego sióstr norbertanek. Kiedy w 1707 r. w Krakowie
szalała cholera, mieszkańcy Zwierzyńca przypisywali Bronisławie to, że ich dzielnicę epidemia choroby szczęśliwie ominęła. W 1759
r. rozbudowano tę kaplicę i zaczęto w niej odprawiać Msze święte. Zaczęto również prowadzić księgę łask. W 1778 roku osiadł na
Sikorniku pustelnik. W 1787 r. kaplicę Bronisławy nawiedził król polski Stanisław August Poniatowski. Po tej wizycie brat króla,
prymas Michał Jerzy, wydał dekret zezwalający na powtórne poszerzenie kaplicy. W 1786 r. ułożono hymn, litanię i modlitwy ku czci
bł. Bronisławy, a w 1789 r. ukazał się drukiem jej pierwszy żywot napisany przez o. Wawrzyńca Teleszyńskiego OP. W latach 18201823 senat Krakowa zainicjował na Sikorniku usypanie kopca ku czci Tadeusza Kościuszki. Na skutek starań, dekretem z dnia
23 sierpnia 1839 r. papież Grzegorz XVI zatwierdził pradawny kult oddawany Bronisławie. 5 maja 1840 r. papież zatwierdził miejsce
jej kultu jako Błogosławionej w Krakowie w kościele zwierzynieckim, a 31 sierpnia tego samego roku zezwolił na jej kult w całym
zakonie norbertanek i w diecezji krakowskiej.
Beatyfikację Bronisławy Kraków obchodził bardzo uroczyście przez kilka dni. Kulminacyjny punkt obchodów zaplanowano na dzień
2 grudnia 1840 r. Z kościoła dominikanów wyruszyła procesja przez całe miasto aż do kościoła norbertanek. Niesiono w niej
trumienkę z relikwiami i osobny relikwiarz z głową Bronisławy. Odtąd kult bł. Bronisławy przeniósł się z Sikornika do samego kościoła
Panien Norbertanek, zwłaszcza od kiedy Austriacy zburzyli kaplicę na Sikorniku, a nową wystawili w obrębie fortyfikacji, którymi
otoczyli kopiec Kościuszki. Papież Pius IX rozszerzył kult Bronisławy także na diecezję wrocławską, a Leon XIII - na cały zakon
norbertański. Bronisława jest patronką diecezji opolskiej oraz dobrej sławy. W ikonografii Błogosławiona przedstawiana jest
w białym habicie, czasami klęczy przed Chrystusem trzymającym krzyż lub przed Trójcą Przenajświętszą. Jej atrybutem jest lilia.

1 września – Jozue, praojciec
Jozue, syn Nuna, należał do pokolenia Efraima. Żył prawdopodobnie ok. XII wieku
przed Chrystusem. Był wodzem Izraelitów, gdy walczyli oni z Amalekitami. Wobec Mojżesza był
uczniem i następcą, podobnie jak Elizeusz dla Eliasza. Uczestniczył też w przywilejach Mojżesza:
z nim wstępował na Synaj oraz do Namiotu Spotkania. Zbliżał się do ideału wymarzonego władcy.
Wedle tradycji kapłańskiej posiadał ducha proroczego. Występował potem w towarzystwie
arcykapłana Eleazara. Z nim przystąpił do podziału ziemi Kanaan. Potem założył (lub uświetnił)
sanktuarium w Szilo (Sychem). Inna tradycja wiąże go ponadto z Kalebem.
Wszystkie owe ujęcia zmierzają razem do ukazania postaci wodza i organizatora,
który działa wedle wskazań proroczych i opiera się o trwałe instytucje sakralne. Trudno natomiast
wskazać na chronologię ważkich wydarzeń, w których uczestniczył lub którym przewodził.
Sam Jozue zmarł, gdy miał 110 lat, jak patriarcha Józef. Pochowano go w ziemi, która do niego
należała, w Timnat-Serach, w górach Efraima. W dzisiejszym Khirbet-Tibne dotąd pokazuje się
rzeźbione grobowce, pośród których miałby znajdować się także grób Jozuego. Pod piórem Ojców
Kościoła Jozue stał się figurą Chrystusa. Grecy wspominali go w dniach 1 oraz 19 września.
Pierwszą z tych dat do martyrologiów łacińskich wprowadził Florus.
Jozue jest jednym z głównych bohaterów starotestamentowej Księgi Jozuego. Jej treść zachęca do
wytrwałości w wyznawaniu wiary i niemieszania się z ludnością pogańską.
Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego (nr 61), "patriarchowie i prorocy oraz inne postacie Starego Testamentu byli i zawsze
będą czczeni jako święci we wszystkich tradycjach liturgicznych Kościoła". Najbardziej znanymi postaciami Starego Testamentu,
uznawanymi za osoby święte, są - oprócz Jozuego - także Abraham, Mojżesz, Dawid, Eliasz i Elizeusz, ponadto często również
Adam i Ewa.

1 września –
Najświętsza Maryja Panna, Królowa Pokoju
W Stoczku Klasztornym (znanym też pod nazwą Stoczek Warmiński)
w archidiecezji warmińskiej w 1640 r. zbudowano kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny. Obecnie znajduje się tu także dom zakonny marianów, założony w 1958 r. w starym
klasztorze pobernardyńskim.
W klasztorze tym przez rok (w latach 1952-1953) więziony był przez władze
komunistyczne Prymas Tysiąclecia, Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński. Tutaj właśnie
przygotował akt zawierzenia całej Ojczyzny Matce Bożej. W jednym z pomieszczeń klasztoru
znajduje się dziś izba pamięci, utrwalająca obecność ks. Prymasa w tym miejscu.
W roku 1987 kościół w Stoczku decyzją papieża podniesiony został do rangi bazyliki
mniejszej. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Królowej
Pokoju. Jest on kopią obrazu Salus Populi Romani z rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej.
Został namalowany na płótnie przez nieznanego artystę. Oblicze Matki Bożej jest pełne godności
i dobroci. Dzieciątko w swojej lewej ręce trzyma księgę, zaś prawą wznosi do błogosławieństwa.
W tle obrazu widzimy chmury, z których u stóp Maryi wynurza się księżyc. Obraz
najprawdopodobniej został przywieziony z Rzymu około 1640 roku. W 1670 r. przyozdobiono go
dwiema koronami, a w 1687 r. udekorowano srebrną sukienką ze złotymi kwiatami. W 1700 roku
dodano berło. Św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski dnia 19 czerwca 1983 r. na wałach
Jasnej Góry dokonał rekoronacji obrazu. W homilii Ojciec Święty powiedział o nim: "Tym aktem
wyrażam dziękczynienie Matce Pokoju za trzysta z górą lat opieki nad Świętą Warmią, która na
przestrzeni dziejów i zmiennych losów historii dochowała wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi". Wspomniał też o Stoczku jako
miejscu uwięzienia ks. Kardynała Wyszyńskiego oraz o jego akcie oddania się Matce Bożej. Zakończył słowami: "Wszystkich Was
zawierzam Matce Pokoju".
Koronacja ta otworzyła nowy etap w rozwoju kultu Królowej Pokoju. Wiele parafii archidiecezji warmińskiej przeżyło
nawiedzenie kopii stoczkowskiego obrazu. Liczne kopie trafiły do kościołów w całej Polsce - i nie tylko. W ciągu pierwszych 20 lat po
rekoronacji do różnych miejsc w kraju i poza jego granicami powędrowało około 80 kopii obrazu. Z roku na rok rośnie też liczba
pielgrzymów nawiedzających klasztor w Stoczku.
Wspomnienie Maryi jako Królowej Pokoju jest obchodzone liturgicznie co roku 1 września - w rocznicę wybuchu
II wojny światowej.

1 września – św. Teresa Małgorzata Redi
od Najświętszego Serca Jezusa, dziewica
Anna Maria Redi urodziła się 15 lipca 1747 roku we włoskim Arezzo. Pochodziła
z rodu szlachetnego i bardzo pobożnego. Bóg obdarzył ją szczególnym, mistycznym rozumieniem
słów św. Jana Apostoła: "Bóg jest miłością"; ona sama była przepełniona miłością. Jej oczy były
zawsze roześmiane. Sprawiała, że w jej otoczeniu wszyscy dobrze się czuli. Każdym, kto ją
odwiedził, zajmowała się jak najznamienitszym gościem - pilnowała, by było mu wygodnie,
podawała coś do jedzenia i picia, a także z zainteresowaniem pytała o życie osobiste, a potem
uważnie wysłuchiwała tego, co mówił. I każdego obdarzała na pożegnanie radosnym poczuciem
zrozumienia i przyjęcia.
W 1764 r., mając siedemnaście lat, wstąpiła do karmelitanek bosych we florenckim klasztorze
św. Teresy i otrzymała imię Teresy Małgorzaty od Najświętszego Serca Jezusa. I tu obdarzała inne
zakonnice, zwłaszcza chore, dobrocią, która przynosiła im ogromną radość. Jej czułe słowa
i opieka nie ominęły nikogo. Szczególną sympatią darzyły ją starsze siostry, gdyż Teresa
Małgorzata od początku była uduchowioną, pełną pokory i cierpliwą zakonnicą. Pod jej wpływem
rozpalały w sobie własną gorliwość i pobożność. Dobroć okazywana przez Teresę Małgorzatę
współsiostrom zaowocowała licznymi cudami.
Teresa Małgorzata była szczególnie bliska siostrze Teresie Adelajdzie, starszej i zupełnie głuchej
kobiecie, która ze względu na swój stan zdrowia przebywała w szpitalu. Teresa Małgorzata chętnie
ją tam odwiedzała. Te niezwykłe wizyty zdumiewały świadków, bo mimo upośledzenia Teresy
Adelajdy, która normalnie nie słyszała ani jednego słowa wypowiedzianego przez innych, obie siostry bez trudu ze sobą rozmawiały.
Kolejny cud wydarzył się, gdy Teresa Adelajda, leżąc już na łożu śmierci, wyszeptała imię Teresy Małgorzaty, a ta wkrótce, jak na
zawołanie, przybyła z drugiego końca klasztoru, gdzie głos umierającej w żaden sposób nie mógł dotrzeć. Następne cudowne
wydarzenia było związane z drobnym złamaniem zasad przez Teresę Małgorzatę. Reguła karmelitanek zakazywała siostrom
pocałunków; Teresa Małgorzata wiedziała o tym doskonale, ale tego dnia nie myślała o surowych zasadach. Siostrę Marię Wiktorię,
jedną z nowicjuszek w klasztorze św. Teresy, dręczył, mimo braku przyczyn, chroniczny ból zęba. Dolegliwość była tak poważna, że
nawet przyjęcie adeptki do zakonu na stałe stało się problematyczne. Pewnego dnia podczas posiłku, gdy Maria Wiktoria nadal
cierpiała z bólu, Teresa Małgorzata, pełna współczucia, nachyliła się i pocałowała ją w policzek. Maria Wiktoria natychmiast uwolniła
się od cierpienia, a ząb nigdy więcej nie dał o sobie znać. Nic już nie stało na przeszkodzie, by młoda kobieta została przyjęta do
klasztornej wspólnoty.

1 września – św. Teresa Małgorzata Redi
od Najświętszego Serca Jezusa, dziewica
Teresa Małgorzata zmarła 7 marca 1770 r. we Florencji, mając zaledwie 23 lata. Przez
piętnaście dni jej ciało nie zdradziło żadnych oznak rozkładu. Tysiące wiernych z Florencji
i okolicznych miast napływało do klasztoru św. Teresy. Pewnego dnia cieśla zakonny wziął jeden
z fiołków przystrajających katafalk Teresy Małgorzaty i dotknął nim twarzy kobiety zeszpeconej
chorobą skórną; twarz natychmiast została uleczona. Tym samym sposobem pewien robotnik
uleczył swojego syna z zapalenia stawów. Cuda św. Teresy Małgorzaty zaowocowały duchową
odnową we Florencji i okolicach. Jej ciało przetrwało do dziś w nienaruszonym stanie.
Kanonizował ją papież Pius XI w 1934 roku.
Na koniec warto przytoczyć słowa modlitwy św. Teresy Małgorzaty: "Pragnę Cię
kochać, o mój Boże, miłością, która jest cierpliwa, miłością, która poświęca się Tobie bez reszty,
miłością, która działa, i co najważniejsze, miłością, która nie ustaje. Tak jak kochający jakąś
istotę myśli o niej często, tak i kochający Boga niech zawsze ma Go w swych myślach.
Zwierciadłem, w którym musimy się przeglądać, by zdobyć Bożą miłość, jest Jezus Chrystus.
Jeśli czyny naszych bliźnich nie są jednoznaczne, powinniśmy rozważać ich postępki tylko
z najlepszej strony. Kiedy czyn jest godzien potępienia, powinniśmy zrobić wszystko, by dojrzeć
słuszne intencje kryjące się za nim. Róbmy wszystko dla miłości, pamiętając, że miłość pragnie
jedynie miłości; a wtedy nic nam nie wyda się trudne".

2 września – św. Beatrycze z Silvy, dziewica
Beatrycze Menezes urodziła się w miejscowości Ceuta w Portugalii w 1424 r.
Należała do rodziny arystokratycznej; jej bratem był bł. Amadeusz z Portugalii, franciszkanin.
Wychowała się na dworze księżnej Izabelli Portugalskiej. Kiedy księżna wyszła za mąż za Jana II
Kastylijskiego, zostając królową Kastylii i Leon, Beatrycze razem z nią udała się do Hiszpanii.
Z racji swej urody Beatrycze wzbudzała zazdrość, także u królowej Izabelli. W wyniku intryg
dworskich Beatrycze musiała ucieć z dworu Jana II Kastylijskiego i schronić się w klasztorze
dominikańskim w Toledo. Spędziła w tym mieście 30 lat, mieszkając w klasztorze cysterek. Pod
wpływem objawienia Matki Bożej, która poprosiła o założenie nowego zgromadzenia ku Jej czci,
Beatrycze z kilkoma towarzyszkami - za zgodą Stolicy Apostolskiej - objęła na własność klasztor
w Toledo, przyjmując go od królowej Izabelli I Kastylijskiej. W ten sposób w 1484 r. w Toledo
powstał nowy zakon Sióstr Franciszkanek od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
zwanych także koncepcjonistkami.
W 1489 r., za pozwoleniem papieża Innocentego VIII, siostry przyjęły regułę
cysterską. Zobowiązały się do codziennego odmawiania oficjum o Niepokalanym Poczęciu
i oddały się pod władzę duchowieństwa archidiecezji. W 1501 r. papież Aleksander VI przyłączył
je do wspólnoty benedyktyńskiej z San Pedro de las Duenas pod regułą św. Klary. Jednakże
w 1511 r. Juliusz II dał im osobną regułę. W 1616 r. powstały także odrębne konstytucje zakonne.
Drugi klasztor nowego zakonu ufundowano w 1507 r. w Torrigo; stamtąd siostry trafiły do siedmiu
kolejnych, nowych fundacji, rozszerzając zakon na Portugalię, Hiszpanię, Włochy i Francję. Reguła zgromadzenia nakazywała
noszenie pod białym habitem niebieskiego szkaplerza, który wkrótce stał się popularny w całej Hiszpanii.
Beatrycze zmarła 9 sierpnia 1490 r. w Toledo, w sześć lat po założeniu zakonu koncepcjonistek. Jest pochowana
w klasztorze w Toledo. Beatyfikował ją w 1926 r. papież Pius XI, a kanonizował papież Paweł VI w 1976 r. Jest patronką więźniów.

2 września – św. Wilhelm, biskup
Wilhelm pochodził prawdopodobnie z Anglii. Był nadwornym kapelanem króla
Kanuta Wielkiego (1016-1035). Kiedy Kanut opanował Anglię, Wilhelm wraz z nim udał się do
Danii, by tam kontynuować dzieło chrystianizacji kraju. Zastał tam ogromne zacofanie i mocno
ugruntowane pogaństwo. Postanowił więc tam osiąść, podejmując wysiłek misyjny. Dzięki
rekomendacji Kanuta został biskupem w Roskilde. Pewnych informacji o Wilhelmie mamy
niewiele, bo jego życiorysu nikt nie napisał, a jedyne źródło do poznania jego działalności,
Gesta Danorum Saksa Gramatyka, w partiach, które go dotyczą, nie wydaje się w pełni
wiarogodne.
Wilhelm znalazł się w trudnej sytuacji. Po śmierci króla Kanuta władzę objął
Swen (nazywany też Widłobrodym), znany z wielu wystąpień przeciwko chrześcijanom.
Doprowadził on m.in. do zamordowania wielu ludzi, nie zapewniając im należnego procesu.
Wyrok wykonano w jednym z kościołów. Wilhelm, narażając się wtedy królowi, oświadczył, że
kto przelewa krew w miejscu świętym, nie może przystępować do sakramentów, dopóki nie
odbędzie publicznej pokuty.
Król, otoczony przez uzbrojonych strażników, przyszedł do katedry biskupa
Wilhelma. Nieuzbrojony biskup zagrodził mu wejście do kościoła. Gdy strażnicy króla
wyciągnęli miecze, Wilhelm nadstawił głowę, gotowy poświęcić swe życie w obronie wiary.
Ujrzawszy to, król poprosił o przebaczenie. Od tej pory Wilhelm został jego doradcą.
Swen umarł jako pierwszy. Jego ciało pierwotnie złożono w Ringsted, następnie jednak przeniesiono do katedry w Roskilde. Wilhelm
wyszedł naprzeciw pochodowi żałobnemu i ujrzawszy trumnę z ciałem króla, sam osunął się na ziemię i zmarł. Działo się to około
roku 1075; dokładnej daty dziennej nie znamy. Duńskie martyrologium zachowało wzmiankę o Wilhelmie pod datą 2 września. Ciała
Wilhelma i Swena pochowano w katedrze w Roskilde.

2 września –

błogosławieni męczennicy Jan Franciszek
Burte, Apolinary Morel, Seweryn Girault oraz Towarzysze
Wielka Rewolucja Francuska (1789-1799) miała wśród swoich celów
m.in. zniesienie katolicyzmu we Francji. Radykałowie przeforsowali uchwałę
stanowiącą o tym, że wszystkie dobra kościelne mają przejść na własność skarbu
państwa, a duchowni, jak wszyscy urzędnicy, będą otrzymywali pensję. Zaczęły się
sypać jedne po drugich uchwały i dekrety wrogie Kościołowi. 13 lutego 1790 r.
uchwalono kasatę większości zakonów, ocalały jedynie te oddane pracy
charytatywnej lub oświatowej. Zabroniono składania ślubów zakonnych na terenie
Francji.
12 lipca 1790 r. uchwalono Konstytucję cywilną duchowieństwa, która redukowała
liczbę diecezji i stolic biskupich według liczby i granic departamentów. Ograniczono
władzę biskupów, zniesiono kapituły. Odtąd biskupów i proboszczów mieli wybierać
sami parafianie i diecezjanie. Równocześnie wszyscy członkowie stanu
duchownego otrzymali prawo opuszczenia go i przejścia do stanu świeckiego.
Odtąd to państwo, a nie papież miało być zwierzchnikiem Kościoła we Francji,
chociaż ustanowiona została funkcja pośrednika między państwem a papieżem.
Duchowieństwo zobowiązano do składania przysięgi na wierność nowej konstytucji,
która była wręcz wroga Kościołowi. Już kilka dni później jej treść potępił ostro papież Pius VI. Mimo tego protestu król Ludwik XVI
23 lipca wyraził aprobatę wobec przegłosowanego projektu ustawy, a 26 grudnia zgodził się formalnie również na dekret
wprowadzający ustalenia konstytucji w praktyce.
4 stycznia 1791 r. rozpoczęły się ceremonie składania przysięgi na konstytucję przez wszystkich księży. Jako pierwsi
przysięgali deputowani duchowieństwa do Konstytuanty; z tego grona 80 biskupów odmówiło tego aktu. Konstytucja była
przyjmowana z podobnymi oporami we wszystkich diecezjach: uroczyste przysięgi były zależnie od regionu przeprowadzane przez
cały styczeń i luty, jednak zdecydowana większość biskupów i około połowa proboszczów nie zaakceptowała ustawy. Istniały nawet
regiony, w których większość duchownych odmówiła złożenia przysięgi, jak Bretania, Alzacja i Prowansja. W ten sposób kler
francuski podzielił się na księży konstytucyjnych i niekonstytucyjnych. Dylemat, przed którym stanęli księża, powiększało jeszcze
nieprzejednanie papieża, który ponowił swój sprzeciw wobec ustawy w breve Quod aliquantum z 10 marca 1791 r. oraz Caritas
z 13 kwietnia 1791 r. W dokumentach tych uznawał on postanowienia konstytucji cywilnej za świętokradztwo i herezję, a wszystkich
duchownych wzywał do nieskładania przysięgi lub jej odwołania.

2 września –

błogosławieni męczennicy Jan Franciszek
Burte, Apolinary Morel, Seweryn Girault oraz Towarzysze
Zaczęło się krwawe prześladowanie. Tych, którzy odmówili złożenia przysięgi,
traktowano jako wrogów rewolucji, skazywano ich na banicję, więzienie, a często na śmierć.
21 września 1792 r. wprowadzono rozwody. Duchowieństwu zakazano nosić strój kościelny poza
kościołem. Zniesiono bractwa i stowarzyszenia religijne. Wprowadzono śluby cywilne, zniesiono
celibat, a dekretem z 7 listopada 1793 r. w miejsce chrześcijaństwa wprowadzono "religię rozumu
i natury". Zaczęto likwidować kościoły. Niedziele zastąpiono dekadami, a święta katolickie
uroczystościami rewolucyjnymi.
W okresie Rewolucji śmierć poniosło kilkanaście tysięcy katolików: duchownych,
zakonników i świeckich. Największą grupę stanowią męczennicy z Paryża, gdzie między
2 a 6 września 1792 r. (w czasie tzw. masakr wrześniowych) zamordowano około 1400 osób,
w tym ok. 300 duchownych i zakonników. Byli oni więzieni i zginęli w benedyktyńskim opactwie
Saint-Germain-des-Pres, w seminarium św. Firmina, więzieniu La Force i kościele Saint Nicolas
du Chardonnet. Ponad 100 osób, w większości prezbiterów, zginęło także w klasztorze
karmelitów przy Rue de Vaugir. Wśrod nich byli franciszkanie: Jan Franciszek Burté, Apolinary
Morel i Seweryn Girault. Zostali oni beatyfikowani w dniu 17 października 1926 r. przez papieża
Piusa XI w gronie 191 osób, których męczeństwo udało się udokumentować.
Jan Franciszek Burté urodził się w 1740 r. Wstąpił do franciszkanów w Nancy
w wieku 16 lat. Po przyjęciu święceń kapłańskich wykładał teologię młodszym braciom. Został
gwardianem klasztoru w Paryżu. Tam został aresztowany i uwięziony w klasztorze karmelitów.
Apolinary Morel urodził się w 1739 r. w Szwajcarii. Wstąpił do kapucynów i zyskał z czasem sławę wspaniałego
kaznodziei, spowiednika i wychowawcy kleryków. Aby mógł podjąć działalność misyjną na Wschodzie, wysłano go do Paryża na
studia języków wschodnich. Tam zastała go rewolucja. Gdy odmówił wyrzeczenia się wiary, aresztowano go i zamknięto w klasztorze
karmelitów.
Seweryn Girault urodził się w 1728 r. w Rouen. W 1750 r. wstąpił do III Zakonu Franciszkańskiego. Cztery lata później
przyjął święcenia kapłańskie. Kiedy wybuchła rewolucja, był spowiednikiem franciszkanek w Paryżu. Gdy zapytano go, czy chce
pozostać w klasztorze i ryzykować życie, czy też woli uciec z klasztoru i rozpocząć życie świeckie, bez wahania wybrał pozostanie
wiernym regule i siostrom, którym służył. Wkrótce aresztowano go. Jako pierwszy poniósł śmierć: kiedy odmawiał brewiarz, odcięto
mu głowę.

2 września –

błogosławieni męczennicy Jan Franciszek
Burte, Apolinary Morel, Seweryn Girault oraz Towarzysze
Troje wyżej wspomnianych męczenników oraz 182 innych, włączając w to kilku biskupów oraz wielu kapłanów
zakonnych i diecezjalnych, zostało zamęczonych w klasztorze karmelitów w Paryżu 2 września 1792 r. Więźniowie otrzymali tego
dnia tajną wiadomość, że zbliża się dzień ich śmierci. Wszyscy zakonnicy i kapłani tam spędzeni odbyli spowiedź i cały czas
poświęcili na modlitwę. O godzinie 16 wyprowadzono ich - niby na spacer - na podwórze więzienne. Tam czekał na nich tłum, który
rzucił się na więźniów. Rozpoczęła się rzeź. Pozostałych wpędzono do kościoła, gdzie zaimprowizowano trybunał sądowy. Każdego
pytano: "Obywatelu, czy złożyłeś przysięgę?" Gdy padała odpowiedź: "Nie!", wyprowadzano ofiary przed kościół i tam je mordowano
siekaniem szablami i strzałami.

3 września – św. Grzegorz Wielki, papież
i doktor Kościoła
Grzegorz urodził się w 540 r. w Rzymie w rodzinie patrycjuszy. Jego rodzice,
św. Gordian i św. Sylwia, doznają chwały ołtarzy. Na jego wychowanie miały dość duży wpływ
również jego ciotki: św. Farsylia i św. Emiliana, które mieszkały w pałacu Gordiana. Swoją
młodość Grzegorz spędził w domu rodzinnym na Clivus Scauri, położonym w pobliżu dawnego
pałacu cesarza Septymiusza Sewera, Cyrku Wielkiego oraz istniejących już wówczas bazylik świętych Jana i Pawła, św. Klemensa, Czterech Koronowanych i Lateranu.
Piastował różne urzędy cywilne, aż doszedł do stanowiska prefekta (namiestnika) Rzymu,
znajdującego się wtedy pod władzą cesarstwa wschodniego (od roku 552). Po czterech latach
mądrych i szczęśliwych rządów (571-575) niespodziewanie opuścił tak eksponowane stanowisko
i wstąpił do benedyktynów. Własny, rodzinny dom zamienił na klasztor dla dwunastu towarzyszy.
Ten czyn zaskoczył wszystkich - pan Rzymu został ubogim mnichem. Dysponując ogromnym
majątkiem, Grzegorz założył jeszcze 6 innych klasztorów w swoich dobrach na Sycylii. W cieniu
słynnego później opactwa św. Andrzeja na wzgórzu Celio trwał na modlitwie i poście.
W roku 577 papież Benedykt I mianował Grzegorza diakonem Kościoła rzymskiego, a w roku 579
papież Pelagiusz II uczynił go swoim apokryzariuszem, czyli przedstawicielem na dworze
cesarza wschodniorzymskiego. Grzegorz udał się więc w stroju mnicha wraz z kilkoma
towarzyszami do Konstantynopola. Spędził tam 7 lat (579-586). Wykazał się dużymi
umiejętnościami dyplomatycznymi. Korzystając z okazji, nauczył się języka greckiego. Ceniąc
wielką mądrość i roztropność Grzegorza, papież Pelagiusz II wezwał go z powrotem do Rzymu, by pomagał mu bezpośrednio
w zarządzaniu Kościołem i służył radą. Miał jednocześnie pełnić obowiązki osobistego sekretarza papieża. Od roku 585 był także
opatem klasztoru. 7 lutego 590 r. zmarł Pelagiusz II. Na jego miejsce lud, senat i kler rzymski jednogłośnie, przez aklamację, wybrali
Grzegorza. Ten w swojej pokorze wymawiał się. Napisał nawet do cesarza i do swoich przyjaciół w Konstantynopolu, by nie
zatwierdzano jego wyboru. Stało się jednak inaczej. 3 października 590 r. odbyła się jego konsekracja na biskupa. Przedtem przyjął
święcenia kapłańskie. W tym samym roku Rzym nawiedziła zaraza, jedna z najcięższych w historii tego miasta. Grzegorz zarządził
procesję pokutną dla odwrócenia klęski. Wyznaczył 7 kościołów, w których miały gromadzić się poszczególne stany: kler - w bazylice
świętych Kosmy i Damiana; mnisi - w bazylice świętych Gerwazego i Protazego; mniszki - w kościele świętych Piotra i Marcelina;
chłopcy - w bazylice świętych Jana i Pawła; wdowy - w kościele św. Eufemii, a wszyscy inni - w kościele św. Stefana na Celio.

3 września – św. Grzegorz Wielki, papież
i doktor Kościoła
Z tych kościołów wyruszyły procesje do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie papież-elekt wygłosił
wielkie przemówienie o modlitwie i pokucie. Podczas procesji Grzegorz zobaczył nad mauzoleum
Hadriana anioła chowającego wyciągnięty, skrwawiony miecz. Wizję tę zrozumiano jako koniec
plagi. Utrwalono ją artystycznie. Do dnia dzisiejszego nad mauzoleum Hadriana, zwanym także
Zamkiem Świętego Anioła, dominuje ogromny posąg anioła ze wzniesionym mieczem.
Pontyfikat Grzegorza trwał 15 lat. Zaraz na początku swoich rządów Grzegorz nadał
sobie pokorny tytuł, który równocześnie miał być programem jego pontyfikatu: servus servorum Dei "sługa sług Bożych". Do ówczesnych patriarchów Konstantynopola, Antiochii, Jerozolimy
i Aleksandrii skierował wysłanników z zawiadomieniem o swoim wyborze w słowach pełnych pokory
i przyjaźni, czym pozyskał sobie ich miłość. Codziennie głosił słowo Boże. Usunął z kurii papieskiej
niegodnych urzędników. Podobnie uczynił z biskupami i proboszczami na parafiach. Zreformował
służbę wobec ubogich. Wielką troską otoczył rzymskie kościoły i diecezje Włoch. Dla lepszej kontroli
i orientacji wyznaczył wśród biskupów osobnego wizytatora. Był stanowczy wobec nadużyć. Poprzez
przyjaźń z królową Longobardów, Teodolindą, pozyskał ją dla Kościoła.
Kiedy Bizantyjczycy pokonali Wandalów i zajęli północną Afrykę, tamtejsi biskupi
zaczęli dążyć do zupełnej autonomii od Rzymu, co mogło grozić schizmą. Papież energicznie temu
zapobiegł. Wielką radość sprawiła mu wiadomość o nawróceniu w Hiszpanii ariańskich Wizygotów,
dzięki gorliwości i taktowi św. Leandra (589), z którym św. Grzegorz był w wielkiej
przyjaźni. Nawiązał także łączność dyplomatyczną z władcami Galii. Do Anglii wysłał benedyktyna św. Augustyna (późniejszego
biskupa Canterbury) wraz z 40 towarzyszami. Ich misja powiodła się. W samą uroczystość Zesłania Ducha Świętego w 597 r. król
Kentu, Etelbert I, przyjął chrzest. Obecnie czczony jest jako święty. Najgorzej układały się stosunki Rzymu z Konstantynopolem.
Chociaż papież utrzymywał z cesarstwem jak najlepsze stosunki, patriarchowie uważali się za równorzędnych papieżom, a nawet za
wyższych od nich właśnie dlatego, że byli biskupami w stolicy cesarzy. W tym właśnie czasie patriarcha Konstantynopola nadał sobie
nawet tytuł patriarchy "ekumenicznego", czyli powszechnego. Przeciwko temu Grzegorz zaprotestował i nigdy tego tytułu nie uznał,
uważając, że należy się on wyłącznie biskupom rzymskim. Grzegorz rozwinął owocną działalność także na polu administracji
kościelnej. Uzdrowił finanse papieskie, zagospodarował majątki, które służyły na utrzymanie dworu papieskiego. W równym stopniu
zasłużył się na polu liturgii przez swoje reformy. Ujednolicił i upowszechnił obrządek rzymski. Dotąd bowiem każdy kraj, a nawet
wiele diecezji miały swój własny ryt, co wprowadzało wiele zamieszania.

3 września – św. Grzegorz Wielki, papież
i doktor Kościoła
Od pontyfikatu Grzegorza pochodzi zwyczaj odprawiania 30 Mszy św. za zmarłych zwanych "gregoriańskimi". Kiedy papież był jeszcze opatem benedyktynów w Rzymie, zmarł pewien
mnich, przy którym znaleziono pieniądze. W owych czasach posiadanie własnych pieniędzy przez
zakonnika było uważana za wielkie przestępstwo. Grzegorz, aby dać lekcję mnichom, nakazał
pogrzebać ciało owego zakonnika poza klasztorem, w miejscu niepoświęconym. Pełen jednak troski
o jego duszę nakazał odprawić 30 Mszy świętych dzień po dniu. Kiedy została odprawiona ostatnia
Msza święta, ów zakonnik miał się pokazać opatowi i podziękować mu, oświadczając, że te Msze
święte skróciły mu znacznie czas czyśćca. Odtąd panuje przekonanie, że po odprawieniu 30 Mszy
świętych Pan Bóg w swoim miłosierdziu wybawia duszę, za którą są one ofiarowane, i wprowadza ją
do nieba.
Przy bardzo licznych i absorbujących zajęciach publicznych Grzegorz także bardzo
wiele pisał. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką. Do najcenniejszych jego dzieł należą:
Dialogi, Reguła pasterzowania, Sakramentarz, Homilie oraz Listy. Tych ostatnich zachowało się do
naszych czasów aż 852. Jest to największy zbiór epistolarny starożytności chrześcijańskiej.
Z imieniem św. Grzegorza Wielkiego kojarzy się także tradycyjny śpiew liturgiczny Kościoła
łacińskiego - chorał gregoriański, który choć w pełni ukształtował się dopiero w VIII w., to jednak
przypisywany jest temu Świętemu. Grzegorz zmarł 12 marca 604 r. Obchód ku jego czci przypada obecnie
3 września, w rocznicę konsekracji biskupiej. Jego ciało złożono obok św. Leona I Wielkiego, św. Gelazjusza
i innych w pobliżu zakrystii bazyliki św. Piotra. Pół wieku później przeniesiono je do samej bazyliki wśród
ogromnej radości ludu rzymskiego. Średniowiecze przyznało Grzegorzowi przydomek Wielki. Historia
nazwała go "apostołem ludów barbarzyńskich". Należy do czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego.
Jest patronem m.in. uczniów, studentów, nauczycieli, chórów szkolnych, piosenkarzy i muzyków.
W ikonografii św. Grzegorz Wielki przedstawiany jest jako mężczyzna w starszym wieku,
w papieskim stroju liturgicznym, w tiarze, czasami podczas pisania dzieła. Nad księgą lub nad jego głową
unosi się Duch Święty w postaci gołębicy, inspirując Świętego. Jego atrybutami są: anioł, trzy krwawiące
hostie, krzyż pontyfikalny, model kościoła, otwarta księga, parasol - jako oznaka papiestwa, zwinięty zwój. Na
Wschodzie św. Grzegorz Wielki czczony jest jako Grzegorz Dialogos.

3 września – św. Marinus, pustelnik
Do najmniejszych oraz najstarszych republik w Europie należy San Marino,
istniejące od 1600 lat. Liczy zaledwie 60 km kwadratowych i ok. 30 tys. mieszkańców. To tu
właśnie w IV wieku swoją pustelnię miał założyć św. Marinus. Pochodził z wysepki Arbe,
położonej na Morzu Adriatyckim u wybrzeży Dalmacji. Wraz ze swoim rodakiem, św. Leonem,
przybył do włoskiego portu Rimini, gdzie obaj ciężko pracowali przy ładowaniu towarów. Były to
czasy panowania Dioklecjana i Maksymiana. W czasie prześladowania obaj udali się na górę
Tytana (Monte Titano), gdzie wystawili kościółek św. Piotra, a obok stworzyli dla siebie skromną
celę pustelniczą. Niebawem jednak rozeszli się i Leon na pobliskim wzgórzu Monteferetro (dzisiaj
S. Leo) założył własną pustelnię. Po edykcie mediolańskim (313) biskup Rimini wezwał Marinusa
do siebie i wyświęcił go na diakona. Wezwał także Leona i wyświęcił go na kapłana, aby ten mógł
głosić Ewangelię tamtejszym góralom.
Nie znamy bliższych szczegółów życia i śmierci Marinusa. Dopiero w roku 1586
archiprezbiter kościoła św. Piotra w S. Marino odnalazł relikwie Świętego pod głównym ołtarzem.
Napis na urnie potwierdził autentyczność relikwii. W roku 1602 część znalezionych relikwii
umieszczono w bogatym relikwiarzu. W roku 1774 powstało bractwo ku czci św. Marinusa
(Maryna). Jednak dopiero papież Pius VI zatwierdził jego kult w roku 1778. W roku 1926 papież
Pius XI podniósł kościół św. Marinusa (dawny kościół św. Piotra) do godności bazyliki. Nad
bazyliką wita przechodnia łaciński napis: "Św. Marinowi (Marynowi), Patronowi i Fundatorowi
Republiki". San Marino należy do diecezji Rimini. Za bazyliką pokazują grotę-kaplicę z wykutymi
ławami, które nazywają łóżkami św. Marinusa i św. Leona. Co roku 3 września republika święci
uroczystość swojego patrona. W roku 1975 z okazji przypuszczalnej 1600-letniej rocznicy śmierci poczta San Marino wydała ku czci
Świętego specjalne znaczki.

4 września –

błogosławieni Jan Karol M.Bernard, Jan
Franciszek Bonnel de Pradal i Klaudiusz Ponse, prezbiterzy
i męczennicy
Wielka Rewolucja Francuska (1789-1799) miała wśród swoich celów m.in.
zniesienie katolicyzmu we Francji. Uchwalona 12 lipca 1790 r. Konstytucja cywilna kleru zakładała
zniesienie konkordatu z 1516 r., podporządkowanie Kościoła państwu i przejęcie majątków
kościelnych i klasztornych. Duchowni zostali zobowiązani do ceremonialnego składania tzw.
przysięgi konstytucyjnej, co było równoznaczne z wypowiedzeniem posłuszeństwa Ojcu Świętemu
i Stolicy Apostolskiej. Ci, którzy odmówili, poddawani byli represjom.
W okresie Rewolucji śmierć poniosło kilkanaście tysięcy katolików: duchownych,
zakonników i świeckich. Największą grupę stanowią męczennicy z Paryża, gdzie między
2 a 6 września 1792 r. (w czasie tzw. masakr wrześniowych) zamordowano około 1400 osób,
w tym ok. 300 duchownych i zakonników. Więzieni oni byli i zginęli w benedyktyńskim opactwie
Saint-Germain-des-Pres, więzieniu La Force, kościele Saint Nicolas du Chardonnet. Znaczna
liczba duchownych zginęła także w klasztorze karmelitów przy Rue de Vaugir.
Wśrod nich byli kanonicy regularni:
- Jean-Charles-Marie Bernard du Cornillet, urodzony w roku 1759,
- Jean-Francois Bonnel de Pradal, urodzony w roku 1738,
- Claude Ponse, urodzony w roku 1729.
Pierwszy z nich pochodził z opactwa św. Wiktora, gdzie sprawował funkcje
bibliotekarza, dwaj pozostali wywodzili się z Kongregacji Francuskiej z opactwa św. Genowefy.
Zostali oni beatyfikowani w dniu 17 października 1926 r. przez papieża Piusa XI wśród 191 osób,
których męczeństwo udało się udokumentować.

4 września – bł. Maria Stella i Towarzyszki,
męczennice z Nowogródka
Po napadzie wojsk niemieckich na Polskę we wrześniu 1939 roku część przerażonej
ludności polskiej mieszkającej dotąd w Nowogródku opuściła swe domostwa i udała się na
Wileńszczyznę. Na miejscu pozostał jedynie proboszcz miejscowej fary. Musiał się podzielić swym
dwupokojowym mieszkaniem z funkcjonariuszem NKWD. Właśnie przy farze nowogródzkiej
przyszło pracować nazaretankom.
Zgromadzenie zostało zaproszone do pracy na tej ziemi przez biskupa Zygmunta
Łozińskiego w 1920 roku. Siostry zajęły się wychowaniem religijnym i edukacją dzieci i młodzieży.
Najpierw założyły internat, następnie szkołę powszechną. Otwarte na potrzeby ludzi w czasie
pokoju, tym bardziej gorliwie służyły innym podczas okupacji wojennej. Musiały jednak w czasie
okupacji opuścić tak szkołę, jak i własny klasztor. Zmieniły habity na świecki strój i szukały jakiegoś
zajęcia, aby zapewnić sobie skromne utrzymanie. Jedynie siostra Imelda nie zdjęła habitu. Siostry
szukały odpowiedniego dachu nad głową u dobrych ludzi. Spotykały się razem tylko w kościele
farnym na Mszy i różańcu. Rosjanie, którzy zetknęli się bliżej z siostrami, byli pod wrażeniem ich
uczciwości i rzetelności w pracy. Nie mogli wyjść z podziwu dla polskiej ludności, która bardzo
licznie gromadziła się w kościele.
6 lipca 1941 roku w Nowogródku zmienili się okupanci. Okazało się szybko, że nowy
okupant nie jest lepszy od poprzedniego. Niemcy starali się wykorzystywać antagonizmy między
Białorusinami i Polakami, by skłócać ich na wszelki możliwy sposób. Obiecywali Białorusinom
autonomię, a nawet niepodległość. Kiedy w 1943 r. sowieccy i polscy partyzanci zajęli miasteczko
Iwieniec, Niemcy przystąpili do planowego mordowania Polaków.
Co jakiś czas organizowali "pokazowe" rozstrzeliwanie Polaków, aby zastraszyć wszystkich stawiających jakikolwiek
opór. Podobna akcja miała miejsce 18 lipca 1943 roku, kiedy to aresztowano 120 osób z zamiarem rozstrzelania. Wówczas to siostry
nazaretanki wspólnie podjęły decyzję ofiarowania swego życia za uwięzionych członków rodzin. Wobec kapelana i rektora fary, ks.
Aleksandra Zienkiewicza, tę decyzję w imieniu wszystkich wypowiedziała siostra Maria Stella, pełniąca wtedy obowiązki przełożonej.
Uwięzieni zostali wywiezieni na roboty do Rzeszy, a kilku zwolniono. Wobec zagrożenia życia jedynego w okolicy kapłana siostry
ponowiły gotowość ofiary: "Ksiądz kapelan jest bardziej potrzebny ludziom niż my, toteż modlimy się teraz o to, aby Bóg raczej nas
zabrał niż Księdza, jeśli jest potrzebna dalsza ofiara". Bóg tę ofiarę przyjął.

4 września – bł. Maria Stella i Towarzyszki,
męczennice z Nowogródka
31 lipca 1943 r. wieczorem siostry otrzymały wezwanie na komisariat. Po wieczornym nabożeństwie 11 sióstr stawiło
się na wezwanie. Dwunasta siostra, Małgorzata Banaś (jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2003 r.) nie wróciła jeszcze z pracy
w szpitalu. Tego samego wieczoru Niemcy wywieźli siostry za miasto, szukając miejsca na egzekucję. Nie znaleźli odpowiedniego
miejsca, więc wrócili na komisariat i zamknęli siostry w piwnicach.
Następnego dnia, w niedzielę, 1 sierpnia 1943 roku, około godziny 5.00 rano, ponownie wywieźli siostry poza miasto.
Tam w lesie dokonał się mord na niewinnych zakonnicach. Niemcy rozstrzelali 11 sióstr nazaretanek. Były to: s. Maria Stella od
Najświętszego Sakramentu - Adela Mardosewicz, lat 55, pochodząca z okolic Pińska; s. Maria Imelda od Jezusa Hostii - Jadwiga
Żak, lat 51, z Oświęcimia; s. Maria Rajmunda od Jezusa i Maryi - Anna Kukołowicz, lat 51, z Wileńszczyzny; s. Maria Daniela od
Jezusa i Maryi Niepokalanej - Eleonora Jóźwik, lat 48, z Podlasia; s. Maria Kanuta od Pana Jezusa w Ogrójcu - Józefa Chrobot, lat
47, z ziemi wieluńskiej; s. Maria Sergia od Matki Bożej Bolesnej - Julia Rapiej, lat 43, z okolic Grodna; s. Maria Gwidona od
Miłosierdzia Bożego - Helena Cierpka, lat 43, z woj. poznańskiego; s. Maria Felicyta - Paulina Borowik, lat 37, z Podlasia; s. Maria
Heliodora - Leokadia Matuszewska, lat 37, z Pomorza; s. Maria Kanizja - Eugenia Mackiewicz, lat 39, z Suwałk; s. Maria Boromea Weronika Narmontowicz, lat 27, z okolic Grodna.
Jeden z morderców opowiadał później, że siostry przed straceniem uklękły, modliły się, żegnały się ze sobą. Matka
przełożona każdą błogosławiła. Zarówno ks. Zienkiewicz, jak i pozostali uwięzieni ocaleli.
Rok po męczeństwie sióstr ks. Zienkiewicz powrócił do Nowogródka. Dzięki jego zabiegom doczesne szczątki
nazaretanek 19 marca 1945 r. ekshumowano i przeniesiono do wspólnej mogiły przy farze. Opiekowała się nią, aż do swej śmierci
w 1966 roku, uratowana od rozstrzelania s. Małgorzata Banaś. Troszczyła się też o kościół farny. Relikwie nazaretanek znajdują się
w sarkofagu w tym właśnie kościele.
5 marca 2000 r. św. Jan Paweł II dokonał na placu św. Piotra pierwszej beatyfikacji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000,
wynosząc do chwały ołtarzy 44 męczenników, którzy oddali życie za wiarę w różnych krajach i epokach. Byli wśród nich: pierwsi
męczennicy brazylijscy, kapłani Andrzej de Soveral i Ambroży Franciszek Ferro oraz 28 świeckich towarzyszy, zamordowanych
w 1645 roku w czasie prześladowań Kościoła w Brazylii przez protestantów; tajlandzki kapłan Mikołaj Bunkerd Kitbamrung, który
w 1944 roku zmarł w więzieniu, gdzie osadzono go pod fałszywym zarzutem szpiegostwa; dwaj młodzi katechiści świeccy: Filipińczyk
Piotr Calungsod, zabity w 1672 roku podczas misji na Wyspach Mariańskich na Pacyfiku, i Wietnamczyk Andrzej z Phú Yen, który
poniósł śmierć męczeńską w 1644 roku, oraz polskie nazaretanki: Maria Stella (Adela Mardosewicz) i 10 Towarzyszek.

4 września – kościół katedralny w Łomży
Kościół katedralny p.w. św. Michała Archanioła w Łomży powstał w latach 15041525 z fundacji księżnej mazowieckiej Anny i jej synów Stanisława i Janusza III. Aktu konsekracji
dokonał biskup płocki Andrzej Krzycki po 1531 r. W latach 1691-1693 dokonano generalnego
remontu kościoła, koniecznego z powodu pożaru i zniszczeń wojennych. Zmieniono wówczas
wystrój z gotyckiego na barokowy. Ponownej konsekracji dokonano w 1783 r. W trosce
o bezpieczeństwo wiernych, w 1819 r. kościół na krótko zamknięto i poddano niezbędnym
zabiegom restauracyjnym. W 1921 r. wpisano go do rejestru zabytków. Po utworzeniu
28 października 1925 r. przez papieża Piusa XI diecezji łomżyńskiej, kościół św. Michała
Archanioła został podniesiony do godności katedry. Podczas II wojny światowej katedra,
częściowo uszkodzona, została uratowana przed wysadzeniem w powietrze przez biskupa
Stanisława Łukomskiego. Swój obecny wygląd katedra zawdzięcza regotyzacji dokonanej po
wojnie.
W kościele katedralnym w Łomży znajduje się obraz Matki Bożej Łomżyńskiej Matki Pięknej Miłości, koronowany w Łomży 4 czerwca 1991 r. przez św. Jana Pawła II. Papież
powiedział wówczas:
Zwracam się do Ciebie, Matko Boża z katedry łomżyńskiej, dzisiaj ukoronowana. Bądź
Matką Pięknej Miłości dla nas wszystkich, dla małżonków i dla młodzieży. (...) Ty nam
kształtuj serca, abyśmy wiedzieli, jaka miłość jest prawdziwa i jak ją odróżniać od miłości
pozornych. Ażebyśmy w młodości czy w małżeństwie nie ulegali fałszywym prorokom,
których nie brak, nie brak na całym świecie, więc trudno się dziwić, że są
i w Polsce. Zresztą każdy z nas nosi w sobie tego fałszywego proroka, który się
nazywa trojaką pożądliwością. Ale nie jest to potęga nieprzezwyciężona. Trzeba
tylko patrzeć od młodości, od dziecka w oczy tej Matki Pięknej Miłości, a Ona
nauczy nas właściwej odpowiedzi na pytanie czasem bardzo trudne, gdzie
trzeba także podjąć zmagania się z sobą. Ale jest to zmaganie o wielką wartość,
bo nie można w życiu przegrać miłości. Nie można w życiu przegrać prawdziwej
miłości. Nie można wymienić tego na liczmany. Więc niech się stanie tym
kryterium po prostu to, co każdy i każda z was ma ślubować w momencie
sakramentu: "Miłość, wierność, uczciwość małżeńską i że cię nie opuszczę aż
do śmierci". To jest sprawdzian. Nie dajcie się uwieść innym pozorom.

4 września – kościół katedralny w Łomży
Teren znajdujący się obecnie w obrębie diecezji łomżyńskiej w wyniku dziejowych
zawieruch wielokrotnie przechodził z jednej diecezji do drugiej. Diecezję łomżyńską do istnienia
powołał bullą Vixdum Poloniae unitas z 28 października 1925 r. papież Pius XI. Pierwszym
biskupem tej diecezji był bp Romuald Jałbrzykowski.
Patronami diecezji łomżyńskiej są św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu, biskup
i męczennik, oraz św. Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik, patron Polski. W związku z nowym
podziałem administracyjnym Kościoła w Polsce, dokonanym 25 marca 1992 roku, św. Jan Paweł II
bullą Totus Tuus Poloniae Populus zmienił obszar diecezji łomżyńskiej i włączył ją do metropolii
białostockiej. Obecnie diecezja liczy ok. 545 tysięcy wiernych i jest podzielona na 24 dekanaty. Jej
ordynariuszem jest bp Janusz Stepnowski. Pomagają mu biskup pomocniczy Tadeusz
Bronakowski oraz biskupi seniorzy: Stanisław Stefanek TChr i Tadeusz Zawistowski.
W granicach obecnej diecezji łomżyńskiej znajduje się Zuzela - miejsce urodzenia i chrztu Sługi
Bożego Prymasa Tysiąclecia, Stefana kardynała Wyszyńskiego.

4 września – Mojżesz, prorok i prawodawca
Mojżesz jest prawodawcą w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Ludowi dał
wszystko: prawo, instytucje kultowe, kapłaństwo. Wedle tradycji żydowskich, których echem stało
się przemówienie Szczepana, życie Mojżesza dzieliło się na trzy części, po czterdzieści lat
każda. Ocalony z topieli, wychowywany przez własną matkę, potem przez córkę faraona, która
go traktuje jak syna, otrzymuje wykształcenie i zostaje wysokim funkcjonariuszem wśród
rodaków. Okres ten kończy się jednak niepowodzeniem. Mojżesz ucieka daleko od faraona
(Wj 2, 15).
Przez kolejnych czterdzieści lat przebywa wśród Madianitów, z którymi wiąże się
przez małżeństwo i którzy wywarli na niego jakiś wpływ, trudny do określenia. Był teraz
pasterzem, który nie zajmował się losem rodaków. Ale nastąpiła interwencja Boga. Czeka go
misja: wyzwolenie ludu z niewoli. W tym wszystkim nie zabrakło przeciwności, ale Mojżesz
pomimo tych trudności wrócił do Egiptu i przystąpił do realizacji zadań. Zawierzając obietnicom
Bożym, został wyposażony w moce cudotwórcze, a dzięki Aaronowi potrafił przekazać Boże
wezwania.
Przez czterdzieści znowu lat przewodził Izraelowi. Stał się rzeczywiście jego
wyzwolicielem. Jako taki przeprowadził go z niewiary do zawierzenia Bogu. To pierwsze
wyzwolenie nie było czymś danym raz na zawsze. Na pustyni Mojżesz musiał bez ustanku
działać, modlić się, ganić i karać, aby podtrzymać lud w wierności dla powołania. Zanim
zakończył życie, dla kontynuacji tych zadań obrał Jozuego. Mojżesz stał się pośrednikiem
Przymierza. To przymierze było przede wszystkim darem Dekalogu, którego zachowywanie
gwarantowało wolność. Dekalog przekazał ludowi Mojżesz. On też upamiętnił to przekazanie
uroczystymi ceremoniami ofiarnymi, pośród których obecni wyrazili swą zgodę. Stał się następnie
prawodawcą, który wymagania Boże wprowadzał w przepisy szczegółowe i obyczaj. Był także
żarliwym orędownikiem, bo nieustannie wstawiał się za ludem, a w tym wstawiennictwie
okazywał niezwykłą wytrwałość i ofiarność. Z Bogiem rozmawiał twarzą w twarz. Pragnął poznać Jego chwałę i gdy po zakończeniu
rozmowy na Synaju zstępował do ludu, jego twarz promieniowała niezwykłym blaskiem. Miriam i Aaron zazdrościli mu tej poufałości,
natomiast on sam okazywał najwyższą pokorę. Zmarł, mając 120 lat.

4 września – Mojżesz, prorok i prawodawca
O tym, jak Mojżesza dostrzegali pierwsi chrześcijanie, dowiadujemy się ze
wspomnianej już mowy Szczepana (Dz 7, 20-44). Natomiast św. Paweł ukazał projekcję
rzeczywistości chrześcijańskiej na czasy Mojżesza (1 Kor 10, 2). Według listu do
Hebrajczyków, Mojżesz jakby antycypuje w zniewagach, wyrządzonych Chrystusowi,
którego chwała przewyższa jego własną (Hbr 3, 1-6). W midraszach i w literaturze
rabinistycznej dzieje Mojżesza rozwijano w innych rozmaitych kierunkach. Wśród apokryfów
Starego Testamentu znajdujemy Testament (Wniebowzięcie) Mojżesza, zaś w Targumie
Pseudo-Jonatana i w midraszach spotykamy bardzo długie rozwinięcia Mojżeszowych wizji.
Dużą rolę, także w środowiskach chrześcijańskich, odegrała Vita Mosis Filona z Aleksandrii.
Ojcowie Kościoła wychwalali prawodawcę, przeciwstawiając go filozofom (Justyn, Klemens
Aleksandryjski, Orygenes). Zapowiadał Chrystusa i wydarzenia ewangeliczne. Niektórzy
w ukazywaniu Mojżesza jako figury Chrystusa posługiwali się subtelnymi zastrzeżeniami.
Dla innych był modelem świętości, a Grzegorz z Nyssy widział w nim wzór życia
mistycznego.
W średniowieczu Mojżeszem zajmowało się wielu, zwłaszcza Rupert z Deutz
i Bernard z Clairvaux. Poczynając od V w., Mojżesza czczono na górze Nebo, gdzie
lokalizowano jego grób i gdzie zbudowano bazylikę. W patriarchacie łacińskim Jerozolimy
istniał formularz mszalny na dzień jego wspomnienia. W IX w. Florus wprowadził go pod
dniem 4 września do martyrologiów łacińskich. W synaksariach wschodnich widnieje pod
tym samym dniem, a ponadto razem z Eliaszem, Aaronem i Elizeuszem pod dniem 20 lipca.

4 września – Mojżesz, prorok i prawodawca
Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego (nr 61), "patriarchowie i prorocy
oraz inne postacie Starego Testamentu byli i zawsze będą czczeni jako święci we wszystkich
tradycjach liturgicznych Kościoła". Najbardziej znanymi postaciami Starego Testamentu,
uznawanymi za osoby święte, są - oprócz Mojżesza - także Abraham, Dawid, Eliasz i Elizeusz
oraz Jozue, ponadto często również Adam i Ewa.

4 września – Najświętsza Maryja Panna,
Matka Pocieszenia
W zakonie augustiańskim od wieków istnieje nabożeństwo i cześć Najświętszej
Maryi Panny jako Matki Pocieszenia. Nie wiadomo, jaka jest jego geneza. Według legendy, Matka
Boża ukazała się św. Monice, ubrana w czarny strój ze skórzanym pasem, w odpowiedzi na jej
prośby o pomoc i pociechę po śmierci męża, Patrycjusza. Obiecała specjalną opiekę i pociechę
Monice oraz wszystkim tym, którzy ku Jej czci noszą skórzany pas.
Powyższa legenda powstała dość późno - prawdopodobnie około XV w., gdy
pojawiły tzw. mantellatki. W 1401 r. papież Bonifacy IX zezwolił zakonom żebraczym na udzielanie
swojego habitu i reguł także kobietom; mantellatki miały specjalne przywileje oraz wszelkie prawa
augustianów pierwszego Zakonu. W 1439 r. Grzegorz z Rimini otrzymał pozwolenie na założenie
bractwa paskowego przy kościele augustiańskim w Bolonii, którego patronami byli św. Augustyn
i św. Monika. Około 60 lat później Marcin z Vercelli założył dość liczne bractwo ku czci Matki
Pocieszenia. W XVI w. wszystkie trzy bractwa zostały złączone w jedno i od tego czasu rozwijały
nabożeństwo do Maryi, Matki Pocieszenia.
Maryja, Matka Chrystusa, jest Matką żywego ciała Chrystusa - Matką Kościoła. We
wszystkich swoich potrzebach, wszelkiego rodzaju nieszczęściach i cierpieniach, chrześcijanie
zawsze doświadczali Jej matczynej troski i pomocy. Dlatego od wielu wieków w zakonie
augustiańskim czci się Maryję jako Matkę Pocieszenia albo Pocieszycielkę strapionych. Maryja
nosi tytuł Matki Pocieszenia w jeszcze innym, głębszym sensie. Ewangelia mówi o starcu
Symeonie, że oczekiwał on Mesjasza, pociechy Izraela. Maryja jest Matką Pocieszenia, gdyż to właśnie Ona dała ziemskie życie
Zbawicielowi, który jest prawdziwym Pocieszycielem ludzi.
Chociaż kult Matki Bożej Pocieszenia wiąże swe powstanie z zakonem augustiańskim, bardzo szybko rozszerzył się na
cały Kościół. W Polsce znajduje się wiele słynących łaskami obrazów Matki Bożej Pocieszenia.

4 września – św. Rozalia, dziewica
Rozalia była pustelnicą, żyła w grocie na Sycylii. Do dziś jest czczona w świątyni
wybudowanej na miejscu jej życia, modlitwy i śmierci.
Według starej opowieści urodziła się na zamku Olivella w pobliżu Bergamo ok.
1130 roku, jako córka księcia Sinibalda, służącego królowi Normanów Rogerowi II. Przed jej
urodzeniem matka otrzymała we śnie polecenie, aby nazwała ją Rozalia, będzie bowiem
najpiękniejszym kwiatem rodu i wyspy. Miał to być również proroczy symbol: jej życia pokutnego
(kolce róży) i niewinności (biel lilii). Kiedy rodzice przynaglali ją do małżeństwa, uciekła z pałacu
do groty na pobliską górę i tam zamieszkała jako pustelnica, prowadząc życie pełne pokuty
i wyrzeczeń. Na ścianach wyryła napis: "Ja, Rozalia, córka Sinibalda, postanowiłam żyć w tej
grocie dla miłości mego Pana, Jezusa Chrystusa".Poddawała się licznym umartwieniom, żyjąc
w ścisłej łączności z Bogiem. Po pewnym czasie zmieniła miejsce pobytu, przenosząc się
w okolice Monte Pellegrino pod Palermo. Nieprzyzwyczajona do surowego życia, zmarła młodo,
prawdopodobnie w 1165 lub 1170 r. Podobno po śmierci ukazała się i opowiedziała ludziom
o tym, jak przez kilkanaście lat przebywała w grocie, kryjąc się przed światem w maleńkim
zagłębieniu skalnym.
W roku 1624 przypadkowo odkryto relikwie św. Rozalii.
Odtąd zaczął się jej kult. Podanie głosi, że podczas znalezienia relikwii
miała ustać zaraza, która wówczas nękała miasto Palermo i całą
okolicę. Dlatego odtąd św. Rozalia jest wzywana jako patronka
chroniąca od zarazy. Jej imię wpisał do Martyrologium Rzymskiego surowy papież Urban VIII w 1630 r.
W ikonografii św. Rozalia przedstawiana jest z postacią, która pisze na ścianie jej imię.
Atrybutem Świętej są: czaszka, grota, w której mieszkała, wieniec z róż.

5 września – bł. Matka Teresa z Kalkuty,
dziewica i zakonnica
Matka Teresa - właściwie Agnes Gonxha Bojaxhiu - urodziła się 26 sierpnia 1910 r.
w Skopje (dzisiejsza Macedonia) w rodzinie albańskiej. Została ochrzczona następnego dnia i ten
dzień obchodziła później jako swoje urodziny. Dzieciństwo upłynęło jej w harmonii, pośród małych,
codziennych spraw, w atmosferze wsparcia ze strony rodziny. W 1919 r. jej ojciec, kupiec, wyjechał
w interesach. Wrócił z podróży w bardzo ciężkim stanie zdrowia i mimo natychmiastowej pomocy
zmarł. Odbiło się to istotnie na sytuacji materialnej rodziny. Matka pozostała bez środków do życia.
Choć nie było im łatwo, przyjmowali w swoich murach ubogich i szukających pomocy. Regularnie
na posiłki przychodziła do nich pewna starsza kobieta. Matka mówiła wtedy do dzieci: "Przyjmujcie
ją serdecznie, z miłością. Nie bierzcie do ust nawet kęsa, jeśli wcześniej nie podzielicie się
z innymi". Ponadto matka odwiedzała raz w tygodniu staruszkę opuszczoną przez rodzinę, zanosiła
jej jedzenie, sprzątała dom, prała, karmiła. Powtarzała dzieciom: "Gdy czynicie coś dobrego, róbcie
to bez hałasu, jakbyście wrzucały kamyk do morza".
Mając 18 lat Agnes wstąpiła do Sióstr Misjonarek Naszej Pani z Loreto i wyjechała do
Indii. Składając pierwsze śluby zakonne w 1931 r., przyjęła imię Maria Teresa od Dzieciątka Jezus.
Sześć lat później złożyła śluby wieczyste. Przez dwadzieścia lat w kolegium sióstr w Entally, na
wschód od Kalkuty, uczyła historii i geografii dziewczęta z dobrych rodzin. W 1946 r. zetknęła się
z wielką biedą w Kalkucie i postanowiła założyć nowy instytut zakonny, który zająłby się opieką nad najuboższymi. W 1948 r., po 20
latach życia zakonnego, postanowiła opuścić mury klasztorne. Chciała pomagać biednym i umierającym w slumsach Kalkuty. Przez
dwa lata oczekiwała na decyzję władz kościelnych, by móc założyć własne Zgromadzenie Misjonarek Miłości i zamienić habit na sari
- tradycyjny strój hinduski. 7 października 1949 r. nowe zgromadzenie zostało zatwierdzone przez arcybiskupa Kalkuty Ferdinanda
Periera na prawie diecezjalnym. Po odbyciu nowicjatu 12 sióstr złożyło pierwszą profesję zakonną 12 kwietnia 1953 r., a założycielka
złożyła profesję wieczystą jako Misjonarka Miłości. 1 lutego 1965 r. zgromadzenie otrzymało zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską.
Stopniowo do sióstr dołączali spontanicznie lekarze, pielęgnarki i ludzie świeccy. Organizowano kolejne punkty pomocy, by uporać
się z chorobami będącymi skutkiem niedożywienia i przeludnienia.
W ciągu długiego życia Matka Teresa przemierzała niezmordowanie cały świat, zakładając placówki swej wspólnoty
zakonnej i pomagając na różne sposoby najuboższym i najbardziej potrzebującym. W 1963 r. założyła męską wspólnotę czynną
Braci Misjonarzy Miłości. W 1968 r. papież Paweł VI poprosił Matkę Teresę o przysłanie sióstr z jej zgromadzenia do Rzymu do
opieki nad biedakami. W 1976 r. Matka Teresa utworzyła wspólnotę kontemplacyjną dla sióstr i braci.

5 września – bł. Matka Teresa z Kalkuty,
dziewica i zakonnica
Otrzymała wiele nagród i odznaczeń międzynarodowych, m.in. Pokojową Nagrodę Nobla w 1979 r. Dzięki temu wiele
krajów otworzyło drzwi dla sióstr. Papież Paweł VI nagrodził ją Nagrodą Pokoju papieża Jana XXIII "za pracę na rzecz ubogich, obraz
chrześcijańskiej miłości i wysiłki na rzecz pokoju". W 1976 r. otrzymała nagrodę Pacem in terris. Na wniosek włoskich dzieci została
Kawalerem Orderu Uśmiechu (1996).
Wielokrotnie gościła w Polsce, odkąd w 1983 r. Misjonarki Miłości podjęły służbę w naszym kraju. Podczas tych wizyt
witana była przez hierarchów Kościoła i tłumy wiernych. Przyjmowała śluby swoich sióstr, odwiedzała prowadzone przez nie domy
i otwierała nowe. Spotkać ją można było też wśród bezdomnych na Dworcu Wschodnim czy u więźniów na Służewcu w Warszawie.
W 1993 r. przyjęła doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplom wręczył jej rektor Uniwersytetu; uroczystość odbyła
się jednak nie w murach krakowskiej uczelni, ale w Warszawie, w pomieszczeniu, które na co dzień służy jako stołówka dla
najuboższych.
Obecnie w ponad 560 domach w 130 krajach pracuje prawie 5 tys. sióstr. Gałąź męska zgromadzenia liczy ok. 500
członków w 20 krajach. Strojem zakonnym sióstr jest białe sari z niebieskimi paskami na obrzeżach.
Matka Teresa zmarła w wieku 87 lat na zawał serca w domu macierzystym swego zgromadzenia w Kalkucie 5 września
1997 r. w opinii świętości. Jej pogrzeb w dniu 13 września 1997 r., decyzją władz Indii, miał oprawę należną osobom o najwyższej
randze w państwie.
Na prośbę wielu osób i organizacji św. Jan Paweł II już w lipcu 1999 r., a więc zaledwie w 2 lata po jej śmierci, wydał
zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, chociaż przepisy kościelne wymagają minimum 5 lat od śmierci sługi Bożego na
podjęcie takich działań. Proces na szczeblu diecezjalnym zakończono już w 2001 r. Beatyfikacji Matki Teresy dokonał w ramach
obchodów 25-lecia swojego pontyfikatu św. Jan Paweł II dnia 19 października 2003 r.

5 września – św. Wiktoryn, męczennik
Według Martyrologium Romanum ludność miasta i okolic Amiternum obrała biskupem Wiktoryna. Za panowania
Trajana został on skazany na zesłanie do Cotigliano. Tam przez trzy dni wisiał głową w dół, następnie zmarł męczeńską śmiercią
ok. 98 roku. Jego ciało przywieziono i pochowano w Amiternum, które z czasem zaczęto nazywać San Vittorino.

6 września – św. Magnus z Fussen
Magnus urodził sie prawdopodobnie w drugiej połowie VII wieku na terenie
dzisiejszych Niemiec albo w Irlandii, historycy nie są co do tego zgodni. Nazywał sie
Maginold, ale kiedy wsławił się licznymi cudami, nazwano go Magnus (z łaciny "wielki").
Kształcił się w Sankt Gallen (dziś Szwajcaria). Nazwa tego miejsca pochodzi od św. Galla
(Gawła), irlandzkiego mnicha, ucznia św. Kolumbana Młodszego, który w 612 r. założył tu
pustelnię. Nad jego grobem powstał w 720 r. klasztor benedyktyński. Magnus opuścił
klasztor i gnany pragnieniem pracy apostolskiej dla zbawienia dusz, udał się jako
misjonarz w głąb Szwajcarii i do Niemiec, by tam nieść wiarę i naukę Chrystusa. Jego
pierwszą placówką misyjną była Konstancja w Szwajcarii. Tu zostawił dla utrwalenia
dzieła swojego ucznia, Teodora. Następnie udał się do Tozzo i do Füssen (Bawaria). Dla
ułatwienia pracy misyjnej papież Stefan IV pozwolił mu na przyjęcie święceń biskupich
(771).
Magnus wraz ze swoimi kapłanami i klerykami utworzył rodzaj zakonu.
Pracę apostolską łączył z ascezą osobistą, na pół klasztorną. W Füssen pozostał do
śmierci 6 września 772 r. W połowie IX w. na jego grobie wystawiono kościół pod jego
wezwaniem. Tam też, na mocy dekretu metropolity Moguncji, odbyło się w roku 847
uroczyste przeniesienie jego relikwii. W Szwajcarii, Szwabii, Tyrolu i Bawarii czczony jest
jako jeden z Czternastu Wspomożycieli. Jest orędownikiem osób ukąszonych przez węże
i żmije.
W ikonografii św. Magnus przedstawiany jest jako wędrowny misjonarz –
w długich szatach, z czapką na głowie, z brodą. W ręku trzyma pastorał. Ukazywany jest
także jako mnich w chwili, kiedy uzdrawia niewidomego. Przedstawiany jest także ze
smokiem u stóp. Żywoty jego głoszą bowiem, że Magnusowi często pokazywał się
szatan, by go odstraszyć od pracy misyjnej.

7 września – św. Melchior Grodziecki,
prezbiter i męczennik
Melchior urodził się w Cieszynie w szlacheckiej rodzinie herbu Radwan około
1584 r. Studia średnie odbywał w wiedeńskim kolegium jezuitów, gdzie kształciło się wielu
Polaków, wśród nich także św. Stanisław Kostka († 1568). Musiał wyróżniać się wśród swoich
kolegów, skoro - jak sam pisze w jednym ze swoich listów do rodziców (1602) - został przyjęty
do Kongregacji Mariańskiej, do której przyjmowano tylko najlepszych i najwybitniejszych
uczniów. Był to równocześnie początek jego życia zakonnego. 22 maja 1603 r. rozpoczął
nowicjat w Brnie, którego fundatorami byli jego stryjowie: Jan i Wacław. Razem z nim odbywał
nowicjat Stefan Pongracz, późniejszy towarzysz jego męczeńskiej śmierci. Wśród pierwszych
nowicjuszy tego klasztoru znalazł się także św. Edmund Campion, stracony w Anglii za wiarę
w roku 1584. Po dwuletniej próbie 22 maja 1605 r. Melchior złożył śluby zakonne. Zgodnie
z ówczesnym zwyczajem zakonu, po nowicjacie nie udał się na studia, ale na praktykę
nauczycielską do Brna (1605-1606) i do Kłodzka (1606-1607), gdzie jezuici mieli swoje
kolegia. Równocześnie uzupełniał wykształcenie muzyczne. Od roku 1609 rozpoczął trzyletnie
studia filozoficzne w Pradze. Ponieważ nie okazywał w tym kierunku większych uzdolnień,
skierowano go na dwuletni kurs teologii. W roku 1614 otrzymał święcenia kapłańskie.
Pierwsze lata kapłańskiego życia spędził w Pradze, gdzie głosił kazania
i spowiadał w języku czeskim, który poznał w czasie nowicjatu i studiów w Czechach. Przez
rok pełnił obowiązki kaznodziei we wsi Kopanina. Około roku 1616 powierzono mu kierownictwo bursy praskiej dla ubogich
studentów. Stanowiła ona równocześnie zalążek małego seminarium.
Kiedy wybuchła wojna trzydziestoletnia (1618-1648), Melchior udał się na Węgry i pozostał tam w kolegium jezuickim
w Homonnie. Tutaj też 16 czerwca 1619 r. złożył śluby wieczyste. Wkrótce wysłano go w charakterze kapelana wojskowego do
Koszyc. Razem z Melchiorem wysłano tam również Stefana Pongracza, który był Węgrem. Pongracz miał służyć katolikom
węgierskim, a Melchior - polskim i czeskim. Swoją posługę pełnili zarówno wśród wojskowych, jak i dla małej grupy ludności cywilnej.
Kiedy wojska Rakoczego zajęły Koszyce, aresztowano także kapłanów, którzy szukali schronienia na zamku: kanonika
strzygomskiego Marka Kriża (Chorwata), Melchiora Grodzieckiego i Stefana Pongracza. Pastor protestancki, Alwinczy, domagał się
wymordowania wszystkich katolików w mieście. Sprzeciwiono się temu, ale wydano wyrok śmierci na trzech kapłanów. Rakoczy
zatwierdził ten wyrok. Jego hajducy dokonali straszliwej egzekucji.

7 września – św. Melchior Grodziecki,
prezbiter i męczennik
Po północy z 7 na 8 września 1619 r. w towarzystwie pastora Alwinczy'ego hajducy udali
się na zamek. Najpierw usiłowali nakłonić kapłanów do wyrzeczenia się wiary katolickiej. Kiedy zaś
groźby okazały się daremne, na miejscu zamordowali kanonika Kriża. Nad jezuitami zaś zaczęli się
znęcać i torturować ich, aby wymusić na nich odstępstwo. Umocowali do belki każdego z nich
i podnosili w górę. Nogi obciążano kamieniami. Ciało krajali nożami i wyrywali jego kawały obcęgami.
Świeże rany przypalali pochodniami. Głowę okręcali sznurem i ściskali tak mocno, że oczy wychodziły
na wierzch. Wśród niesłychanych mąk obaj jezuici powtarzali tylko imiona Pana Jezusa i Najświętszej
Maryi Panny. Kiedy wreszcie siły katów opadły, dobili swoje ofiary, toporem obcinając im głowy. Ciała
męczenników wrzucono do kloaki.
Wieść o dokonanej zbrodni obiegła lotem błyskawicy Koszyce. Wywołała oburzenie nawet
wśród protestantów. Rada miejska poleciła katowi pogrzebać ciała kapłanów. Wywieziono je do
posiadłości w Also-Sobes koło Koszyc. Stąd w roku 1636 przeniesiono je do Trnawy, gdzie po
kilkakrotnej zmianie miejsca spoczęły w klasztorze urszulanek. Liczne łaski i cuda przypisywane
wstawiennictwu Melchiora i jego towarzyszy oraz kult zataczający coraz większe kręgi na Słowacji,
Węgrzech, Morawach i Śląsku doprowadziły do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego już w roku 1628.
Dopiero jednak 15 stycznia 1905 r. Melchior i jego dwaj towarzysze zostali przez św. Piusa X uznani za
błogosławionych. Kanonizował ich św. Jan Paweł II w 1995 r. Św. Melchior jest patronem archidiecezji
katowickiej.
W ikonografii męczennicy przedstawiani są w szatach jezuickich.

7 września – bł. Ignacy Kłopotowski,
prezbiter
Ignacy urodził się 20 lipca 1866 r. w Korzeniówce koło Drohiczyna na
Podlasiu w patriotycznej i głęboko wierzącej rodzinie. Uczył się w gimnazjum
klasycznym w Siedlcach. Dalsze kształcenie podjął w seminarium duchownym
w Lublinie i w Akademii Duchownej w Petersburgu. Święcenia kapłańskie przyjął
5 lipca 1891 r. w katedrze lubelskiej.
Po
święceniach
został
wikariuszem
parafii
Nawrócenia
św. Pawła w Lublinie. Jednocześnie w lubelskim seminarium duchownym od 1892
r. przez czternaście lat prowadził wykłady z Pisma Świętego, katechetyki,
kaznodziejstwa, teologii moralnej i prawa kanonicznego. Pracował też
w wikariacie katedralnym, a potem był rektorem kościoła św. Stanisława (w tym
czasie pomagał prześladowanym unitom). Swojej działalności nie ograniczał do
obowiązków duszpasterskich. Był wrażliwy na potrzeby innych i nie pozostawał
obojętnym wobec biedy i upadku moralnego, z którymi zetknął się w czasie swojej pracy. Z myślą o bezdomnych i bezrobotnych już
w 1893 r. stworzył Lubelski Dom Zarobkowy, w którym mogli oni pracować w wielu warsztatach, zarabiając na utrzymanie
i mieszkanie. Zadbał również o kształcenie zacofanego społeczeństwa, inicjując szkołę rzemieślniczą. Trzy lata później dla moralnie
upadłych kobiet założył Przytułek św. Antoniego. Zakładał też domy opieki dla starców i sierocińce.
Z pomocą bogatych ziemian zainicjował też założenie w podlubelskich wsiach sieci szkół wiejskich; pomagały mu w tym
także siostry zgromadzenia Służek Niepokalanej z Mariówki, za co Ignacego spotkały represje ze strony władz rosyjskich.
Pisał, wydawał i rozpowszechniał modlitewniki oraz tanie broszurki religijno-patriotyczne. Wydawał: dziennik "Polak-Katolik",
tygodniki "Posiew" i "Anioł Stróż" (pisemko dla dzieci), miesięczniki "Dobra Służąca" i "Kółko Różańcowe". Łączny ich nakład wyniósł
ponad 8 milionów egzemplarzy. Po odzyskaniu niepodległości wznowił i redagował "Przegląd Katolicki", zaś pod koniec życia zaczął
wydawać "Głos Kapłański". Zakładał też księgarnie.
W 1908 r. przeniósł się z działalnością wydawniczą do Warszawy, aby ją rozwinąć na szerszą skalę. Mimo kłopotów
z cenzurą, trudności finansowych i krytyki ze strony prasy liberalnej, trwał wiernie przy tej formie apostolstwa.
W Warszawie prowadził także pracę duszpasterską. W 1913 r. został mianowany wikariuszem przy kościele św. Anny, a rok później
rektorem dominikańskiego kościoła przy ul. Freta, którym opiekowało się duchowieństwo diecezjalne po usunięciu zakonników
w ramach carskich represji. Sześć lat później został proboszczem parafii Matki Bożej Loretańskiej przy kościele św. Floriana na
warszawskiej Pradze.

7 września – bł. Ignacy Kłopotowski,
prezbiter
Ks. Kłopotowski organizował dla najbiedniejszych bezpłatne kuchnie, kolonie,
ochronki. Do dziś w budynku przy ul. Sierakowskiego 6 siostry loretanki prowadzą Dom Ojca
Ignacego - świetlicę dla dzieci z najuboższych rodzin z terenu warszawskiej Pragi.
Ludzie, którzy zetknęli się z nim, nazywali go "prawdziwym ojcem, opiekunem sierot". Jako kapłan
odznaczał się wielką gorliwością, umiłowaniem Boga i bliźniego, wiernością modlitwie, szczególną
czcią Najświętszej Eucharystii i gorącym nabożeństwem do Matki Najświętszej. Ignacy Kłopotowski
zmarł nagle 7 września 1931 r., w wigilię święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W dniu
śmierci ostatnią Mszę św. swego życia odprawił przy Jej ołtarzu w kościele św. Floriana.
Początkowo został pochowany na Powązkach, ale zgodnie z jego wolą 26 września 1932 r. jego
ciało złożono na cmentarzu w Loretto, a w 2000 r. prochy ks. Ignacego przeniesiono do kaplicy
sanktuarium założonego przez niego zgromadzenia loretanek.
Proces beatyfikacyjny rozpoczęto w 1988 r. W grudniu 2004 r. w obecności papieża
św. Jana Pawła II ogłoszono dekret o heroiczności cnót ks. Ignacego. 3 maja 2005 r. Stolica
Apostolska orzekła, że złożone w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych udokumentowane
świadectwo uzdrowienia ks. Antoniego Łatko z Szerokiej ma charakter cudu dokonanego za
pośrednictwem ks. Kłopotowskiego. Beatyfikacja ks. Ignacego odbyła się 19 czerwca 2005 r.
w Warszawie.

8 września – bł. Alan se la Roche, prezbiter
Alan urodził się w Bretanii (we Francji) w 1428 roku. Jako młodzieniec wstąpił do
dominikanów w Dinan (Saint Malo). W roku 1459 przełożeni wysłali go na studia filozoficzne i
teologiczne do Paryża. Po święceniach kapłańskich wykładał w kolegiach zakonnych w Douai
(1464-1465), w Gand (1468-1470) i w Rostocku (1473).
Odegrał pewną rolę w reformie swojego zakonu. Najwięcej jednak wsławił się
rozpowszechnianiem różańca. Jemu to właśnie różaniec zawdzięcza swój wygląd: Alan
zaproponował podział na 15 dziesiątek, które razem tworzą 150 pozdrowień anielskich
i 15 tajemnic do rozważania. Tak ułożony różaniec zakonnik nazwał Psałterzem Maryi. Był
żarliwym propagatorem tej modlitwy. Dla nadania trwałości dziełu założył bractwo Różańca
świętego w Douai w roku 1470. Za nim poszły dalsze. Według przekazów Matka Boża
przekazała bł. Alanowi piętnaście obietnic przeznaczonych dla osób, które będą wiernie
odmawiać różaniec. Alan zostawił także nieco pism z dziedziny teologii i mistyki. Sam żył bardzo
intensywnym życiem wewnętrznym. Jak wyznał, miał szczęście kontaktować się ze świętym
Dominikiem (+ 1221) i od niego otrzymać rozmaite wskazówki. Zmarł w pełni sił w wieku 48 lat,
8 września 1476 roku. Nie był wprawdzie nigdy oficjalnie wyniesiony do chwały ołtarzy, ale
dotąd odbiera ją w niektórych okolicach. Bibliotheca Sanctorum, wydana przez Instytut Papieski
w Rzymie, również nadaje mu ten tytuł.

8 września – bł. Fryderyk Ozanam
Fryderyk urodził się w Mediolanie 23 kwietnia 1813 roku. Jego ojciec był lekarzem
w służbie cesarza Napoleona I Bonaparte. Matka pochodziła z bogatej rodziny kupieckiej z Lyonu.
Jako dziecko widziała na własne oczy okrucieństwa rewolucji francuskiej - widziała, jak jej
rodziców wleczono do więzienia i jak mordowano jej brata. Wiedziała więc, co w praktyce
oznaczają propagandowe hasła "wolność, równość, braterstwo". Dlatego wiarę w Boga i miłość do
drugiego człowieka uczyniła fundamentem swojego życia. Mały Fryderyk niejednokrotnie
odwiedzał z nią ubogie rodziny. Co niedzielę prowadziła dzieci na Mszę świętą. Gdy w Lyonie
założono zespół pielęgniarek, jego przewodniczącą została właśnie matka Ozanama. Świadectwo
takiej miłości, wyniesione z domu rodzinnego, przez całe życie było drogowskazem dla Fryderyka.
W 1839 roku ukochana matka umarła na jego rękach. Ostatnimi jej słowami były akt wiary, nadziei
i miłości. Fryderyk był jednym z sześciorga dzieci Ozanamów. Dwoje z nich wcześnie zmarło.
Córka Elżbieta zmarła w 18. roku życia. Brat Alfons był księdzem oddanym działalności misyjnej,
natomiast najmłodszy Karol został lekarzem, tak jak ojciec. Fryderyk ukończył szkołę w Lyonie,
okazując od najwcześniejszych lat nieprzeciętne uzdolnienia. Mając żywy charakter, nie uniknął
trudności, jakie przynosi życie. Wątpliwości i pokusy wobec wiary, jakie przebył, nauczyły go
wielkiej wyrozumiałości dla niewiary innych, nauczyły go też cenić sobie wiarę jako skarb
najdroższy, któremu warto poświęcić swe życie.
W tym okresie duży wpływ wywarł na niego profesor filozofii, ks. Noirot. Nie tylko potrafił on skutecznie rozwiewać wątpliwości
rodzące się w duszy młodzieńca, lecz umiał także rozbudzać w uczniach zainteresowania naukowe i przyzwyczajał ich do
samodzielnej pracy umysłowej. Już jako piętnastoletni chłopiec Fryderyk odczuwał potrzebę uzasadnienia wiary za pomocą nauki.
Wtedy powstała w nim myśl napisania dzieła, które później częściowo zrealizuje. Był to projekt rozprawy, która biorąc za punkt
wyjścia najstarsze tradycje religijne różnych ludów, miała udowodnić prawdziwość religii katolickiej.
Idąc za zachętą ojca ukończył studia prawnicze, lecz pozostał wierny swym głębokim zainteresowaniom. Nauczył się
sanskrytu, hebrajskiego, łaciny i greki, niemieckiego, angielskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Pragnąc napisać dzieło religijne
o poszukiwaniu Boga przez człowieka, postanowił przestudiować w oryginale święte księgi wszystkich ważniejszych religii.
Swe studia kontynuował w Paryżu, do którego przybył w 1831 roku. Był zaskoczony niskim poziomem nauki na tak sławnym
uniwersytecie, który okazał się być twierdzą ateizmu i relatywizmu.

8 września – bł. Fryderyk Ozanam
Nowego ducha w jego życie tchnęło spotkanie ze znajomym ojca, wielkim
chrześcijaninem i zarazem wielkim uczonym matematykiem, fizykiem i astrononem, André M.
Amperem. Amper, geniusz, który po różnych błędach wreszcie odnalazł drogę ku katolickiej
wierze, zyskał sympatię Ozanama. Jego głęboka pobożność, całe jego życie świadczyły o tym,
że nauka i religia są nierozdzielne. Fryderyk, spotykając w Paryżu tak wybitnych przedstawicieli
ówczesnej kultury europejskiej, jak Chateaubriand czy Wiktor Huo, miał sposobność
obserwowania i uczenia się u samych źródeł. Pogrążył się w pracy i znalazł w niej spokój ducha,
którego potrzebował. Nakłaniał niektórych kolegów uniwersyteckich, by chodzili z nim na
wieczorki u Montalamberta lub konferencje u o. Lacordaire'a. "Chciałbym mieć do czynienia
z młodymi ludźmi, którzy myślą podobnie jak ja. Wiem dobrze, że tacy tu są; są oni jednak
rozproszeni i trudne jest zadanie człowieka, który chciałby ich skupić wokół jednego sztandaru".
W ten sposób zaczęło się spełniać jego marzenie o wspólnocie braterskiej, w której młodzi
mogliby wspomagać się w wierze. Po roku znalazł sześciu towarzyszy, a w maju 1833 roku
odbyło się spotkanie założycielskie.
Początkowo celem grupy było tylko wspólne poznawanie wiary, wkrótce okazało się jednak, że
do prawdziwego poznania Chrystusa potrzeba kontaktu z tymi, w których jest On najbardziej
obecny. Troska o najuboższych wypełniła odtąd całe życie Fryderyka. Pragnął głosić Ewangelię
swym świadectwem. Paryż tamtych lat pełen był kontrastów, obok bogatych mieszczan istniały
całe dzielnice nędzy i ubóstwa. Dzięki pomocy siostry miłosierdzia, Rozalii Rendu, młodzi studenci odkryli ogrom niesprawiedliwości
systemu politycznego i społecznego ówczesnej Francji. Zaczęli odwiedzać ubogie rodziny robotnicze, niosąc im wszechstronną
pomoc, udzielając jej niezależnie od przekonań religijnych. Uważali bowiem, iż głoszenie samej Ewangelii byłoby obłudą. W taki
sposób powstała pierwsza organizacja charytatywna założona przez świeckich i przez nich prowadzona.
Fryderyk nigdy nie chciał się wyróżniać, nie przyjął więc godności przewodniczącego założonej przez siebie organizacji.
Na patrona pierwszych konferencji wybrano św. Wincentego a Paulo, najbliższego swą duchowością temu, co sami odczuwali.
W liście do jednego z przyjaciół Fryderyk pisał: "Powinniśmy upaść do stóp ubogich i powiedzieć wraz z Apostołami: (...) Jesteście
naszymi mistrzami, a my jesteśmy waszymi sługami, jesteście dla nas świętymi obrazami tego Boga, którego my nie widzimy, i nie
wiedząc, jak Go kochać inaczej, kochamy Go w waszych osobach".

8 września – bł. Fryderyk Ozanam
Fryderyk podróżował po Niemczech, Anglii i Hiszpanii. Był bardzo pracowity.
W ciągu zaledwie 40 lat swego życia opublikował łącznie 297 pism i rozpraw. Jeszcze bardziej
zadziwiała jego wewnętrzna głębia. Wkrótce, mimo przerwania studiów, dzięki swej działalności
adwokackiej w Sądzie Królewskim w Lyonie, mógł dołączyć do tytułu doktora prawa - tytuł
doktora filozofii. W wieku 27 lat otrzymał profesurę prawa handlowego w Lyonie. Nauczał z takimi
sukcesami, że zaproponowano mu, by obok profesury prawa handlowego, przejął, za wysokie
dochody, katedrę literatury powszechnej na Akademii w Lyonie. Ozanam wolał jednak pozostać
nauczycielem akademickiej młodzieży w stolicy, przy dużo niższych dochodach. W 1840 roku,
gdy jako pierwszy z ośmiu kandydatów zdał egzamin, otrzymał profesurę literatury obcej na
uniwersytecie w Paryżu. Był pierwszym, od dłuższego czasu, profesorem katolikiem na paryskiej
Sorbonie.
Jego największym pragnieniem było głoszenie prawdy z katedry uniwersyteckiej,
o co modlił się przed każdym wykładem. Prawda była jego największą Miłością. Tą Prawdą był
dla niego Jezus Chrystus. Chciał się nią dzielić wszędzie i ze wszystkimi. Od 1848 roku był
redaktorem katolickiej gazety "Ere Nouvelle", na której łamach publikowano teksty dotyczące
aktualnych problemów społecznych.
Swego życia Fryderyk nie spędził samotnie. W 1841 roku ożenił się z córką
dyrektora Akademi Lyońskiej Soulacroix, z którym był w przyjaźni. Każdego miesiąca dawał jej
kwiaty. Był także bardzo czułym ojcem. Bóg obdarzył go tylko jednym dzieckiem - Amelią. Wcześniej żona Fryderyka dwukrotnie
poroniła tak bardzo oczekiwane dziecko. Tym razem nadzieja stała się rzeczywistością, a nowy obowiązek stał się kolejnym
błogosławieństwem w życiu Fryderyka. Od samego początku swego życia był słabego zdrowia. Mając zaledwie 40 lat, zapadł na
nieuleczalną chorobę nerek. Do końca życia utrzymywał ożywioną korespondencję z licznymi znajomymi i przyjaciółmi. W zimie 1852
roku pracował jeszcze normalnie na uniwersytecie. Gdy rodzina, biorąc pod uwagę jego coraz bardziej pogarszający się stan
zdrowia, starała się wpłynąć na niego, by przerwał swe zajęcia, Ozanam odpowiedział: "Nie, mam do spełnienia obowiązek. Muszę
pozostać na posterunku. Umrę na nim, jeśli trzeba będzie umrzeć".
Zły stan zdrowia zmusił go do wyjazdu na południe Francji, do Biarritz. I tu jednak nie marnował czasu. Założył nowe
konferencje św. Wincentego a Paulo. Późną jesienią 1852 roku udał się dwukrotnie do Hiszpanii, potem do Pony i Tuluzy,
a następnie do Montpellier, Marsylii, Nicei, Genui i Florencji.

8 września – bł. Fryderyk Ozanam
Wszędzie odwiedzał chorych przy miejscowych konferencjach wincentyńskich, rozmawiał z nimi, dzielił się cierpieniem. Pracował
jeszcze w bibliotekach, robił plany, zamierzał napisać żywot Girolamo Savonaroli.
Jednak do nieuleczalnej wówczas choroby nerek dołączyło się ostre zapalenie opłucnej. Ostatnią zimę swojego życia
Fryderyk spędził w Pizie. Po przyjeździe do Marsylii, cztery dni przed śmiercią, poprosił, by w ostatniej godzinie życia zapalić świecę,
którą dostał w prezencie od swojego przyjaciela. Była to świeca z sanktuarium w Loretto. Cały czas modlił się półgłosem. Otoczony
rodziną zapadał w spokojny sen. Przebudzając się, dziękował braciom za ich starania, dodawał otuchy żonie, pocałował córkę
i pobłogosławił ją. Przed śmiercią uczynił drżącą ręką znak krzyża i donośnym głosem powiedział: "Mój Boże, zlituj się nade mną". To
były jego ostatnie słowa.
Zmarł 8 września 1853 roku. Jego ciało złożono w kościele karmelitańskim w Paryżu, gdzie w setną rocznicę jego
urodzin postawiono skromny pomnik, ufundowany przez członków Konferencji Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo z całego
świata. W dniu 22 sierpnia 1997 roku w Paryżu, w katedrze Notre Dame, podczas Światowego Dnia Młodzieży, św. Jan Paweł II,
który jeszcze jako młody student sam był członkiem konferencji św. Wincentego a Paulo, ogłosił Fryderyka Ozanama
błogosławionym. Powiedział wówczas: "Trzeba, aby wszyscy młodzi, prawie w twoim wieku, którzy tak licznie gromadzą się
w Paryżu, (....) uznali, że ta droga jest również ich drogą. Potrzeba, aby zrozumieli, że jeśli chcą być prawdziwymi chrześcijanami,
muszą obrać tę samą drogę. Niech otworzą szerzej oczy ich duszy na tak liczne potrzeby dzisiejszych ludzi. Niech zrozumieją te
potrzeby jako wyzwania. Niech Chrystus ich powołuje, każdego po imieniu, aby każdy mógł powiedzieć: oto moja droga!"

8 września – bł. Serafina z Montefeltro
Serafina de Montefeltro (Sforza) urodziła się w Urbino w 1434 r., w możnej rodzinie,
spokrewnionej ze starymi rodami włoskimi. Była kuzynką papieża Marcina V. Rodzice osierocili ją
w dzieciństwie, wychowywana była przez krewnych. W wieku 14 lat, wbrew jej woli, wydano ją za
mąż za starszego od niej o blisko 30 lat Aleksandra Sforzę, który rządził wówczas w Pesaro.
Małżeństwo przyniosło Serafinie same ciepienia - trudny i emocjonalnie niedojrzały mąż
kilkakrotnie nastawał na jej życie, podejrzewając o wyimaginowane zdrady. W końcu, po kilku
latach małżeństwa, przymusił ją do przebywania w klasztorze klarysek, do którego została
przyjęta po otrzymaniu papieskiej dyspensy.
Spotykające ją niepowodzenia i przykrości Serafina przyjmowała z podziwu godną
cierpliwością. Wiodła surowe życie, pełniła czyny pokutne i ofiarowała je za nawrócenie męża.
Jej modlitwy zostały wysłuchane - Aleksander Sforza zmienił swoje życie, modlitwą i pokutą
starał się zadośćuczynić za dawne błędy. W końcu przyszedł do furty klasztornej, błagając
Serafinę o przebaczenie.
Serafina przeżyła w klasztorze 21 lat, po śmierci męża (1475) została ksienią.
Zmarła w wieku 44 lat, 8 września 1478 r. Beatyfikował ją Benedykt XIV w roku 1754.

8 września – narodzenie Najświętszej Maryi
Panny
Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja jednak
przekazuje, że Jej rodzicami byli św. Anna i św. Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami. Mimo
sędziwego wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to było za karę za grzechy
przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb
i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję.
Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani też daty Jej przyjścia na ziemię. Według wszelkich
dostępnych nam informacji, Maryja przyszła na świat pomiędzy 20. a 16. rokiem przed
narodzeniem Pana Jezusa. Z pism apokryficznych mówiących o Maryi należałoby wymienić
przede wszystkim: Protoewangelię Jakuba, Ewangelię Pseudo-Mateusza, Ewangelię Narodzenia
Maryi, Ewangelię arabską o młodości Chrystusa, Historię Józefa Cieśli i Księgę o przejściu Maryi.
Największy wpływ wywarła na tradycję Kościoła Protoewangelia Jakuba. Pochodzi ona bowiem
z roku ok. 150, jest więc bardzo bliska Ewangelii według św. Jana. Stamtąd właśnie dowiadujemy
się, że rodzicami Maryi byli św. Joachim i św. Anna, i że Maryja jako kilkuletnie dziecię została
przez rodziców ofiarowana w świątyni, gdzie też zamieszkała. Śladem tego opisu jest
obchodzone w Kościele w dniu 21 listopada wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI w. Święto powstało
prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze Efeskim kult maryjny w Kościele przybrał
zdecydowanie na sile. Wprowadzenie tego święta przypisuje się papieżowi św. Sergiuszowi I
w 688 r. Na Wschodzie uroczystość ta musiała istnieć wcześniej, bo kazania-homilie wygłaszali o niej św. German (+ 732) i św. Jan
Damasceński (+ 749). W Rzymie gromadzono się w dniu tego święta w kościele św. Adriana, który był przerobiony z dawnej sali
senatu rzymskiego, po czym w uroczystej procesji udawali się wszyscy z zapalonymi świecami do bazyliki Matki Bożej Większej.
Datę 8 września Kościół przyjął ze Wschodu - w tym dniu obchód ten znajdował się w sakramentarzach gelazjańskim
i gregoriańskim. Święto rozszerzało się w Kościele dość wolno - wynikało to m.in. z tego, że wszelkie informacje o okolicznościach
narodzenia Bożej Rodzicielki pochodziły z apokryfów. W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki
Bożej Siewnej. Był bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól zaczynano orkę i siew. Lud chciał najpierw,
aby rzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były
wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, by uprosić sobie dobry urodzaj.

8 września – narodzenie Najświętszej Maryi
Panny
Na Podhalu święto 8 września nazywano Zitosiewną, gdyż tam sieje się wtedy żyto. W święto Matki
Bożej Siewnej urządzano także dożynki.
We Włoszech i niektórych krajach łacińskich istnieje kult Maryi-Dziecięcia. We Włoszech
istnieją nawet sanktuaria - a więc miejsca, gdzie są czczone jako cudowne figurki i obrazy MaryiNiemowlęcia w kołysce. Do nich należą między innymi: Madonna Bambina w Forno Canavese,
Madonna Bambina w katedrze mediolańskiej - najwspanialszej świątyni wzniesionej pod wezwaniem
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny; Madonna Bambina w kaplicy domu generalnego Sióstr
Miłosierdzia. Matka Boża-Dzieciątko jest główną Patronką tego zgromadzenia. Czwarte sanktuarium
Matki Bożej-Dzieciątka jest w Mercatello - znajduje się tam obraz namalowany przez św. Weronikę
Giuliani (+ 1727).
Dzisiejsze święto przypomina nam, że Maryja była zwykłym człowiekiem. Choć
zachowana od zepsucia grzechu, przez całe życie posiadała wolną wolę, nie była do niczego
zdeterminowana. Tak jak każdy z nas miała swoich rodziców, rosła, bawiła się, pomagała
w prowadzeniu domu, miała swoich znajomych i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo
i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos sprawiły, że "będą Ją chwalić wszystkie pokolenia".

8 września – Najświętsza Maryja Panna
Gietrzwałdzka
Gietrzwałd znajduje się między Olsztynem a Ostródą. Stał się sławny dzięki
objawieniom Matki Bożej, które miały miejsce 19 lat po Lourdes i trwały od 27 czerwca do
16 września 1877 roku. Wizjonerkami były trzynastoletnia wtedy Justyna Szafryńska
i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Matka Boża, która ukazała się im na klonie,
przemówiła po polsku. Jej głównym przesłaniem było zachęcenie ludzi do gorliwego
odmawiania różańca. Maryja podczas objawień przedstawiła się jako "Niepokalane
Poczęcie" - powszechnie uznano to za potwierdzenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu,
ogłoszonego 8 grudnia 1854 roku przez Piusa IX. 10 września 1967 r. prymas Polski
kardynał Stefan Wyszyński dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.
2 czerwca 1970 r. papież Paweł VI nadał kościołowi w Gietrzwałdzie tytuł bazyliki mniejszej.
We wrześniu 1977 roku biskup warmiński, na terenie którego diecezji znajduje się
sanktuarium w Gietrzwałdzie, na mocy dekretu Prymasa Polski i za zgodą Stolicy
Apostolskiej zatwierdził autentyczność objawień gietrzwałdzkich jako wiarygodnych, nie
sprzeciwiających się wierze i moralności chrześcijańskiej. To jedyne jak dotąd objawienia
Matki Bożej na terenie Polski, uznane oficjalnie przez Kościół za zgodne z nauką katolicką.

9 września – bł. Aniela Salawa, dziewica
Aniela Salawa urodziła się 9 września 1881 r. w wielodzietnej, ubogiej rodzinie
chłopskiej w Sieprawie pod Krakowem. Jej rodzice byli bardzo pobożni, a matka mimo wielu zajęć
i obowiązków nie zaniedbywała wspólnej modlitwy rodzinnej, głośnego czytania książek i czasopism
religijnych. Aniela odznaczała się niezwykłą urodą. Ukończyła jedynie dwie klasy szkoły
elementarnej, ponieważ musiała pomagać matce przy gospodarstwie. Mimo wątłego zdrowia
zawsze była bardzo chętna do pracy.
Jako młoda dziewczyna, jesienią 1897 r. udała się do Krakowa, gdzie podjęła pracę
jako służąca. W dwa lata później bardzo przeżyła śmierć swojej dwudziestopięcioletniej siostry.
Uświadomiła sobie wówczas, jak bardzo kruche jest życie. Po głębokim namyśle zdecydowała się
na złożenie ślubu dozgonnej czystości. W 1900 r. przystąpiła do Stowarzyszenia Sług Katolickich
św. Zyty, którego zadaniem było niesienie pomocy służącym. Miała więc okazję, aby bardzo owocnie
prowadzić apostolstwo w gronie koleżanek, dla których była przykładem chrześcijańskiego życia.
Wywierała bardzo silny wpływ na otoczenie. Dzieliła się pożywieniem i pieniędzmi z biedniejszymi od
siebie. Garnęły się do niej zwłaszcza najmłodsze służące, dla których była matką i przyjaciółką.
W 1912 r. Aniela Salawa wstąpiła do III zakonu św. Franciszka i złożyła profesję. Zafascynowana
duchowością Biedaczyny z Asyżu, okazywała niezwykłą wrażliwość na działanie Ducha Świętego.
Modlitwa umacniała ją w cierpliwym dźwiganiu codziennego krzyża. Wszelkie urazy i poniżenia
składała w ofierze Bogu za grzeszników. Umiała przebaczać i odpłacać dobrem za zło.
W czasie I wojny światowej - mimo że bardzo pogorszył się jej stan zdrowia, nasiliły się dolegliwości płuc i żołądka - pomagała
w krakowskich szpitalach, niosąc pomoc i wsparcie rannym żołnierzom. Opiekowała się także jeńcami wojennymi. W 1916 r.
podupadła jednak na zdrowiu tak, że konieczna stała się hospitalizacja. Po wypisaniu ze szpitala nie mogła już podjąć pracy
zarobkowej. Ostatnie pięć lat życia spędziła w nędzy, z pogodą ducha dźwigając krzyż choroby. Swoje cierpienia ufnie ofiarowała
Chrystusowi jako wynagrodzenie za grzechy świata. W tym czasie wiele też modliła się, czytała, rozmyślała. Obdarzona została
przeżyciami mistycznymi. Zmarła na gruźlicę 12 marca 1922 r. w krakowskim szpitalu św. Zyty. Umierała samotnie, opuszczona
przez wszystkich, wśród straszliwych cierpień, ale w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem jako tercjarka franciszkańska.
Beatyfikowana została 13 sierpnia 1991 r. przez św. Jana Pawła II na krakowskim Rynku.
W ikonografii bł. Anielę przedstawia się w pomieszczeniu kuchennym. Jej atrybutem jest także szczotka do
zamiatania.

9 września – bł. Maria Eutymia Üffing,
dziewica i męczennica
Emma przyszła na świat 8 kwietnia 1914 roku w Halverde koło Steinfurt - małej
miejscowości położonej na terenie diecezji Münster. Tego samego dnia przyjęła sakrament chrztu. Jej
ojciec, August Üffing, po śmierci pierwszej żony, która dała mu dzieci, ożenił się ponownie - z Marią
Schnitt. Właśnie w tym związku małżeńskim narodziła się Emma jako piąta z dziesięciorga
rodzeństwa. Dane jej było doświadczyć cierpienia już w dzieciństwie. Nabyta wówczas krzywica
pozostawiła trwały ślad w jej życiu.
Szkołę powszechną ukończyła w Halverde. W 1924 r. przystąpiła do Pierwszej Komunii
świętej. Kilka miesięcy później przyjęła sakrament bierzmowania. Codziennie uczestniczyła w Mszy
świętej. Wokół spotkania Boga w Eucharystii budowała wszystkie swe dni. Była pobożnym, cichym
i radosnym dzieckiem, wyróżniającym się niezwykłym skupieniem podczas modlitwy. Pan Bóg już
wtedy obdarzył ją darem kontemplacji. Gdy miała około 17 lat, opuściła rodzinę i udała się do
Hopsten, gdzie rozpoczęła naukę w szkole dla służących przy szpitalu św. Anny. Prowadziły go
siostry ze zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, zwanych popularnie klementynkami. W niedługim czasie
nadeszła smutna wieść z domu rodzinnego. Ukochany ojciec ciężko zachorował. Emma zdążyła
jeszcze przybyć na ostatnie spotkanie. W jej sercu dojrzewało pragnienie oddania się na wyłączną
służbę Panu Bogu. Dlatego po ukończeniu nauki zwróciła się z prośbą o przyjęcie do zakonu.
23 lipca 1934 roku Emma rozpoczęła postulat, obierając imię Eutymia. Dwa lata później, 11 października 1936 roku, złożyła swe
pierwsze śluby zakonne.
W kilka dni po ślubach rozpoczęła pracę w szpitalu św. Wincentego w Dinslaken. Między godzinami przeznaczonymi na
modlitwę i na wypełnianie obowiązków pielęgniarki, znajdowała czas na przygotowania do teoretycznego i praktycznego egzaminu
z zakresu pielęgnacji chorych. W tym czasie świat ogarnęła II wojna światowa. Maria w dniu 15 września 1940 roku złożyła śluby
wieczyste. Powierzyła swe życie Bogu. Po ślubach zakonnych powróciła do pracy w szpitalu. Powierzono jej opiekę nad chorymi
jeńcami wojennymi i obcokrajowcami. Opiekowała się nimi z troską i serdecznością. Po zakończeniu wojny została skierowana do
prowadzenia pralni w Dinslaken, a następnie w klinice św. Rafała w Münster. Pokornie przyjęła decyzję przełożonych. Całe życie
służyła chorym i ubogim, dlatego także w zwykłej pralni potrafiła odnaleźć wolę Boga i wiernie Mu służyć. Pod koniec 1954 r.
zachorowała na raka. Po długich cierpieniach zmarła 9 września 1955 roku.

9 września – bł. Maria Eutymia Üffing,
dziewica i męczennica
Nie była teologiem, nie była pisarzem, ale świadectwo jej życia, jej proste i bezwarunkowe oddanie się na służbę
ludziom cierpiącym stało się pięknym odbiciem Bożej miłości. Św. Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Münster 1 maja 1987 roku
powiedział o niej: "W swej ofiarnej służbie ta prosta zakonnica ukazała wielu ludziom, że życie wyrastające z Ewangelii i z wiary ma
moc przemieniania świata. W sile jej wierności Chrystusowi powierzeni jej opiece jeńcy wojenni odnajdywali dom i schronienie.
Miłość zwyciężyła nienawiść". Z kolei podczas beatyfikacji Marii w dniu 7 października 2001 roku przypomniał całemu światu słowa
Błogosławionej: "Bóg potrzebuje mnie, abym była promieniem słońca, który rozjaśnia każdy dzień".

9 września – kościół katedralny w Gorzowie
Obecny kościół katedralny w Gorzowie jest kościołem
mariackim, czyli poświęconym Najświętszej Maryi Pannie. Jest to
najstarsza budowla w mieście. Została zbudowana w drugiej połowie XIII
wieku jako miejski kościół parafialny. Pierwotnie zaplanowany jako
romańska bazylika, kościół ostatecznie otrzymał formę gotyckiej pseudobazyliki. Przez kolejne lata był rozbudowywany i bogato wyposażany. Do
czasów reformacji wewnątrz kościoła znajdowało się 17 ołtarzy. W roku
1537 mieszkańcy przeszli na luteranizm i wnętrze kościoła stopniowo
było przystosowywane do potrzeb wyznania ewangelickiego. Ze
średniowiecznego wyposażenia zachowało się do naszych czasów tylko
kilka figur. W ciągu kolejnych stuleci świątynia była wielokrotnie
remontowana. Po II wojnie światowej kościół został przywrócony
katolikom i 12 września 1945 roku poświęcono go z przeznaczeniem na
przyszłą katedrę. 9 września 1962 roku bp Wilhelm Pluta konsekrował
go na katedrę diecezji gorzowskiej.
W okresie powojennym, wraz z ustaleniami dotyczącymi nowych granic Polski, nastąpiły zmiany
w strukturze administracyjnej polskiego Kościoła. W lipcu 1945 r. Stolica Apostolska udzieliła
ówczesnemu Prymasowi Polski, kard. Augustynowi Hlondowi, uprawnień do organizowania życia
Kościoła w Polsce. Dekretem z 15 sierpnia 1945 r. ustanowił on m.in. Administrację Apostolską
w Gorzowie Wielkopolskim. Na jej czele stanął ks. dr Edmund Nowicki. Nowa administracja objęła
obszar prawie 1/7 Polski. 28 czerwca 1972 roku papież Paweł VI bullą Episcoporum Poloniae
zreorganizował struktury kościelne, tworząc diecezję gorzowską z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
i przypisując ją do metropolii wrocławskiej. Pierwszym ordynariuszem nowej diecezji został bp Wilhelm
Pluta. Kolejne ważne zmiany w strukturze Kościoła w Polsce przyniosła bulla Totus Tuus Poloniae
Populus św. Jana Pawła II z 25 marca 1992 r. Diecezja gorzowska otrzymała wówczas nazwę
zielonogórsko-gorzowskiej, a jej stolicę przeniesiono do Zielonej Góry. Obecnie ordynariuszem
zielonogórsko-gorzowskim jest bp Stefan Regmunt, pomaga mu biskup pomocniczy Tadeusz Lityński
oraz biskupi seniorzy: Adam Dyczkowski i Paweł Socha CM.

9 września – kościół katedralny w Gorzowie
W 1997 r. diecezję nawiedził św. Jan Paweł II. Mówił wtedy m.in.:
Jakże nie wspomnieć świadectwa wierności tradycji i Kościołowi, jakie dawaliście w czasach bardzo trudnych! Wielu z was
nosi w swym sercu bolesne doświadczenia drugiej wojny światowej. Po II wojnie światowej, na tych ziemiach,
zaczynaliście niejako nowe życie, przychodząc z różnych stron Polski, a nawet spoza jej granic. Odcięci od korzeni
pochodzenia, zachowaliście jednak korzenie wiary. W trudnym okresie przemian byliście blisko Kościoła, który starał się
odpowiadać na potrzeby duchowe i materialne, jak matka troszcząc się o swoje dzieci. (...) Pomagaliście wszyscy budować
wspólny dom, nie tylko ten materialny, ale przede wszystkim duchowy, w ludzkich sercach. Byliście dla tych ludzi oparciem
w chwilach trudnych, niosąc im światło wiary i wskazując na Chrystusa jako źródło nadziei jedyne. Nie mogę tu wszystkich
tutaj wymienić, ale pragnę z wdzięcznością wspomnieć śp. księdza biskupa Wilhelma Plutę. On budował niejako
fundamenty Kościoła gorzowskiego w czasach bardzo trudnych dla naszego kraju. Długie lata zarządzał Kościołem
gorzowskim najpierw jako administrator, a później jako jego biskup. On tu jest dzisiaj na pewno razem z nami. Biskupie
Wilhelmie, dziękuję ci za to, co uczyniłeś dla Kościoła na tej ziemi. Za twój trud, odwagę i mądrość. Dziękuję ci za to, co
uczyniłeś dla Kościoła w naszej Ojczyźnie.

9 września – św. Jakub Laval, prezbiter
Jakub Laval urodził się 18 września 1803 r. w rolniczej rodzinie w wiosce Croth
w Normandii (Francja). Na chrzcie otrzymał imiona Dezydery Jakub, ale używał zawsze imienia
drugiego. Po szkole podstawowej został oddany pod opiekę stryja, księdza, który otworzył szkołę
parafialną dla chłopców, przygotowujących się do niższego seminarium. Po jej ukończeniu nie wstąpił
jednak do seminarium, ale do Kolegium Stanisława w Paryżu. Po zdaniu matury udał się na studia
uniwersyteckie z medycyny. Jako doktor medycyny obrał sobie miasteczko Saint-Andre. Był to w jego
życiu najsmutniejszy okres: zaniedbał się zupełnie w praktykach pobożnych, zobojętniał na sprawy
religijne, a nawet przeszkadzał własnej służącej w wypełnianiu obowiązków religijnych.
Bóg ścigał go swoją łaską. Jakub rozczytywał się w dziełach religijnych, by poznać
prawdę. W roku 1832 postanowił pojednać się z Bogiem. Podszedł już w pobliże konfesjonału, ale
w ostatniej chwili stchórzył, zabrakło mu odwagi i odszedł. Jak sam wyznał: "Opieram się Bogu".
Opierał się jeszcze przez dwa lata. Z powodu intryg zazdrosnych kolegów musiał opuścić Saint-Andre
i zamieszkać w Ivry-la-Bataille (1834). Tu zamieszkał chwilowo u państwa Simon. Pod ich wpływem
wrócił do praktyk religijnych. Równocześnie zaczęło budzić się w nim pragnienie kapłaństwa. W roku
1835 rozpoczął studia filozoficzne, a po nich teologiczne w Paryżu. W roku 1838 otrzymał święcenia
kapłańskie. Miał już wtedy 35 lat. W roku 1839 otrzymał nominację na proboszcza w wiejskiej parafii
w Pinterville, liczącej zaledwie 480 wiernych.
Spotkał się tu z biedą materialną i jeszcze większą biedą religijną wiernych. Przekonany, że swoją misję musi rozpocząć od postu
i modlitwy, pokutował za swoich parafian i długie godziny codziennie się za nich modlił. Leżenie krzyżem, noszenie włosiennicy,
posiłek mniej niż nędzny - to próby pozyskania miłosierdziu Bożemu dusz, które zostały mu powierzone.
Dzielił się z biednymi, czym tylko mógł, leczył chorych, nie żądając innej zapłaty, jak tylko zachowywania przykazań. Katechizował,
w konfesjonale był zawsze do dyspozycji penitentów. Równocześnie jednak odezwało się w nim silne pragnienie oddania się pracy
misyjnej. Zapoznał się z działalnością zgromadzenia Misjonarzy Najświętszego Serca Maryi, które niebawem połączyło się ze
zgromadzeniem Świętego Ducha i przyjęło jego nazwę. Gdy do Francji przybył biskup z wyspy Mauritius, William Collier, prosząc
o misjonarzy, Jakub zgłosił się natychmiast. Przełożony wyraził zgodę. Laval odprawił rekolekcje w seminarium św. Sulpicjusza
w Paryżu i 13 września 1841 r. znalazł się na Mauritiusie. Wyspa ta leży na Oceanie Indyjskim, w archipelagu Maskarenów. Była
wówczas kolonią brytyjską, dzisiaj jest niepodległym państwem. Liczba mieszkańców wyspy wynosiła ok. 140 tys., z czego katolików
- 80 tys., ale wśród nich mniej niż 1 procent wypełniało swoje obowiązki religijne.

9 września – św. Jakub Laval, prezbiter
W liście do generała zakonu, Libermanna, Jakub napisze z goryczą, że nie ma "pół tuzina domów białych, które żyłyby
choć trochę duchem religii". Port-Luis, stolica wyspy, stała się miejscem pracy o. Lavala. Jak w Pinterville, tak i tu rozpoczął od
najuboższych. Wspierał ich, razem z nimi się modlił, katechizował ich dzieci, nauczał starszych. Pokochali go serdecznie i nie
nazywali inaczej, jak "nasz Ojciec". Mszę niedzielną odprawiał w samo upalne południe, gdy biali spali, aby tubylcy czuli się
swobodnie. Zorganizował dla nich nabożeństwo różańcowe, Drogę Krzyżową, rozmyślania. Kiedy wybuchła epidemia cholery,
z heroicznym oddaniem służył zarażonym. Powoli zdołał pozyskać wszystkich tubylców, którzy widzieli w nim przyjaciela. Zabrał się
wtedy do pracy wśród białych. Dla nich zaczął organizować podobne nabożeństwa. Wciągał gorliwszych do pracy apostolskiej. W ten
sposób założył konfederację św. Wincentego a Paulo do stałej opieki nad starcami, chorymi i ubogimi.
W roku 1847 o. Laval otrzymał do pomocy jeszcze dwóch kapłanów. Praca była już bowiem tak zorganizowana, że sam
o. Jakub nie dałby rady. Na wyspie znajdowało się znane więzienie. Gorliwość apostolska i tam go skierowała. Czynił, co mógł, by
ulżyć doli więźniów, a równocześnie pracował nad ich umoralnieniem.
Jednak zabójczy klimat robił swoje, a nadmierna praca i surowe życie wyczerpały przedwcześnie resztę sił o. Jakuba.
2 maja 1856 roku upadł w konfesjonale, rażony atakiem apopleksji. Po wyzdrowieniu podjął na nowo pracę, ale kolejne ataki w roku
1860 wyczerpały go tak dalece, że musiał zrezygnować nawet z odprawiania Mszy świętej (1862). Zmarł 9 września 1864 roku.
W jego pogrzebie uczestniczyło 40 tys. osób. Odtąd na grób "ojca" spieszą pielgrzymi każdego dnia, a w rocznicę jego śmierci
gromadzi się co roku ok. 60 tys. pątników. Przybywają katolicy, protestanci, muzułmanie, hindusi, konfucjoniści - wszystkie te bowiem
wyznania mają na wyspie swoich przedstawicieli. Dokumenty z czasów pobytu o. Lavala na wyspie stwierdzają setki nawróceń,
chrztów, uporządkowanych małżeństw. Znalazły się one w aktach procesu kanonicznego.
Do chwały błogosławionych o. Lavala wyniósł papież św. Jan Paweł II 29 kwietnia 1979 roku. W kwietniu 2014 r. papież
Franciszek - na mocy tzw. kanonizacji równoważnej - rozszerzył kult o. Lavala na cały Kościół i ogłosił, że odtąd przysługuje mu tytuł
świętego.

9 września – św. Piotr Klawer, prezbiter
Piotr Klawer urodził się 25 czerwca 1580 r. w Verdú (Katalonia w Hiszpanii)
w zamożnej rodzinie rolniczej. Wcześnie stracił matkę i starszego brata. W roku 1596 rozpoczął
studia na uniwersytecie w Barcelonie, który prowadzili wówczas jezuici. Zawarł z nimi przyjaźń
i wstąpił w ich szeregi. W latach 1602-1604 odbył nowicjat i złożył pierwsze śluby. Praktykę
pedagogiczną jako kleryk odbył w roku szkolnym 1604/1605 w Geronie. W czasie studiów
filozoficznych (1605-1608) w kolegium jezuickim w Palma na Majorce zetknął się z bratem
zakonnym, św. Alfonsem Rodriguezem. Ten przepowiedział mu, że polem jego misyjnej pracy
będzie troska o Murzynów w Ameryce Południowej.
Studia teologiczne Piotr odbywał w Barcelonie (1608-1610). Właśnie w tym czasie jezuici
otworzyli w Kolumbii misję. Piotrowi nakazano przerwać studia i wyjechać tam do pracy wśród
niewolników murzyńskich, których wówczas masowo zwożono z Afryki w charakterze
niewolników - jako darmowej, najtańszej siły roboczej. Przewożeni w najprymitywniejszych
warunkach, często nieszczęśliwi, nie wytrzymywali długiej podróży. Bezceremonialnie
wyrzucano ich wtedy na pożarcie rekinom, które gromadami towarzyszyły tragicznym
konwojom. Epidemie niemniej licznie dziesiątkowały ofiary barbarzyństwa. Nie znano bowiem
współczesnych środków sanitarnych, zresztą uważano je za rzecz zbędną. Sumienie
uspokajano naiwnym twierdzeniem, że Murzyni nie są ludźmi i nie mają duszy. Wstrząśnięty
niedolą i krzywdą czarnych braci, Piotr Klawer oddał się posłudze wobec nich; stał się
niewolnikiem niewolników. Swoim bezgranicznym poświęceniem chciał chociaż w małej części
wynagrodzić im krzywdę. Na kartce formuły ślubów zakonnych Piotr dopisał znamienne słowa:
Piotr Klawer, sługa Etiopczyków. Tak wówczas nazywano Murzynów. Święcenia kapłańskie Piotr otrzymał w 1616 r. w Kartagenie.
Jako kapłan mógł służyć Murzynom wszechstronną pomocą duchową i materialną: starał się dla spragnionych o orzeźwiający napój,
dla wygłodniałych o posiłek, dla nagich o jakiś ubiór, dla chorych o lekarstwa. Energicznie interweniował tak u osób prywatnych, jak
i u władz, by ulżyć niedoli niewolników. Osobnym ślubem zobowiązał się im służyć. Jego bezgraniczne miłosierdzie otwierało mu ich
serca. Miał pozyskać dla wiary i osobiście ochrzcić kilkadziesiąt tysięcy Murzynów.

9 września – św. Piotr Klawer, prezbiter
Siły do ponad czterdziestoletniej posługi Piotr Klawer znajdował w rozważaniu Męki
Pańskiej, w codziennej Mszy świętej i w serdecznym nabożeństwie do Matki Bożej. Odszedł po
nagrodę do nieba 8 września 1654 r. Choć proces beatyfikacyjny rozpoczęto na tyle wcześnie, że
zeznania złożyli bezpośredni współpracownicy Piotra Klawera (w tym niewolnicy-tłumacze), jednak
dopiero po 200 latach papież Pius IX w roku 1851 włączył go do grona błogosławionych. Powodem
tego opóźnienia było zawieszenie procesu w okresie kasaty zakonu jezuitów. Papież Leon XIII
zaliczył Piotra Klawera do grona świętych w roku 1888 (jednocześnie z jego mistrzem duchowym,
br. Alfonsem Rodriguezem). Ten sam papież ogłosił św. Piotra Klawera patronem misji wśród
Murzynów (1896).
Dwa lata wcześniej (1894) Polka, bł. Maria Teresa Ledóchowska (+ 1922), założyła
Stowarzyszenie św. Piotra Klawera dla Misji Afrykańskiej, które niebawem przeobraziło się w nową
rodzinę zakonną, zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską w roku 1910. Istnieją ponadto jeszcze dwa
inne zgromadzenia zakonne, które obrały sobie św. Piotra Klawera za szczególnego patrona. Są to
siostry św. Piotra Klawera w Kolumbii i w Italii.

9 września – św. Piotr z Pébrac, prezbiter
Informacje o Piotrze pochodzą z jego żywota, skreślonego w czterdzieści lat po jego śmierci przez kanonika z Pébrac.
Wiemy, że Piotr urodził się w pierwszych latach XI stulecia w Langeac, w Owernii, na terenie diecezji Saint-Flour, w licznej rodzinie
rycerskiej. U początków swej kariery kościelnej obsługiwał klasztor sióstr w Saint-Pierre-les-Chases (Haute-Loire). Tam to jedna
z zakonnic miała go - nieskutecznie - namawiać do grzechu: sanctimonialis femina quae potius daemonialis dicenda est - mówi o niej
biograf. Zrezygnowawszy z archiprezbiteratu w Langeac, Piotr założył potem dom kanoników reguły św. Augustyna w Pébrac. Stało
się to prawdopodobnie w roku 1060. Kanoników wyposażono niebawem w liczne darowizny.
Piotr zmarł 8 września między rokiem 1080 a 1085. Jego wspomnienie obchodzono na ogół w dniu następnym. U jego
grobu wypraszano sobie uzdrowienia z febry.

10 września – bł. Franciszek Gárate,
zakonnik
Franciszek Gárate urodził się 5 lutego 1857 r. w Azpeitia, na terenie, który kiedyś należał do rodziny Loyolów. W wieku
17 lat wstąpił do nowicjatu jezuitów, który na skutek wojny domowej znajdował się wtedy w Poyanne, we Francji. W roku 1876 złożył
śluby zakonne jako brat-koadiutor. Przez dziewięć lat z największą troskliwością spełniał posługi infirmarza w kolegium La Guardia,
w pobliżu granicy portugalskiej. Od roku 1887 był furtianem na uniwersytecie w Deusto-Bilbao. Budował tam wszystkich
cierpliwością, łagodnością i pogodą. Wcześnie spostrzeżono, że jest wiernym naśladowcą św. Alfonsa Rodrigueza. Nazywano go
Frater Urbanitas.
Zmarł 9 września 1929 r. Beatyfikował go w roku 1985 św. Jan Paweł II.

10 września – św. Mikołaj z Tolentino,
prezbiter
Mikołaj urodził się w Castel Sant Angelo (obecnie Sant Angelo di
Pontano), we Włoszech, w roku 1245. Na chrzcie otrzymał imię Mikołaj, gdyż rodzice
prosili o syna przez wstawiennictwo św. Mikołaja z Bari - matka była bowiem od wielu lat
niepłodna. W podzięce rodzice ofiarowali syna, gdy miał zaledwie 12 lat, jako oblata do
zakonu augustianów (1257). W trzy lata potem młodzieniec wstąpił do nowicjatu.
W domach zakonnych w Tolentino i w Cingoli odbył studia średnie, a potem studia
w zakresie filozofii i teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk św. Benvenuta,
biskupa Osimo, w roku 1269 w Cingoli, w wieku 24 lat.
W latach 1269-1275 Mikołaj pełnił funkcję misjonarza-kaznodziei: w Macerata,
w Piaggiolino di Fano, w Montegiorgio, w Corridonio, w San Elpidio, w Recanati, w Treia,
w Valmente di Pesaro oraz w Fermo. W latach 1275-1305 - przez 30 lat - przebywał
w Tolentino.
W posłuszeństwie zakonnym był tak doskonały, że wypełniał nie tylko najdrobniejsze
nawet nakazy reguły, ale i życzenia swoich przełożonych. Chętnie spełniał także
życzenia swoich współbraci, chociaż niektórzy z nich byli od niego młodsi i mniej
zasłużeni. Był tak bardzo skromny, że nigdy nie podnosił oczu: na słuchaczy, na rozmówców, na penitentów w sakramencie pokuty.
Miał tylko jeden habit, a na noc okrywał się swoim wytartym płaszczem. W uczynkach pokutnych naśladował ascetów pierwszych
wieków chrześcijaństwa: co piątek biczował się do krwi specjalnie przez siebie sporządzoną wymyślnie dyscypliną; nigdy nie jadł
mięsa, nabiału ani owoców; cztery razy w tygodniu pościł o chlebie i wodzie, podobnie we wszystkie dni Wielkiego Postu z wyjątkiem
niedziel. Sypiał trzy do czterech godzin na dobę; oprócz Mszy świętej, którą odprawiał ze szczególną żarliwością, odmawiał wspólnie
brewiarz, a ponadto psalmy pokutne, oficjum o Świętym Krzyżu i o zmarłych. Wszystkie te pacierze odmawiał na kolanach, na
posadzce kamiennej. Chociaż był tak surowy dla siebie, był niezwykle wyrozumiały dla bliźnich, zwłaszcza dla grzeszników
w konfesjonale. Spowiadał bardzo wiele, gdyż sława jego świętości gromadziła przy jego konfesjonale nieraz całe tłumy. Był
szczególnie wrażliwy na niedolę ubogich. Umiał przemawiać do zamożnych, by dzielili się chętnie swoją majętnością z tymi, którzy są
głodni. Za zezwoleniem przełożonych utworzył stały fundusz dla ubogich. Bywało, że mył im nogi.

10 września – św. Mikołaj z Tolentino,
prezbiter
Największą jednak sławę Mikołaj zdobył swoją pracą kaznodziejską. Zatroskany o wieczne
zbawienie dusz nieśmiertelnych, okupionych tak wielką ceną męki i śmierci Syna Bożego, wykorzystywał
każdą okazję, by przemawiać i kruszyć serca. Jego żarliwość apostolska i widok wychudłej od postów twarzy
przemawiał wymowniej od najpiękniejszych słów. Swoje cierpienia i pokuty miał zwyczaj ofiarowywać za
nawrócenie grzeszników.
Pan Bóg obdarzył go niezwykłymi charyzmatami. Mikołaj miał rzadki dar łączności z duszami
w czyśćcu cierpiącymi. W procesie kanonicznym stwierdzono ponad 300 wypadków cudownych uzdrowień,
jakie wierni otrzymali za przyczyną Mikołaja tak za jego życia, jak i po jego śmierci. Wśród nich są
wymienione trzy wypadki wskrzeszenia umarłych: 12-letniej córki Filipa z Fermo - cud potwierdzony
przysięgą czterech kapłanów-świadków (1306); wskrzeszenie córki Jacopuzzo z Chieti (1320) i Venturyna
z Gigliolo, potwierdzone przez niego, jego ojca, żonę i biskupa Maceraty. Mikołaj zmarł w Tolentino
10 września 1305 roku. Jego pogrzeb był wielką manifestacją miasta i okolicy. Pochowano go w kościele
klasztornym. Kiedy w roku 1345 odjęto od ciała dwie ręce, by je umieścić w drogocennych relikwiarzach,
według kroniki klasztoru z ciała nienaruszonego rozkładem miała wypłynąć obficie krew. Ta sama kronika
wspomina, że fakt płynięcia krwi miał się powtórzyć w ciągu wieków jeszcze kilka razy. Papież Eugeniusz IV
w roku 1446 wyniósł Mikołaja uroczyście do chwały świętych. Jego kult zakon augustianów rozniósł po całym
świecie. Jego główne sanktuarium znajduje się w Tolentino. Pierwotny kościół klasztorny p.w. św. Jerzego
powiększono i dano mu nowy tytuł - św. Mikołaja. Sanktuarium nawiedziło 12 papieży, 9 świętych
i błogosławionych, 38 królów i książąt (wśród nich sam Napoleon i nasza królowa, Maria Kazimiera, żona
króla Jana III Sobieskiego).
Ikonografia przedstawia zwykle św. Mikołaja z Tolentino w czarnym habicie augustianina z regułą w ręku na
znak sumiennego jej zachowania; z lilią w ręku, symbolem niewinności jego serca; z krzyżem w ręku, który
oznacza ducha pokuty i z gwiazdą na piersiach lub nad głową Świętego, gdyż świadkowie mieli ją kilka razy nad
nim oglądać.

10 września – św. Ogleriusz, opat
Ogleriusz pochodził z Trino, małego miasteczka położonego w pobliżu Vercelli. Urodził
się około roku 1145. Wstąpił do cystersów w Locedio. Widzimy go, jak towarzyszy opatowi Piotrowi,
gdy ten na życzenie papieża usiłuje doprowadzić do pokoju między zwaśnionymi miastami
północnych Włoch. Celestyn III powierzył im ponadto głoszenie krucjaty.
W roku 1205 Ogleriusz objął rządy w Locedio. Tam też zmarł 10 września 1214 r. Jego
kult Pius IX zaaprobował w roku 1875. Ogleriusz pozostawił po sobie dwa dzieła: Tractatus in
laudibus Sanctae Dei Genitricis i Expositio super Evangelium in Coena Domini. Wywarły one
znaczny wpływ na rozwój mariologii, ascezy i mistyki.

10 września – św. Pulcheria, cesarzowa
Pulcheria urodziła się 19 stycznia 399 r. w Konstantynopolu jako jedno z pięciorga dzieci
cesarza Arkadiusza. Po śmierci ojca, matki i siostry została oddana na wychowanie pod opiekę eunucha,
Antiocha, dzięki któremu otrzymała wszechstronne wykształcenie. Władała doskonale nie tylko językiem
greckim, ale również łacińskim.
14 lipca 414 r. jej brat, Teodozjusz, został cesarzem. Natychmiast do współrządów powołał
Pulcherię i nadał jej tytuł Augusty (cesarzowej). W senacie umieszczono jej popiersie obok popiersia
cesarza. Odtąd dzieliła z bratem rządy, wywierając na niego przemożny, ale też i dobroczynny wpływ. Z jej
inicjatywy wyszły dekrety przeciwko montanistom i eunomianom (415), a potem przeciwko nestorianom
(429). Wydała także ustawę zabraniającą poganom przyjmowania publicznych urzędów i stanowisk
państwowych (416). Hierarchii Kościoła okazywała wielki szacunek, wspierała kościoły i klasztory. Złożyła
ślub dozgonnej czystości, składając na odpowiednim dokumencie własnoręczny podpis. Skłoniła do tego
samego również dwie swoje siostry. Oddawała się w wolnym czasie pilnie studiom Pisma świętego,
modlitwie i dziełom miłosierdzia. Jej osobistą zasługą było to, że stosunki pomiędzy Rzymem
a Konstantynopolem ułożyły się bardzo pomyślnie. Korespondowała z papieżem św. Leonem I Wielkim
i sama także otrzymywała od niego listy. Popierała rozwój kultury, wspierała budowę nowych świątyń.
Po pewnym czasie na zaplecze władzy cesarskiej dostał się ambitny minister Chryzapiusz. Miał on tak wielki
wpływ na cesarza, że stał się niemal wszechwładny. Swoimi intrygami doprowadził do tego, że Pulcheria
musiała opuścić dwór cesarski i zamieszkać w pałacu w Hebdomon, gdzie wiodła życie na pół klasztorne.
Patriarcha Konstantynopola, Nestoriusz, dla przypodobania się cesarzowi i jego ministrowi, jawnie okazywał
cesarzowej swoją niechęć. Posunął się tak daleko, że nie pozwalał jej uczestniczyć w niedzielnej liturgii.
Zniszczył też jej portret zawieszony przy ołtarzu obok złożonych przez nią darów i dokumentu ślubu
dozgonnego dziewictwa. Pulcheria jawnie potępiła jego błędy i okazywała swoją przyjaźń największemu
pogromcy jego herezji, św. Cyrylowi Aleksandryjskiemu. Kiedy za zezwoleniem cesarza zwołano do Efezu
synod i dotkliwie pobito na nim wyznawców prawowiernych przekonań (przeszedł on do historii pod nazwą
synodu "zbójeckiego"), Pulcheria dała publicznie wyraz swojemu oburzeniu (449). Papież św. Leon I wyraził
jej za to podziękowanie i uznanie. Cesarzowa odpowiedziała listem, domagającym się zwołania soboru
powszechnego.

10 września – św. Pulcheria, cesarzowa
28 lipca 450 r. zmarł cesarz Teodozy II. Pulcheria natychmiast powróciła na dwór
cesarski, usunęła Chryzapiusza i objęła rządy. Niedługo potem poślubiła prawie 60-letniego
i chorowitego dowódcę wojska, senatora Marcjana, który jako cesarz objął z nią współrządy.
Postawiła wszakże warunek, że małżeństwo będzie dziewicze. Koronacja odbyła się 25 sierpnia
450 r. Papież św. Leon I wysłał delegację z gratulacjami. Cesarzowa z tej okazji (451) dokonała
uroczystej translacji (przeniesienia) relikwii św. Flawiana, patriarchy Konstantynopola, który na
synodzie "zbójeckim" tak został pobity, że niebawem zmarł. Jego relikwie przeniesiono do kościoła
Dwunastu Apostołów, który odgrywał wówczas rolę narodowego mauzoleum cesarstwa.
Znajdowały się tam relikwie Apostołów (stąd nazwa kościoła) i znakomitych świętych Kościoła
wschodniego. Ostatnim wielkim dziełem św. Pulcherii było zwołanie Soboru Chalcedońskiego
w roku 451, na którym została definitywnie i ostatecznie potępiona nauka Nestoriusza. W jednej
z sesji cesarzowa uczestniczyła osobiście i odebrała hołd od ojców soboru. Papież po odbytym
soborze wysłał osobne pismo z podziękowaniem do cesarzowej.
Pulcheria panowała 39 lat. Zmarła w roku 453, mając 54 lata. Jej ciało umieszczono w kościele Dwunastu Apostołów. Cesarz Leon,
następca Marcjana, na grobowcu Pulcherii umieścił jej portret. Kazał także na jednym z placów Konstantynopola umieścić jej posąg.
Czczona jest jako święta zarówno przez katolików, jak i prawosławnych.
W ikonografii święta Pulcheria przedstawiana jest w stroju cesarskim, w koronie na głowie. W dłoni trzyma model
kościoła.

11 września – św. Jan Perboyre, prezbiter
i męczennik
Jan Gabriel Perboyre urodził się w roku 1802 w Puech, we Francji. Jego rodzice byli
zbyt ubodzy, by mogli kształcić syna. Dlatego po ukończeniu szkoły podstawowej Jan pomagał
rodzicom na roli. Na szczęście stryj Jana był rektorem seminarium duchownego lazarystów
(misjonarzy św. Wincentego a Paulo) w Montauban. Zaprosił on starszego brata Jana, Alojzego, by
wstąpił do tego seminarium. W jego ślady poszedł także Jan (1819). Studia filozoficzne i teologiczne
odbył w Paryżu, wieńcząc je przyjęciem święceń kapłańskich (w roku 1825).
Przez dwa lata po otrzymaniu święceń był profesorem dogmatyki w wyższym
seminarium w Saint-Flour (1825-1827). W latach 1827-1832 był rektorem i ekonomem nowo
powstałego pensjonatu kościelnego w tym mieście. Stąd przełożeni mianowali go wicedyrektorem
nowicjatu w domu macierzystym S. Lazzaro (św. Łazarza).
Jan marzył jednak o misjach w Chinach. Kilka razy na piśmie ponawiał swoją prośbę.
Otrzymał wreszcie upragnione zezwolenie i 21 marca 1835 roku z Havru udał się do Chin. W Macao
był dopiero 29 sierpnia. Tak dalekie podróże trwały wówczas bardzo długo i były męczące. W Macao
Jan zatrzymał się przez kilka miesięcy, by nauczyć się języka chińskiego. Posłuszeństwo skierowało
go następnie do prowincji Honan. Po półtorarocznej pracy przeniesiono go do prowincji Hupeh. Jan
natrafił na czasy niespokojne. Dekrety prześladowcze nieco złagodniały, ale nadal trwały. Trzeba
było działać ostrożnie, w ukryciu, by katolikom chińskim, jacy jeszcze pozostali, nieść pomoc
duszpasterską, a w miarę możliwości - by zyskiwać nowych wyznawców. Jan wykazał w tym dużo
gorliwości, ale też i roztropności. Kiedy prześladowanie zaczęło się jednak wzmagać, zamieszkał u pewnego gorliwego katolika
i stamtąd prowadził w ukryciu swoją misję.
Został jednak zadenuncjowany i wskutek tego aresztowany. 26 września 1839 roku przewieziono go do Tcha-YuenKeu, gdzie poddano go torturom. Kiedy nie załamał się, odwieziono go do prefektury w Kucheng, gdzie poddano go nowym
śledztwom i torturom, aby wydobyć z niego listę misjonarzy i wiernych. Tylko dzięki niezwykle odpornemu i młodemu organizmowi
Jan przetrwał męki. Odprowadzono go do więzienia i tam zaduszono go 11 września 1840 roku. Miał zaledwie 38 lat.
W 1860 roku przewieziono ciało męczennika do Paryża, do macierzystego domu lazarystów. Do chwały ołtarzy wyniósł
go papież Leon XIII w 1889 roku. Jest to pierwszy misjonarz w Chinach z zakonu lazarystów, który został wyniesiony na ołtarze.
2 czerwca 1996 r. kanonizował go św. Jan Paweł II.

11 września – święci męczennicy, Piotr
i Hiacynt
Prot i Hiacynt (Jacek) to święci męczennicy rzymscy z III wieku. Wiemy o nich niewiele,
choć o ich kulcie zaświadczają wczesnochrześcijańskie dokumenty liturgiczne. Święty papież
Damazy (IV w.) obu męczenników rzymskich nazwał braćmi, nie wiadomo jednak, czy w tym
sformułowaniu chodziło o więzy krwi. Prawdopodobnie byli służącymi św. Eugenii Rzymskiej, którzy
wraz z nią udali się do Egiptu, gdzie biskup Elipiusz ochrzcił ich. Było to w czasach prześladowania
chrześcijan przez cesarza Galiena (260-268). Około roku 262 obaj zostali wysłani przez św. Eugenię
do młodej Rzymianki imieniem Bazylia, by ją pouczyć i ochrzcić. Zostali wtedy pojmani przez pogan,
którzy usiłowali przymuszać ich do złożenia ofiary bożkom. Kiedy święci weszli do pogańskiej
światyni, figura bożka spadła i roztrzaskała się.
Nie ma pewności, czy Prot i Hiacynt zginęli przez ścięcie, czy przez spalenie. Czczeni
są przez katolików i prawosławnych.
W 1845 r. w katakumbach Bazyli przy Via Salaria (obecnie są to katakumby
św. Hermesa, męczennika) archeolodzy odkryli grób św. Hiacynta z dobrze zachowanym napisem.
Spalone ciało było zawinięte w resztki drogocennego materiału.

12 września – bł. Maria od Jezusa, dziewica
Maria urodziła się 28 sierpnia 1560 r. w Tartanedo pod Guadalajarą, w Meksyku.
W 1577 r. wstąpiła w Toledo do karmelitanek bosych. Trzykrotnie obierano ją przeoryszą,
a przez dwadzieścia jeden lat była mistrzynią nowicjuszek. W pewnym momencie jej prowincjał,
na skutek fałszywych oskarżeń, usunął ją ze stanowiska. Potem jednak - po objęciu urzędu
generała - zrehabilitował Marię. Poważała ją bardzo św. Teresa z Avili, nazywając ją swoim
letradillo - małym doktorem. Po radę zwracali się do niej także możni tego świata, m.in. Filip III.
Maria zmarła 13 września 1640 r. Przed śmiercią spaliła zeszyty, w których na polecenie
spowiedników spisywała otrzymane łaski. Ocalono tylko nieliczne karty, z których jasno wynika,
że prowadziła głębokie życie kontemplacyjne. Była gorliwą czcicielką Chrystusowego
człowieczeństwa, Najświętszego Serca Jezusa i Krwi Przenajświętszej. Dużo modliła się za
grzeszników, za umierających oraz za dusze czyśćcowe. Hiszpańską mistyczkę w 1976 r.
beatyfikował Paweł VI.

12 września – Najświętsze Imię Maryi
Imię Maryi czcimy w Kościele w sposób szczególny, ponieważ należy ono do Matki
Boga, Królowej nieba i ziemi, Matki miłosierdzia. Dzisiejsze wspomnienie - "imieniny" Matki Bożej
- przypominają nam o przywilejach nadanych Maryi przez Boga i wszystkich łaskach, jakie
otrzymaliśmy od Boga za Jej pośrednictwem i wstawiennictwem, wzywając Jej Imienia.
Zgodnie z wymogami Prawa mojżeszowego, w piętnaście dni po urodzeniu dziecięcia płci
żeńskiej odbywał się obrzęd nadania mu imienia (Kpł 12, 5). Według podania Joachim i Anna
wybrali dla swojej córki za wyraźnym wskazaniem Bożym imię Maryja. Jego brzmienie
i znaczenie zmieniało się w różnych czasach. Po raz pierwszy spotykamy je w Księdze Wyjścia.
Nosiła je siostra Mojżesza (Wj 6, 20; Lb 26, 59 itp.). W czasach Jezusa imię to było wśród
niewiast bardzo popularne. Ewangelie i pisma apostolskie przytaczają oprócz Matki Chrystusa
cztery Marie: Marię Kleofasową (Mt 27, 55-56; Mk 15, 40; J 19, 25), Marię Magdalenę (Łk 8, 2-3;
23, 49. 50), Marię, matkę św. Marka Ewangelisty (Dz 12, 12; 12, 25) i Marię, siostrę Łazarza
(J 11, 1-2; Łk 10, 38). Imię to wymawiano różnie: Miriam, Mariam, Maria, Mariamme, Mariame
itp. Imię to posiada również kilkadziesiąt znaczeń. Najczęściej wymienia się "Pani" i "Gwiazda
morza".
Maryję nazywamy naszą Matką; jest Ona - zgodnie z wolą Chrystusa, wyrażoną na
krzyżu - Matką całego Kościoła. Po Wniebowzięciu została ukoronowana na Królową nieba
i ziemi. Polacy czczą Ją także jako Królową Polski. Maryja jest naszą Wspomożycielką
i Pośredniczką, jedyną ucieczką grzeszników. W ciągu wieków historii Kościoła powstały setki
różnorodnych tytułów (wymienianych np. w Litanii Loretańskiej czy starszej od niej, pięknej Litanii
Dominikańskiej, a także w starożytnym hymnie greckim Akatyście). Za pomocą tych określeń wzywamy opieki i orędownictwa Matki
Bożej. Bardzo wielu świętych wyróżniało się szczególnym nabożeństwem do Imienia Maryi, wiele razy wypowiadając je z największą
radością i słodyczą serca, np. Piotr Chryzolog (+ 450), św. Bernard (+ 1153), św. Antonin z Florencji (+ 1459), św. Hiacynta
Marescotti (+ 1640), św. Franciszek z Pauli (+ 1507), św. Alfons Liguori (+ 1787).
Dzisiejsze wspomnienie jest jednym z wielu obchodów maryjnych, które są paralelne do obchodów ku czci Chrystusa.
Jak świętujemy narodzenie Chrystusa (25 grudnia) i Jego Najświętsze Imię (3 stycznia), podobnie obchodzimy wspomnienia tych
samych tajemnic z życia Maryi (odpowiednio 8 i 12 września).

12 września – Najświętsze Imię Maryi
Obchód ku czci Imienia Maryi powstał w początkach XVI w. w Cuenca w Hiszpanii
i był celebrowany 15 września, w oktawę święta Narodzenia Maryi. Z czasem został rozszerzony
na teren całej Hiszpanii. Po zwycięstwie króla Jana III Sobieskiego nad Turkami w bitwie pod
Wiedniem w 1683 r. Innocenty XI rozszerzył ten obchód na cały Kościół i wyznaczył go na
niedzielę po święcie Narodzenia Maryi. Późniejsze reformy kalendarza i przepisów liturgicznych
przeniosły go na dzień 12 września, kiedy to Martyrologium Rzymskie wspomina wiktorię
wiedeńską. Obchód ten dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
z 2001 r. wprowadzono do Kalendarza Rzymskiego (ogólnego) w randze wspomnienia
dowolnego.

12 września – Najświętsza Maryja Panna
Piekarska
Piekary to największe śląskie sanktuarium maryjne. Jego początki sięgają II połowy
XVII w. i wiążą się z obrazem Matki Bożej, namalowanym przez nieznanego malarza na początku
XVI w. Obraz ten zyskał sławę w 1676 roku, kiedy to w Tarnowskich Górach wybuchła epidemia,
która ustąpiła dopiero po złożeniu przez mieszkańców tego miasta obietnicy odbywania corocznej
pielgrzymki do Piekar. Kilka lat później obraz Matki Bożej uznano za cudami słynący i przeniesiono
do kościoła Świętego Krzyża w Opolu, w którym znajduje się do dziś. W Piekarach znajduje się
natomiast jego replika z XVII w., która szybko również zasłynęła łaskami. Przedstawia ona Maryję
trzymającą Dzieciątko na lewej ręce, w prawej zaś - jabłko. Autor obrazu wzorował się
prawdopodobnie na ikonach bizantyjskich.
W XIX w. w pobliżu sanktuarium wzniesiono również Kalwarię - 14 kaplic, przy
których rozważa się kolejne stacje Drogi Krzyżowej. Jan XXIII 1 grudnia 1962 r. nadał kościołowi
w Piekarach tytuł bazyliki mniejszej. W okresie międzywojennym rozpoczęła się tradycja
organizowania pielgrzymek dziewcząt i kobiet (na uroczystości Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia)
oraz chłopców i mężczyzn - w ostatnią niedzielę maja. W okresie II wojny światowej były one
zakazane, ale wznowiono je tuż po jej zakończeniu.
W 1967 r. po raz pierwszy do Piekar na spotkanie mężczyzn przybył ówczesny
metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła. Od tej pory stale brał udział w tych pielgrzymkach,
przypominając w swoich homiliach o godności i wartości ludzkiej pracy. W 1979 r., podczas
I pielgrzymki do Ojczyzny, św. Jan Paweł II nie mógł przybyć na Śląsk, ale spotkał się z czcicielami
Maryi Piekarskiej na Jasnej Górze. Podczas II pielgrzymki, w 1983 r., św. Jan Paweł II podczas spotkania w Katowicach, na które
przywieziono również wizerunek Maryi Piekarskiej, nadał Pani z Piekar tytuł Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Pod tym
właśnie tytułem Maryję, jako swoją Patronkę, czci diecezja gliwicka.

12 września – Najświętsza Maryja Panna
Rzeszowska
15 sierpnia 1513 r., w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Jakub
Ado przechadzał się po swoim sadzie, w którym podziwiał piękne tego roku owoce i dziękował za
urodzaj. Gdy zbliżył się do ulubionej gruszy, zauważył jakieś niezwykłe światło. Początkowo
przestraszył się, bo czegoś podobnego nigdy wcześniej nie widział. Światło było bardzo jasne, ale
nie raziło. Gdy Jakub przybliżył się do drzewa, coś kazało mu upaść na kolana. Wtedy usłyszał głos
Najświętszej Panienki: "Nie bój się, chcę na tym miejscu chwałę mego Syna widzieć i nieść
pociechę utrapionym". Gdy z pobliskiej chaty nadbiegli żona i dzieci Jakuba, światłość rozpłynęła
się, a ich oczom ukazała się drewniana figura Matki Bożej z Dzieciątkiem.
Wieść o tym bardzo szybko rozeszła się po okolicy i ludzie zaczęli się garnąć na
miejsce cudownych wydarzeń. Zdarzały się tu cudowne przywrócenia wzroku i słuchu, a grzesznicy
doznawali przemiany serc. Początkowo dla figury Matki Bożej wybudowano drewnianą kapliczkę,
a gdy ta okazało się zbyt mała - wzniesiono w latach 1531-1536 większy drewniany kościółek.
Murowany kościół ufundował sandomierski kasztelan Mikołaj Spytko Ligęza, który ze swoją żoną
Zofią przychodzili często, aby powierzyć Matce Bożej swoje sprawy i zawsze byli wysłuchiwani.
Wiedzieli oni, że drewniana świątynia w żaden sposób nie mogła pomieścić wszystkich wiernych
przybywających oddać pokłon Maryi, dlatego postanowili wybudować kościół i klasztor, który chcieli
przekazać zakonnikom. Budowa rozpoczęła się w 1610 roku i trwała prawie 20 lat.
W święto Zwiastowania 1629 r. rzeszowski proboszcz i kanonik wiślicki ks. Bartłomiej
Robakowski dokonał uroczystego wprowadzenia figury do kościoła i klasztoru bernardynów. Ich
prowincjał Michał Heller z wielką radością i wzruszeniem przyjął od fundatorów nowy klasztor,
przeznaczając do opieki nad sanktuarium trzech pobożnych i oddanych ludziom współbraci. Klasztor, w którym zamieszkali
bernardyni, liczył początkowo zaledwie 5 cel zakonnych. Wkrótce jednak znacznie go rozbudowano, a obok niego wybudowano dom
przeznaczony dla gości. Cały kompleks otoczono murem.
Sanktuarium ściągało wiernych nie tylko z Rzeszowa, ale z coraz większej okolicy. Kult maryjny stał się tak silny, że
bernardyni wspierani przez Jerzego Ignacego Lubomirskiego rozpoczęli starania o koronację cudownej figury Matki Bożej. Dzięki
protekcji Lubomirskiego biskup Wacław Sierakowski powołał specjalną komisję, której zadaniem było zbadanie cudów i uzdrowień,
które dokonywały się za wstawiennictwem Maryi Rzeszowskiej.

12 września – Najświętsza Maryja Panna
Rzeszowska
Orzeczenie to stało się podstawą do wydania przez kapitułę watykańską zgody na koronację. Protektor ofiarował ogromną sumę
pieniędzy na sprawy związane z koronacją i ufundował złote korony dla Matki Bożej.
25 marca 1754 r. ojciec Jan Kapistran Kwolek przywiózł z Rzymu korony poświęcone przez papieża Benedykta XIV.
Niestety koronacja nie odbyła się, gdyż zmarł Jerzy Ignacy Lubomirski. Dopiero dziesięć lat później sprawą zajęła się wdowa po nim,
Anna Lubomirska. Koronacja odbyła się 8 września 1763 r., w święto Narodzenia Matki Bożej. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt
tysięcy pielgrzymów i około stu osiemdziesięciu księży. Uroczystościom przewodniczył arcybiskup lwowski Wacław Sierakowski.
Kult Matki Bożej Rzeszowskiej wzrastał. W setną rocznicę koronacji w 1863 r. odbyły się uroczystości, które ufundował
właściciel podzamcza i syndyk klasztoru Klemens Skrzyński. Zgromadziły one około 100 tysięcy wiernych. Pielgrzymi przybyli
z Galicji, Królestwa Kongresowego, diecezji tarnowskiej, lwowskiej i przemyskiej. Uroczystościom przewodniczył arcybiskup lwowski
Franciszek Ksawery Wierzchlejski.
Trzy lata po tym jubileuszu doszło do kradzieży złotych koron. Rekoronacji, tym razem bez rozgłosu, dokonano
w 1866 r. Mimo to kradzież powtórzyła się dwa lata później. Druga rekoronacja odbyła się dopiero 30 lat później. Tym razem
przygotowano srebrne korony, pokryto je złotem i wysadzono drogimi kamieniami. Uroczystość zgromadziła około 60 tysięcy
wiernych, a przewodniczył jej arcybiskup wileński Karol Hryniewiecki. Warto też wspomnieć o uroczystości na cześć Matki Bożej,
zorganizowanej w 1913 r. z okazji jubileuszu objawienia Matki Bożejw Rzeszowie, z udziałem licznych wiernych, a także
przemyskiego ordynariusza Józefa Pelczara, oraz późniejsze obchody dwusetnej rocznicy koronacji, które miały miejsce w 1963 r.
Od 15 sierpnia 1999 r. Boża z sanktuarium oo. bernardynów czczona jest także jako Patronka Rzeszowa.
W dniu 12 września 2008 r. podczas Mszy świętej pontyfikalnej ogłoszone zostały dekrety o nadaniu kościołowi
oo. bernardynów tytułu bazyliki mniejszej oraz o zatwierdzeniu obchodów liturgicznych Matki Bożej Rzeszowskiej dla miasta
Rzeszowa i całej diecezji.
W roku 2013 przypadł jubileusz 500-lecia odnalezienia cudami słynącej figury.

12 września – św. Gwidon z Anderlecht
Gwidon urodził się w 950 r. w wiejskiej rodzinie w Anderlecht w Brabancji (Belgia).
Od młodości wyróżniał się pobożnością i duchem miłosierdzia dla biednych. Pragnąc oddać się na
wyłączną służbę Panu Bogu, opuścił rodzinne strony i udał się do Laeken, w pobliżu Brukseli, gdzie
tamtejszy proboszcz zatrudnił go w charakterze zakrystiana (kościelnego). Wolny czas poświęcał
odwiedzaniu chorych i ubogich. Niemal całą swoją skromną pensję oddawał właśnie im. Pragnąc
mieć więcej pieniędzy dla biednych, związał się handlowo z miejscowym kupcem. Jednak interes
nie udał się i Gwidon nie tylko nic nie zyskał, ale stracił włożone środki. Powrócił zatem do
wcześniejszego zajęcia. Jednak gnany nieprzepartym głosem wewnętrznym i pragnąć
odpokutować za wspomniane wyżej wydarzenie, które uważał za grzech chciwości, zmienił
dotychczasowy, spokojny i ułożony tryb życia. Postanowił jako pielgrzym nawiedzać miejsca
święte, których w Europie nigdy nie brakowało. Udał się więc z pielgrzymką, jaka wyruszyła do
Rzymu. Stąd podążył do Ziemi Świętej. Następnie kolejno nawiedził najsłynniejsze sanktuaria.
Prymitywne warunki, w jakich odbywał te pielgrzymki - głód, zimno, gorączki, nieprzespane noce zrujnowały mu zupełnie zdrowie. Po siedmiu latach wrócił do Belgii i zatrzymał się w Brukseli.
Pewien kapłan przyjął go na kościelnego do swojej parafii. Wkrótce potem, około roku 1012,
Gwidon zmarł.
Sława pokutnika-pielgrzyma rozeszła się po całym mieście. Pogrzeb stał się wielką
manifestacją mieszkańców miasta. Ale wkrótce zapomniano o Biedaczynie z Anderlecht. Sto lat
później później w czasie prac polowych grób św. Gwidona został rozorany końskim kopytem.
W miejscu tym zaczęły się dziać cuda, więc otoczono je czcią. Uroczystej ekshumacji dokonał
biskup z Cambrai, Odoard, 24 czerwca 1112 roku. Niebawem na miejscu grobu wystawiono kościół. Z biegiem lat kult Gwidona
rozszedł się po całych Niderlandach (dzisiejszy Benelux: Belgia, Holandia i Luksemburg), Francji i Niemczech. W Anderlecht
powstało bractwo św. Gwidona. Urządzano tu co roku ludowe manifestacje i popisy obrzędowe. Jego kult do dnia dzisiejszego jest
w Belgii bardzo żywy. Jest on także w innych krajach uważany za patrona kościelnych, pielgrzymów i chorych. Również rolnicy
uważają go za swojego szczególnego orędownika.
W ikonografii św. Gwidon przedstawiany jest jako pielgrzym, czasami w otoczeniu zwierząt domowych lub podczas
pracy na roli.

12 września – św. Piotr z Tarentaise, biskup
Nic nie wiemy o młodości Piotra. Prawdopodobnie był mnichem benedyktyńskim w Molesme. Razem z innymi zakładał
potem w lasach pod Cîteaux nowy ośrodek. Stamtąd to w 1113 r. wyruszył na nową fundację do Ferté, gdzie był najpierw przeorem
i gdzie około 1120 r. został opatem. Następnie przewodził ekipie zakładającej opactwo w Tiglieto, po drugiej stronie Alp. Podobnie
w 1124 r. działał w piemonckim Locedio. Dzięki tym czynnościom znalazł się też w dolinie Tarentaise, na terenie osieroconej diecezji.
Poznawszy jego zalety, tamtejszy kler i wierni zażądali, aby objął u nich rządy jako biskup. W 1125 r. zasiadał już na tej stolicy.
Razem z hrabią Amadeuszem III starał się potem o założenie opactwa cysterskiego w Tamié, na terenie diecezji Vienne.
Interweniował w sporze między kanonikami z Agaune a seniorami z Allinges. Wtedy też kanoników regularnych wprowadził do swej
diecezji. Zmarł w 1140 r.

13 września – św. Jan Chryzostom, biskup
i doktor Kościoła
Jan urodził się ok. 349 r. (jak uważają katolicy) lub ok. 347 r. (jak podają prawosławni)
w Antiochii, ówczesnej metropolii prowincji syryjskiej, jednym z największych miast świata.
Pochodził z możnej rodziny. Jego ojciec był oficerem cesarskim. Wcześnie osierocił syna.
Wszechstronne wykształcenie zapewniła Janowi matka. U jej boku wiódł życie na pół mnisze.
Rozczytywał się w klasykach i uczył się ich na pamięć. Lubił jednak także rozrywkę i nie gardził
młodzieńczymi figlami.
Chrzest przyjął dopiero, gdy miał 20 lat. To był punkt zwrotny w jego dotychczasowym
życiu. Wstąpił do stanu duchownego. Jako lektor uczestniczył w służbie liturgicznej u boku biskupa
Antiochii, Melecjusza. Jednak po śmierci matki (372) opuścił Antiochię i udał się na pustkowie, by
tam prowadzić życie ascetyczne. W grocie spędził 4 lata. Zbyt surowe życie tak dalece
nadwyrężyło mu zdrowie, że musiał pustynię opuścić. Powrócił więc do Antiochii, gdzie ponownie
pełnił obowiązki lektora (378), a potem diakona (381). Święcenia kapłańskie przyjął w roku 385,
gdy miał już ok. 36 lat.
W roku 387 w Antiochii wybuchły rozruchy przeciwko cesarzowi, Teodozemu I
Wielkiemu. Rozjuszony tłum zaczął rozbijać pomniki cesarza, co wywołało ze strony władz
represje. Wtedy to Jan wygłosił słynne Mowy wielkopostne, w których zganił popędliwość ludu,
a równocześnie wstawiał się za nim. Wpłynął także na biskupa Antiochii, Flawiana, by ten osobiście wstawił się za swoim ludem
u cesarza. Cesarz ogłosił amnestię i zakazał swojemu namiestnikowi represji. To zjednało Janowi wielką wdzięczność ludu
i przydomek Złotousty (Chryzostom). Na jego kazania przybywały tłumy.
W roku 397 zmarł patriarcha Konstantynopola. Urząd ten cesarz ofiarował Janowi. Konsekrowany na biskupa przez
patriarchę Aleksandrii, Jan z całym zapałem wziął się do pracy dla dobra swojej owczarni. Udało mu się najpierw pojednać ze Stolicą
Apostolską biskupa Antiochii, Flawiana. W ten sposób zakończyła się przykra schizma z Rzymem. Na swoim dworze Jan zniósł
wszelki przepych, jakim dotąd otaczali się jego poprzednicy. Zachęcał swoje duchowieństwo do podobnej reformy. Lud zjednał sobie
wspaniałymi kazaniami, jakie regularnie głosił, i troską o potrzeby zwykłych ludzi. Piętnował nadużycia, nie szczędząc także dworu
cesarskiego. Dla ubogich i bezdomnych wystawiał gospody i schroniska. Użyczył azylu nawet ministrowi cesarskiemu, kiedy ten
popadł w niełaskę. Wysyłał misjonarzy na obszary objęte przez Arabów.

13 września – św. Jan Chryzostom, biskup
i doktor Kościoła
Tradycja przypisuje św. Janowi Chryzostomowi autorstwo jednej z form celebracji
Boskiej Liturgii, nazywanej jego imieniem, która do dziś jest praktykowana w obrządku
bizantyjskim. Jest to tzw. zwyczajna (czyli odprawiana przez większą część roku) liturgia
prawosławna i grekokatolicka. Z czasem pojawili się przeciwnicy radykalnego patriarchy.
Duchowni mieli mu za złe, że zbyt wiele od nich wymagał; klasztory - że wprowadzał w nich
pierwotną karność, a zwalczał rozluźnienie obyczajów. Ponadto Jan naraził się na gwałtowne ataki
ze strony św. Epifaniusza tym, że dał u siebie schronienie zwalczanym zwolennikom nauki
Orygenesa. Zarzucano mu, że okazuje jawnie sympatię dla Orygenesa. Najwięcej kłopotów
wywołało jednak to, że Jan zaatakował w swoich kazaniach zbyt swobodne życie dworu
cesarskiego, przede wszystkim cesarzowej Eudoksji. Z polecenia cesarzowej zwołano pod
Chalcedonem synod, zwany później synodem "Pod Dębem" (nazwa wywodzi się od miejscowości
Onercia - Dąb). Wrogowie Jana pod przewodnictwem patriarchy Aleksandrii, Teofila, posunęli się
do tego, że usunęli Jana z urzędu patriarchy, a cesarzowa skazała go na banicję. Wywieziono go
do Prenetos w Bitynii. Lud jednak tak gwałtownie wystąpił w obronie swego pasterza, że
cesarzowa była zmuszona przywrócić biskupowi wolność.
Spokój trwał jednak krótko. Cesarzowa kazała wystawić sobie pomnik przed samą
katedrą Mądrości Bożej, gdzie urządzano krzykliwe festyny i zabawy, nie licujące ze świętym
miejscem. Jan potępił to w kazaniu z całą stanowczością. W odwecie cesarzowa zwołała do Konstantynopola synod swoich
zwolenników, który ponownie deponował Jana. Na mocy orzeczeń tegoż synodu, w roku 404, cesarzowa skazała Jana na wygnanie.
Wśród szykan i niewygód prowadzono go do Cezarei Kapadockiej, stąd do Tauru, wreszcie do Pontu nad Morzem Czarnym. Zima
była bardzo surowa, co wymagało od biskupa szczególnego hartu. On jednak nie załamał się. Pisał listy do papieża oraz do
wpływowych i wiernych sobie osób. Papież pięknym listem pochwalił bohaterstwo Chryzostoma i wysłał legatów w jego obronie do
Konstantynopola. Dwór cesarski jednak ich nie przyjął. Jan Złotousty zmarł w drodze, w mieście Comana, 14 września 407 r. Już
w roku 428 Kościół w Konstantynopolu obchodził doroczną pamiątkę św. Jana Chryzostoma. W roku 438, na żądanie patriarchy
stolicy cesarstwa - św. Proklusa, cesarz Teodozy II nakazał sprowadzić relikwie Chryzostoma. 27 stycznia 438 r. triumfalnie witał je
Konstantynopol. Ciało złożono w kościele Dwunastu Apostołów. W roku 1489 sułtan turecki Bajazed II podarował te relikwie królowi
francuskiemu Karolowi VIII. Od roku 1627 relikwie znajdują się w Rzymie, w bazylice św. Piotra, w kaplicy Najświętszego
Sakramentu.

13 września – św. Jan Chryzostom, biskup
i doktor Kościoła
Ponadto relikwie św. Jana Chryzostoma znajdują się dzisiaj także na Górze Athos, w Brugii,
Clairvaux, Dubrowniku, Kijowie, Maintz, Messynie, Moskwie, Paryżu i Wenecji.
Jan pozostawił po sobie ogromną spuściznę literacką: kanon liturgii świętej (Boska
Liturgia św. Jana Złotoustego), liczne pisma teologiczne (traktaty o naturze boskiej i ludzkiej
Jezusa, o Eucharystii - jako identycznej ofierze z ofiarą na Krzyżu, o prymacie papieskim,
O kapłaństwie, O wychowaniu syna oraz Przeciwko Żydom i poganom), kazania, które są
w znacznej mierze komentarzem do Pisma świętego, mowy i szeroką korespondencję (w tym
17 listów do św. Olimpii, diakonisy). Jan Złotousty wyróżniał się przede wszystkim jako znakomity
znawca pism św. Pawła Apostoła. Całość dzieł Chryzostoma obejmuje kilka opasłych tomów.
Św. Jan Chryzostom należy do czterech wielkich doktorów Kościoła wschodniego
(obok św. Bazylego, św. Grzegorza z Nazjanzu i św. Cyryla Aleksandryjskiego). Na Wschodzie
cieszy się tak wielkim kultem, że jego imię wspomina się w roku liturgicznym kilka razy. Papież Pius
V ogłosił go doktorem Kościoła (1568). Jest patronem kaznodziejów i studiujących teologię oraz
orędownikiem w sytuacjach bez wyjścia.
W ikonografii św. Jan Chryzostom przedstawiany jest jako patriarcha w stroju rytu
ortodoksyjnego (z dużymi krzyżami), czasami jako biskup Kościoła katolickiego, zazwyczaj
z krótką, niekiedy spiczastą bródką i łysiną czołową. Prawą rękę ma uniesioną
w błogosławieństwie, w lewej trzyma Ewangelię. Niekiedy wyobrażany jest z krzyżem w dłoni.
W ikonografii często spotykany jest na ikonach "Trzech Wielkich Hierarchów" razem ze św. Bazylim
Wielkim i św. Grzegorzem Teologiem, spośród których wyróżnia się przede wszystkim najkrótszą
brodą. W sztuce zachodniej jego atrybutami są: księga, osioł, pisarskie pióro.

14 września – Podwyższenie Krzyża Świętego
Kiedy w roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian,
rozpoczęły się wielkie prześladowania religii Chrystusa, trwające prawie 300 lat. Dopiero
po ustaniu tych prześladowań matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Helena,
kazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus.
Po długich poszukiwaniach Krzyż odnaleziono. Co do daty tego
wydarzenia historycy nie są zgodni; najczęściej podaje się rok 320, 326 lub 330,
natomiast jako dzień wszystkie źródła podają 13 albo 14 września. W związku z tym
wydarzeniem zbudowano w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników
(Martyrium) i Zmartwychwstania (Anastasis). Bazylika Męczenników nazywana była
także Bazyliką Krzyża. 13 września 335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie
i przekazanie miejscowemu biskupowi obydwu bazylik. Na tę pamiątkę obchodzono co
roku 13 września uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Później przeniesiono to
święto na 14 września, ponieważ tego dnia wypada rocznica wystawienia relikwii Krzyża
na widok publiczny, a więc pierwszej adoracji Krzyża, która miała miejsce następnego
dnia po poświęceniu bazylik. Święto wprowadzono najpierw dla tych kościołów, które
posiadały relikwie Krzyża, potem zaś dla całego Kościoła Powszechnego.
Ważnym wkładem w historię dzisiejszego święta jest świadectwo mniszki
Egerii, która w Itinerarium Egeriae relacjonuje obchody Podwyższenia Krzyża połączone ze świętem dedykacji, czyli poświęcenia
kościoła Męczenników (Martyrium) na Golgocie: "Dniami Eucenii (dedykacji) zwą się te dni, w których święty kościół stojący na
Golgocie, zwany Martyrium, poświęcony został Bogu. Także święty kościół znajdujący się w Anastasis, to jest w miejscu, gdzie Pan
po męce zmartwychwstał, tego samego dnia został Bogu poświęcony. Rocznica poświęcenia tych świętych kościołów jest
obchodzona z całą czcią, bo i Krzyż znaleziono tego samego dnia [...]"W 614 r. na Ziemię Świętą napadli Persowie pod wodzą
Chozroeza. Zburzyli wówczas wszystkie kościoły, także i kościół Bożego Grobu, a wiedząc, jak wielkiej czci doznaje Krzyż Pana
Jezusa, zabrali go ze sobą. Cały świat modlił się o odzyskanie Krzyża Świętego. Po zwycięstwie, jakie cesarz Herakliusz odniósł nad
Chozroezem, w traktacie pokojowym Persowie zostali zmuszeni do oddania świętej relikwii (628). Podanie głosi, że kiedy sam cesarz
chciał na swoich ramionach zanieść Krzyż Chrystusa na Kalwarię, mógł to uczynić dopiero wówczas, kiedy zdjął swoje królewskie
szaty. Jest to legenda, gdyż ze świadectwa św. Cyryla Jerozolimskiego (+ 387) wiemy, że już za jego czasów czcigodną relikwię
podzielono na drobne części i rozesłano je niemal po wszystkich okolicznych kościołach.

14 września – Podwyższenie Krzyża Świętego
Kościół w Krzyżu Jezusa widział zawsze ołtarz, na którym Syn Boży dokonał
zbawienia świata. Dlatego każda jego cząstka, tak obficie zroszona Jego Najświętszą Krwią,
doznawała zawsze szczególnej czci. Nie chodzi w tym wypadku o autentyczność poszczególnych
relikwii, ale o fakt, że przypominają one Krzyż Chrystusa i wielkie dzieło, jakie się na nim dokonało
dla dobra rodzaju ludzkiego.
O ukrzyżowaniu Pana Jezusa piszą wszyscy Ewangeliści. Co więcej, podają bardzo
szczegółowe okoliczności tego wydarzenia. Według świadectwa Ewangelistów Pan Jezus został
ukrzyżowany około godziny 12, a umarł o godzinie 15. Jego pogrzeb odbył się ok. godziny 17.
Kara ukrzyżowania była u Żydów znana, chociaż w prawie mojżeszowym nie była przewidziana.
Aleksander Janneusz (103-76 przed Chrystusem) użył jej dla ukarania zbuntowanych przeciwko
niemu faryzeuszów. Taką karę stosowali powszechnie Fenicjanie, Kartagińczycy, Persowie
i Rzymianie. Ci ostatni jednak nie stosowali jej wobec obywateli rzymskich. Była to bowiem kara
uznawana za hańbiącą i bardzo okrutną. Skazańca odzierano z szat, rzucano go na ziemię,
rozciągano mu ramiona i nogi, przybijając je do krzyża. Skazaniec konał z omdlenia i gorączki,
dusił się. Na domiar złego wisielca nękało mnóstwo komarów, a bywało, że konającego rozrywały
sępy. Krzyż miał zwykle kształt litery T (tau). Ponieważ śmierć na krzyżu miała wszystkie
znamiona hańby, dlatego cesarz Konstantyn Wielki zniósł karę śmierci przez ukrzyżowanie (316).
Największą część drzewa Krzyża świętego posiada obecnie kościół św. Guduli w Brukseli.
Bazylika św. Piotra w Rzymie przechowuje część relikwii, którą cesarze bizantyjscy nosili na piersi
w czasie największych uroczystości. W skarbcu katedry paryskiej jest cząstka Krzyża świętego, podarowana przez polską królową
Annę Gonzagę, którą miała otrzymać od króla Jana Kazimierza. Największą część Krzyża świętego w Polsce posiadał kościół
dominikanów w Lublinie (zostały one skradzione w roku 1991, chociaż nadal w kościele tym znajdują się dwa inne relikwiarze Krzyża
świętego). Stosunkowo dużą część Krzyża świętego posiada kościół św. Krzyża na Łysej Górze pod Kielcami. Miał ją podarować
benedyktynom św. Emeryk (+ 1031), syn św. Stefana, króla Węgier (+ 1038). Od tej relikwii i klasztoru pochodzi nazwa "Góry
Świętokrzyskie". Wreszcie dość znaczna relikwia Krzyża świętego znajduje się w bazylice Krzyża Świętego w Rzymie.
Ku czci Krzyża Świętego wzniesiono mnóstwo kościołów. W samej Polsce jest ich ponad 100. Istnieje również kilka
rodzin zakonnych - męskich i żeńskich - pod nazwą Świętego Krzyża. Wśród nich najliczniejsze to Zgromadzenie Św. Krzyża,
założone w 1837 r., a zatwierdzone przez Rzym w 1855 r.

14 września – Podwyższenie Krzyża Świętego
Na czele czcicieli Krzyża stoi św. Paweł Apostoł. Szczególnym nabożeństwem do Krzyża
wyróżniała się św. Helena, cesarzowa. Jednak na wielką skalę kult Krzyża zapoczątkowało średniowiecze,
kiedy to bardzo żywo i powszechnie rozwinął się kult męki Pańskiej. Wśród świętych wyróżnili się tym
nabożeństwem: św. Bernard z Clairvaux (+ 1153), św. Franciszek z Asyżu (+ 1226), św. Bonawentura
(+ 1274), św. Filip Benicjusz (+ 1285), a w latach późniejszych bł. Władysław
z Gielniowa (+ 1505), św. Piotr z Alkantary (+ 1562), św. Jan od Krzyża (+ 1591) i św. Paweł od Krzyża
(+ 1775). W nagrodę za serdeczne nabożeństwo do swojej męki Jezus obdarzył wielu świętych darem
stygmatów. Dzieje Kościoła znają aż 330 podobnych wypadków. Pierwszy stwierdzony historycznie fakt
stygmatów spotykamy u św. Franciszka z Asyżu. W ostatnich czasach mówiło się głośno
o stygmatykach: Teresie Neumann z Konnersreuth (+ 1962) i o św. o. Pio (+ 1969).
Od I w. spotykamy krzyże wypisywane, rysowane czy ryte graficznie - i to
w najróżnorodniejszych formach i symbolice, której postacią naczelną jest zawsze Chrystus. Od
IV w. spotykamy krzyże bez Ukrzyżowanego, ale za to bogato wykładane szlachetnymi kamieniami
i złotem (crux gemmata). Ich forma jest także różna. Spotykamy między innymi krzyże Chrystusa, Piotra,
Andrzeja, św. Pachomiusza, krzyż etiopski, ormiański, jerozolimski itp. We wczesnym średniowieczu zwykło
się wyrabiać krzyże (pasje) z wizerunkiem Chrystusa, ale z koroną królewską (diademem) na głowie.
Od wieku XII datują się krzyże współczesne, pełne wyrazu cierpienia i grozy. Najdawniejszy krzyż znaleziono w Herkulanum,
w jednym z domów zasypanego przez wulkan (Wezuwiusz) w roku 63 i 79, którego to odkrycia dokonano w 1748 roku. Na jednej ze
ścian domu znaleziono wyraźny odcisk dużego krzyża, który tam wisiał. Jest nawet otwór po gwoździu w ścianie, na którym ten krzyż
był umieszczony.
Krzyż Chrystusa czci się także czyniąc znak krzyża. Początkowo czyniono krzyż nad przedmiotami, kreśląc go dłonią.
Miał on być wyznaniem wiary, chronić od nieszczęść, sprowadzać Boże błogosławieństwo. Zwyczaj ten sięga pierwszych wieków
chrześcijaństwa. Był on traktowany jako credo katolickie, streszczenie najważniejszych prawd wiary. Słowami podkreślano wiarę
w Boga w Trójcy Świętej jedynego, a ruchem ręki podkreślano nasze zbawienie przez Chrystusową mękę i śmierć. O znaku krzyża
świętego pisze już Tertulian (+ ok. 240). Św. Hieronim mówi o nim w liście do Eustochii. Pierwsi chrześcijanie tym znakiem
posługiwali się bardzo często. Kościół zachował ten zwyczaj, kiedy w liturgii błogosławi swoich wiernych.

14 września – Podwyższenie Krzyża Świętego
Dzisiejsze święto przypomina nam wielkie znaczenie krzyża jako symbolu chrześcijaństwa
i uświadamia, że nie możemy go traktować jedynie jako elementu dekoracji naszego mieszkania,
miejsca pracy czy jednego z wielu elementów naszego codziennego stroju.

14 września – św. Albert, biskup
Albert urodził się w okolicach Vennes (Francja) ok. 1149 r. Pierwszą pewną datą
z jego życia jest rok 1180, kiedy to został wybrany przeorem kanoników regularnych od św. Krzyża
w Montara, w pobliżu Pavii. Odtąd jego życie obfitowało w zaszczytne nominacje i urzędy.
W cztery lata potem został biskupem w Bobbio (1184), a w roku następnym w Vercelli (1185). Tą
diecezją rządził gorliwie i mądrze przez 20 lat.
Równocześnie w tym samym czasie Albert spełniał ważne misje, zlecane mu przez
Stolicę Apostolską. Klemens III powierzył mu pośredniczenie między Rzymem a cesarzem
Fryderykiem Barbarossą. Ten sam papież zlecił mu podobne zadanie z następcą Fryderyka,
Henrykiem IV. Jako wysłannik Innocentego III załagodził zatarg i doprowadził do pokoju pomiędzy
miastami Parmą i Piacenzą, a potem pomiędzy Mediolanem a Pavią. W roku 1194 napisał
konstytucje dla kanoników regularnych w Biella. Największe znaczenie dla diecezji Vercelli miał
synod tam odbyty w roku 1191, na którym uchwalono ważne dekrety dotyczące karności
kościelnej.
W 1204 r. wybrano go patriarchą Jerozolimy. Innocenty III wybór ten zatwierdził
(1205) i rozesłał listy do duchowieństwa Ziemi Świętej z zawiadomieniem o tej nominacji. Z tej
okazji papież wymienił wiele zalet i cnót Alberta, które go predestynowały na tak zaszczytne
i odpowiedzialne stanowisko. Jednocześnie biskup Albert pełnił urząd legata Stolicy Apostolskiej
w Ziemi Świętej. Rezydował w Akce.
Podejmował działalność na rzecz pokoju, doprowadził do zgody między królami Cypru i Jerozolimy, między królem Armenii
a książętami Trypolisu, między templariuszami a królami Cypru i Armenii. Starał się ulżyć doli jeńców. Skodyfikował obyczaje
mnichów z góry Karmel, dając podwaliny pod rozwój powstającego zakonu. W czasie procesji z okazji święta Podwyższenia Krzyża
świętego, 14 września 1214 r., został zasztyletowany przez mnicha, którego złożył z urzędu. Odbiera cześć w diecezji Vercelli,
w zakonach kanoników regularnych i karmelitów.

15 września – Najświętsza Maryja Panna
Bolesna
"Oto Ten przeznaczony jest na upadek... A Twoją duszę miecz przeniknie, aby
na jaw wyszły zamysły serc wielu" (Łk 2, 34a. 35). Tymi słowami prorok Symeon, podczas
ofiarowania Jezusa w świątyni, zapowiedział Maryi cierpienie. Maryja, jako najpokorniejsza
i najwierniejsza Służebnica Pańska, miała szczególny udział w dziele zbawczym Chrystusa,
wiodącym przez krzyż.
Przez wiele stuleci Kościół obchodził dwa święta dla uczczenia cierpień Najświętszej
Maryi Panny: w piątek przed Niedzielą Palmową - Matki Bożej Bolesnej oraz 15 września Siedmiu Boleści Maryi. Pierwsze święto wprowadzono najpierw w Niemczech w roku 1423
w diecezji kolońskiej i nazywano je "Współcierpienie Maryi dla zadośćuczynienia za gwałty, jakich
dokonywali na kościołach katolickich husyci". Początkowo obchodzono je w piątek po trzeciej
niedzieli wielkanocnej. W roku 1727 papież Benedykt XIII rozszerzył je na cały Kościół i przeniósł
na piątek przed Niedzielą Palmową.
Drugie święto ma nieco inny charakter. Czci Maryję jako Matkę Bożą Bolesną
i Królową Męczenników nie tyle w aspekcie chrystologicznym, co historycznym, przypominając
ważniejsze etapy i sceny dramatu Maryi i Jej cierpień. Święto to jako pierwsi zaczęli wprowadzać
serwici. Od roku 1667 zaczęło się ono rozszerzać na niektóre diecezje. Pius VII w roku 1814
rozszerzył je na cały Kościół, a dzień święta wyznaczył na trzecią niedzielę września. Papież św.
Pius X ustalił je na 15 września. W Polsce oba święta rychło się przyjęły. Już stary mszał
krakowski z 1484 r. zawiera Mszę De tribulatione Beatae Virgini oraz drugą: De quinque doloribus
B. M. Virginis. Również mszały wrocławski z 1512 roku i poznański z 1555 zawierają te Msze.
Oba święta są paralelne do świąt Męki Pańskiej, są w pewnym stopniu ich odpowiednikiem.
Pierwsze bowiem święto łączy się bezpośrednio z Wielkim Tygodniem, drugie zaś z uroczystością Podwyższenia Krzyża świętego.
Ostatnia zmiana kalendarza kościelnego zniosła pierwsze święto, obchodzone przed Niedzielą Palmową.

15 września – Najświętsza Maryja Panna
Bolesna
Od XIV w. często pojawiał się motyw siedmiu boleści Maryi. Są nimi:
1. Proroctwo Symeona (Łk 2, 34-35)
2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-14)
3. Zgubienie Jezusa (Łk 2, 43-45)
4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej (Ewangelie o nim nie wspominają)
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mt 27, 32-50; Mk 15, 20b-37; Łk 23, 26-46; J 19, 17-30)
6. Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)
7. Złożenie Jezusa do grobu (Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)
Jest rzeczą niezaprzeczalną, że Maryja wiele wycierpiała jako Matka Zbawiciela. Nie wiemy,
czy dokładnie wiedziała, co czeka Jej Syna. Niektórzy pisarze kościelni uważają to za rzecz oczywistą. Ich
zdaniem, skoro Maryja została obdarzona szczególniejszym światłem Ducha Świętego odnośnie do
rozumienia ksiąg świętych, gdzie w wielu miejscach i nieraz bardzo szczegółowo jest zapowiedziana męka
i śmierć Zbawiciela świata, to również wiedziała o przyszłych cierpieniach Syna. Inni pisarze, powołując się
na miejsca, gdzie kilka razy jest podkreślone, że Maryja nie rozumiała wszystkiego, co się działo, są
przekonani, że Maryja nie była wtajemniczona we wszystkie szczegóły życia i śmierci Jej Syna. Maryja nie
była tylko biernym świadkiem cierpień Pana Jezusa, ale miała w nich najpełniejszy udział. Jest nie do
pomyślenia nawet na płaszczyźnie samej natury, aby matka nie doznawała cierpień na widok umierającego
syna. Maryja cierpiała jak nikt na ziemi z ludzi. Zdawała sobie bowiem sprawę z tego, że Jej Syn jest Zbawicielem rodzaju ludzkiego.
Wśród świętych, którzy wyróżniali się szczególniejszym nabożeństwem do Matki Bożej Bolesnej, należy wymienić siedmiu założycieli
zakonu serwitów (w. XIII), św. Bernardyna ze Sieny (+ 1444), bł. Władysława z Gielniowa (+ 1505), św. Pawła od Krzyża, założyciela
pasjonistów (+ 1775) i św. Gabriela Perdolente, który sobie obrał imię zakonne Gabriel od Boleści Maryi (+ 1860).
Ikonografia chrześcijańska zwykła przedstawiać Matkę Bożą Bolesną w trojaki sposób: najdawniejsze wizerunki
pokazują Maryję pod krzyżem Chrystusa, nieco późniejsze (od XIV w.) w formie Piety, czyli jako rzeźbę lub obraz Maryi z Jezusem
złożonym po śmierci na Jej kolanach. W tym czasie pojawiają się obrazy i figury Maryi z mieczem, który przebija jej pierś lub serce.
Potem pojawia się więcej mieczy - do siedmiu włącznie. Znany jest także średniowieczny hymn Stabat Mater, opiewający boleści
Maryi. Wątek współcierpienia Maryi w dziele odkupienia znajduje swoje odzwierciedlenie także w znanym polskim nabożeństwie
wielkopostnym (Gorzkie Żale). Przez wspomnienie Maryi Bolesnej uświadamiamy sobie cierpienia, jakie były udziałem Matki Bożej,
która - jak nikt inny - była zjednoczona z Chrystusem, również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

15 września – św. Katarzyna Genueńska
Katarzyna urodziła się w 1447 r. w Genui jako córka wicekróla Neapolu. Kiedy miała
zaledwie 13 lat, za radą spowiednika wstąpiła do klasztoru kanoniczek laterańskich przy kościele
Matki Bożej Łaskawej, gdzie już przedtem znalazła się jej siostra, Limbania. Katarzyna nie została
jednak przyjęta z powodu zbyt młodego wieku, musiała więc wrócić do domu.
W szesnastym roku życia została przymuszona do małżeństwa z Julianem Adoro, człowiekiem,
który miał już pięcioro nieślubnych dzieci. Związek nie był szczęśliwy. Julian był znanym
rozpustnikiem i hulaką. Katarzyna przez kilka lat żyła w osamotnieniu, po czym podjęła życie
towarzyskie, właściwe jej sferze. Nie były to co prawda grzechy ciężkie, niemniej jednak będzie
sobie całe życie wyrzucać zmarnowane dla wieczności lata.
11 marca 1473 r. doznała łaski nawrócenia i przemiany. Kiedy odwiedziła u kanoniczek
swoją siostrę, ta niespodziewanie zaproponowała jej odprawienie spowiedzi generalnej u kapelana
sióstr. Katarzyna walczyła ze sobą, aż wreszcie poddała się działaniu Bożej łaski. Było ono tak
potężne, że kiedy uklękła przed kapłanem, zemdlała. W tej bowiem chwili zjawił się jej Chrystus
z krzyżem, a tak wiele płynęło z Niego krwi, że cała kaplica wydawała się jej pełna. Katarzyna
poczuła tak wielki żal za grzechy, że była gotowa całemu światu wyznać swoje winy. Odtąd zaczęła
życie pełne pokuty.
Modlitwę połączyła z surowymi postami. Działalność charytatywną skoncentrowała
szczególnie na posługiwaniu chorym. Miewała częste objawienia Pana Jezusa, który pozwolił jej
pewnego dnia spocząć nawet na swojej piersi. Kiedy indziej ujrzała Boskie Serce całe
w płomieniach. Chrystus pozwolił jej przytknąć usta do Jego Serca. Poczuła się wówczas tak, jakby
cała była zanurzona w Bóstwie, jakby zanikała zupełnie jej osoba, jakby stawała się z Chrystusem kimś jednym. Mogła także
spędzać radosne chwile ze św. Janem Apostołem. Spowiednik pozwolił jej przyjmować codziennie Komunię świętą, co w owych
czasach było zupełną nowością. W ciągu 23 lat Komunia święta była dla Katarzyny (przynajmniej w pewnych okresach) jedynym
pokarmem, gdyż w czasie Adwentu i Wielkiego Postu przyjmowała jedynie trochę wody z solą.
To wszystko działo się w latach 1477-1499. W ostatnim okresie życia miała częste wizje, dar uniesień i zachwytów,
które trwały nieraz po kilka godzin. Musiała często w takich wypadkach mocno ściskać serce, by nie rozsadziło jej piersi. Widziano
czasem emanujące z niej światło.

15 września – św. Katarzyna Genueńska
Do domu Katarzyny z czasem zaczęli przychodzić potrzebujący pomocy ludzie. Pod jej
wpływ poddawali się nawet wybitni kapłani. Mistyczka była dla nich wyrazicielką woli Bożej. Swoimi
modłami uprosiła nawrócenie także dla męża. Julian zaczął zmieniać swoje życie, aż w końcu
wstąpił do III Zakonu św. Franciszka. Budził podziw miasta, kiedy go widziano, jak wraz z Katarzyną
opatrywał rany ubogim w szpitalu miejskim, jak odwiedzał biednych w ich domach. Dla sprawniejszej
obsługi Katarzyna objęła kierownictwo szpitala i zadbała o jego dofinansowywanie (1490). Pod
koniec życia zaczęły ją trapić różne dolegliwości i choroby, powstałe na skutek nadmiernych
umartwień. Znosiła je z heroicznym poddaniem się woli Bożej. Zmarła 15 września 1510 r., mając
63 lata. Pochowano ją w kościele Zwiastowania. W dwa lata potem odbyła się ekshumacja jej
śmiertelnych szczątków, by je umieścić w miejscu bardziej eksponowanym. Jej kult zatwierdził
wprawdzie papież Klemens IX w roku 1675, ale potwierdził go uroczystą kanonizacją dopiero papież
Klemens XII w 1737 r. W roku 1684 republika genueńska proklamowała Katarzynę swoją patronką.
W roku 1944 papież Pius XII ogłosił św. Katarzynę Genueńską współpatronką chorych i szpitali obok św. Kamila de Lellis i św. Jana Bożego.
Katarzyna Genueńska zostawiła szereg cennych pism. Do najbardziej znanych należą:
Życie i nauka, w którym wykłada stany duszy, jakie przechodziła aż do zjednoczenia z Bogiem;
Dialog między duszą a ciałem, miłość własna, duch, ludzkość i Bóg, gdzie podejmuje tematy ascetyczne i mistyczne; wreszcie utwór
najważniejszy, Traktat o czyśćcu, gdzie św. Katarzyna daje najwłaściwszą analizę mąk dusz czyśćcowych. Ona pierwsza określiła
cierpienia dusz czyśćcowych jako mękę i żar miłości. W pismach św. Katarzyny rozczytywali się św. Alojzy Gonzaga, św. Franciszek
Salezy, kardynał Piotr de Berulle, Fenelon i cała szkoła francuska wieku XVIII.

16 września – św. Edyta, ksieni
Edyta była córką króla Edgara (959-975) oraz Wulfrydy, która albo była zakonnicą
uwiedzioną przez władcę, albo też po pożyciu małżeńskim wstąpiła do opactwa w Wilton,
a następnie została jego ksienią. Tam też Edyta spędziła niemal całe swe życie. Jej preceptorami
z woli króla byli Radbod i Benno, uczeni duchowni. Gdy ojciec proponował jej potem objęcie
innych opactw, odmówiła. Później uczestniczyła w translacji szczątków swego brata Edwarda.
Ufundowała też kaplicę ku czci św. Dionizego. W czasie konsekracji tej kaplicy, w roku 984,
św. Dunstan miał przepowiedzieć jej rychłą śmierć. Nastąpiła ona 16 września 985 r.
Wcześnie otoczyła ją cześć wiernych. Świadczyli ją m.in. król Kanut (1016-1035),
Emma, matka Edwarda Wyznawcy, oraz jego żona Edyta, która także wychowywała się w Wilton.

16 września – święci męczennicy Korneliusz,
papież, i Cyprian, biskup
Korneliusz był synem Kastyna z rodu Cornelia. Jako kapłan rzymski był bliskim
współpracownikiem papieża św. Fabiana (236-250). Z listu św. Cypriana z Kartaginy dowiadujemy
się, że Korneliusz został namiestnikiem Chrystusa nie dzięki własnej inicjatywie, ale został wybrany
głosem ludu rzymskiego ze względu na swoją pokorę, łagodność i roztropność. Cyprian pisze, że
Korneliusz przeszedł wszystkie stopnie w hierarchii kościelnej, zanim został wybrany biskupem
rzymskim. Z tego wynika, że w Kościele rzymskim był już od dłuższego czasu. Po męczeńskiej
śmierci św. Fabiana (+ 250), poniesionej w czasie prześladowania, jakie rozpętał cesarz Decjusz,
Stolica Rzymska była przez dłuższy czas nieobsadzona. W tym okresie Kościołem zarządzali
wspólnie duchowni, których rzecznikiem był prezbiter Nowacjan. Gdy prześladowania ustały, wybór
większości padł na Korneliusza, a nie - jak się spodziewał Nowacjan - na niego. Mniejszość gminy
ogłosiła w tym czasie papieżem Nowacjana. Nowacjan, by zyskać dla siebie zwolenników, zaczął
rozsyłać do biskupów listy i swoich wysłańców. Nawet Cyprian nie był pewien, kto jest właściwie
biskupem rzymskim. Wysłał swoich delegatów, by na miejscu zorientowali się w sytuacji. Kiedy przekonał się, że prawowitym
biskupem rzymskim jest Korneliusz, udzielił mu całkowicie swojego wsparcia. Skłonił także biskupów Afryki, by go uznali.
Nowacjanowi natomiast udało się pozyskać dla siebie biskupa Antiochii. Korzystając z chwilowego pokoju, jaki nastał dla Kościoła po
śmierci Decjusza (+ 251), papież Korneliusz zwołał do Rzymu synod, na którym Nowacjan został potępiony i wyłączony ze wspólnoty
Kościoła. Aktualne wówczas stało się pytanie, co należy uczynić z tymi, którzy za prześladowania Decjusza ze strachu wyparli się
wiary, a teraz chcieli do niej powrócić (z łac. lapsi). Rygoryści byli za tym, by ich do Kościoła ponownie nie przyjmować; jednak dzięki
papieżowi uchwalono, że ich powrót do Kościoła - po spełnieniu określonych warunków - będzie możliwy.
Korneliusz rządził Kościołem w latach 251-253. Po raz pierwszy w historii Kościoła Korneliusz wymienił w swoich
pismach wszystkie stopnie duchowieństwa rzymskiego. Kościół w Rzymie liczył za jego panowania 46 kapłanów, 7 diakonów,
7 subdiakonów, 42 akolitów, 52 egzorcystów, a także kilkunastu lektorów i ostiariuszy. Cała gmina chrześcijańska w Rzymie liczyła
wówczas, jak się przypuszcza, ok. 10 tysięcy wiernych. Po krótkotrwałym pokoju w Rzymie wybuchła epidemia (252). Dla
przebłagania bóstw urządzano publiczne procesje i modły, składano ofiary. Chrześcijanie nie mogli w nich uczestniczyć. Rozjuszony
tłum rzucał się na domy modlitwy chrześcijan i burzył je. Atakowano chrześcijan i zabijano ich, uważając, że to oni są sprawcami
zarazy, bo swoim kultem wywołali gniew bogów. W takiej właśnie sytuacji w 253 r. poniósł śmierć męczeńską Korneliusz. Według
innej wersji Korneliusz został skazany przez cesarza Trebonaniusa Gallusa na wygnanie do Civitavecchia, a tam, źle traktowany zmarł.

16 września – święci męczennicy Korneliusz,
papież, i Cyprian, biskup
Cyprian w swoich listach nazywa go męczennikiem - i taką też Korneliusz odbiera
cześć. Tytuł znaleziony w katakumbach św. Kaliksta potwierdza, że już w początkach
chrześcijaństwa Korneliusz odbierał cześć jako męczennik. Grób św. Korneliusza ozdobił
pięknym wierszem w katakumbach papież św. Damazy (366-384). Relikwie św. Korneliusza
rozdzielono z czasem po różnych kościołach Włoch, Francji i Niemiec.
Hieronim pisze, że już za jego czasów doroczną rocznicę św. Korneliusza liturgia
rzymska łączyła ze wspomnieniem św. Cypriana. Dlatego ich wspomnienie przypada dzisiaj,
chociaż śmierć zastała Korneliusza zapewne w lipcu 253 r.
W ikonografii św. Korneliusz przedstawiany jest w stroju papieskim z paliuszem,
czasami w tiarze. Jego atrybutami są korona w ręku, gałązka palmowa, miecz, róg, tiara.

16 września – święci męczennicy Korneliusz,
papież, i Cyprian, biskup
Thascius Caecilius Cyprianus urodził się około 210 r. w rodzinie pogańskiej,
najprawdopodobniej w Kartaginie. Jego ojciec był senatorem i należał do najznakomitszych
obywateli miasta. Początkowo jego życie było podobne do życia ówczesnej złotej młodzieży
z arystokracji rzymskiej. Sam mówi, że "oddany był złym nałogom", z których nawrócił go dopiero
kapłan Cecyliusz. Miało to miejsce w 246 r. Wtedy też Cyprian przyjął chrzest. Przez wdzięczność
dla mistrza i ojca duchowego przybrał jego imię. Rozpoczął wówczas w odosobnieniu pokutę za
swe grzechy.
Przykładnym, prawdziwie chrześcijańskim życiem uzyskał takie poważanie, że w 247
roku został wyświęcony na prezbitera przy jednomyślnym poparciu wiernych z Kartaginy. Kiedy
w roku 248 umarł Donatus, biskup Kartaginy, Cyprian, mimo ucieczki i stawianego oporu, został
odszukany i konsekrowany na biskupa. Sprzeciw wyraziło jednak pięciu kapłanów, którzy
zazdrościli Cyprianowi tak szybkiego awansu. Odtąd stali się jego śmiertelnymi wrogami.
Jako biskup Cyprian z całym zapałem zabrał się do naprawy obyczajów, do zwalczania błędów, do
opieki nad powierzonymi sobie duszami, wreszcie także do misji, jaka go czekała wśród większości
pogańskiej. Te wszystkie zabiegi przerwało jednak jedno z najkrwawszych prześladowań, jakie
rozpoczął cesarz Decjusz (249-251). Nowy władca obrał sobie za cel wzmocnienie państwa
w oparciu o pogan. Sobie nakazywał oddawać cześć boską. Ponieważ chrześcijanie kultu takiego
oddawać mu nie chcieli i nie mogli, w odwecie nakazał ich tępić jako wrogów cesarstwa. Żądał, aby torturami zmuszać opornych do
wyrzeczenia się wiary. Szczególną nienawiść obrócił przeciwko hierarchii kościelnej. Lud zaczął się domagać w amfiteatrze, aby
biskupa Cypriana oddać na pożarcie lwom. Cyprian, idąc za radą Ewangelii i znanymi mu przykładami roztropnych i świątobliwych
pasterzy, ukrył się na czas prześladowania (na początku 250 r.). Ze swego ukrycia przez kilka lat rządził Kościołem kartagińskim
zarówno za pośrednictwem licznych listów pasterskich, jak i emisariuszy, których starannie wybierał spośród biskupów i prezbiterów.
Po śmierci Decjusza powrócił do Kartaginy. Tu spotkał się z nowym problemem: wielu chrześcijan wystraszonych torturami wyparło
się wiary. Teraz chcieli powrócić do wspólnoty z Kościołem. Rygoryści byli zdania, że nie wolno ich przyjmować. Inni znowu
z biskupów afrykańskich przyjmowali ich na łono Kościoła zbyt łatwo. Na synodzie, zwołanym do Kartaginy, Cyprian przeprowadził
zasadę, że "upadłych" (łac. lapsi) należy przyjmować ponownie do ich gmin, ale pod warunkami, które gwarantowałyby, że nie
powtórzą już tego występku. Podobne stanowisko zajął w Rzymie papież Korneliusz, ale przeciwko niemu stanęła opozycja
z antypapieżem Nowacjanem na czele.

16 września – święci męczennicy Korneliusz,
papież, i Cyprian, biskup
Cyprian nie tylko poparł papieża, ale nawet napisał osobny traktat: O jedności Kościoła. W tej samej sprawie napisał
potem także drugi traktat: O upadłych. Na oba dzieła i na dekrety synodu kartagińskiego rygoryści odpowiedzieli zarzutem, że takie
postępowanie będzie tylko zachętą, by przy najbliższej okazji ponownie wyprzeć się wiary. Niedługo potem północną Afrykę
nawiedziła epidemia, która pochłonęła wiele ofiar. Podobnie jak w Rzymie, poganie urządzali procesje do świątyń swoich bóstw
i składali ofiary. Chrześcijanie milczeli. Poganie uznali to za oznakę nienawiści do nich, a zarazę poczytali za gniew obrażonych
bóstw. Cyprian napisał nowy traktat - O nieśmiertelności - w którym zbijał zarzuty stawiane przez pogan wyznawcom Chrystusa.
Wykorzystał czas pokoju na to, by uzupełnić szeregi kleru swojej diecezji. Zwoływał synody dla przywrócenia karności i jedności
w Kościele, organizował nowe gminy. Zyskał sobie w całej Afryce tak wielką powagę, że zwracano się do niego ze wszystkich stron
po radę.
W roku 255 powstał nowy problem: czy należy chrzcić na nowo tych, którzy wyrzekli się błędów heretyckich i połączyli
się z Kościołem. Rzym stanął na stanowisku, że chrzest, jeśli był udzielony ważnie, nie może być ponawiany. Inaczej twierdzili jednak
biskupi afrykańscy. Na synodzie w Kartaginie uchwalili oni w 256 r., że heretyków powracających na łono Kościoła, a ochrzczonych
w herezji, należy chrzcić na nowo. Uchwałę tę podpisało w okręgu kartagińskim 72 biskupów, a w okręgu Mauretanii - 87. Cyprian
popierał tę decyzję i stosowne uchwały przesłał do Rzymu, do papieża św. Stefana.
Wybuchło w tym czasie kolejne prześladowanie zorganizowane przez cesarza Waleriana. Pod karą śmierci zakazał on
zebrań liturgicznych. Wyłamujących się z tego zakazu karano konfiskatą majątku, banicją i śmiercią. Do dzisiaj zachował się
dokładny opis przewodu sądowego i tekst wyroku śmierci na biskupa Cypriana. Po aresztowaniu został zesłany do miasteczka
Kombis (257 r.). Przebywał tam prawie rok. Korzystając ze względnej wolności, w ukryciu nadal rządził swoją diecezją przez listy
i swoich wysłanników. W lipcu 258 r. postawiono go przed sędzią, którym był ówczesny namiestnik cesarski (prokonsul), Galeriusz
Maksym. Został skazany na śmierć przez ścięcie głowy. Wyrok wykonano w obecności zebranego ludu 14 września 258 r. W tym
samym czasie w Rzymie odbywało się przeniesienie relikwii św. Korneliusza. Imiona obu męczenników wymienia się w Kanonie
rzymskim.
Św. Cyprian z Kartaginy jest największą postacią wśród świętych Kościoła Afryki północnej, obejmującej wybrzeże
Morza Śródziemnego od Cieśniny Gibraltarskiej do Libii i Egiptu (wyłącznie).
W ikonografii św. Cyprian przedstawiany jest w szatach biskupich. Jego atrybuty to biskupi krzyż, księga, gałązka
palmowa, miecz, paliusz, pastorał.

17 września – stygmaty św. Franciszka
z Asyżu
W roku 1224 św. Franciszek z Asyżu otrzymał dar stygmatów. W jego życiu od dawna
szczególne miejsce zajmowała kontemplacja wcielenia Chrystusa. Najprawdopodobniej
14 września 1224 roku, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, kiedy na górze La Verna
Franciszek modlił się i kontemplował mękę Chrystusa, doświadczył nadprzyrodzonego spotkania
z Chrystusem, który ukazał mu się jako serafin, okryty sześcioma skrzydłami i przybity do krzyża.
Z jego ciała wychodziły promienie, które przeszyły stopy, dłonie i bok św. Franciszka.
Opis tego wydarzenia przekazał nam Tomasz z Celano, franciszkanin żyjący w XIII
wieku, historyk i pierwszy biograf Franciszka. Zatopiony w kontemplacji, Franciszek "ujrzał
w widzeniu rozciągniętego nad sobą Serafina, wiszącego na krzyżu, mającego sześć skrzydeł, za
ręce i nogi przybitego do krzyża. Dwa skrzydła unosiły się mu nad głową, dwa wyciągały do lotu,
a dwa okrywały całe ciało. Widząc to, Franciszek zdumiał się gwałtownie, a gdy nie umiał
wytłumaczyć, co by znaczyło to widzenie, wtargnęła mu w serce radość pomieszana z żałością.
Cieszył się z łaskawego wejrzenia, jakim Serafin patrzył na niego, ale przybicie do krzyża przeraziło
go. Natężył umysł, by pojąć, co mogłaby znaczyć ta wróżba, i duch jego silił się trwożnie nad jakimś
jej zrozumieniem. Otóż, podczas gdy szukając wyjaśnienia na zewnątrz, poza sobą, nie znalazł
rozwiązania, nagle objawiło mu je w nim samym odczucie bólu.
Natychmiast bowiem na jego rękach i nogach zaczęły jawić się znaki gwoździ, jak to
na krótko przedtem widział u Męża ukrzyżowanego, ponad sobą w powietrzu. Jego ręce i nogi
wyglądały przebite gwoździami w samym środku; główki gwoździ były widoczne na wewnętrznej
stronie rąk i na wierzchniej stronie nóg, a ich ostre końce były na stronie odwrotnej... Zaś prawy
bok, jakby przebity lancą, miał na sobie czerwoną bliznę, która często broczyła i spryskiwała tunikę
oraz spodnie świętą krwią".
Święto stygmatów św. Franciszka, potwierdzone przez papieża Benedykta XI, zostało ustanowione na kapitule
generalnej franciszkanów w 1337 roku w Cahors we Francji. Jest obchodzone 17 września w całym zakonie franciszkańskim.

17 września – św. Hildegarda z Bingen,
dziewica i doktor Kościoła
Hildegarda urodziła się 16 września 1098 w Rupertsbergu koło Bingen. Jej rodzicami byli
Hildebert
i
Mechtylda
von
Bermersheim.
Ponieważ
była
dziesiątym
dzieckiem
w szlacheckiej rodzinie, w wieku ośmiu lat, zgodnie z tradycją dziesięciny, została poświęcona
Kościołowi. Zaopiekowała się nią przeorysza benedyktynek - Judyta. Przygotowując się do życia
w zakonie, w Disibodenbergu, Hildegarda otrzymała klasyczne wykształcenie. Dzięki wrodzonym
zdolnościom do nauki i umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy zyskała uznanie. Gdy
w 1136 r. Judyta umarła, Hildegarda zajęła jej miejsce. Jako przeorysza cieszyła się wielka estymą.
Podjęła liczne dzieła dla swojego zakonu. By mniszki nie dzieliły murów z zakonnikami, spowodowała
przeniesienie konwentu do ufundowanego przez jej rodzinę klasztoru we wsi Rupertsberg (1150). Po
latach zbudowała dla nich jeszcze jeden klasztor w Eibingen (1165). Już będąc przeoryszą Hildegarda
ujawniła, że od trzeciego roku życia miewała wizje, podczas których rozmawiała z Bogiem. Nie
ujawniała tego przez skromność, a może z obawy przed inkwizycją. Dopiero gdy mając 42 lata
osiągnęła najwyższe dostępne kobiecie stanowiska w Kościele i uzyskała wpływy w najważniejszych
biskupstwach i na dworze papieskim, bez obaw przyznała się do swoich doświadczeń. W czasie jednej
z wizji usłyszała głos nakazujący jej spisywać swoje wizje. W ten sposób zaczęło powstawać dzieło
Sci vias - "Poznaj ścieżki Pana".
Wiadomość o tych wizjach roznosiła się coraz dalej, aż przez opata Disibodenbergu i arcybiskupa Moguncji Henryka
dotarła do papieża Eugeniusza III, który wysłał do klasztoru specjalną komisję, mającą wyjaśnić autentyczność cudów. Wybrane
fragmenty wizji zostały przeczytane na synodzie w Trewirze (1147-1148). Hildegarda uzyskała błogosławieństwo i pozwolenie na
rozpowszechnienie swoich idei i nakaz spisywania dalszych objawień dzięki wstawiennictwu wpływowego teologa i założyciela
zakonu cystersów, św. Bernarda z Clairvaux. Treść przeżyć mistycznych spisała w trzech księgach: Scito vias Domini ("Poznaj drogi
Pana"), Liber vitae ("Księga zasług życia") i Liber divinorum operum ("Księga dzieł Bożych"). Dzięki przychylności papieża mogła
posunąć się do zawoalowanej krytyki rozwiązłości kleru i domagać się większego uznania dla roli kobiet. Właśnie w tym tonie jest jej
sztuka moralna Ordo virtutum ("O sztuce cnoty"), do której sama skomponowała muzykę. Chociaż autentyczność jej objawień była
przez niektórych kwestionowana (uważano, że były one wynikiem migren), to jednak szlacheckie pochodzenie i wysokie stanowisko
w hierarchii kościelnej spowodowały, że listy i pisma Hildegardy znajdowały czytelników wśród władców kościelnych i świeckich. Dla
wielu ludzi średniowiecza jej wypowiedzi były głosem, który pochodził od Boga. Dzięki solidnemu wykształceniu i bogatemu
doświadczeniu oraz wybitnym zdolnościom oratorskim Hildegarda zjednała sobie w końcu przychylność oponentów.

17 września – św. Hildegarda z Bingen,
dziewica i doktor Kościoła
Jej rozważania z zakresu teologii, filozofii i historii naturalnej były przyjmowane z zainteresowaniem w kręgach
kościelnych i świeckich, przynosząc jej powszechny szacunek i uznanie. Wśród wiernych jej osoba stała się obiektem kultu. Historie
o jej nadprzyrodzonych zdolnościach przenikały poza klasztorne mury i krążyły po średniowiecznej Europie. U szczytu popularności
Hildegarda została okrzyknięta "Sybillą znad Renu" i była czczona jako chrześcijańska wyrocznia o atrybutach proroka, do której
udawali się po radę i pociechę biskupi, papieże i władcy. W 1152 r. została zaproszona na specjalne spotkanie z cesarzem
Fryderykiem I Barbarossą, którego wcześniej krytykowała.
Ważne w jej piśmiennictwie były również dzieła o medycynie, historii naturalnej i lecznictwie. Hildegarda była uważną
obserwatorką natury i ludzi. Kierując się grecką filozofią czterech żywiołów, badała wzajemne oddziaływania pomiędzy światem
żywym i martwym oraz ich wpływ na stan organizmu i duszy człowieka. Swoje wnioski przedstawiła w nieco panteistycznym traktacie
o leczniczym i szkodliwym działaniu roślin i minerałów, które, jak sądziła, uczestniczyły w nieustannym procesie wymiany
wewnętrznych zasobów energii. Publikacje z zakresu medycyny ludowej przyniosly jej miano pierwszej niewiasty pośród lekarzy
i przyrodników Niemiec. Ponadto w latach 1158-1170 głosiła kazania w środkowych i południowych Niemczech. Była zapraszana na
wykłady i wizytacje w klasztorach. Ta światła kobieta uważała, że śpiew powinien być nieodłączną częścią liturgii, gdyż śpiew, tak jak
modlitwa, przybliża człowiekowi zbawienie. Wierzyła, że twórcze natchnienie pochodzi wprost od Boga, a dzieło artysty jest w
rzeczywistości boskim przekazem. Sama skomponowała moralitet i liczne religijne, choć nie liturgiczne pieśni. W odróżnieniu od
typowych wówczas śpiewów chorałowych, jej melodie były znacznie bardziej emocjonalne. Pod koniec XX w. jej muzyka zyskała
dużą popularność.
Zmarła 17 września 1179 r. w klasztorze w Rupertsbergu i została pochowana w kościele parafialnym w Einbingen,
którego obecnie jest patronką. Mimo iż rozpoczęty w 1227 roku proces kanonizacyjny został wstrzymany w niewyjaśnionych
okolicznościach, Hildegarda z Bingen nad Renem została w XIV w. umieszczona w martyrologium jako święta. Do kalendarza
liturgicznego obchód ku jej czci wpisano w 1971 roku. Jej biografia jest kompletna i dobrze udokumentowana, co jest rzadkie jak na
tamte czasy. Zawdzięczamy to m.in. dwóm mnichom. Jeszcze za życia Hildegardy w latach 1174-1175 mnich Gottfried rozpoczął
pracę nad systematyzacją jej dzieł, a w latach 1180-1190 mnich Theoderich ukończył jego prace.
Papież Benedykt XVI potwierdził 10 maja 2012 r., że Hildegarda z Bingen, ze względu na swoje zasługi dla Kościoła
i ogromny wkład w rozwój myśli katolickiej, może odbierać cześć jako święta w całym Kościele. 7 października 2012 r. papież
ogłosił św. Hildegardę doktorem Kościoła powszechnego, wraz ze św. Janem z Avili. Hildegarda jest patronką esperanto,
językoznawców i naukowców.

17 września – św. Jan Macías, zakonnik
Jan Macías urodził się w roku 1585 w Estramadurze (Hiszpania) w rodzinie
katolickiej, w której nauczył się jeszcze w dzieciństwie czułego nabożeństwa do Matki Bożej.
Miał zwyczaj trzykrotnego odmawiania różańca św. w ciągu dnia: za siebie, za grzeszników
i za dusze czyśćcowe; zwyczajowi temu pozostał wierny przez całe życie. Ujrzawszy
w pewnej wizji Ojczyznę niebieską, zapragnął udać się do Ameryki Południowej, by czuć się
wygnańcem na ziemi.
Przybył do Peru, gdzie początkowo pracował na farmie przy hodowli bydła,
następnie wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego i przywdział habit brata konwersa. Nosząc ów
habit, stał się opiekunem ubogich: sam szukał ich w ich mieszkaniach i wspierał z najczulszą
i najdelikatniejszą troskliwością. Dał się poznać w klasztorze św. Marii Magdaleny, a także
poza jego murami, jako pełen pokory i miłości. Przez 22 lata pełnił funkcję furtiana, oddając
się licznym dziełom miłosierdzia. Podają, że żywił aż do 200 osób dziennie, usługując im na
kolanach. Słynął również z niezwykłych umartwień. Podobnie jak św. Marcin de Porres, znosił
krzywdy.
Jan zmarł 16 września 1645 roku. Jego ciało spoczywa w Limie w bazylice
Świętego Różańca. Na obrazach pokazywany w habicie brata konwersa (biała suknia i czarny
szkaplerz) w otoczeniu biednych. Papież Paweł VI zaliczył go do grona świętych 28 września
1975 r.

17 września – św. Marcin z Finojosa, biskup
Marcin z Finojosa (znany także jako Marcin z Sigüenzy) urodził się między rokiem 1138 a 1140 w Sorii, niedaleko
Almazán, jako syn Michała Muñoza de Finojosa i Sanchii Gomez. Około roku 1158 wstąpił do pobliskiego klasztoru cystersów, który
niebawem przeniósł się do Huerta de Ariza. Dość wcześnie obrano Marcina opatem. Wywierał wielki wpływ na rządy w Kastylii
i Aragonii. W roku 1179 król Kastylii ufundował dlań nowe opactwo. W sześć lat później powołano go na stolicę biskupią do Sigüenzy.
Dzięki donacji Alfonsa VIII Kastylijskiego, Marcin mógł wówczas założyć jeszcze nowy klasztor dla cysterek. W roku 1192
zrezygnował z biskupstwa i osiadł jako pustelnik w Huercie. Zmarł 16 września 1213 r.

17 września – św. Piotr z Arbues, męczennik
Piotr urodził się w 1440 r. w pobliżu Saragossy. Studiował w Bolonii, gdzie zdobył
doktorat obojga praw. W 1476 r. został profesorem w szkole katedralnej w Saragossie. Gdy słynny
Torquemada zorganizował w 1483 r. inkwizycję, król Ferdynand mianował Piotra wielkim
inkwizytorem dla Aragonii.
Dwa lata później, gdy wezwano go, by asystował przy wykonywaniu wyroku na
skazańcu ze środowiska marranów (Żydów, których podejrzewano, że przyjęli i wyznają katolicyzm
tylko pozornie), Piotr stał się ofiarą spisku. Poraniony 15 września 1485 r., zmarł w dwa dni później.
W 1748 r. wpisano go do Martyrologium Rzymskiego. Uroczystej kanonizacji dopełnił
jednak dopiero Pius IX w 1867 r.

17 września – św. Robert Bellarmin, biskup
i doktor Kościoła
Robert Franciszek Romulus Bellarmin urodził się 4 października 1542 r. w możnej rodzinie
w Montepulciano (Toskania). Jego matka była siostrą papieża Marcelego II (+ 1555). Kiedy Robert miał
15 lat, w jego mieście jezuici otworzyli szkołę. Robert był jednym z pierwszych jej alumnów. Po jej
ukończeniu, mimo początkowego sprzeciwu ojca, w 1560 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Po
chlubnym ukończeniu studiów filozoficznych w Kolegium Rzymskim (1560-1563) studiował dalej we
Florencji (1564-1567) i w Mondovi (1564-1567). Następnie przełożeni wysłali go na studia teologiczne do
Padwy, a potem do Lowanium (w Belgii). Po ich ukończeniu otrzymał święcenia kapłańskie w roku 1570,
gdy miał 28 lat. Na uniwersytecie w Lowanium dotychczasowy uczeń został nauczycielem. Pełnił
równocześnie przy tamtejszym kolegium funkcję prefekta studiów i dyrektora duchowego. Toczono tam
wówczas zażarte dyskusje na temat prawd wiary, atakowanych przez protestantów. Bellarmin brał w nich
żywy udział. W tych okolicznościach powstał osobliwy styl jego przemówień i pism o zabarwieniu wybitnie
apologetycznym. Tam też powstały pierwsze drukowane pisma Roberta: Wykaz heretyków (Index
haereticorum), Konkluzje o sakramentach i O pisarzach kościelnych.
Sława Roberta Bellarmina była tak wielka, że na żądanie papieża Grzegorza XIII przełożeni
po 7 latach (1570-1576) przenieśli go do Rzymu. W Kolegium Rzymskim objął wykłady na te same
tematy. Ich owocem było czołowe dzieło Roberta, które zyskało mu największą sławę:
Kontrowersje. Ukazały się one drukiem w latach 1586-1593 w trzech tomach. Autor cytuje w nim ponad 259 autorów katolickich
i 59 niekatolickich. Była to pierwsza summa nauki katolickiej, sformułowana według nowych potrzeb. W ciągu 30 lat ukazało się
w różnych językach 20 jej wydań. Dla wykończenia tak potężnego dzieła przełożeni zwolnili Roberta z obowiązków wykładania,
pozostawiając mu jedynie opiekę duchową nad studentami jezuickimi w Kolegium Rzymskim. W roku 1592 Bellarmin został
mianowany rektorem tego kolegium. Skromny, ascetyczny, budził podziw swą wiedzą. Jego prace polemizujące z protestantami
spowodowały powstanie katedr "antybellarminowskich".
W roku 1594 został wybrany na przełożonego prowincji neapolitańskiej. Rządził nią jednak tylko trzy lata (1594-1597),
bowiem papież Klemens VIII wezwał go do Rzymu na swojego doradcę i na egzaminatora biskupów. Papież zlecił mu tak wiele
zajęć, że kurialiści byli zdziwieni, jak może im podołać. Był tytanem pracy. Zasłużył sobie na żartobliwy przydomek "tragarza kurii
rzymskiej". W tym samym czasie, w roku 1597, wydał Katechizm, który niebawem ukazał się w 56 językach i doczekał się ponad 400
wydań drukiem.

17 września – św. Robert Bellarmin, biskup
i doktor Kościoła
W nagrodę za tak wielkie zasługi dla Kościoła papież Klemens VIII w roku 1599 mianował Bellarmina
kardynałem. Robert zrobił wówczas następujące postanowienia: nie gromadzić majątku, nie wspierać
krewnych, ale ubogich, być zawsze zakonnikiem. Pozostał tym założeniom wierny do śmierci. Dlatego też
nie przyjął wysokiej pensji, ofiarowanej mu przez króla Hiszpanii, Filipa III. Bellarmin umiał przeciwstawić
się nawet papieżowi, gdy widział, że tego wymaga chwała Boża. Napisał rozprawkę O głównym obowiązku
papieża, w której wylicza 7 źródeł nadużyć. Ta prostolinijność nie wszystkim się podobała. Dlatego
zaproponowano Bellarminowi biskupstwo w Kapui, co było rodzajem zesłania. Robert chętnie przyjął
propozycję i w 1602 roku objął diecezję po przyjęciu sakry biskupiej.
Jako biskup Kapui Bellarmin okazał nie tylko gorliwość duszpasterza, ale także niezwykły
talent administratora. Za program obrał sobie pracę nad klerem, opiekę nad ubogimi i troskę o liturgię.
W ciągu trzech lat odbył trzy razy wizytacje całej diecezji i zwołał trzy synody. Głosił kazania we wszystkie
niedziele i święta. Swojemu duchowieństwu starał się być wzorem także jako sługa Boży. Ulubioną jego
lekturą były żywoty świętych biskupów, z których pragnął czerpać wzory. W tym też czasie wydał drukiem
Wyjaśnienie symbolu dla proboszczów, by dać im materiał do kazań.
Po śmierci papieża Klemensa VIII Robert w czasie konklawe otrzymał pewną liczbę głosów. Pisał, że omalże nie został wybrany na
papieża. Nowy papież Paweł V natychmiast odwołał Bellarmina z Kapui do Rzymu, gdzie uczynił go członkiem wielu kongregacji
rzymskich. Powierzył mu też egzaminowanie biskupów (jak wcześniej Klemens VIII). W tym czasie Bellarmin napisał trzy rozprawy
i wydał je drukiem: W obronie papieża przeciwko Pawłowi Sarpi; Protest do króla Anglii, w którym zakazywał misjonarzom katolickim
składać przysięgę na wierność papieżowi; wreszcie O władzy papieskiej przeciwko Wilhelmowi Bardayowi, który z punktu widzenia
gallikańskiego tę władzę znacznie ograniczał.
Bellarmin jako inkwizytor, czyli członek Kongregacji Świętego Oficjum, nadzorował proces i egzekucję Giordana Bruno
(sformułował znanych 8 zarzutów oskarżenia) oraz uczestniczył w pierwszym potępieniu Galileusza, za co czyniono mu wiele
zarzutów. Kardynał Bellarmin uważał w sumieniu za swój obowiązek potępić wraz z całym zespołem 11 kardynałów polemiczne
wnioski, jakie Galileusz wyciągnął z dzieła Mikołaja Kopernika w celu walki z Kościołem. W latach 1615-1621 Bellarmin
przewodniczył komisji, ustanowionej przez papieża dla zrewidowania tekstu greckiego Nowego Testamentu. Wydał również drukiem
komentarze do Psalmów (1611). Pod koniec życia wydał jeszcze: O wzdychaniu gołębicy (1615) i O sztuce dobrego umierania
(1620). Nadto pozostawił po sobie ogromną korespondencję.

17 września – św. Robert Bellarmin, biskup
i doktor Kościoła
W roku 1621 jako 79-letni starzec po raz drugi wziął udział w konklawe, na którym wybrano papieżem Grzegorza XV. Czując, że
opada już z sił, prosił nowego papieża, aby mu pozwolił opuścić swój dwór i wrócić do klasztoru. Zamieszkał w domu nowicjatu przy
kościele św. Andrzeja Apostoła. Niebawem śmiertelnie zachorował. Umierającego odwiedził osobiście papież. Kardynał Bellarmin
zmarł 17 września 1621 r. Jego proces beatyfikacyjny trwał długo. Dopiero Pius XI dokonał jego beatyfikacji w roku 1923. Tenże
papież niebawem wyniósł bł. Roberta Bellarmina do chwały świętych (1930). W roku 1931 ogłosił go także doktorem Kościoła.
Relikwie św. Roberta znajdują się w kościele św. Ignacego w Rzymie. Peleryna kardynalska św. Roberta Bellarmina
przechowywana jest w Muzeum Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej w Starej Wsi k. Brzozowa. Bellarmin jest
patronem kanonistów.
W ikonografii św. Robert przedstawiany jest jako kardynał, w mantolecie i birecie.

17 września – św. Zygmunt Szczęsny
Feliński, biskup
Zygmunt Szczęsny urodził się w 1822 r. w Wojutynie na Wołyniu. Wychowany
został w atmosferze religijnej i patriotycznej, od najmłodszych lat był czcicielem Matki Bożej.
Skończył studia w Moskwie i Paryżu. Wstąpił do seminarium duchownego i w 1855 r.
otrzymał święcenia kapłańskie w Petersburgu. Został ojcem duchownym w tamtejszym
seminarium. Uważnie przyglądał się sytuacji w Rosji i losom Polaków, zwłaszcza
opuszczonych dzieci i starców. Bolał nad zamknięciem nowicjatów zakonnych, co było jedną
z form carskich represji wobec Kościoła katolickiego.
W 1857 r. założył Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, któremu
zlecił opiekę nad dziećmi oraz ludźmi chorymi i starymi. Jednym z zadań zgromadzenia było
organizowanie szkół dla wiejskich dzieci.
W 1862 r. papież Pius XII mianował Zygmunta Szczęsnego arcybiskupem
metropolitą warszawskim. Piastując ten urząd, Zygmunt przyczynił się do wyraźnego
odrodzenia duchowego dawnej stolicy Polski. Zreformował seminarium i Akademię
Duchowną w Warszawie, założył schronisko dla biednych dzieci i upowszechnił nabożeństwo
majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny. W 1864 r., po niespełna półtorarocznej posłudze
arcybiskupiej, został przez władze carskie skazany na wygnanie w głąb Rosji za to, że
w marcu 1863 r. napisał list do cara Aleksandra II w obronie Kościoła i narodu. Również na
wygnaniu, w Jarosławiu nad Wołgą, dawał przykład głębokiej wiary. Po 20 latach zwolniono
go, jednakże otrzymał zakaz powrotu na teren swojej archidiecezji. Zamieszkał
w Dźwiniaczce (wówczas województwo tarnopolskie, obecnie Ukraina), gdzie mimo
podeszłego wieku i wyczerpania wygnaniem podjął pracę wśród ludzi.
Zmarł w pałacu arcybiskupim w Krakowie 17 września 1895 r. Jego pogrzeb na Wawelu stał się okazją do manifestacji
patriotycznych. Proces informacyjny przed beatyfikacją abp. Felińskiego otworzył kard. Stefan Wyszyński w 1965 r., zaś jego
zamknięcia dokonał w 1984 r. kard. Józef Glemp.

17 września – św. Zygmunt Szczęsny
Feliński, biskup
W 1988 roku Kongregacja ds. Kanonizacji
ogłosiła ważność procesu. Arcybiskup Zygmunt Szczęsny
Feliński został beatyfikowany 18 sierpnia 2002 r. przez
św. Jana Pawła II podczas odprawianej przez niego Mszy
świętej na krakowskich Błoniach. Ojciec Święty
powiedział wówczas o nim m.in.:
Błogosławiony
Zygmunt
Szczęsny
Feliński,
arcybiskup Warszawy w trudnym czasie niewoli
narodowej, wytrwale wzywał do ofiarności na rzecz
ubogich, do otwierania instytucji wychowawczych
i zakładów dobroczynnych. Sam założył sierociniec
i szkołę i sprowadził do stolicy Siostry Matki Bożej
Miłosierdzia. Po upadku powstania styczniowego,
wiedziony miłosierdziem wobec braci, otwarcie
wystąpił w obronie prześladowanych. Ceną za tę
wierność miłości było zesłanie w głąb Rosji, które
trwało dwadzieścia lat. Również tam pamiętał
o ludziach biednych i zagubionych, okazując im
wielką miłość, cierpliwość i wyrozumiałość.
Napisano o nim, że "w czasie swego wygnania, w ucisku wszechstronnym, w ubóstwie modlitwy, trzymał się tylko ciągle
u stóp krzyża i oddawał się miłosierdziu Bożemu".
Kanonizacji Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w październiku 2009 r. dokonał papież Benedykt XVI. Ciało Świętego spoczywa
w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

18 września – św. Stanisław Kostka,
zakonnik, patron Polski
Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu (obecnie powiat
przasnyski). Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego, i Małgorzaty z Kryskich (z Drobina). Krewni
rodziny zajmowali eksponowane stanowiska w ówczesnej Polsce. Miał trzech braci: Pawła (+ 1607),
Wojciecha (+ 1576) i Mikołaja, oraz dwie siostry, z których znamy imię tylko jednej, Anny. Historia nie
przekazała nam bliższych szczegółów z lat dziecięcych Stanisława. Wiemy tylko z akt procesu
beatyfikacyjnego, że był bardzo wrażliwy. Dlatego ojciec w czasie przyjęć, na których niekiedy musiał
bywać także Stanisław, nakazywał gościom umiar w żartach, gdyż inaczej chłopiec może omdleć.
Pierwsze nauki Stanisław pobierał w domu rodzinnym. W wieku 14 lat razem ze swoim bratem, Pawłem,
został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Kostkowie przybyli do Wiednia w dzień po śmierci cesarza
Ferdynanda, to znaczy 24 lipca 1564 r. Wiedeńska szkoła jezuitów cieszyła się wówczas zasłużoną
sławą. Codziennie odprawiano Mszę świętą. Przynajmniej raz w miesiącu studenci przystępowali do
sakramentu pokuty i do Komunii. Modlono się przed lekcjami i po nich. Na pierwszym roku wykładano
gramatykę, na drugim "nauki wyzwolone", na trzecim - retorykę.
Początkowo Stanisławowi nauka nie szła zbyt dobrze. Nie otrzymał bowiem dostatecznego
przygotowania w Rostkowie. Pod koniec trzeciego roku studiów należał już jednak do najlepszych
uczniów. Władał płynnie językiem łacińskim i niemieckim, rozumiał również język grecki. Zachowały się
zeszyty Stanisława z błędami poprawianymi ręką nauczyciela. Pozostały również notatki dotyczące
problemów religijnych, jakie poruszano, aby chłopców przygotować także pod tym względem i umocnić
ich w wierze katolickiej. Wolny czas Stanisław spędzał na lekturze i modlitwie. Ponieważ w ciągu dnia
nie mógł poświęcić kontemplacji wiele czasu, oddawał się jej w nocy. Zadawał sobie także pokuty
i biczował się. Taki tryb życia nie mógł się podobać kolegom, wychowawcy i bratu. Uważali to za rzecz niemoralną, a Stanisława za
"dziwaka". Usiłowali go przekonywać złośliwymi przycinkami "jezuity" i "mnicha", a potem nawet biciem i znęcaniem skierować na
drogę "normalnego" postępowania. Stanisław usiłował im dogodzić, dlatego nawet brał lekcje tańca. Nie potrafił się jednak w tym
odnaleźć.
W grudniu 1565 r. ciężko zachorował. Według własnej relacji, był pewien śmierci, a nie mógł otrzymać Komunii świętej,
gdyż właściciel domu nie chciał wpuścić kapłana katolickiego. Wówczas sama św. Barbara, patronka dobrej śmierci, do której się
zwrócił, w towarzystwie dwóch aniołów nawiedziła jego pokój i przyniosła mu Wiatyk. W tej samej chorobie zjawiła mu się
Najświętsza Maryja Panna z Dzieciątkiem, które złożyła mu na ręce.

18 września – św. Stanisław Kostka,
zakonnik, patron Polski
Od Niej też doznał cudu uzdrowienia i usłyszał polecenie, aby wstąpił do
Towarzystwa Jezusowego. Jezuici jednak nie mieli zwyczaju przyjmować kandydatów bez
zezwolenia rodziców, a na to Stanisław nie mógł liczyć. Zdobył się więc na heroiczny czyn:
zorganizował ucieczkę, do której się starannie przygotował. Było to 10 sierpnia 1567 r. Legenda
osnuła ucieczkę szeregiem niezwykłych wydarzeń. O jej prawdziwym przebiegu dowiadujemy się
z listu samego Stanisława. Za poradą swojego spowiednika, o. Franciszka Antonio, który był
wtajemniczony w jego plany, Stanisław udał się nie wprost do Rzymu, gdzie byłby łatwo
pochwycony w drodze, ale do Augsburga, gdzie przebywał św. Piotr Kanizjusz, przełożony
prowincji niemieckiej. Spowiednik Stanisława stwierdza, że w drodze otrzymał on również łaskę
Komunii świętej z rąk anioła, kiedy wstąpił do protestanckiego kościoła w przekonaniu, że jest to
kościół katolicki. W Augsburgu nie zastał Piotra Kanizjusza, dlatego podążył dalej do Dylingi.
Trasa z Wiednia do Dylingi wynosi około 650 km. W Dylindze jezuici mieli swoje kolegium. Tam
Stanisław został przyjęty na próbę.
Wyznaczono mu zajęcia służby u konwiktorów: sprzątanie ich pokoi i pomaganie
w kuchni. Stanisław boleśnie przecierpiał tę decyzję. Ufając jednak Bogu, starał się wypełniać
swoje obowiązki jak najlepiej. Po powrocie do Dylingi św. Piotr Kanizjusz bał się przyjąć
Stanisława do swojej prowincji w obawie przed gniewem rodziców i ich zemstą na jezuitach
w Wiedniu. Mając jednak od miejscowych przełożonych bardzo dobre rekomendacje, skierował go
wraz z dwoma młodymi zakonnikami do Rzymu z listem polecającym do generała. Droga była
długa i uciążliwa. Stanisław z towarzyszami odbywał ją przeważnie pieszo. Dotarli tam 28 października 1567 r. Stanisław został
przyjęty do nowicjatu, który znajdował się przy kościele św. Andrzeja. Było z nim wtedy około 40 nowicjuszów, w tym czterech
Polaków. Rozkład zajęć nowicjatu był prosty: modlitwy, praca umysłowa i fizyczna, posługi w domu i w szpitalach, konferencje
mistrza nowicjatu i przyjezdnych gości, dyskusje na tematy życia wewnętrznego i kościelnego. Stanisław rozpoczął nowicjat pełen
szczęścia, że nareszcie spełniły się jego marzenia. Ojciec jednak postanowił za wszelką cenę go stamtąd wydostać. Wykorzystał
w tym celu wszystkie możliwości. Do Stanisława wysłał list, pełen wymówek i gróźb. Za poradą przełożonych Stanisław odpisał ojcu,
że ten powinien raczej dziękować Bogu, że wybrał jego syna na swoją służbę. W lutym 1568 r. Stanisław przeniósł się z kolegium
jezuitów, gdzie mieszkał przełożony generalny zakonu, do domu św. Andrzeja na Kwirynale, w którym pozostał do śmierci.

18 września – św. Stanisław Kostka,
zakonnik, patron Polski
Swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem budował całe otoczenie.
W pierwszych miesiącach 1568 r. Stanisław złożył śluby zakonne. Miał wtedy zaledwie 18 lat.
W prostocie serca w uroczystość św. Wawrzyńca (10 sierpnia) napisał list do Matki Bożej i schował go
na swojej piersi. Przyjmując tego dnia Komunię świętą, prosił św. Wawrzyńca, aby uprosił mu u Boga
łaskę śmierci w święto Wniebowzięcia. Prośba została wysłuchana. Wieczorem tego samego dnia
poczuł się bardzo źle. 13 sierpnia gorączka nagle wzrosła. Przeniesiono go do infirmerii. 14 sierpnia
męczyły Stanisława mdłości. Wystąpił zimny pot i dreszcze, z ust popłynęła krew. Była późna noc, kiedy
zaopatrzono go na drogę do wieczności. Prosił, aby go położono na ziemi. Prośbę jego spełniono.
Przepraszał wszystkich. Kiedy mu dano do ręki różaniec, ucałował go i wyszeptał: "To jest własność
Najświętszej Matki".
Zapytany, czy nie ma jakiegoś niepokoju, odparł, że nie, bo ma ufność w miłosierdziu
Bożym i zgadza się najzupełniej z wolą Bożą. Nagle w pewnej chwili, jak zeznał naoczny świadek, kiedy
Stanisław modlił się, twarz jego zajaśniała tajemniczym blaskiem. Kiedy ktoś zbliżył się do niego, by
zapytać, czy czegoś nie potrzebuje, odparł, że widzi Matkę Bożą z orszakiem świętych dziewic, które
po niego przychodzą. Po północy 15 sierpnia 1568 r. przeszedł do wieczności. Kiedy podano mu
obrazek Matki Bożej, a on nie zareagował na to uśmiechem, przekonano się, że cieszy się już
oglądaniem Najświętszej Maryi Panny w niebie.
Jego kult zrodził się natychmiast i spontanicznie. Wieść o śmierci świętego Polaka
rozeszła się szybko po Rzymie. Starsi ojcowie przychodzili do ciała i całowali je ze czcią. Wbrew
zwyczajowi zakonu ustrojono je kwiatami. Z polecenia św. Franciszka Borgiasza, generała zakonu, ciało Stanisława złożono do
drewnianej trumny, co również w owych czasach było wyjątkiem. Także na polecenie generała magister nowicjatu napisał
o Stanisławie krótkie wspomnienie, które rozesłano po wszystkich domach Towarzystwa Jezusowego. Ojciec Warszewicki ułożył
dłuższą biografię Stanisława. W dwa lata po śmierci współbracia udali się do przełożonego domu nowicjatu, aby pozwolił im zabrać
ze sobą relikwię głowy Stanisława. Kiedy otwarto grób, znaleziono ciało nienaruszone.
Proces kanoniczny trwał jednak długo. W latach 1602-1604 Klemens VII zezwolił na kult. 18 lutego 1605 r. Paweł V
zezwolił na wniesienie obrazu Stanisława do kościoła św. Andrzeja w Rzymie oraz na zawieszenie przed nim lampy i wotów;
w 1606 r. ten sam papież uroczyście zatwierdził tytuł błogosławionego. Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się najpierw w Rzymie
w domu św. Andrzeja, a potem w Polsce. Był to pierwszy błogosławiony Towarzystwa Jezusowego.

18 września – św. Stanisław Kostka,
zakonnik, patron Polski
Klemens X zezwolił zakonowi jezuitów w roku 1670 na odprawianie Mszy
świętej i brewiarza o Stanisławie w dniu 13 listopada. W roku 1674 tenże papież ogłosił bł.
Stanisława jednym z głównych patronów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litwy.
Dekret kanonizacyjny wydał Klemens XI w 1714 r. Jednak z powodu śmierci papieża
obrzędu uroczystej kanonizacji dokonał dopiero Benedykt XIV 31 grudnia 1726 r. Wraz
z naszym Rodakiem chwały świętych dostąpił tego dnia również św. Alojzy Gonzaga
(+ 1591). Jan XXIII uznał św. Stanisława szczególnym patronem młodzieży polskiej.
Relikwie Świętego spoczywają w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. Św.
Stanisław Kostka jest patronem Polski (od 1671 r.) i Litwy, archidiecezji łódzkiej
i warszawskiej oraz diecezji płockiej, a także Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania
i Warszawy; oręduje także za studentami i nowicjuszami jezuickimi, a także za polską
młodzieżą.
Św. Stanisławowi Kostce przypisuje się zwycięstwo Polski odniesione nad
Turkami pod Chocimiem w 1621 r. W tym dniu o. Oborski, jezuita, widział św. Stanisława
na obłokach, jak błagał Matkę Bożą o pomoc. Król Jan Kazimierz przypisywał
orędownictwu Świętego zwycięstwo odniesione pod Beresteczkiem (1651). W ikonografii św. Stanisław Kostka przedstawiany jest
w stroju jezuity. Jego atrybutami są: anioł podający mu Komunię, Dziecię Jezus na ręku, krucyfiks, laska pielgrzymia, lilia, Madonna,
różaniec.

19 września – bł. Gerhard Hirschfelder,
prezbiter i męczennik
Gerhard Hirschfelder urodził się 17 lutego 1907 r. w Kłodzku jako nieślubne dziecko
Marii Hirschfelder. Dwa dni po urodzeniu został ochrzczony w kłodzkim kościele pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny. W rodzinnym mieście w 1926 r. zdał maturę i udał się na studia teologiczne
do Wrocławia. Jako nieślubne dziecko miał problemy, by móc te studia rozpocząć. 29 grudnia 1931 r.
przyjął święcenia diakonatu, rok później - 31 stycznia 1932 r. - z rąk kard. Adolfa Bertrama otrzymał
święcenia kapłańskie we Wrocławiu.
Przez siedem lat pracował jako wikariusz parafii w Czermnej. Zajmował się tam
duszpasterstwem dzieci i młodzieży. Z powodu bezkompromisowej postawy moralnej stał się
niewygodnym dla władz narodowosocjalistycznych. Jego nauki cieszyły się dużym zainteresowaniem
wśród młodych ludzi. Próbowano go zastraszać: jego kazania były ostentacyjnie notowane, wzywano
go na przesłuchania, został także pobity przez bojówkarzy. W kazaniach otwarcie występował
przeciw socjalistom, bronił zasad wiary chrześcijańskiej i Krzyża przed bezczeszczeniem. Rozwijał
katolickie organizacje młodzieżowe, które miały zapobiec szerzeniu się ideologii
narodowosocjalistycznej.
Po kilku latach posługi w Czermnej został przeniesiony do Bystrzycy Kłodzkiej, co miało
zapewnić mu większe bezpieczeństwo wobec nasilających się szykan. Mimo to 1 sierpnia 1941 r.
został aresztowany przez gestapo. Bezpośrednią przyczyną aresztowania stały się wypowiedziane
przez niego podczas kazania słowa, wkrótce po prowokacyjnym zbezczeszczeniu przez faszyzującą młodzież barokowej kapliczki
wraz z krzyżem, stojącej przy drodze do wsi Wyszki: "Wer der Jugend den Glauben an Christus aus dem Herzen reißt, ist ein
Verbrecher!" ("Kto wyrywa młodzieży z serc wiarę w Chrystusa, jest zbrodniarzem!").
Po czteromiesięcznym pobycie w więzieniu w Kłodzku, w połowie grudnia 1941 r. został bez wyroku sądowego
wywieziony - najpierw do Wiednia, a potem do obozu koncentracyjnego KL Dachau. Otrzymał tam numer 28972 i został osadzony
razem z polskimi księżmi. Zmarł na zapalenie płuc 1 sierpnia 1942 r. w obozowym lazarecie, z powodu skrajnego wyczerpania
i niedożywienia. Urna z jego prochami znajduje się na cmentarzu w Czermnej.
Jego beatyfikacji - na polecenie Benedykta XVI - dokonał 19 września 2010 r. w katedrze w Münster kard. Joachim
Meisner. Jest pierwszym błogosławionym pochodzącym z terenu obecnej diecezji świdnickiej.

19 września – Najświętsza Maryja Panna
z la Salette
W sobotę, 19 września 1846 r., Matka Najświętsza ukazała się dwojgu
dzieciom pochodzącym z Corps w Alpach francuskich: jedenastoletniemu Maksyminowi
Giraud i prawie piętnastoletniej Melanii Calvat, którzy pilnowali swoich krów na hali należącej
do La Salette, na górze Planeau, na wysokości 1800 metrów. W kotlinie strumyka spostrzegli
nagle kulę ognia - "jakby tam spadło słońce". W oślepiającej jasności rozpoznali siedzącą
kobietę z łokciami opartymi na kolanach i z twarzą ukrytą w dłoniach. Piękna Pani podniosła
się i powiedziała do nich po francusku: "Zbliżcie się, moje dzieci, nie bójcie się, jestem tu po
to, by wam opowiedzieć wielką nowinę".
Zrobiła następne kilka kroków w ich kierunku. Nabrawszy pewności, Maksymin
i Melania zbiegli ze zbocza na dół. Piękna Pani cały czas płakała. Była wysoka i cała ze
światła, ubrana jak miejscowe kobiety: w długą suknię, w wielki fartuch wokół bioder,
w chustkę skrzyżowaną na piersiach i zawiązaną na węzeł na plecach, w czepek
wieśniaczki. Szeroki, płaski łańcuch biegł brzegiem jej chusty. Inny łańcuch podtrzymywał na
Jej piersi wielki krucyfiks. Pod ramionami krzyża, po prawej ręce Chrystusa, znajdowały się
obcęgi, po lewej - młotek. Z postaci Ukrzyżowanego wypływała cała światłość, z której jest
utworzona zjawa, światłość, która tworzyła iskrzący się diadem na czole Pięknej Pani. Róże
otaczały wieńcem Jej głowę, obrębiały Jej chustę i zdobiły obuwie.
Oto, co Piękna Pani powiedziała do pasterzy, najpierw po francusku: "Jeżeli mój lud nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić
ramię mojego Syna. Jest ono tak mocne i ciężkie, że dłużej nie mogę go podtrzymywać. Od jak dawna cierpię z waszego powodu!
Chcąc, by mój Syn was nie opuścił, muszę Go nieustannie o to prosić, a wy sobie nic z tego nie robicie. Choćbyście nie wiedzieć, jak
się modlili i co robili, nigdy nie zdołacie wynagrodzić trudu, którego się dla was podjęłam. Dałam wam sześć dni do pracy, siódmy
zastrzegłam sobie - i nie chcą mi go przyznać. To właśnie czyni ciężkim ramię mojego Syna! Również woźnice przeklinają, mieszając
z przekleństwami imię mojego Syna. To są dwie rzeczy, które czynią tak bardzo ciężkim ramię mego Syna. Jeżeli zbiory się psują, to
tylko z waszej winy. Pokazałam wam to w roku ubiegłym na ziemniakach. Wy jednak nic sobie z tego nie robiliście. Przeciwnie, kiedy
znajdowaliście zgniłe ziemniaki, przeklinaliście mieszając z przekleństwami imię mojego Syna. Będą się psuły nadal, a tego roku na
Boże Narodzenie nie będzie ich wcale". Słowo pommes de terre wprawiło w zakłopotanie Melanię. W gwarze, której się używało
w tamtej okolicy, na ziemniaki mówiło się las truffas. Pasterka zwróciła się więc do Maksymina, ale Piękna Pani ją uprzedziła: "Nie
rozumiecie tego, moje dzieci? Zaraz powiem wam to inaczej".

19 września – Najświętsza Maryja Panna
z la Salette
Piękna Pani powtórzyła ostatnie zdanie i prowadziła dalszą
rozmowę w narzeczu z Corps: "si la recolta se gasta... Si ava de bla... Jeżeli
macie zboże, nie trzeba go siać. Wszystko, co posiejecie, zje robactwo, a to,
co wzejdzie, rozsypie się w proch przy młóceniu. Nastanie wielki głód. Zanim
głód nadejdzie, dzieci w wieku poniżej siedmiu lat dostaną dreszczy i będą
umierać na rękach trzymających je osób. Inni będą pokutować z powodu
głodu. Orzechy zrobaczywieją, a winogrona zgniją".
W tym miejscu Piękna Pani powierzyła tajemnicę
Maksyminowi, później - Melanii. Następnie powiedziała do obojga dzieci:
"Jeżeli się nawrócą, kamienie i skały zamienią się w sterty zboża,
a ziemniaki same się zasadzą. Czy dobrze się modlicie, moje dzieci?" - "Nie
bardzo, proszę Pani!" - odpowiedzieli obydwoje. "Ach! Moje dzieci, trzeba się
dobrze modlić wieczorem i rano. Jeżeli nie macie czasu, zmówcie
przynajmniej Ojcze nasz i Zdrowaś, a jeżeli będziecie mogły - módlcie się
więcej. W lecie ma Mszę świętą chodzi tylko kilka starszych niewiast. Inni
pracują w niedzielę przez całe lato. W zimie, gdy nie wiedzą, co robić, idą na
Mszę św. jedynie po to, by sobie drwić z religii. W czasie Wielkiego Postu jedzą mięso jak psy. Moje dzieci, czy nie widziałyście
kiedyś zepsutego zboża?" - "Nie, proszę Pani" - odpowiedziały dzieci.
Wówczas Piękna Pani zwróciła się do Maksymina: "Lecz ty, moje dziecko, musiałeś je kiedyś widzieć, w Coin, razem
z twoim ojcem. Właściciel pola powiedział wówczas do twego ojca: «Chodźcie zobaczyć, jak moje zboże się psuje». Poszliście
razem. Twój ojciec wziął dwa lub trzy kłosy w dłonie, pokruszył je i wszystko obróciło się w proch. Wracaliście później do domu. Kiedy
byliście około godziny drogi od Crops, ojciec dał ci kawałek chleba, mówiąc: «Masz, dziecko, jedz jeszcze chleb w tym roku, bo nie
wiem, czy go kto będzie jadł w roku przyszłym, jeżeli zboże będzie się dalej tak psuło». - "O tak, proszę Pani! - odpowiedział
Maksymin - teraz sobie to przypominam. Przed chwilą o tym nie pamiętałem". I Piękna Pani dokończyła, nie w gwarze, ale po
francusku: "A więc, moje dzieci, ogłoście całemu mojemu ludowi". Później przesunęła się naprzód, przekroczyła strumyk i nie
oglądając się, powtórzyła z naciskiem: "A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi". Następnie wspięła się po krętym
zboczu, które wznosi się w stronę Le Collet (mała przełęcz). Tam uniosła się do góry. Dzieci podbiegły do Niej. Ona spojrzała
w niebo, potem ku ziemi. Zwrócona w kierunku południowo-wschodnim, "rozpłynęła się w świetle". Potem zniknęła również światłość.

19 września – Najświętsza Maryja Panna
z la Salette
Dnia 19 września 1851 r., po przeprowadzeniu dokładnych i surowych badań zdarzenia, świadków, treści orędzia i oddźwięku na nie,
Philibert de Bruillard, biskup Grenoble, zawyrokuje w swoim orzeczeniu doktrynalnym, że "zjawienie Najświętszej Dziewicy dwojgu
pasterzom 19 września 1846 r. na jednej z gór w łańcuchu Alp, położonej w parafii La Salette, posiada wszelkie znamiona prawdy
i wierni mogą w nie wierzyć bez obawy błędu".
Dnia 1 maja 1852 r., w nowym orędziu, po zapowiedzeniu budowy sanktuarium na górze Zjawienia, biskup Grenoble
dodał: "Jakkolwiek wielką rzeczą byłaby budowa sanktuarium, jest jeszcze coś ważniejszego: chodzi o sługi ołtarza, przeznaczonych
do jego obsługi, do przyjmowania pobożnych pielgrzymów, do głoszenia im słowa Bożego, do sprawowania wśród nich posługi
pojednania, do sprawowania dla nich czcigodnego sakramentu ołtarza i do wiernego rozdawania wszystkim tajemnic Bożych
i duchowych skarbów Kościoła. Ci kapłani będą się nazywać Misjonarzami Matki Bożej z La Salette. Ich powołanie i istnienie będą tak jak i Sanktuarium - wieczną pamiątkę miłościwego zjawienia się Maryi".
Pierwsi misjonarze wybrani zostali spośród kapłanów diecezjalnych przez biskupa Philiberta de Bruillard. Tej
wspólnocie księży misjonarzy diecezjalnych biskup Grenoble nadał 5 marca 1852 roku tymczasowo projekt reguły, skopiowany
z Konstytucji misjonarzy diecezjalnych z Lyonu, zwanych chartreux.
Wśród kapłanów, którzy przejęli się duchem Zjawienia i oddali się na posługę pielgrzymów, od samego początku
ujawniło się powołanie do życia zakonnego i jego potrzeba. Biskup J.M.A. Ginoulhiac zatwierdził w dniu 2 lutego 1852 roku regułę
jako obowiązującą we wspólnocie misjonarzy diecezjalnych i nadał jej tytuł: Tymczasowe reguły Misjonarzy diecezjalnych Matki Bożej
z La Salette. W tym samym dniu pierwsi misjonarze złożyli zgodnie z nadaną im i promulgowaną przez biskupa regułą trzy śluby
zakonne: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości na okres jednego roku. Ten dzień można uważać za dzień narodzenia Zgromadzenia
Misjonarzy diecezjalnych Matki Bożej z La Salette.
Po Soborze Watykańskim II saletyni podjęli zadanie rewizji i odnowy Konstytucji i Norm Kapitulnych, w duchu
soborowym i według zachęt i wskazówek papieskich dotyczących odnowy życia zakonnego w świecie współczesnym. Praca ta jest
owocem modlitwy i rozmyślania, wierności i doświadczeń wspólnot i zakonników wszystkich prowincji. Reguła życia Misjonarzy Matki
Bożej z La Salette została zatwierdzona przez Stolicę świętą dekretem z dnia 6 czerwca 1985 r. "Misjonarze Matki Bożej z La
Salette, których dom generalny znajduje się w Rzymie, mają za cel, obrany w świetle Zjawienia Matki Bożej z La Salette, być
oddanymi sługami Chrystusa i Kościoła, aby się dokonała tajemnica pojednania" (z dekretu zatwierdzającego regułę).

19 września – św. Franciszek Maria
z Camporosso, zakonnik
Jan przyszedł na świat w małej osadzie Camporosso, położonej w pobliżu San Remo, 27 grudnia 1804
roku. Jego rodzicami byli Stefan Anzelm i Maria Antonina Garzo. Był czwartym spośród pięciorga
dzieci.
Kiedy Jan miał 13 lat, udał się z rodzicami z pielgrzymką do sanktuarium Matki Bożej
w Laghetto, w Alpach francuskich. Cudownie uzdrowiony z choroby, która mogła zaważyć na jego
życiu, wyróżniał się odtąd serdecznym nabożeństwem do Matki Bożej. Wstąpił najpierw do
franciszkanów konwentualnych w Sestri Ponente, gdzie otrzymał imię zakonne Antoni. Jednak po
dwóch latach (1822-1824) opuścił ich klasztor i wstąpił do kapucynów w Voltri. Po dwóch latach
nowicjatu złożył śluby zakonne (1826) i jako brat Franciszek Maria został skierowany do Genui, gdzie
pozostał przez 40 lat aż do śmierci (1826-1866). Najdłużej był kwestarzem (35 lat).
Gorliwy zakonnik korzystał z okazji, że mógł swobodnie stykać się z ludźmi i traktował
ten obowiązek jako zlecony sobie przez Opatrzność rodzaj apostolstwa: pocieszał, zachęcał,
przypominał o celu życia człowieka, sławił dobroć Bożą, zagrzewał do nabożeństwa do Matki Bożej,
a w potrzebie także wspomagał. Czynił to w sposób niezwykle delikatny oraz ujmujący. Najlepszym
jednak kazaniem dla otoczenia było jego życie: umartwione, skromne, pełne Boga. Były to czasy
powszechnego rozluźnienia obyczajów i obojętności religijnej; wiek ruchów rewolucyjnych,
antyreligijnych wystąpień liberalnych rządów. Bywało więc nierzadko, że spotykały go szykany, brutalne wyzwiska, a nawet zniewagi.
Przyjmował je z pogodą i przekonaniem, że może w ten sposób upodobnić się do Chrystusa.
Po latach cała Genua znała brata Franciszka. Proszono go o radę, pociechę, modlitwę. Wierzono i rozpowiadano
sobie, że dzięki jego modlitwie wielu doznaje niezwykłych łask i uzdrowień. On zaś, kiedy przychodzono mu dziękować, kierował ich
w stronę ołtarza Matki Bożej: "Idźcie do Matki Bożej i powiedzcie, że posyła was brat Franciszek". Zamożnym przypominał słowa
św. Pawła Apostoła, że lepiej jest dawać niż brać. Pozostała po nim także liczna korespondencja, którą posługiwał się jako środkiem
apostolstwa.
Przed swoją śmiercią Franciszek przepowiedział, że na jego klasztor przyjdą niebawem ciężkie dni: konwent zostanie
skasowany, a zakonnicy rozpędzeni. Radził więc przełożonym, by zapłacić rządowi haracz nałożony w postaci 180 tys. lirów.
Zobowiązał się nawet, że sam się o tę sumę postara u dobrodziejów. Nie posłuchano go. Jeszcze w tym samym roku, w grudniu,
rząd zniósł klasztor.

19 września – św. Franciszek Maria
z Camporosso, zakonnik
W roku 1866 Genuę nawiedziła epidemia cholery. Starzec chętnie poszedłby służyć z pomocą, ale sam był bardzo
osłabiony po 40 latach nieustannej wędrówki za kwestą i dźwigania na barkach złożonych darów. Miał więc ofiarować swoje życie
Panu Bogu dla ocalenia miasta. Widocznie ofiara jego została przyjęta, gdyż sam padł ofiarą zarazy i w ciągu trzech dni przeniósł się
do wieczności. Ku zdziwieniu otoczenia zaraza prawie zaraz wygasła. Franciszek Camporosso pożegnał się z ziemią 17 września
1866 r., w dzień stygmatów św. Franciszka. Do naszych czasów dochowała się fotografia Świętego. Był wzrostu wysokiego, nosił
wąsy i brodę.
Jego ciało dla bezpieczeństwa posypano wapnem i wyniesiono na miejski cmentarz. Niebawem nad jego mogiłą
wystawiono grobowiec, co nie było zwyczajem u kapucynów. W roku 1911 przeniesiono jego śmiertelne szczątki do kościoła
zakonnego i umieszczono je w brązowej urnie. Zaprowadzono księgę łask. W roku 1929 papież Pius XI wyniósł Franciszka Marię do
chwały błogosławionych, a papież Jan XXIII na pierwszej sesji Soboru Watykańskiego II dnia 9 grudnia 1962 roku dokonał jego
uroczystej kanonizacji.

19 września – św. January, biskup
i męczennik
Niewiele informacji zachowało się o świętym Januarym. Wiadomo, że urodził się około
roku 270 i że był biskupem Benewentu. Według dokumentu z V w., kiedy wybuchło prześladowanie
chrześcijan za cesarza Dioklecjana, został aresztowany jego diakon Sozjusz. January udał się do
więzienia, aby go pocieszyć. Towarzyszyli mu diakoni: św. Festus i św. Dezyderiusz. Wszystkich
aresztowano. Kiedy nie chcieli złożyć ofiary bożkom, namiestnik Drakoncjusz skazał ich na pożarcie
przez dzikie niedźwiedzie w amfiteatrze. Powleczono ich do miasta Puteoli. Przeciwko tak okrutnemu
wyrokowi zaprotestowali: św. Prokul, diakon, i dwie osoby świeckie - św. Eutyches i św. Akucjusz wszyscy zostali skazani na śmierć. Ponieważ byli obywatelami rzymskimi, nie mogli ginąć jak January
i jego diakoni na arenie, ale zostali wyprowadzeni na rynek i tam ich publicznie ścięto. Bardzo dawne
dokumenty liturgiczne dowodzą, że wszyscy ponieśli śmierć za wiarę tego samego dnia,
tj.19 września 305 r. Dokładniejsze badania wykazały jednak, że każdy męczennik poniósł śmierć na
innym miejscu: January, Festus i Dezyderiusz – w Benewencie, Sozjusz - w Miseno, a Prokulus,
Eutyches i Akucjusz - w Puteoli. Według jednego z podań dzikie zwierzęta nie chciały tknąć
św. Januarego i dlatego karę wykonano przez ścięcie mieczem. Gdy ciało męczennika krwawiło po
ścięciu głowy, jedna z chrześcijańskich kobiet miała zebrać do flakonika jego krew.
Relikwie św. Januarego przechodziły różne koleje. Biskup Neapolu, św. Jan I (+ 432), przeniósł je do
katakumb neapolitańskich w pobliżu Puteoli, jak głosi kamień zachowany po dzień dzisiejszy.
W latach 413-432 znajdowały się one w grobowcu pewnego znakomitego obywatela, który zamieniono na kaplicę. W roku 831 książę
Benewentu, Sikone, po zdobyciu Neapolu zabrał relikwie Januarego do Benewentu i umieścił je w kościele Matki Bożej
Jerozolimskiej. W roku 1154 król Wilhelm I dla bezpieczeństwa przeniósł je na Monte Vergine. Znaleziono je pod ołtarzem głównym
w roku 1480 i w kilka lat potem (1497) przeniesiono do Neapolu, gdzie spoczywają do dzisiaj; św. January jest głównym patronem
tego miasta. 25 lutego 1964 r. arcybiskup Neapolu, kardynał Alfons Castaldo, dokonał kanonicznego badania relikwii św. Januarego.
Znaleziono napis, stwierdzający ich autentyczność. Kilkakrotnie w ciągu roku w Neapolu powtarza się tzw. cud św. Januarego.

19 września – św. January, biskup
i męczennik
Obok relikwii, blisko czaszki umieszczonej w relikwiarzu, znajdują się dwie
hermetycznie zamknięte ampułki z zakrzepłą krwią Januarego. Na oczach pielgrzymów zakrzepła
krew Świętego staje się płynna i pulsująca, jakby świeżo wylana. Zjawisko to jest notowane od XIV
wieku. Kościół urzędowo o tym zjawisku się nie wypowiedział. Kilkakrotnie zaś ponawiane badania
zdają się wskazywać, że fakt ten ma charakter nadprzyrodzony. O relikwiach św. Januarego tak
napisał boloński kardynał Lambertini, przyszły papież Benedykt XIV: "Istnieje w Neapolu krew, która
nie może doczekać się zmartwychwstania...„
W ikonografii św. January przedstawiany jest w stroju biskupim z paliuszem lub
w tunice i płaszczu. Jego atrybutami są: fiolki z krwią w dłoniach aniołów, gałązka palmowa,
korona, krzyż biskupi trzymany przez anioła, lwy u jego stóp, miecz.

19 września – św. Józef z Kupertynu,
prezbiter
Józef Deza urodził się w Copertino (Italia) w dniu 17 czerwca 1603 r. W młodości
pracował na roli, oddając się poza tym samotnym rozmyślaniom. Do życia zakonnego wedle
współczesnych się nie nadawał: dyskwalifikował go brak elementarnego wykształcenia i brak
uzdolnień, a także niemrawy, żeby nie powiedzieć głupkowaty wyraz twarzy. Mimo to po kilku
daremnych próbach został wreszcie przyjęty do franciszkanów konwentualnych w Grotelli (1625).
Tam pod kierunkiem wuja, zakonnika, przygotowywał się do święceń. Ledwo udało mu się zdać
egzamin; w 1628 r. został dopuszczony do święceń i rozpoczął posługiwanie kapłańskie.
Wtedy to ujawniły się publicznie jego lewitacje, którym towarzyszyły inne dary mistyczne i które
zaczęły ściągać do niego rzesze pobożnych i ciekawskich. W czasie, gdy odwiedzał sąsiednie
klasztory, zjawiskami zaniepokoiło się wielu duchownych. Zaalarmowano więc inkwizycję
neapolitańską, która przeprowadziła badania (1636-1639). Józefa uznano niewinnym, ale zażądano
jego przeniesienia. Dlatego też w latach 1639-1653 Józef przebywał w Asyżu, dokąd tak bardzo
pragnął się dostać, chociaż nie spodziewał się, że trafi tam wskutek decyzji Św. Oficjum.
Przeniesiono go następnie do kapucynów eremitów w Pietrarubbii, Fossombrone. Wreszcie w 1657 r.
pozwolono mu wrócić do franciszkanów konwentualnych w Osimie (niedaleko Ankony). Tam też zmarł
18 września 1663 r.
Mimo swego odosobnienia spełniał wiele dzieł apostolskich. Swoje nawrócenie
przypisywał mu Jan Fryderyk Saski, książę Brunszwiku i Lüneburga. Maria Sabaudzka, która była
jego "św. Klarą", utrzymywała z nim ciągłą korespondencję. Dla wielu Józef był żywym odzwierciedleniem św. Franciszka z Asyżu.
Teologowie widzieli w nim klasyczny przykład mistyka obdarzonego darem lewitacji, którą stwierdzono u niego co najmniej sto razy.
Beatyfikował go papież Benedykt XIV (1753), kanonizował zaś Klemens XIII (1767). Józef z Kupertynu uchodzi m.in. nie bez dozy humoru - za patrona przystępujących do egzaminów.

20 września – kościół katedralny w Legnicy
Diecezja legnicka została powołana do istnienia przez św. Jana Pawła II
bullą Totus Tuus Poloniae Populus w dniu 25 marca 1992 r. Należy do metropolii
wrocławskiej, jest podzielona na 29 dekanatów, obejmujących ponad 240 parafii. Pracuje
w niej ok. 430 księży diecezjalnych i blisko 80 kapłanów zakonnych. Diecezja legnicka
znajduje się u zbiegu trzech granic: polskiej, czeskiej i niemieckiej. Patronami diecezji są
święci Apostołowie Piotr i Paweł, święty Józef, Opiekun Zbawiciela, oraz św. Jadwiga
Śląska.
Główne sanktuarium diecezji znajduje się w Krzeszowie. Jest nim dawne
opactwo cystersów ze świątynią p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwane
"perłą śląskiego baroku". Świątynia ta kryje najcenniejszy skarb diecezji: ikonę Matki
Bożej Łaskawej, na którą nałożył korony św. Jan Paweł II podczas uroczystej Mszy św.,
odprawionej w Legnicy 2 czerwca 1997 r. Rok później, 29 sierpnia 1998 r., sanktuarium
w Krzeszowie zostało ogłoszone bazyliką mniejszą. Ordynariuszem legnickim jest bp
Stefan Cichy. W kierowaniu diecezją pomaga mu bp Marek Mendyk oraz biskup-senior
Tadeusz Rybak.

20 września – kościół katedralny w Legnicy
W czerwcu 1997 r. diecezję legnicką
nawiedził św. Jan Paweł II. Podczas Mszy św.
sprawowanej w Legnicy 2 czerwca 1997 r. mówił
m.in.:
Wasza diecezja jest młoda, ale chrześcijaństwo na
tych ziemiach ma swoją długą i bogatą tradycję.
Pamiętamy, że Legnica to miejsce historyczne miejsce, na którym książę piastowski Henryk
Pobożny, syn św. Jadwigi, stawił czoło
najeźdźcom ze Wschodu - Tatarom - wstrzymując
ich
groźny
pochód
ku
Zachodowi.
Z tego powodu, choć bitwa była przegrana, wielu
historyków uznaje ją za jedną z ważniejszych
w dziejach Europy. Ma ona również wyjątkowe
znaczenie z punktu widzenia wiary. Trudno
określić, jakie motywy przeważały w sercu
Henryka - chęć obrony ojczystej ziemi
i udręczonego ludu, czy też wola powstrzymania
wojsk
mahometańskich
zagrażających
chrześcijaństwu. Wydaje się, że te motywy były
nierozłączne. Henryk, oddając życie za powierzony jego władzy lud, równocześnie oddawał je za wiarę Chrystusową. I to
był znamienny rys jego pobożności, którą ówczesne pokolenia dostrzegały i zachowały jako przydomek.

20 września –

święci męczennicy Andrzej Kim Tae-gŏn,
prezbiter, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze
Andrzej Kim Tae-gŏn był pierwszym kapłanem koreańskim. Urodził się w 1821 r.
w koreańskiej prowincji Tcziong-Czu w rodzinie katolickiej. Jego pradziadek, Pius Kim Chin-hu,
z powodu wiary spędził ponad 10 lat w więzieniu, gdzie zmarł, a jego ojciec, bł. Ignacy Kim,
zginął w czasie prześladowań w roku 1839 (został beatyfikowany w 1925 r.). Po chrzcie, który
Andrzej przyjął mając 15 lat, przebył kilkaset kilometrów do seminarium w Makao (Chiny). Po
sześciu latach zdołał wrócić do swojego kraju poprzez Mandżurię. W tym samym roku przebył
Morze Żółte i w Szanghaju w 1845 r. przyjął święcenia kapłańskie. Został skierowany do
przygotowania bezpiecznej przeprawy wodnej dla misjonarzy chrześcijańskich, tak aby udało im
się ujść straży granicznej. Andrzej został aresztowany i po torturach ścięty niedaleko stolicy
swojego kraju, Seulu, 16 września 1846 r.

Paweł Chŏng Ha-sang był współpracownikiem i tłumaczem
kapłanów. Przez dwadzieścia lat przewodził wspólnocie
chrześcijańskiej w Korei. W wieku 44 lat jako kleryk seminarium
poniósł śmierć męczeńską, ścięty mieczem 22 kwietnia 1839 r.

Chrześcijaństwo dotarło do Korei podczas japońskiej inwazji w 1592 r., kiedy to ochrzczono zaledwie
kilku Koreańczyków (prawdopodobnie dokonali tego katoliccy żołnierze japońscy). Ewangelizacja była
utrudniona, ponieważ Korea przez wiele dziesiątków lat całkowicie izolowała się od innych państw.
Jedynym kontaktem ze światem była doroczna wyprawa oficjalnej delegacji do Pekinu, z urodzinowymi
życzeniami dla chińskiego cesarza. W jednej z takich ekspedycji uczestniczył niejaki Li Sung-Hun.
W Chinach spotkał jezuickich misjonarzy, zafascynował się ich nauczaniem, przyjął chrzest,
przybierając imię Piotr. W 1784 roku wrócił do ojczyzny, szmuglując tyle chrześcijańskiej - pisanej po
chińsku - literatury, ile tylko zdołał. Ochrzcił pierwszych uczniów. Wokół nich zaczęła gromadzić się
potajemnie chrześcijańska wspólnota, która bardzo szybko zaczęła się rozrastać.

20 września –

święci męczennicy Andrzej Kim Tae-gŏn,
prezbiter, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze
Sami świeccy, bez udziału nawet jednego duchownego, wprowadzili
chrześcijaństwo do swojego kraju i stali się pierwszymi misjonarzami. Wiara umacniała
się i szerzyła przez lekturę Biblii i książek katolickich, które tłumaczono z chińskiego na
koreański. Kiedy dwanaście lat później udało się na teren Korei przedostać chińskiemu
księdzu, zastał on tam już około 4 tys. chrześcijan - żaden z nich dotąd nie widział
nigdy kapłana. Siedem lat później chrześcijan w Korei było już prawie 10 tys. Wolność
religijną wprowadzono dopiero w 1887 r., po podpisaniu traktatu z Francją. W XIX w.
poniosło śmierć męczeńską 3 biskupów katolickich, 10 kapłanów i ponad 10 tys.
wiernych. Z nich tylko część dostąpiła chwały ołtarzy. Św. Jan Paweł II podczas swojej
wizyty apostolskiej w Korei w 1984 r. kanonizował, oprócz Andrzeja Kim Tae-gŏn
i Pawła Chŏng Ha-sang, także 98 Koreańczyków i trzech misjonarzy francuskich, którzy
ponieśli śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem. Wśród nich byli biskupi
i księża; większość z nich jednak to ludzie świeccy (47 kobiet i 45 mężczyzn).
Wśród męczenników koreańskich była m.in. 26-letnia Kolumba Kim. Została ona
umieszczona w więzieniu, gdzie przypalano ją za pomocą gorących narzędzi
i rozżarzonych węgli. Wraz ze swoją siostrą, Agnieszką, były trzymane przez dwa dni w jednej celi z osądzonymi już przestępcami,
czekającymi na wykonanie wyroku. Obie zostały ścięte. Inny męczennik, 13-letni chłopiec, Piotr Ryou, był tak mocno umęczony, że
mógł ściągać z siebie skórę, a następnie rzucać nią w sędziów. Został uduszony. Protazy Chong, 41-letni szlachcic, po uwięzieniu
wyparł się wiary i został uwolniony. Wkrótce jednak wrócił, przyznał się ponownie do Jezusa i został zamęczony.
W Korei Płd. w ciągu ostatnich dziesięcioleci niezwykle dynamicznie wzrasta liczba chrześcijan. Dzisiaj Kościół katolicki w Korei Płd.
liczy około 4 milionów wyznawców, żyjących w 19 diecezjach (9 proc. ludności). Każdego roku sakrament chrztu przyjmuje około 150
tys. dorosłych.
Zagadką jest natomiast to, co działo się i dzieje z wierzącymi w Korei Płn., rządzonej przez reżim komunistyczny.
Oficjalnie nie ma tam ani jednego katolickiego księdza. Liczbę katolików szacuje się dzisiaj na 3-4 tysiące. Św. Jan Paweł II nazwał
ich Kościołem milczenia.

21 września – św. Mateusz, Apostoł
i Ewangelista
Ewangeliści Marek i Łukasz nazywają Mateusza najpierw "Lewi, syn Alfeusza" (Mk
2, 14; Łk 5, 27), dopiero później z innych miejscach wymieniane jest imię Mateusz.
Prawdopodobnie Chrystus powołując Lewiego nadał mu imię Mateusz. Imię to nie należy do
często spotykanych w Piśmie świętym. Pochodzi ono z hebrajskiego Mattaj lub Mattanja, co po
polsku oznacza "dar Boga" (Teodor, Deusdedit, Bogdan).
Mateusz był Galilejczykiem. Jego pracą było pobieranie ceł i podatków
w Kafarnaum, jednym z większych handlowych miasteczek nad jeziorem Genezaret. Pobierał
tam opłaty za przejazdy przez jezioro i przewóz towarów. W Palestynie pogardzano celnikami
właśnie z tego powodu, że ściągali opłaty na rzecz Rzymian. Ich pracę rozumiano jako
wysługiwanie się okupantom. Celnicy słynęli również z żądzy zysku, nieuczciwie czerpali korzyści
z zajmowanego stanowiska. Uważano ich za grzeszników i pogan. Przebywający wśród celników
stawał się nieczysty i musiał poddawać się przepisowym obmyciom. Z tego środowiska wywodził
się Mateusz. Wydaje się, że był nawet kierownikiem i naczelnikiem celników w Galilei. Chociaż
celnicy tak często są w Ewangelii nazywani grzesznikami (Mt 9, 11; 11, 19; Mk 2, 15. 16; Łk 3,
12; 5, 29-30; 7, 34; 15, 12; 19, 2), to jednak Pan Jezus odnosił się do nich życzliwie: odwiedzał
ich (Łk 19, 9-10; Mt 9, 10-11), nawet z nimi jadał (Łk 5, 29-33), jednego z nich uczynił bohaterem
przypowieści (Łk 18, 9-14). Nie zachęcał jednak do łupienia innych. Jego delikatność
i miłosierdzie raczej pobudzały celników do umiaru i nawrócenia (Łk 19, 8). Kiedy Żydzi postawili
zarzut: "Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?" - Chrystus
wypowiedział znamienne słowa: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają... Bo nie przyszedłem powoływać
sprawiedliwych, ale grzeszników". Słowa te przekazał w swojej Ewangelii właśnie św. Mateusz (Mt 9, 12-13).
O młodzieńczym życiu Mateusza nie wiemy nic. Spotykamy się z nim po raz pierwszy dopiero w Kafarnaum, kiedy
Chrystus zastał go w komorze celnej i powołał na swojego Apostoła. To wezwanie odbyło się po cudownym uzdrowieniu paralityka,
którego spuszczono przez otwór zrobiony w suficie mieszkania (Mt 9, 1-8). O tym cudzie musiał dowiedzieć się i Mateusz, gdyż
natychmiast rozniosły go setki ust. Być może Mateusz słuchał wcześniej mów pokutnych Jana Chrzciciela. Na wezwanie Chrystusa
zostawił wszystko i poszedł za Nim. Nawrócony, zaprosił do swego domu Jezusa, Jego uczniów i swoich przyjaciół: celników
i współpracowników. W czasie uczty faryzeusze zarzucili Chrystusowi, że nie przestrzega Prawa. Ten jednak wstawił się za swoimi
współbiesiadnikami. Odtąd Mateusz pozostał już w gronie Dwunastu Apostołów.

21 września – św. Mateusz, Apostoł
i Ewangelista
O powołaniu Mateusza na Apostoła piszą w swoich Ewangeliach także
św. Marek i św. Łukasz (Mk 2, 13-17; Łk 5, 27-32). Jest to jednak równocześnie
pierwsza i ostatnia osobna wzmianka o nim w Piśmie świętym. Potem widzimy go
jedynie w spisach ogólnych na liście Apostołów (Mt 10, 3; Mk 3, 18; Łk 6, 15; Dz 1, 13).
W katalogach Apostołów figuruje on na miejscu siódmym lub ósmym. Po
Wniebowstąpieniu Chrystusa Mateusz przez jakiś czas pozostał w Palestynie.
Apostołował wśród nawróconych z judaizmu. Dla nich też przeznaczył napisaną przez
siebie księgę Ewangelii. Napisał ją między 50 a 60 rokiem, najprawdopodobniej ok. 55
r. Starał się w niej wykazać, że to właśnie Chrystus jest wyczekiwanym od dawna
Mesjaszem, że na Nim potwierdziły się proroctwa i zapowiedzi Starego Testamentu.
Najstarsza tradycja kościelna za autora pierwszej Ewangelii zawsze uważała Mateusza.
Twierdzą tak m.in. Papiasz, biskup Hierapolis, Klemens Aleksandryjski, Orygenes
i Ireneusz. Pierwotnie Ewangelia według św. Mateusza była napisana w języku
hebrajskim lub aramejskim; nie wiadomo, kto i kiedy przetłumaczył ją na język grecki. Nie zachowały się żadne ślady oryginału, tylko
grecki przekład. Tłumacze pozostawili część słownictwa aramejskiego, chcąc zachować tzw. ipsissima verba Iesu - najbardziej
własne słowa Jezusa.
Mateusz przekazał wiele szczegółów z życia i nauki Jezusa, których nie znajdziemy w innych Ewangeliach:
np. rozbudowany tekst Kazania na Górze, przypowieść o kąkolu, o ukrytym skarbie, o drogocennej perle, o dziesięciu pannach. On
jeden podał wydarzenie o pokłonie Magów i rzezi niewiniątek, o ucieczce do Egiptu, a także wizję sądu ostatecznego. Mateusz udał
się później między pogan. Ojcowie Kościoła nie są zgodni dokąd. Wyliczają Etiopię, Pont, Persję, Syrię i Macedonię. Najbardziej
prawdopodobna jest jednak Etiopia. Relikwie Mateusza miały być przewiezione ze Wschodu do Paestum (Pasidonii) w Italii. Jego
ciało przewieziono do Italii w X w. Znajduje się ono obecnie w Salerno w dolnym kościele, wspaniale ozdobionym marmurami
i mozaikami. Miejsce to nie stało się jednak powszechnie znanym sanktuarium. Mateusz uznawany jest za męczennika.
Z apokryfów o Mateuszu dochowały się jedynie tzw. Ewangelia (inna, oczywiście) i Dzieje. Pierwszy utwór nieznanego
autora pochodzi z VI w. i zdradza duże zapożyczenie w Protoewangelii Jakuba (aż 24 rozdziały są niemal identyczne). Pozostałe
rozdziały tej Pseudo-ewangelii zawierają w sobie tak wiele cudowności i legend, że nie stanowią wiarygodnego źródła.

21 września – św. Mateusz, Apostoł
i Ewangelista
W ikonografii św. Mateusz przedstawiany był w postaci młodzieńca, później zwłaszcza w sztuce bizantyjskiej - jako siwowłosy, stary mężczyzna. W sztuce zachodniej od
czasów średniowiecza dominuje obraz silnie zbudowanego, brodatego mężczyzny w średnim
wieku. Ubrany bywa w tradycyjną długą, białą suknię apostolską i w tunikę. Bywa także
ukazywany w postawie siedzącej, kiedy pisze - przy nim stoi anioł, przekazujący natchnienie.
Jego atrybutami są: księga i pióro, miecz lub halabarda, postać uskrzydlonego młodzieńca,
sakwa z pieniędzmi u stóp, torba podróżna.

22 września – bł. Bernardyna Maria
Jabłońska, zakonnica
Maria Jabłońska urodziła się 5 sierpnia 1878 roku we wsi Pizuny koło Lubaczowa.
Była jednym z czworga dzieci niezamożnych rolników Grzegorza i Marii. Do szkoły nie chodziła,
pisać i czytać nauczył ją domowy nauczyciel. W wieku 18 lat po spotkaniu Brata Alberta
Chmielowskiego wstąpiła do Albertynek. Została główną kucharką w Miejskim Domu Kalek. W jej
zapiskach można przeczytać: "Dopełniajmy pracy Jezusa, Jego trudów, cierpień, miłości, cichości,
łez, a szczególnie Jego miłosierdzia nad nędzami duszy i ciała bliźnich". 24-letnią siostrę Marię,
która w zakonie przybrała imię Bernardyna, brat Albert mianował przełożoną generalną Albertynek.
W testamencie napisała: "Czyńcie dobrze wszystkim" - jakby uzupełniając słowa Adama
Chmielowskiego: "Trzeba być dobrym jak chleb". Siłę siostra Bernardyna odnajdywała
w Eucharystii. W dzień zajęta sprawami Zgromadzenia i ubogich, nie miała czasu na dłuższą
modlitwę, więc wynagradzała Panu Bogu, trwając nocą godzinami przed Najświętszym
Sakramentem. To umiłowanie Jezusa w Eucharystii przekazała swoim siostrom, zachęcając je do
częstej adoracji. Zmarła 23 września 1940 roku.

22 września – bł. Bernardyna Maria
Jabłońska, zakonnica
Beatyfikacji Bernardyny Jabłońskiej dokonał 6 czerwca
1997 r. św. Jan Paweł II podczas Mszy św. odprawianej pod Krokwią
w Zakopanem. W homilii mówił on między innymi: Maria Bernardyna
Jabłońska - duchowa córka św. brata Alberta Chmielowskiego,
współpracownica i kontynuatorka jego dzieła miłosierdzia - żyjąc
w ubóstwie dla Chrystusa poświęciła się służbie najuboższym.
Kościół stawia nam dzisiaj za wzór tę świątobliwą zakonnicę,
której dewizą życia były słowa: "dawać, wiecznie dawać".
Zapatrzona w Chrystusa, szła wiernie za Nim, naśladując Go
w miłości. Chciała zadośćuczynić każdej prośbie ludzkiej, otrzeć
każdą łzę, pocieszyć choćby słowem każdą cierpiącą duszę.
Chciała być dobrą zawsze dla wszystkich, a najlepszą dla
najbardziej pokrzywdzonych. "Ból bliźnich moich jest bólem
moim" - mawiała. Wraz ze św. Bratem Albertem zakładała
przytuliska dla chorych i tułaczy wojennych. Ta wielka heroiczna
miłość dojrzewała na modlitwie, w ciszy pobliskiej pustelni na
Kalatówkach,
gdzie
przez
jakiś
czas
przebywała.
W najtrudniejszych chwilach życia - zgodnie z zaleceniami jej
duchowego opiekuna - polecała się Najświętszemu Sercu Jezusa. Jemu ofiarowała wszystko, co posiadała, a zwłaszcza
cierpienia wewnętrzne i udręki fizyczne. Wszystko dla miłości Chrystusa! Jako przez wiele lat przełożona generalna
Zgromadzenia Sióstr Posługujących Ubogim III Zakonu św. Franciszka - albertynek, nieustannie dawała swoim siostrom
przykład tej miłości, która wypływa ze zjednoczenia ludzkiego serca z Najświętszym Sercem Zbawiciela. To Serce Jezusa
było jej umocnieniem w heroicznej posłudze najbardziej potrzebującym.

22 września – bł. Dionizy Pamplona,
prezbiter, i Towarzysze, męczennicy
W dniu 1 października 1995 r. papież św. Jan Paweł II beatyfikował grupę
męczenników hiszpańskiej wojny domowej. Wśród nich byli członkowie zakonu pijarów, którzy
pochodzili z różnych regionów, z Aragonii, Katalonii i Walencji. Ich procesy informacyjne toczyły
się w kilku diecezjach. Podczas beatyfikacji papież mówił m.in.: "Dionizy Pamplona i jego
Towarzysze to nie bohaterowie wojny prowadzonej przez ludzi, ale wychowawcy młodzieży,
którzy pomni na to, że są zakonnikami i nauczycielami, przyjęli swój tragiczny los jako prawdziwe
świadectwo wiary, dając nam swym męczeństwem jakby ostatnią «lekcję» swojego życia. Niech
ich przykład i wstawiennictwo służy całej rodzinie kalasancjańskiej!"

Dionizy Pamplona Polo urodził się 11 października 1868 r. w aragońskim mieście
Calamocha (w archidiecezji Saragossa). W wieku 18 lat złożył u pijarów śluby zakonne.
Kapłanem został w roku 1893. Pracował w wielu pijarskich szkołach i zakładach
wychowawczych. Był również mistrzem nowicjuszy i przełożonym kilku domów. Gdy
zaczynała się wojna domowa, był rektorem i proboszczem w Peralta de la Sal. 23 lipca
1936 r. został aresztowany z całą wspólnotą i uwięziony w Mozón (prowincja Huesca). Gdy
25 lipca prowadzono go tam na rozstrzelanie, powiedział do swych współbraci:
"Zobaczymy się znowu w niebie".

22 września – bł. Dionizy Pamplona,
prezbiter, i Towarzysze, męczennicy
Franciszek Carceller Galindo urodził się 3 października 1901 r. w Forcall (diecezja
Tortosa). W wieku 18 lat złożył śluby u pijarów. Po święceniach kapłańskich (1925) duszpasterzował jako
nauczyciel i wychowawca, zajmując się szczególnie ubogą i opuszczoną młodzieżą. Aresztowany został
29 sierpnia 1936 r., kiedy przebywał w domu rodziców. W więzieniu trzymano go ponad miesiąc.
Traktował ten czas jako przygotowanie na godne przyjęcie "największej łaski, którą jest męczeństwo".
Rozstrzelany został 2 października 1936 r. w Castellón.

Alfred Parte Saiz urodził się 2 czerwca 1899 r. w Cilleruelo de Bricia, w archidiecezji Burgos. W wieku
17 lat został pijarem. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1928. Był potem ekonomem szkoły zakonnej
w Villacarriedo, z której w sierpniu 1936 r. wygnali go czerwoni milicjanci. Schronił się wtedy u swej
krewnej koło Santander. Tam też został aresztowany 15 listopada 1936 r.; oprawcom sam oświadczył, że
jest kapłanem i zakonnikiem. Rozstrzelany został 27 grudnia 1936 r.

22 września – bł. Jan Maria od Krzyża
Mendez, prezbiter i męczennik
Marian urodził się 25 września 1891 r. w San Esteban de los Patos (w prowincji Avila).
W wieku zaledwie 12 lat wstąpił do seminarium diecezjalnego w Avili i po 13 latach nauki i formacji
w 1916 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął jako proboszcz
w Hernansancho. Starał się przede wszystkim rozbudzić u parafian życie eucharystyczne i nabożeństwo
do Matki Najświętszej. Wierni, zbudowani jego ujmującą pobożnością, nazywali go świętym kapłanem.
On sam umocnił się w przekonaniu, że ściślej zjednoczy się z Bogiem żyjąc w zakonie.
W 1922 r., za zgodą swojego biskupa, wstąpił do nowicjatu karmelitów w Larrea
Amorebieta, przybierając imię Jana Marii od Krzyża. Kłopoty ze zdrowiem zmusiły go do opuszczenia
karmelu, ale nie osłabiły pragnienia życia w zakonie. W 1925 r. wstąpił do sercanów w Noveldzie i rok
później złożył u nich śluby, ponownie wybierając imię Jan Maria od Krzyża.
W 1927 r. przełożeni skierowali go do szkoły apostolskiej w Puente de la Reina. Zajmował
się tam głównie duszpasterstwem powołaniowym. Po wybuchu wojny domowej nakłoniono go, by
schronił się u przyjaciół w Walencji. 23 lipca 1936 r. przybył do tego miasta i znalazł się w pobliżu
podpalanego przez milicjantów kościoła de los Santos Juanes. Z wielką odwagą napiętnował wobec
sprawców ten "odrażający czyn". Natychmiast został aresztowany i osadzony w więzieniu. Gdy po
miesiącu wyprowadzano go na rozstrzelanie, szedł z radością, bo uważał, że to najlepszy los, gdy człowiek może oddać życie za
Chrystusa.
Zginął śmiercią męczeńską 23 sierpnia 1936 r. w mieście Silla pod Walencją. Proces informacyjny w sprawie jego
męczeństwa został przeprowadzony w Walencji w latach 1959-1960. Został beatyfikowany w grupie 233 męczenników wojny
domowej w Hiszpanii przez św. Jana Pawła II w dniu 11 marca 2001 r.

22 września – bł. Tomasz Sitjar, prezbiter,
i Towarzysze, męczennicy
W 1932 r. rząd republikański w Hiszpanii zadekretował zniesienie jezuitów w tym
kraju. W związku z tym ich domy formacyjne i kolegia zostały przeniesione do innych krajów
europejskich. Jednak nie wszyscy jezuici opuścili Hiszpanię. Ci, którzy zostali, utworzyli
nieformalne małe wspólnoty. Po wybuchu wojny domowej około 660 jezuitów znalazło się
w "strefie czerwonej". Stu jedenastu z nich zginęło śmiercią gwałtowną w 1936 r., a pięciu –
w pierwszej połowie następnego roku. Od 1950 r. zaczęto systematycznie zbierać świadectwa
o okolicznościach śmierci wielu z nich. Proces informacyjny w sprawie ich męczeństwa
przeprowadzono w Walencji w latach 1952-1956. Jedenastu jezuickich męczenników wojny
domowej w Hiszpanii oraz ich świeckiego wychowanka beatyfikował św. Jan Paweł II w dniu
11 marca 2001 r. w grupie 233 męczenników. Wśród beatyfikowanych znaleźli się między
innymi:
Tomasz Sitjar Fortiá urodził się 21 marca 1866 r. w Geronie. W wieku 15 lat wstąpił do
jezuitów. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1900. Przez dwadzieścia lat wykładał filozofię
studentom jezuickim w kilku kolegiach, m.in. w Montevideo (Urugwaj). Był również superiorem
w Tortosie i Tarragonie oraz rektorem w Gandii. W tym ostatnim
mieście przewodził po zamknięciu kolegium przez rząd
republikański grupie pozostałych na miejscu jezuitów. Aresztowano
go o północy 26 lipca 1936 r. i dosłownie zawleczono (ponieważ
mocno utykał na jedną nogę) do więzienia. 19 sierpnia 1936 r.
został rozstrzelany pod Gandią. Umierał z różańcem w ręku.

22 września – bł. Tomasz Sitjar, prezbiter,
i Towarzysze, męczennicy
Narcyz Basté Basté urodził się 16 grudnia 1866 r. w katalońskim mieście San Andrés de
Palomar. Gdy wstępował do jezuitów, miał za sobą studia na uniwersytecie w Barcelonie (filozofia
i prawo) oraz dwa lata studiów teologicznych w tamtejszym seminarium. Nowicjat rozpoczął w roku 1890. Po
święceniach kapłańskich (1899) i dopełnieniu formacji zakonnej podjął działalność duszpasterską i społeczną w
Walencji. Jego wielką zasługą stało się ożywienie i zdynamizowanie powołanej przed laty organizacji
wspierającej młodzież robotniczą (Patronato de la Juventud Obrera). Zakładał szkoły dzienne i wieczorowe,
robotnicze akademie literackie, grupy teatralne i biblioteki. Jako jeden z pierwszych organizował wczasy dla
robotników i kolonie dla ubogich dzieci. Nie zapomniał również o drużynie piłkarskiej, w której wyrosną słynni
w Walencji zawodnicy. Zamierzał jeszcze powołać szkołę sztuk i rzemiosł, ale okoliczności polityczne stanęły
na przeszkodzie. Udało mu się jednak otworzyć szkoły handlowe, stolarskie, ślusarskie, modelowania
i rysunku. W instytucjach przez niego założonych młodzież robotnicza otrzymywała świetne przygotowanie do
zawodu, otwierała się na świat kultury i wartości ludzkich, a równocześnie uczyła się dawać świadectwo
chrześcijańskie. Po wybuchu wojny domowej czterokrotnie był aresztowany przez czerwonych milicjantów i zwalniany na skutek
interwencji robotników wykształconych w jego instytucjach. Piąty raz został aresztowany w nocy 15 października 1936 r. i kilka
godzin później rozstrzelany.
Jan Chrzciciel Ferreres Boluda urodził się 28 listopada 1861 r. w Olleria (w prowincji
Walencji). Do jezuitów wstąpił w roku 1888, wkrótce po przyjęciu święceń kapłańskich. Potem studiował
jeszcze filozofię i literaturę na uniwersytecie państwowym. W roku 1899 został profesorem teologii moralnej
i prawa kanonicznego na jezuickim fakultecie teologicznym w Tortosie, a następnie w Barcelonie. W 1902 r.
wydał dwutomowe Compendium theologiae moralis. Doczeka się ono, podobnie jak inne jego dzieła, wielu
wznowień i zajmie ważne miejsce w formacji kapłańskiej we wszystkich krajach języka hiszpańskiego.
W latach 1918-1924 przebywał w Rzymie i współpracował z kard. Gasparim, który przygotowywał nowy
Kodeks Prawa Kanonicznego. Po delegalizacji jezuitów w Hiszpanii zamieszkał z innymi w prywatnym domu.
Latem 1936 r. został aresztowany i uwięziony w San Miguel de los Reyes w okolicach Walencji. Skazano go
na rozstrzelanie, chociaż był ciężko chory i cały czas leżał bezwładnie na materacu. 21 grudnia próbowano go
zabrać na miejsce egzekucji, ale materac z nim nie zmieścił się w samochodzie. Kiedy rewolucjoniści zjawili
się po raz drugi, w dniu 29 grudnia, stwierdzili, że skazaniec już nie żyje. Zmarł na skutek więziennych udręk.

22 września – bł. Tomasz Sitjar, prezbiter,
i Towarzysze, męczennicy
W procesie beatyfikacyjnym do grona jedenastu jezuitów dołączono ich wychowanka,
świeckiego katolika. Luis Campos Gorriz urodził się 30 czerwca 1905 r. w Walencji. Przez siedem lat
kształcił się w jezuickim kolegium św. Józefa, a następnie studiował literaturę i filozofię na uniwersytecie
państwowym. Równocześnie działał w Sodalicji Mariańskiej i powstającej Akcji Katolickiej. To jemu
arcybiskup Walencji powierzył zorganizowanie pierwszego krajowego Kongresu Młodzieży Katolickiej.
W roku 1926 r. podjął jeszcze studia prawnicze na uniwersytecie madryckim, uwieńczone doktoratem. Na
jakiś czas powrócił do Walencji, gdzie się ożenił i doczekał córki. Potem zamieszkał z rodziną w Madrycie.
W marcu 1936 r. zmarła jego żona. Gdy w Madrycie nasilało się prześladowanie religijne, Luis postanowił
schronić się w Torrente pod Walencją. Przeżył tam kilka miesięcy. Aresztowany został 28 listopada 1936 r.
i rozstrzelany po kilku godzinach w Picardo de Paterna za to, że był wybitną postacią Akcji Katolickiej.

22 września – kościół katedralny
w Siedlcach
Katedra pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Siedlcach została wybudowana w latach 1906-1912 w stylu neogotyckim na planie
krzyża łacińskiego. W 1913 r. została konsekrowana przez biskupa lubelskiego,
Franciszka Jaczewskiego. Od 1924 r. jest katedrą diecezji siedleckiej. Budowę
zakończono w 1928 r.
Diecezja siedlecka wywodzi się z diecezji podlaskiej, którą utworzył Pius
VII bullą Ex imposita Nobis 30 czerwca 1818 r. Diecezja podlaska, z siedzibą
w Janowie, odegrała ważną rolę w historii polskiego Kościoła m.in. ze względu na
obecność na jej terenie unitów podlaskich.
W sierpniu 1923 r. w Janowie odbył się synod diecezjalny. W jego wyniku
Pius XI bullą Pro recto et utili ze stycznia 1924 r. przeniósł stolicę diecezji do Siedlec,
wynosząc tamtejszy kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP do godności
katedry i nadając diecezji nazwę siedleckiej, czyli podlaskiej. Jej pierwszym
ordynariuszem został bp Henryk Przeździecki.
25 marca 1992 r. bullą Totus Tuus Poloniae Populus św. Jan Paweł II
zreorganizował strukturę Kościoła w Polsce. Zmniejszyło się terytorium diecezji
siedleckiej i została ona włączona do metropolii lubelskiej. Obecnie diecezja obejmuje
245 parafii podzielonych na 25 dekanatów. Pracuje w niej ponad 670 kapłanów
diecezjalnych i ok. 70 kapłanów zakonnych. Patronami diecezji są święci Apostołowie
Szymon i Juda Tadeusz oraz św. Jozafat Kuncewicz.

22 września – kościół katedralny
w Siedlcach
W październiku 1996 r. miała miejsce w Rzymie beatyfikacja męczenników
podlaskich - Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy. W 1999 r. św. Jan Paweł II przybył na
Błonia Siedleckie i został powitany przez ponad 500-tysięczną rzeszę wiernych. Przewodniczył
Mszy Św. koncelebrowanej przez biskupów i księży obrządku rzymskokatolickiego
i greckokatolickiego z formularza o błogosławionych męczennikach podlaskich i wygłosił homilię
na temat znaczenia ich męczeństwa dla dzisiejszego Kościoła. Mówił m.in.:
Oddajemy cześć relikwiom męczenników podlaskich i czcimy krzyż pratuliński, który był
niemym świadkiem ich heroicznej wierności. Ten krzyż, który trzymali w swoich rękach,
nosili też głęboko w swoich sercach, jako znak miłości Ojca i jedności Kościoła. Krzyż dał
im siłę do zaświadczenia o Chrystusie i Kościele. Sprawdziły się na nich Pawłowe słowa
z dzisiejszej liturgii: «Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?» Przez swoją śmierć zostali
w sposób szczególny włączeni w wielkie dziedzictwo wiary, począwszy od św. Wojciecha,
św. Stanisława i św. Jozafata Kuncewicza, patrona Rusi, aż po nasze czasy.

Obecnie ordynariuszem siedleckim jest ks. bp Zbigniew Kiernikowski, jeden z tłumaczy
i koordynatorów polskiego wydania Biblii Jerozolimskiej. Biskup Kiernikowski pełni również funkcję delegata
apostolskiego wiernych obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce (został mianowany delegatem przez
papieża Benedykta XVI w 2007 r.). W pracy dla diecezji wspiera go bp Piotr Sawczuk.

22 września – św. Emmeran, męczennik
Emmeran (Emmeram) urodził się w Poitiers około 605 r. W wieku 35 lat został biskupem
rodzinnego miasta. Wkrótce wybrał się na ewangelizację odległej Panonii. Teodon IV, władca Bawarii,
zatrzymał go jednak w Ratyzbonie. Jego działalność na tym terenie przyniosła wspaniałe owoce. Przerwało
ją tragiczne wydarzenie. Oto Uta, córka księcia, uwiedziona została przez pewnego hrabicza, a potem,
przerażona konsekwencjami, razem z hrabiczem wszystko wyznała biskupowi. Ten ostatni wziął wtedy winę
na siebie, za co dosięgła go okrutna mściwość Lautberta, brata Uty. Emmeran zginął po wielu męczarniach
w dniu 22 września 652 r. Tak przynajmniej około roku 772 twierdził jego biograf Aribon, biskup z Freisingen.
Historycy przypuszczają, że w tym hagiograficznym opowiadaniu kryje się jakaś doza prawdy, rozwinięta dla
uwypuklenia wielkoduszności Świętego. Czczony był dość powszechnie, także w średniowiecznej Polsce,
dokąd jego kult dostał się z Czech.

22 września – św. Ignacy z Santhia, prezbiter
Ignacy z Santhià (znany też jako Ignacy z Santa Agata) urodził się 5 czerwca
1681 r. Mając osiem lat, stracił ojca. Przygarnął go wówczas pewien kapłan. Potem przebywał
w Vercelli i tam też studiował teologię. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1710 r. W sześć lat
później wstąpił do kapucynów. Długo pracował jako spowiednik. W 1731 r. mianowano go
mistrzem nowicjatu. Gdy jeden z jego uczniów, który pracował na misjach w Kongo, stracił
wzrok, uprosił sobie, aby schorzenie przeszło na niego. Znacznie później lekarze z Turynu
zdołali go jednak wyleczyć. W czasie wojny sukcesyjnej (1740-1748) Ignacy był kapelanem
wojskowym. Potem już stale przebywał w Turynie. Zasłynął z daru przepowiadania i czytania
w sercach ludzkich. Długie godziny spędzał na klęczkach przed tabernakulum. Przewidział też
dzień swej śmierci.
Zmarł 22 września 1770 r. Paweł VI beatyfikował go 17 kwietnia 1966 r., a św. Jan
Paweł II kanonizował go 19 maja 2002 r.

22 września – św. Maurycy i Towarzysze,
męczennicy
Według relacji biskupa Eucheriusza z Lyonu, Maurycy był jednym z dowódców
rzymskiej Legii Tebańskiej, w której żołnierzami byli chrześcijanie. Legion ten, dowodzony
przez trzech świętych: centuriona (setnika) Maurycego, campiductora (chorążego)
Eksuperiusza i senatora (stratega) Kandyda, stacjonował w Agaunum (dziś St-Maurice
w Szwajcarii). Około 290 roku przed jedną z bitew zażądano, aby żołnierze złożyli pogańskim
bogom ofiarę. Na to nie pozwalało im sumienie. Maurycy wraz z legionistami, w liczbie około
6 tysięcy, stanowczo odmówił, mówiąc: "Jesteśmy gotowi walczyć za ojczyznę, gdzie tylko
zajdzie tego potrzeba. Jesteśmy również gotowi modlić się do Pana Boga o zwycięstwo.
Jednak składać ofiar bożkom nie możemy, gdyż byłoby to bałwochwalstwem". Wtedy cesarz
Maksymilian nakazał otoczyć legion i zdziesiątkować go. Legion nie poddał się. Wybito
wszystkich, do ostatniego żołnierza, wśród nich Maurycego, Eksuperiusza i Kandyda. Na
miejscu nekropolii męczenników Teodor, biskup Octodurum, wybudował kaplicę (IV w).
Wydarzenie to opisał św. Grzegorz z Tours (+ 594) w swojej Historii Franków. Następnie
wzniesiono klasztor, przy którym z czasem powstało potężne opactwo, skupiające 900
mnichów. Niebawem wokół opactwa powstało miasto St-Maurice. Badania archeologiczne
potwierdziły istnienie kaplicy oraz jamy grobowej, jednak nie wyjaśniono jeszcze w pełni
okoliczności męczeństwa.
W roku 961 relikwie św. Maurycego przewieziono do Ratyzbony (Regensburga),
a stąd do Magdeburga. Cześć św. Maurycego szerzył szczególnie gorliwie św. Lambert (+ ok.
705) oraz św. Uldaryk (+ 973), biskup Magdeburga. Stąd też Maurycy odbierał szczególną cześć w cesarstwie niemieckim. Podczas
koronacji cesarze otrzymywali do rąk włócznię św. Maurycego. W grocie włóczni, wedle legendy, tkwił gwóźdź z krzyża
Chrystusowego. Kopię tej włóczni podarował cesarz Otto III królowi Bolesławowi Chrobremu podczas zjazdu gnieźnieńskiego w roku
1000. Gest ten był uznaniem niezależności księcia polskiego i przyzwoleniem na koronację. Kopia ta, będąca pierwszym polskim
insygnium koronacyjnym, znajduje się w skarbcu wawelskim (do naszych czasów zachował się sam grot włóczni).

22 września – św. Maurycy i Towarzysze,
męczennicy
Św. Maurycy jest patronem zakonu św. Maurycego, cesarskiego domu Ottonów,
królestwa Burgundii, Longobardów, miast: Einsiedeln, Magdeburga i Valais; ponadto także farbiarzy,
kapeluszników, piechoty, rycerstwa i żołnierzy.
W ikonografii św. Maurycy przedstawiany jest jako ciemnoskóry mężczyzna w krótkiej
tunice żołnierza. Jego atrybuty to: gałązka palmowa, flaga i lanca, koń, miecz, sztylet, tarcza, tarcza
z orłem.

23 września – św. Pio z Pietrelciny, prezbiter
Francesco Forgione urodził się w Pietrelcinie (na południu Włoch) 25 maja 1887 r. Już
w dzieciństwie szukał samotności i często oddawał się modlitwie i rozmyślaniu. Gdy miał 5 lat, objawił
mu się po raz pierwszy Jezus. W wieku 16 lat Franciszek przyjął habit kapucyński i otrzymał zakonne
imię Pio. Rok później złożył śluby zakonne i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. W 1910 r. przyjął
święcenia kapłańskie. Już wtedy od dawna miał poważne problemy ze zdrowiem. Po kilku latach
kapłaństwa został powołany do wojska. Ze służby został zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Pod
koniec lipca 1916 r. przybył do San Giovanni Rotondo i tam przebywał aż do śmierci. Był kierownikiem
duchowym młodych zakonników.
20 września 1918 r. podczas modlitwy przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego
o. Pio otrzymał stygmaty. Na jego dłoniach, stopach i boku pojawiły się otwarte rany - znaki męki
Jezusa. Wkrótce do San Giovanni Rotondo zaczęły przybywać rzesze pielgrzymów i dziennikarzy,
którzy chcieli zobaczyć niezwykłego kapucyna. Stygmaty i mistyczne doświadczenia o. Pio były także
przedmiotem wnikliwych badań ze strony Kościoła. W związku z nimi o. Pio na 2 lata otrzymał zakaz
publicznego sprawowania Eucharystii i spowiadania wiernych. Sam zakonnik przyjął tę decyzję
z wielkim spokojem. Po wydaniu opinii przez dr. Festa, który uznał, że stygmatyczne rany nie są
wytłumaczalne z punktu widzenia nauki, o. Pio mógł ponownie publicznie sprawować sakramenty.
Ojciec Pio był mistykiem. Często surowo pokutował, bardzo dużo czasu poświęcał na modlitwę. Wielokrotnie
przeżywał ekstazy, miał wizje Maryi, Jezusa i swojego Anioła Stróża. Bóg obdarzył go również darem bilokacji
- znajdowania się jednocześnie w dwóch miejscach. Podczas pewnej bitwy w trakcie wojny, o. Pio, który cały
czas przebywał w swoim klasztorze, ostrzegł jednego z dowódców na Sycylii, by usunął się z miejsca,
w którym się znajdował. Dowódca postąpił zgodnie z tym ostrzeżeniem i w ten sposób uratował swoje życie na miejsce, w którym się wcześniej znajdował, spadł granat.

23 września – św. Pio z Pietrelciny, prezbiter
Włoski zakonnik niezwykłą czcią darzył Eucharystię. Przez długie godziny przygotowywał
się do niej, trwając na modlitwie, i długo dziękował Bogu po jej odprawieniu. Odprawiane przez o. Pio
Msze święte trwały nieraz nawet dwie godziny. Ich uczestnicy opowiadali, że ojciec Pio w ich trakcie zwłaszcza w momencie Przeistoczenia - w widoczny sposób bardzo cierpiał fizycznie. Kapucyn
z Pietrelciny nie rozstawał się również z różańcem.
W 1922 r. powstała inicjatywa wybudowania szpitala
w San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio gorąco ten pomysł poparł. Szpital
szybko się rozrastał, a problemy finansowe przy jego budowie udawało
się szczęśliwie rozwiązać. "Dom Ulgi w Cierpieniu" otwarto w maju
1956 r. Kroniki zaczęły się zapełniać kolejnymi świadectwami
cudownego uzdrowienia dzięki wstawienniczej modlitwie o. Pio.
Tymczasem zakonnika zaczęły powoli opuszczać siły, coraz częściej
upadał na zdrowiu. Zmarł w swoim klasztorze 23 września 1968 r. Na
kilka dni przed jego śmiercią, po 50 latach, zagoiły się stygmaty.
W 1983 r. rozpoczął się proces informacyjny, zakończony
w 1990 r. stwierdzeniem przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych
jego ważności. W 1997 r. ogłoszono dekret o heroiczności cnót o. Pio;
rok później - dekret stwierdzający cud uzdrowienia za
wstawiennictwem o. Pio. Św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji o. Pio
w dniu 2 maja 1999 r., a kanonizował go 16 czerwca 2002 r.

23 września – św. Linus, papież i męczennik
Według św. Ireneusza z Lyonu (+ 202), który zostawił najstarszy wykaz papieży, Linus
był bezpośrednim następcą św. Piotra na stolicy rzymskiej. Ireneusz utożsamia Linusa, papieża,
z Linusem, o którym wspomina św. Paweł Apostoł w Liście do Tymoteusza (2 Tm 4, 21). Według
Księgi Papieży (Liber Pontificalis) Linus miał rządzić Kościołem w latach 56-67. Krytyka współczesna
podaje jednak lata 67-76.
Czasy, kiedy Linus obejmował rządy w Kościele Chrystusa, były niełatwe.
Chrześcijaństwo było dopiero w początkach, a już musiało przejść krwawy chrzest za Nerona (57-68),
którego ofiarą padł kwiat chrześcijaństwa w Rzymie ze św. Piotrem i św. Pawłem na czele. Historyk
rzymski, Swetoniusz, pisze jasno, że Neron podpalił Rzym, by na jego gruzach wystawić nowy, godny
stolicy najpotężniejszego imperium świata: "Oto czując jakby odrazę do szpetoty dawnych budowli
i ciasnoty oraz zawiłości ulic, spalił stolicę tak jawnie, że wielu konsularów, schwytawszy w swych
posiadłościach pokojowców cesarza z pakułami i pochodniami, nie śmiało stawić im przeszkód.
Pewne spichlerze koło Złotego Domu (pałacu cezara), których to pałaców
Neron najbardziej pragnął, zostały najpierw zwalone machinami wojennymi, dopiero wówczas podpalone, ponieważ ich mury były
wykonane z kamienia. Przez sześć dni i siedem nocy szalała ta klęska" (...). Neron patrząc na ten pożar z wieży Mecenasa
i rozkoszując się, jak mówił, «pięknością płomienia», odśpiewał Zdobycie Ilionu w swoim stroju aktorskim". Kiedy zaś oburzenie
mieszkańców groziło jawnym buntem, Neron zwalił winę na chrześcijan i kazał ich wytracić wśród najwyszukańszych mąk. Pożar,
który wybuchł 19 lipca 64 roku, strawił dwie trzecie Rzymu.
W takiej sytuacji Linus musiał wszystko budować od nowa. Według wspomnianej Księgi Papieży Linus pochodził
z Tuscji, a tradycja podaje jako miejsce urodzenia miasteczko Volterra. Miał wprowadzić w Kościele zwyczaj, do dnia dzisiejszego
zachowany w niektórych rejonach, że niewiasty uczestniczą w liturgii, mając głowy nakryte zasłoną. Trzymał się w tym zarządzenia,
jakie wprowadzał już św. Paweł Apostoł: "Każda niewiasta, która się modli albo prorokuje z odkrytą głową, hańbi swoją głowę" (1 Kor
11, 5). Być może Apostoł miał na myśli to, by niewiasty nie zwracały na siebie zbytniej uwagi i nie wprowadzały roztargnienia. Był
bowiem powszechny wówczas zwyczaj, że nosiły wyszukane fryzury i zdobiły swoje włosy kosztownościami (1 Tm 2, 9-10). Na ten
szczegół zwraca uwagę również św. Piotr Apostoł (1 P 3, 3-5).

23 września – św. Linus, papież i męczennik
Linus miał przyjąć chrzest z rąk św. Piotra i przez Apostoła miał być wyznaczony na następcę. Według podania Linus
miał ponieść śmierć męczeńską, chociaż nie znamy ani roku, ani dnia jego śmierci. Martyrologium Rzymskie wyznacza dzień jego
pamiątki na 23 września. Widocznie tę datę przechowała w pamięci tradycja. Ciało św. Linusa zostało pochowane przy grobie
św. Piotra na Watykanie. W rodzinnym mieście św. Linusa, w Volterra, znajduje się kościół pod jego wezwaniem, a w katedrze jest
czczony relikwiarz w postaci artystycznego popiersia-hermy.

24 września – bł. Antoni Marcin Slomsek,
biskup
Antoni jest pierwszym przedstawicielem narodu słoweńskiego wśród błogosławionych
Kościoła katolickiego. Przyszedł na świat w dniu 26 listopada 1800 roku w Slom, leżącym na terenie parafii
Ponika (diecezja Lavant-Maribor) w Słowenii. Wzrastał w religijnej atmosferze domu rodzinnego. Po
ukończeniu nauki w szkole powszechnej i gimnazjalnej wyjechał na studia do Tybingi. Studia teologiczne
ukończył w 1824 roku. Wówczas też przyjął święcenia kapłańskie. Zasłynął jako wybitny biblista
i doskonały kaznodzieja. W 1842 roku został mianowany biskupem Mariboru. Swój program jako biskup
zawarł w dewizie: Omnia ad maiorem Dei gloriam (Wszystko dla większej chwały Bożej).
Wspierał pracę kleryków regularnych i misjonarzy lazarystów (nazywanych też Misjonarzami
św. Wincentego a Paulo), których zaprosił do swej diecezji w 1851 roku. Wiele uwagi poświęcał kulturze.
Rozumiał doskonale, że wielkie znaczenie dla przyszłości narodu ma zachowanie dziedzictwa i tożsamości
chrześcijańskiej. Swoje serce oddał zabieganiu o podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców,
zwłaszcza młodzieży. Z pracą duszpasterską łączył troskę o krzewienie kultury, która jest bogactwem
narodu i wspólnym dziedzictwem wszystkich. Mawiał, że "kultura jest glebą, z której naród może czerpać
soki niezbędne dla swego wzrostu i rozwoju". Przyczynił się do otwarcia wielu szkół. Popierał wydawanie
książek przydatnych w wychowaniu i formacji duchowej. Twierdził, że "jeśli młodzi schodzą na złą drogę,
często należy szukać przyczyn w braku należytego wychowania. Rodzina, szkoła i Kościół winny wspólnymi siłami realizować
przemyślany program wychowawczy, zachowując własną sferę autonomii, ale troszcząc się o wspólne wartości". Podjął intensywne
działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Tej sprawie oddał całe swoje życie. Troszczył się o język ojczysty. Popierał wszelkie
reformy mające na celu rozwój kulturalny kraju, nie szczędził wysiłków, aby jego naród mógł zajmować godne miejsce w Europie,
jednocześnie nie ulegał nacjonalizmowi i nie przeciwstawiał się dążeniom narodów ościennych. Był prawdziwym patriotą
i prawdziwym katolikiem. Jego działalność wywarła decydujący wpływ na dzieje narodu i przyczyniła się w znacznej mierze do
uzyskania niepodległości. "Wzorem Chrystusa stał się dobrym samarytaninem narodu słoweńskiego oraz troszczył się o formację
duchowieństwa i świeckich. Z apostolską gorliwością, która do dziś jest dla nas przykładem, prowadził niestrudzenie dzieło
ewangelizacji, organizując misje ludowe, zakładając liczne bractwa, głosząc rekolekcje, publikując pieśni ludowe i pisma religijne. Był
w najpełniejszym tego słowa znaczeniu pasterzem katolickim, a przełożeni kościelni powierzali mu ważne funkcje duszpasterskie
także w innych regionach ówczesnego państwa" - mówił o nim św. Jan Paweł II.
Antoni zmarł 24 września 1866 roku. Do grona błogosławionych wprowadził go św. Jan Paweł II w dniu 19 września
1999 roku w Mariborze, podczas podróży apostolskiej do Słowenii.

24 września – bł. Herman Kaleka
Herman urodził się 18 lipca 1013 roku jako syn Wolfrada II,
hrabiego w Altshausen. Urodził się ułomny, sparaliżowany, tak że
z trudem tylko mógł się poruszać. Dlatego otrzymał przydomek Kaleka
(Contractus, der Lehme). Rodzice oddali syna do opactwa
benedyktyńskiego w Reichenau. Mnisi przyjęli kalekę ze względu na
zasługi, jakie hrabia położył dla opactwa. Tu dopiero okazało się, jak
nader hojnie Opatrzność zrekompensowała u Hermana kalectwo fizyczne
dobrami duchowymi. Nie mogąc oddawać się pracy fizycznej ani nawet
swobodnie się poruszać, Herman chłonął wiedzę z bogatej biblioteki
zakonnej. Dość szybko tak bardzo się wyspecjalizował, że stał się jedną
z najbardziej wykształconych osób w swoich czasach. Zostawił także po
sobie wiele dzieł. Najsłynniejsze z nich to Chronicon, czyli przegląd
ważniejszych wydarzeń od początków ery chrześcijańskiej do roku 1054.
Jego Kronika zdradza duży talent historyka. Jest napisana jasno, zwięźle,
obiektywnie i chronologicznie. Kronikę kontynuował jego uczeń Bertold
z Reichenau. Herman zajmował się także naukami ścisłymi: matematyką, geometrią i astronomią. Zasłynął jako znawca na polu
muzyki. Napisał oryginalną, pionierską pracę De musica. Był także utalentowanym kompozytorem. Ułożył wiele antyfon, sekwencji
i hymnów. Wśród nich do dziś śpiewane Salve Regina, Alma Redemptoris i Veni Sancte Spiritus. Nadto pisał utwory ascetyczne,
ułożył Martyrologium, oparte na innych, a nawet sporządzał instrumenty muzyczne.
Zmarł 24 września w 1054 roku w 41. roku życia. Oddawany mu od samych początków kult zatwierdził urzędowo
papież Pius IX w roku 1863.

24 września – bł. Kolumba Gabriel,
zakonnica
Janina Matylda Gabriel przyszła na świat 3 maja 1858 r. w Stanisławowie. Rodzice
wychowali ją w głębokiej wierze i rozbudzili w niej zainteresowanie malarstwem, muzyką i tańcem. Mając
11 lat rozpoczęła naukę w szkole sióstr benedyktynek klauzurowych we Lwowie i po kilku latach otrzymała
dyplom nauczycielski, który uprawniał ją także do prowadzenia lekcji religii. W czasie lat nauki umocniło się
jej powołanie zakonne.
30 sierpnia 1874 r. wstąpiła do nowicjatu benedyktynek i otrzymała imię Kolumba. Wyróżniała
się wśród sióstr gorącym umiłowaniem modlitwy, czystością serca i ogromną wrażliwością na potrzeby
bliźnich. 6 sierpnia 1882 r. złożyła uroczystą profesję zakonną. Pomimo młodego wieku współsiostry
darzyły ją wielkim zaufaniem ze względu na zrównoważenie, inteligencję, zdolności organizatorskie oraz
głębokie zjednoczenie z Bogiem. Już w 1889 r. została wybrana przeoryszą klasztoru we Lwowie. W 1894
r. powierzono jej urząd mistrzyni nowicjatu, a w 1897 r. - ksieni. Wykazała wielką ofiarność i oddanie służąc
zgromadzeniu. Troszczyła się także o ubogich, którzy przychodzili do klasztoru z prośbą o pomoc.
Napotkawszy trudności nie do pokonania zarówno wewnątrz klasztoru, jak i na zewnątrz, za
zgodą ordynariusza archidiecezji opuściła klasztor we Lwowie i ojczyznę. Przybyła do Rzymu. Przez jakiś
czas przebywała w domu Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, przygarnięta przez jego
założycielkę, błogosławioną Marię Franciszkę Siedliską. Dopiero 3 czerwca 1902 r. otrzymała pozwolenie Watykanu na wstąpienie do
klasztoru benedyktynek w Subiaco pod Rzymem. Nie mogąc jednak odzyskać wewnętrznego spokoju i ze względów zdrowotnych,
zmuszona była prosić Kongregację Rzymską o pozwolenie na pobyt poza klasztorem.
Powróciła do Rzymu i za radą swego duchowego kierownika ojca Giacinto Cormiera, paulina, zajęła się katechizacją
dzieci i roztoczyła opiekę nad chorymi i ubogimi. Dzięki pomocy ojca Vincenzo Ceresiego z zakonu misjonarzy Najświętszego Serca
otworzyła 25 kwietnia 1908 r. zakład zwany "domem rodzinnym" dla młodych robotnic, zapewniający im mieszkanie, utrzymanie
i pobyt w środowisku, gdzie mogły rozwijać więzy solidarności i miłości.
Dosyć szybko matka Kolumba zgromadziła wokół siebie grupę dziewcząt i aby nieść wraz z nimi w duchu miłości
Chrystusa bezinteresowną pomoc opuszczonym, postanowiła założyć nowy instytut życia konsekrowanego. 8 maja 1908 r. zaczęło
istnieć czynne zgromadzenie Sióstr Benedyktynek od Miłości. Prowadziło ono działalność charytatywną i wychowawczą w bardzo
wielu miastach.
Matka Kolumba zmarła w opinii świętości 24 września 1926 r. w Rzymie. 16 maja 1993 r. św. Jan Paweł II w czasie
uroczystej Mszy św. beatyfikacyjnej odprawionej w Bazylice Watykańskiej wyniósł ją do chwały ołtarzy.

24 września – kościół katedralny w BielskuBiałej
Prawdopodobnie już w chwili lokacji Bielska pod koniec XIII w. istniał w nim drewniany
kościółek, otoczony cmentarzem. Wzrost znaczenia miasta i jego rozbudowa skłoniła księcia
Wacława I do budowy nowego, murowanego kościoła, wybudowanego w stylu gotyckim w latach
1443-1447. Jego patronem został św. Mikołaj, biskup, uważany w średniowieczu za opiekuna
kupców. W 1447 r. kościół ten stał się kościołem parafialnym, a św. Mikołaj - patronem całego miasta.
W 1559 r. w wyniku reformacji kościół bielski został zamieniony w zbór protestancki. W ręce katolików
wrócił dopiero w 1630 r. W 1659 r. spłonął doszczętnie w wyniku pożaru. Został szybko odbudowany
dzięki finansowej pomocy właścicieli Bielska. W 1682 r. powstańczy oddział węgierskiej armii
obrabował miasto, nie oszczędzając również kościoła św. Mikołaja. Na początku XVIII w. ufundowano
nowe, barokowe wyposażenie (m.in. ołtarz główny). W 1750 r., w wyniku uderzenia pioruna, wnętrze
kościoła ponownie spaliło się. Wkrótce podjęto jego odbudowę i wyposażono w ołtarz główny
i 6 bocznych w stylu barokowym. W 1783 r. zlikwidowano okalający kościół cmentarz. W 1792 r. do
kościoła trafił łaskami słynący obraz - cudowna kopia wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej.
W 1808 r. nastąpił kolejny pożar; kościół odbudowano i ufundowano tym razem barokowoklasycystyczne wyposażenie. W 1836 r. mniejszy pożar dotknął jedynie dach i wieżę kościoła,
oszczędzając jego wnętrze. Ostatni, również niegroźny pożar, miał miejsce w 1860 r.
W 1893 r. kościół zelektryfikowano (jako pierwszy kościół w diecezji wrocławskiej). W latach
1908-1910, wskutek szybkiego rozwoju miasta i znacznego wzrostu liczby parafian, dokonano rozbudowy
dotychczasowej świątyni. Dobudowano drugą część nawy, utrzymaną w stylu neoromańskim. Jej
poświęcenia dokonał w 1911 kard. Jerzy Kopp. Po II wojnie światowej, w wyniku migracji ludności, parafia
w Bielsku po raz pierwszy w swej historii stała się jednonarodowościowa; dotychczas, zwłaszcza od
czasów reformacji, raczej zgodnie koegzystowali w niej Polacy i Niemcy. 25 marca 1992 r. św. Jan Paweł
II na mocy bulli Totus Tuus Poloniae Populus powołał do istnienia diecezję bielsko-żywiecką. Tym samym,
w 545. rocznicę konsekracji, podniósł kościół św. Mikołaja do rangi katedry, a do rangi konkatedry kościół Narodzenia NMP w Żywcu. Pierwszym biskupem diecezji bielsko-żywieckiej został bp Tadeusz
Rakoczy, który pełni tę funkcję do dzisiaj. Jego uroczysty ingres do nowej katedry odbył się 9 maja 1992
r., a do konkatedry - 30 maja 1992 r. Pomaga mu biskup Piotr Greger oraz biskup senior Janusz Zimniak.

24 września – kościół katedralny w BielskuBiałej
Obecnie diecezja bielsko-żywiecka zajmuje obszar ok. 3 tys. km
kwadratowych, liczy ponad 800 tys. mieszkańców i jest podzielona na 22
dekanaty, obejmujące 210 parafii. Pracuje w niej ok. 560 kapłanów
diecezjalnych i ok. 110 zakonnych. Patronami diecezji są św. Maksymilian
Maria Kolbe, św. Jan Kanty i św. Jan Sarkander. Najważniejszym wydarzeniem
w historii tej diecezji była wizyta św. Jana Pawła II, który 22 maja 1995 r.,
w trakcie pielgrzymki do Czech, gdzie dzień wcześniej kanonizował św. Jana
Sarkandra, odwiedził Bielsko-Białą, Żywiec i Skoczów. Mówił wtedy m.in.:
Z waszym miastem związany byłem od wczesnego dzieciństwa, gdyż
w Białej urodził się mój ojciec, tutaj i w okolicy mieszkali moi krewni,
a w bielskim szpitalu pracował mój starszy brat - lekarz; tam też zmarł,
służąc chorym. Potem doszły związki innego rodzaju, wynikające z mojej
posługi biskupiej w Kościele krakowskim, który jeszcze do niedawna
obejmował Białą, aż po rzekę Białkę.
To, co uderza w Bielsku-Białej, to fakt spotkania i harmonijnego
przenikania się tutaj dwóch tradycji kulturowych i kościelnych: to znaczy tradycji krakowskiej i śląskiej. Jest to wielkie
bogactwo tego miasta i całego regionu. Ta wielość w jedności stanowi także wielkie bogactwo duchowe nowej diecezji
bielsko-żywieckiej. Trzeba, ażebyście, drodzy bracia i siostry, umiejętnie z tych zasobów czerpali, a także ciągle je
pomnażali. Niech ta wymiana darów duchowych przyczynia się do pogłębienia i rozwoju życia chrześcijańskiego
wszystkich i każdego z osobna!
Bielsko-Biała jest obecnie nie tylko miastem wojewódzkim, ale także stolicą diecezji, czyli Kościoła lokalnego. To jest nowa
jakość w życiu tego miasta. Jest to także jakieś nowe zadanie. Stolica diecezji to nie tylko centrum administracyjne, lecz
przede wszystkim centrum duchowego promieniowania na cały region. Życzę więc, aby Bielsko-Biała do tej ważnej roli
coraz bardziej dorastała, ku pożytkowi wszystkich.
2 lipca 1995 r. Ojciec Święty kanonizował także św. Melchiora Grodzieckiego, kapłana pochodzącego z Cieszyna miasta leżącego na terenie nowo powstałej diecezji.

24 września – kościół katedralny w Kaliszu
Kościół św. Mikołaja w Kaliszu został ufundowany w latach 1253-57 przez księcia
Bolesława Pobożnego i jego żonę, bł. Jolantę. Początkowo zarządzany przez księży
diecezjalnych, w 1358 r. mocą przywileju wydanego przez Kazimierza Wielkiego trafił pod opiekę
kanoników laterańskich. W 1441 r. arcybiskup gnieźnieński Wincenty Kot wyniósł go do godności
kolegiaty zakonnej. Kościół wielokrotnie nękały pożary: w 1560 r. spalił się kościół i klasztor
(wielką stratą było zniszczenie bogatej biblioteki). Kolejny pożar nawiedził świątynię w 1609 r.
W 1612 r. rozpoczęto jej odbudowę, fundując m.in. barokowe wyposażenie. W 1621 r. kościół
otrzymał od starosty bydgoskiego, Piotra Żeromskiego, obraz Rubensa "Zdjęcie Chrystusa
z Krzyża". W 1706 r. po bitwie między Szwedami a wojskami elektorskimi, która rozegrała się na
podkaliskich polach, zniszczeniu uległo miasto i kościół; ocalały jednak jego mury. Kolejny pożar
wybuchł w 1792 r. W 1806 r. Prusacy, na których terenie wskutek zaborów znalazł się Kalisz,
pragnęli rozebrać kościół św. Mikołaja. Wkrótce jednak, wskutek klęski w wojnie z Francją,
odstąpili od tego pomysłu. W 1810 r. arcybiskup gnieźnieński Ignacy Raczyński zniósł w Kaliszu
Zgromadzenie Kanoników Laterańskich, obecnych tu przez ponad 450 lat, i oddał kościół
św. Mikołaja pod opiekę księży diecezjalnych.
W 1869 r. rozpoczęto gruntowny remont zniszczonej świątyni. Władze miasta
nakazały obowiązkowe składki, a parafianie chętnie wsparli finansowo to przedsięwzięcie. Na
początku XX w. wykonano witraże, przedstawiające m.in. św. Kingę, św. Kazimierza, królewicza,
św. Franciszka z Asyżu, św. Augustyna, św. Józefa oraz św. Tomasza z Akwinu. W 1912 r.
umieszczono na dzwonnicy odrestaurowany dzwon "Mikołaj", wykonany już dwieście lat
wcześniej. W grudniu 1973 r. obraz Rubensa, umieszczony w głównym ołtarzu, skradziono,
a dla zatarcia śladów podpalono cały ołtarz. Dwadzieścia lat później, w 1993 r., zbudowano nowy ołtarz, wykonany z marmuru.
25 marca 1992 r. św. Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus powołał do istnienia diecezję kaliską, należącą do metropolii
poznańskiej, podnosząc do rangi katedry kościół św. Mikołaja w Kaliszu, a do rangi konkatedry - kościół farny pw. św. Stanisława,
biskupa i męczennika, w Ostrowie Wielkopolskim.

24 września – kościół katedralny w Kaliszu
Ordynariuszem diecezji jest bp Edward Janiak, pomagają mu biskupi-seniorzy: Teofil
Wilski oraz Stanisław Napierała. Diecezja obejmuje obszar 11 tys. km kwadratowych, jest podzielona na
33 dekanaty, obejmujące 282 parafie; na jej terenie mieszka ok. 770 tys. osób. W diecezji pracuje blisko
550 kapłanów diecezjalnych i ok. 80 zakonnych. Jej patronem jest św. Józef, Opiekun Zbawiciela.
Najważniejszym wydarzeniem w historii diecezji kaliskiej była wizyta św. Jana Pawła II, który 4 czerwca
1997 r. odprawił w Kaliszu Mszę św. W homilii mówił wtedy m.in.:
Dziękuję Opatrzności Bożej za to, że dane mi jest w dniu dzisiejszym nawiedzić wasze miasto ten Kalisz, który najstarsze kroniki na długo przed powstaniem państwa polskiego notują na
swoich mapach. Bywałem tutaj kilkakrotnie. Mam w pamięci tamte spotkania i ludzi, którzy
w nich uczestniczyli.
Dziękuję Bożej Opatrzności za to, iż mogłem razem z wami modlić się w sanktuarium św. Józefa.
Jest ono znane w całej Polsce i nawiedzane przez rzesze pielgrzymów. Posiada ono jeszcze
szczególną wymowę, która związana jest z ostatnim półwieczem naszej historii. To sanktuarium
było i jest często nawiedzane przez kapłanów, byłych więźniów obozu koncentracyjnego
w Dachau. Żyje ich już coraz mniej.
Dziękuję św. Józefowi za to, że obrał sobie miejsce szczególnej swej obecności w Kaliszu.
Szczęśliwa jest wasza diecezja, że ma tak potężnego patrona. Niechaj św. Józef wyprasza waszej diecezji i całemu
Kościołowi w Polsce gotowość wiernego służenia zbawczej woli Bożej, aby za jego przykładem i wstawiennictwem mógł
wiernie postępować drogami świętości i sprawiedliwości.

24 września – św. Gerard, biskup
i męczennik
Sagredo urodził się w zamożnej rodzinie w Wenecji w 977 r. Na chrzcie otrzymał imię
Jerzy. Kiedy miał 5 lat, ciężko zachorował. Wtedy rodzice zawieźli go na Wyspę św. Jerzego, która leży
przy Kanale Wielkim, w pobliżu placu św. Marka, by ofiarować go świętemu patronowi. Kiedy Jerzy
wyzdrowiał, rodzice w podzięce oddali go do klasztoru benedyktynów, który do dziś na tej wyspie się
znajduje. Tu obrał sobie imię Gerarda, by uczcić ojca, który to imię nosił, a niedawno zmarł.
Studiował w Bolonii, a po powrocie został opatem klasztoru na wyspie św. Jerzego. Wkrótce udał się
z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Zatrzymał się na Węgrzech, zaproszony przez opata Rasię do opactwa
w Pannonhalmie. Król św. Stefan był pod tak dużym wrażeniem pobożności i wiedzy Gerarda, że
namówił go do pozostania na Węgrzech w celu prowadzenia misji ewangelizacyjnej wśród węgierskich
pogan i nauczania ośmioletniego królewicza św. Emeryka (1015-1023). Po pewnym czasie Gerard
usunął się na pustkowie, gdzie spędził kilka lat jako eremita (1023-1030). Kiedy powstała metropolia
Csanad, został wezwany do objęcia stolicy biskupiej (1030).
Nie są nam znane szczegóły jego pasterzowania. Według podania, kiedy po śmierci
św. Stefana (+ 1038), podobnie jak po śmierci Bolesława Chrobrego w Polsce (+ 1025), powstała na
Węgrzech reakcja pogańska, Gerard miał paść jej ofiarą. Jego ciało miało zostać strącone do Dunaju
ze stromej góry Kelem, zwanej dzisiaj Górą św. Gerarda (Gellerta), dnia 24 września 1046 r. W roku
1083 papież św. Grzegorz VII na prośbę św. Władysława zezwolił na kult Gerarda - wraz ze
św. Stefanem, św. Emerykiem i św. Andrzejem Świeradem i jego towarzyszem, św. Benedyktem.
Gerard zostawił kilkanaście pism, z których do naszych czasów ocalało tylko jedno: Komentarz do
księgi Daniela nad pieśnią trzech młodzieńców w piecu ognistym. Manuskrypt ten ogłoszono drukiem w 1790 r. Gerardowi przypisuje
się także autorstwo rad, jakie św. Stefan napisał dla swojego syna, św. Emeryka.
Gerard jest patronem Węgier, diecezji Csanad oraz nauczycieli. W ikonografii przedstawiany w stroju biskupim. Jego
atrybutem jest: mitra, pastorał, palma, kadzielnica i łódka, wizerunek Matki Bożej.

24 września – św. Tekla, dziewica
i męczennica
Historyczność św. Tekli potwierdza jej bardzo dawny i powszechny w Kościele kult.
Jej imię spotykamy w najdawniejszych martyrologiach, czyli wykazach świętych: na Wschodzie
(Martyrologium Hieronima) oraz na Zachodzie (Dekret Gelazjusza). Z pisarzy kościelnych pisze
o św. Tekli po raz pierwszy Tertulian (ok. 160-240). Odkryto również dwa freski w Rzymie z wieku
III, przedstawiające św. Teklę. Jeden z nich znajduje się w Muzeum Watykańskim i przedstawia
męczeństwo św. Tekli. Ślady kultu Świętej bardzo dawne, bo sięgające wieku IV, znaleziono m.in.
w Marsylii i Egipcie.
Ukazało się także bardzo wiele żywotów Świętej i to w wielu językach. Jest w nich
jednak tak wiele fantazji i legend, że trudno z nich wydobyć ziarno prawdy. Tekla miała pochodzić
z Ikonium (Mała Azja). Chrztu miał jej udzielić św. Paweł Apostoł w czasie swojej pierwszej
podróży po Małej Azji (w latach 45-49). Złożyła ślub czystości i pozostała dziewicą, mimo że
rodzice nawet biciem i katowaniem zmuszali ją do małżeństwa. Towarzyszyła św. Pawłowi w jego
podróżach, usługując mu, jak to czyniły pobożne niewiasty wobec Chrystusa.
Po męczeńskiej śmierci św. Pawła Tekla miała udać się do Antiochii. Skazana
została na śmierć przez pożarcie w amfiteatrze przez wygłodzone lwy. Zwierzęta jednak nie
wyrządziły jej żadnej krzywdy. Ikonografia najczęściej przedstawia więc św. Teklę w otoczeniu
lwa czy też lwów. Niektóre żywoty nazywają św. Teklę "pierwszą męczennicą", jak pierwszym
męczennikiem Kościoła był św. Szczepan. Nie jest to jednak zgodne z prawdą, gdyż za Nerona
poniosło w Rzymie śmierć także wiele niewiast. Według podania św. Tekla miała dożyć wieku późnego, bo ok. 80 lat i resztę życia
miała spędzić jako pustelnica.
Św. Tekla miała swoje sanktuaria: w Seleucji, w Antiochii, w Dalisandos (Izauria), w Selinuncie, w Konstantynopolu,
w Aeca (Apulia) i w Mediolanie. Już sama liczba sanktuariów i ich rozmieszczenie dowodzą powszechności jej czci.

24 września – znalezienie ciała św. Klary
Od ponad 750 lat ciało św. Klary z Asyżu
spoczywa w nienaruszonym stanie. Dlaczego zakon
franciszkański obchodzi wspomnienie liturgiczne - znalezienia
ciała św. Klary? Jej ciało wszak nigdzie nie zginęło. Całe życie ta
święta związała z Asyżem, tutaj w 1193 r. urodziła się i tutaj 60
lat później zmarła w klasztorze św. Damiana 11 sierpnia 1253 r.
Dzień później odbył się jej pogrzeb, któremu przewodniczył
papież Innocenty IV. Papież Aleksander IV w 1255 roku ogłosił ją
świętą.
Ciało św. Klary zostało pochowane najpierw
w kościele św. Jerzego w grobie, w którym przedtem cztery lata
spoczywało ciało św. Franciszka z Asyżu, a w 1260 roku
przeniesiono je do nowo wybudowanej na jej cześć bazyliki. W połowie XIX wieku papież Pius IX zezwolił na wydobycie ciała św.
Klary spod ołtarza głównego. Właśnie to wydarzenie jest świętowane. Kiedy 23 września 1850 roku otworzono kamienny sarkofag,
okazało się, że ciało św. Klary nie ma żadnych śladów rozkładu. Umieszczono je w kryształowej urnie i wystawiono na widok
publiczny.
Ta wielka Święta jest patronką Asyżu i Florencji, zakonu klarysek i kapucynek, a także bieliźniarek, hafciarek i praczek. Od 1956 roku
patronuje też radiu i telewizji.
Więcej o św. Klarze z Asyżu - pod datą 11 sierpnia.

25 września – bazylika metropolitalna
we Fromborku
Z pochodzącego z 1288 r. dokumentu wynika, że biskup Henryk Fleming przeniósł stolicę
biskupią z Braniewa do Fromborka, gdzie wystawił drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Obecna
katedra gotycka została prawdopodobnie wybudowana w latach 1330-1388. Do naszych czasów
zachowały się w niej 23 ołtarze, pochodzące głównie z XVII i XVIII w. Na jednym z filarów świątyni
widnieje tablica pamiątkowa poświęcona Mikołajowi Kopernikowi, który po śmierci w 1543 r. znalazł tu
miejsce wiecznego spoczynku.
Diecezja warmińska jest jedną ze starszych polskich diecezji, ale jej historia jest
skomplikowana i nie w pełni udokumentowana. Niejasności dotyczą także stolicy diecezji, która był
kilkakrotnie przenoszona (Braniewo, Orneta, Lidzbark Warmiński, Frombork, Olsztyn), a źródła podają
różne daty tych zmian. Diecezja została utworzona już 29 lipca 1243 r. jako jedna z czterech diecezji
pruskich. Jej pierwszym biskupem był Anzelm. Przez 223 lata diecezja ta była pod rządami Krzyżaków.
W 1466 r., w wyniku drugiego pokoju toruńskiego, jej teren został włączony do Polski, a w 1792 r. - do
zaboru pruskiego. Frombork był stolicą diecezji do 1945 r. Po II wojnie światowej teren diecezji opuściła
ludność rodzima (Warmiacy i Mazurzy). Biskupowi Maksymilianowi Kallerowi władze odmówiły polskiego
obywatelstwa i nie zezwoliły na przebywanie na terenie diecezji.
W 1949 r. reaktywowano seminarium duchowne. Administratorem apostolskim diecezji został mianowany ks. prałat Teodor Bensch,
który został przez władze państwowe usunięty w 1951 r. Przełom w stosunkach Kościół-państwo, który nastąpił w 1956 r.,
doprowadził do objęcia władzy w diecezji przez bpa Tomasza Wilczyńskiego. Od 1972 r. diecezję włączono do metropolii
warszawskiej. Biskupem tej diecezji był m.in. bp Józef Glemp, w latach 1981-2009 Prymas Polski. Pracował w niej jedynie dwa lata,
ale były one bardzo owocne. Udało mu się zaktywizować laikat, rozwinąć kult św. Wojciecha, zreformować studia teologiczne.
Po reorganizacji struktur kościelnych w Polsce 25 marca 1992 r. (bullą Totus Tuus Poloniae Populus św. Jana Pawła II) z terenu
diecezji warmińskiej utworzono metropolię warmińską, w której skład wchodzą archidiecezja warmińska oraz nowe diecezje: elbląska
i ełcka. Obecnie archidiecezja warmińska ma powierzchnię 12 tys. km kwadratowych. Zamieszkuje ją ponad 650 tys. osób. Jest
podzielona na 33 dekanaty, obejmujące 249 parafii. Jej ordynariuszem jest metropolita warmiński, abp Wojciech Ziemba. Pomagają
mu biskup Jacek Jezierski oraz seniorzy: biskup Julian Wojtkowski i abp Edmund Piszcz. Patronami archidiecezji są św. Andrzej
Apostoł, św. Wojciech, biskup i męczennik, św. Bruno Bonifacy z Kwerfurtu, biskup i męczennik, oraz św. Andrzej Bobola, prezbiter
i męczennik. Siedzibą archidiecezji jest Olsztyn, ale historyczna katedra we Fromborku pozostała jej główną świątynią.

25 września – bazylika metropolitalna
we Fromborku
Na terenie archidiecezji w Stoczku Klasztornym (zwanym
także Stoczkiem Warmińskim) w latach 1953-1954 więziony był kardynał
Stefan Wyszyński, który utrwalił to miejsce w swoich "Zapiskach
więziennych". W obecnym klasztorze marianów mieści się izba pamięci
Prymasa Tysiąclecia.
Warmia i Mazury były jednym z ulubionych miejsc
wypoczynku Karola Wojtyły, późniejszego papieża św. Jana Pawła II.
Wspominał wielokrotnie o swoich wyprawach kajakowych na te tereny.
Ziemia warmińska gościła papieża dwukrotnie: w 1991 r. nawiedził on
Olsztyn, a w 1999 r. - stolice nowych diecezji: Elbląg i Ełk, gdzie żegnając
się, powiedział:
Na koniec pozdrawiam wszystkich mieszkańców ziemi mazurskoaugustowsko-suwalskiej. Niech sobie zapamiętają, że ja tej ziemi
ogromnie wiele zawdzięczam. Przybyłem tutaj także, aby spłacić
wielkie długi wdzięczności. Ta ziemia była dla mnie zawsze
gościnna, kiedy tu przebywałem. Niech Bóg, który jest miłością, błogosławi waszej ziemi i wszystkich jej mieszkańców.

25 września – bł. Władysław z Gielniowa,
prezbiter
Marcin Jan (takie imiona otrzymał na chrzcie) urodził się w Gielniowie koło Opoczna
ok. 1440 r. Jego rodzice byli ubogimi mieszczanami. Po ukończeniu szkoły parafialnej udał się do
Krakowa, gdzie kontynuował swoje studia, aż znalazł się na tamtejszym uniwersytecie w roku 1462.
Pod tą datą figuruje w księdze rejestracyjnej Akademii Krakowskiej.
W Krakowie zapoznał się z bernardynami, których zaledwie 9 lat wcześniej sprowadził
tam św. Jan Kapistran (1453). Jak sam pisze w swoim wierszu autobiograficznym, 1 sierpnia 1462 r.
Marcin wstąpił do bernardynów i przyjął imię zakonne Władysław. Tu również najprawdopodobniej
odbył swoje studia zakonne i otrzymał święcenia kapłańskie. Nie wiadomo, gdzie spędził pierwsze
lata w kapłaństwie. Nie są nam także znane urzędy, jakie sprawował w owym czasie w zakonie.
Wiadomo na pewno, że w latach 1486-1487 Władysław przebywał w Krakowie, gdzie m.in. pełnił
obowiązki egzaminatora w sprawie cudów, jakie działy się za przyczyną św. Szymona z Lipnicy,
zmarłego w Krakowie w roku 1482. Możemy przypuszczać, że po śmierci Szymona pełnił zajmowany
wcześniej przez niego urząd kaznodziei.
W latach 1487-1490 i 1496-1499 sprawował urząd wikariusza prowincji i prowincjała.
Przez sześć lat czuwał nad 22 domami zakonu w Polsce: odbywając co roku kapituły prowincji,
wizytując domy braci i sióstr, troszcząc się o domy formacyjne, uczestnicząc w kapitułach
generalnych w Urbino w roku 1490 i w Mediolanie w roku 1498, przyjmując komisarzy generalnych zakonu. Za jego rządów polska
prowincja bernardynów powiększyła się o placówki w Połocku i Skępem.
Dla swojego zakonu Władysław zasłużył się najbardziej przez to, że stał się współautorem konstytucji, które zatwierdzone przez kapitułę prowincji i kapitułę generalną w Urbino (1490) - stały się na pewien czas dla prowincji obowiązkowym
kodeksem prawnym. Jego życie było przepełnione modlitwą i duchem pokuty. Miał szczególne nabożeństwo do Męki Pańskiej. Sypiał
zaledwie kilka godzin na lichym sienniku, bez poduszki, przykryty jedynie własnym habitem. Swoje ciało trapił bezustannie postem
i biczowaniem. Na modlitwę poświęcał wiele godzin. Miał dar łez i ekstaz. Chodził zawsze boso, nawet w najsurowsze zimy. Boso
także (w trepkach) odbywał wizytacje swojej odległej prowincji i zagraniczne podróże. Wyróżniał się niezwykłą gorliwością
o zbawienie dusz, nie oszczędzając się na ambonie i w konfesjonale.
Pomimo wielkiej surowości dla siebie, był dla swoich podwładnych prawdziwym ojcem. Otaczał szczególną opieką
zakonników starszych, spracowanych oraz chorych. W swoich konstytucjach wyznacza bardzo surowe kary wobec przełożonych,
którzy zaniedbują opiekę nad chorymi braćmi.

25 września – bł. Władysław z Gielniowa,
prezbiter
Silnie zabiegał, aby przełożeni pilnie zaopatrywali potrzeby swoich współbraci, tak dalece, by nie ważyli się kupować
czy sprawiać sobie czegokolwiek, zanim nie zadbają o to, by w rzeczy potrzebne byli zaopatrzeni najpierw ich podopieczni. Nakazuje
bardzo starannie wybierać kandydatów do zakonu. Mistrzów nowicjatu przestrzega przed zbytnią gorliwością w stosowaniu prób.
Gdzie jednak widział nadużycia i świadome rozluźnienie reguły, był nieubłagany i stanowczy. Miał czułe serce dla uciśnionych
i potrzebujących.
Zapamiętano go jako płomiennego kaznodzieję. Był jednym z pierwszych duchownych, który wprowadził do Kościoła
język polski poprzez kazania i poetyckie teksty. Tradycja przypisała mu autorstwo wielu pobożnych pieśni. Sam je układał i uczył
wiernych śpiewać. Służyły one pogłębieniu życia duchowego, zapoznaniu się z prawdami wiary i moralności, ukochaniu tajemnic
Bożych, zwłaszcza osoby Jezusa Chrystusa i Jego Matki. Nie tylko sam układał teksty, ale zachęcał do tego także swoich
współbraci. Ponadto układał w języku polskim koronki, godzinki i inne nabożeństwa. Charakterystycznym rysem osobowości
Władysława było także jego nabożeństwo do Imienia Jezusa oraz do Najświętszej Maryi Panny. Za przykładem św. Bernardyna,
który nosił ze sobą stale tabliczkę, na której był złotymi głoskami wypisany monogram Imienia Jezus, także Władysław za osnowę
swoich kazań brał Imię Jezus. Swój najpiękniejszy utwór, Żołtarz Jezusów, ułożył w taki sposób, że każda nowa strofa rozpoczyna
się właśnie tym Imieniem. W 1504 r. został gwardianem przy kościele św. Anny w Warszawie. Tutaj umarł 4 maja 1505 r., w kilka
tygodni po ekstazie, jaką przeżył podczas kazania w Wielki Piątek. Uniósł się wówczas na oczach tłumu wypełniającego świątynię
w górę ponad ambonę i zaczął wołać: "Jezu, Jezu!".
Zaraz po śmierci oddawano Władysławowi cześć należną świętym. 13 kwietnia 1572 r. dokonano uroczystego
przeniesienia jego relikwii. Miało to miejsce w obecności kardynała-legata papieskiego, Franciszka Commendone, i nuncjusza
apostolskiego, arcybiskupa Wincentego Portico. W uroczystości wziął udział także król Zygmunt August ze swoją siostrą Anną
Jagiellonką, senatorowie i posłowie, którzy zjechali się na sejm do Warszawy. W roku 1627 rozpoczęto proces informacyjny według
nowych rozporządzeń, jakie wydał papież Urban VIII. Tenże papież podpisał akta tego procesu przesłane do Rzymu. W 1635 roku
komisja pod przewodnictwem biskupa Adama Nowodworskiego otworzyła grób ponownie, szczątki śmiertelne zmarłego przełożono
do cynowej urny i sporządzono protokół. Z powodu wojen proces wznowiono dopiero w 1724 r.
Benedykt XIV wydał urzędowy akt beatyfikacji 11 lutego 1750 r. Właściwe uroczystości przygotowano jednak dopiero
w roku 1753, łącząc je z 300. rocznicą przybycia bernardynów do Polski. W roku 1759 Klemens XIII ogłosił bł. Władysława patronem
Królestwa Polskiego i Litwy. 19 grudnia 1962 r. papież Jan XXIII ogłosił go głównym patronem Warszawy. Obecnie bł. Władysław jest
patronem drugorzędnym, a główną Patronką Warszawy jest Najświętsza Maryja Panna Łaskawa z wizerunku znajdującego się
w kościele jezuitów przy archikatedrze na Starym Mieście.

25 września – św. Kleofas, uczeń Pański
Kleofas to postać wymieniona w relacji św. Łukasza
o przyłączeniu się zmartwychwstałego Chrystusa do uczniów idących do
Emaus (Łk 24, 13-35). Kleofas prawdopodobnie stamtąd pochodził. Nie ma
natomiast podstaw do utożsamiania go z Kleofasem (czy też Kleopasem),
o którym wspomina w swej Ewangelii św. Jan (J 19, 25). Tym bardziej
bezpodstawne wydają się próby czynione przez niektórych egzegetów, aby
Łukaszowego Kleofasa utożsamić z innymi ewangelicznymi postaciami, np.
apostołem Szymonem, lub ustalić stopień powinowactwa ze Zbawicielem.
Niewykluczone, że tego rodzaju próby przyniosły Kelofasowi zaszczytny tytuł
męczennika. Za takiego uważali go pielgrzymi z VI stulecia: Teodozy oraz
Anonim z Piacenzy. Ten ostatni podaje też, że Kleofasa pochowano na
Górze Oliwnej, może na skutek napadów, które w VI w. zagrażały bazylice
wybudowanej w Emaus. Do martyrologium Kleofas wpisany został pod
dniem 25 września przez Adona.

26 września – bazylika katedralna
w Kielcach
W 1171 r. biskup Gedeon ufundował na Wzgórzu Zamkowym
w Kielcach kolegiatę pw. Wniebowzięcia NMP. Była to świątynia w stylu
romańskim. Na przestrzeni wieków miały miejsce liczne przebudowy
i rozbudowy. Dzięki nim kościół przyjął formę krzyża, którego poprzeczne
ramiona stanowiły wieże z małymi bocznymi nawami. W 1728 roku kolegiatę
połączono krytym przejściem z pałacem biskupim i kościołem Świętej Trójcy.
W osiemsetlecie swego istnienia kościół otrzymał tytuł bazyliki mniejszej.
W katedrze kieleckiej odbiera cześć cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej
Kieleckiej, zwany też obrazem Matki Bożej Różańcowej.
W okresie przedrozbiorowym terytorium dzisiejszej diecezji
kieleckiej należało do diecezji krakowskiej i archidiecezji gnieźnieńskiej. Po
rozbiorach następowały częste zmiany granic politycznych, które pociągały za
sobą reorganizację terytorialną Kościoła. Papież Pius VII bullą Indefessum
personarum wydaną 13 czerwca 1805 roku powołał do istnienia diecezję
kielecką. Faktyczne jednak ukonstytuowanie nowej diecezji z siedzibą
biskupstwa w Kielcach miało miejsce dopiero 30 września 1807 roku. Papież
Pius VII bullą Ex imposita Nobis z 30 czerwca 1818 roku - regulującą organizacji kościelną w Królestwie Polskim - zniósł biskupstwo
kieleckie, przenosząc siedzibę biskupią z Kielc do Sandomierza. Terytorium diecezji kieleckiej zostało wówczas podzielone
i włączone do trzech sąsiednich diecezji: krakowskiej, lubelskiej i nowo utworzonej sandomierskiej.
Po powstaniu listopadowym car Mikołaj I pozbawił biskupa krakowskiego Karola Skórkowskiego wykonywania
jurysdykcji kościelnej na terenie Królestwa Polskiego. Ukaz carski z 22 marca 1842 r. wprowadził nazwę "diecezja kieleckokrakowska" w odniesieniu do części diecezji krakowskiej położonej na terenie Królestwa Polskiego.
Dzięki staraniom administratorów apostolskich - najpierw ks. Majerczaka, a następnie ks. Kulińskiego - doszło do
ponownego erygowania diecezji kieleckiej. Stało się to na mocy bulli papieża Leona XIII Ut primum catholicae Ecclesiae (z 22
grudnia 1882 r.). Następne zmiany w organizacji terytorialnej diecezji kieleckiej wprowadziła bulla papieża Piusa XI Vixdum Poloniae
unitas, wydana 28 października 1925 roku. Na jej mocy została erygowana diecezja częstochowska, do której włączono część
terenów diecezji kieleckiej. Ta sama bulla papieska włączyła dziesięć parafii biskupstwa kieleckiego do archidiecezji krakowskiej oraz
dokonała zmiany granicy między diecezją kielecką i sandomierską.

26 września – bazylika katedralna
w Kielcach
25 marca 1992 r. św. Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus zreorganizował
struktury administracyjne Kościoła w Polsce. Diecezja kielecka liczy obecnie 33 dekanaty, obejmujące
ponad 300 parafii. Jej patronami są św. Stanisław, biskup i męczennik, oraz bł. Wincenty Kadłubek,
biskup. Ordynariuszem kieleckim jest bp Kazimierz Ryczan, pomagają mu bp Marian Florczyk i bp
Kazimierz Gurda. W diecezji pracuje ponad 700 księży diecezjalnych i ok. 30 kapłanów zakonnych.
3 czerwca 1991 r. Kielce gościły św. Jana Pawła II. Po Mszy św. na lotnisku w Masłowie
papież przypomniał obecność relikwii Krzyża Świętego na tych terenach:
Dziękuję Bożej Opatrzności, że mogłem sprawować Eucharystię tu, na ziemi Świętego Krzyża. Na
tę ziemię chrześcijaństwo przyszło bardzo wcześnie. W prastarej Wiślicy książę Wiślan przyjął
chrzest już w IX w. Ta ziemia została zaszczycona relikwią krzyża Chrystusowego już za czasów
Bolesława Chrobrego.

26 września – bł. Aureliusz z Vinaresa,
prezbiter, i Towarzysze, męczennicy
Hiszpańska wojna domowa w latach 1936-1939 doprowadziła do śmierci ponad 10 tysięcy
katolików, w tym wielu zakonników i kapłanów. Św. Jan Paweł II dokonał kilku zbiorowych beatyfikacji
męczenników z tego okresu prześladowania Kościoła - po raz pierwszy 21 listopada 1999 roku, drugi raz
- 11 marca 2001 roku. Procesy beatyfikacyjne tych osób udowodniły, że przyczyną ich aresztowania
i skazania na śmierć bez sądu była wyłącznie ich przynależność do Kościoła katolickiego oraz
działalność duszpasterska i religijna. Błogosławieni nie uczestniczyli w walkach politycznych. Zginęli
z rąk prześladowców, którzy kierowali się nienawiścią do wiary i Kościoła. Wśród nich było dwunastu
kapucynów. Poniżej przedstawiamy sylwetki niektórych z nich.

Aureliusz (Józef) Ampole Alcaide urodził się w Vinalesie 3 lutego 1986 r. Habit kapucyński przyjął
w 1912 r. Studia filozoficzno-teologiczne odbywał w swojej prowincji zakonnej (walenckiej) i w Rzymie,
gdzie w 1921 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1923 r. był profesorem i rektorem domu studiów
swojej prowincji w Orihueli. Tam zastał go wybuch rewolucji. Jak inni zakonnicy, musiał opuścić klasztor.
Udał się wówczas do rodzinnej Vinalesy. 28 sierpnia 1936 r. został aresztowany razem z trzynastoma
katolikami i doprowadzony do wąwozu poza miastem. Wszystkich tam rozstrzelano. Umierali
z okrzykiem: "Niech żyje Chrystus Król!"

26 września – bł. Aureliusz z Vinaresa,
prezbiter, i Towarzysze, męczennicy
Bernard (Józef) Bieda Grau urodził się 23 lipca 1867 r. w Lugar Nuevo de Fenollet. Życie kapucyńskie
pociągało go od młodości, ale habit przywdział dopiero w wieku 32 lat. Wcześniej pomagał rodzicom
w pracy i czekał na powrót brata z Kuby, gdzie pełnił on służbę wojskową. U kapucynów był krawcem
i kwestarzem w klasztorze w Orihueli. Ludzie, do których przybywał po kweście, urzeczeni byli jego
pokorą i świętością. Gdy po wybuchu wojny domowej rewolucjoniści napadli na klasztor w Orihueli, udał
się w rodzinne strony i zamieszkał u swojej siostry, starając się żyć po klasztornemu. Z wielką
cierpliwością znosił prawie całkowitą utratę wzroku. Wkrótce przyszli po niego czerwoni. 4 września
1936 r. został zamordowany w okolicy Genovés koło Walencji.

Fidelis (Marian) Climent Sanchés urodził się 8 stycznia 1856 r. w Puzol. Gdy w 1880 r. wstępował do
kapucynów, miał za sobą służbę wojskową i doświadczenia frontowe. Jako pokorny i rozmodlony brat
zakonny wykonywał gorliwie różne obowiązki, które powierzali mu przełożeni w wielu klasztorach.
W 1936 r. przebywał w klasztorze w Walencji. Po jego zlikwidowaniu przez rewolucjonistów udał się do
krewnych w Puzol. 27 września 1936 r. przyszli po niego członkowie miejscowego komitetu i oświadczyli,
że zabierają go do przytułku w Sagunto. Wywieźli go jednak poza tę miejscowość i rozstrzelali.

26 września – bł. Aureliusz z Vinaresa,
prezbiter, i Towarzysze, męczennicy
Jakub Mestre Iborra urodził się 10 kwietnia 1909 r. w Rafelbuñol jako siódmy z dziewięciorga dzieci.
Wszyscy zginą za wiarę. Jakub przyjął habit kapucyński wkrótce po skończeniu 15 lat. Studia dopełnił
w Rzymie i uzyskał doktorat z teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim. Również w Rzymie otrzymał
w 1932 r. święcenia kapłańskie. W swojej macierzystej prowincji został po powrocie z Włoch
wicerektorem kapucyńskiego seminarium w Massamagrell. Gdy wybuchła rewolucja, a z nią
prześladowanie Kościoła, zatroszczył się o bezpieczne ukrycie dla swoich seminarzystów. Potem sam
schronił się w rodzinnej miejscowości, gdzie przez komitet rewolucyjny został zatrudniony jako pracownik
budowlany. Kiedy dowiedział się o aresztowaniu 26 września 22 osób, a wśród nich ośmiu jego braci,
udał się do rewolucjonistów prosić o ich uwolnienie, proponując w zamian siebie. Propozycji nie przyjęto,
a jego samego dołączono do wcześniej uwięzionych. W nocy 29 września 1936 r. wszystkich, razem
z ojcem Jakubem, wyprowadzono na cmentarz i zamordowano za to tylko, że byli katolikami.

Joachim (Józef) Ferrer Adell urodził się 23 kwietnia 1879 r. w Albocácer (prowincja Castellón).
Z kapucynami poznał się bardzo wcześnie jako uczeń ich małego seminarium. Habit przywdział
w 1896 r. Święcenia kapłańskie otrzymał siedem lat później. Przez kilkanaście lat pracował jako
misjonarz w Kolumbii. Po powrocie do kraju kierował seminarium kapucyńskim w Massamagrell. Stał się
też żarliwym apostołem Eucharystii, założył czasopismo "Życie eucharystyczne", upowszechniał
codzienne adoracje, godziny święte, praktykę "czwartków eucharystycznych". Gdy wybuchło
prześladowanie Kościoła, zatroszczył się najpierw o ukrycie seminarzystów. Potem sam schronił się
w niedalekim Rafelbuñol. 30 sierpnia 1936 r. został tam aresztowany i po kilku godzinach rozstrzelany
w Villafamés.

26 września – bł. Aureliusz z Vinaresa,
prezbiter, i Towarzysze, męczennicy
Piotr (Aleksander) Max Ginestar pochodził z Benisy (prowincja Alicante). Urodził się 11 grudnia 1876 r.
Habit przyjął w wieku 17 lat. Kapłanem został w roku 1900. Był potem kaznodzieją, duszpasterzem
młodzieży i katechetą. Ostatni okres życia spędził w klasztorze w Massamagrell. Jak jego współbracia,
musiał opuścić klasztor, gdy zaczęły się krwawe dla Kościoła rządy rewolucjonistów. Schronił się w domu
swej siostry w Vergel. Wkrótce został rozpoznany i aresztowany. Zginął 26 sierpnia 1936 r. Przed
śmiercią często powtarzał siostrze: "Jeśli przyjdą po mnie - jestem przygotowany".

Śmierć męczeńską w czasie wojny domowej w hiszpanii poniosło także pięć kapucynek: Maria
Jezus (Wincencja) Masiá Ferragut, Maria Weronika (Joachima) Masiá Ferragut oraz Maria
Felicyta Masiá Ferragut, a także Izabela (Elżbieta) Calduch Rovira i Maria Milagros
Ortells Gimeno. Pierwsze trzy z nich należały do klasztoru w Agullént (w prowincji Walencji).
Gdy w lipcu 1936 r. rewolucjoniści atakowali klasztory, postanowiły schronić się w domu
rodzinnym, podobnie jak ich rodzona siostra, augustianka. Wspierane przez pobożną matkę,
Teresę Ferragut Roig, prowadziły życie wypełnione pracą i modlitwą. 19 października 1936 r.
zabrali je z domu milicjanci. Matka udała się razem z nimi. Przez tydzień trzymano je
w prowizorycznym więzieniu. 25 października 1936 r. wywieziono je do miejscowości Alzira
i rozstrzelano. Jako ostatnia zginęła matka, która zachęcała swe córki do wierności Panu
Jezusowi, Oblubieńcowi.

26 września – bł. Kaspar Stanggassinger,
prezbiter
Kaspar Stanggassinger urodził się 12 stycznia 1871 r. w Berchtesgaden,
w Bawarii. Gdy miał dziesięć lat, przyjęto go do małego seminarium we Fryzyndze.
W siedemnastym roku życia złożył ślub czystości, a potem, w czasie poważnej choroby,
poświęcił się całkowicie Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Jako seminarzysta wybrał się
z pielgrzymką do Altötting i wtedy to postanowił wstąpić do redemptorystów. Mimo sprzeciwów
ojca podążył potem do nowicjatu w Gars.
W 1895 r. przyjął święcenia kapłańskie. Marzył o pracy na misjach, ale
przeznaczono go do pomocy w prowadzeniu szkoły misyjnej w Dürrnbergu. Gdy szkołę
przeniesiono do Gars, został jej kierownikiem.
Kaspar zmarł 26 września 1899 r. na zapalenie otrzewnej. Św. Jan Paweł II
beatyfikował go w 1988 r.

26 września – Najświętsza Maryja Panna
Leśniańska
26 września 1683 r. dwaj chłopcy, pasący bydło, znaleźli na drzewie dzikiej gruszy
jaśniejący obraz. Wizerunek, umieszczony w zbudowanym dlań kościele, zaczął gromadzić rzesze
ludzi. W miejscu zaś, gdzie według tradycji ukazał się cudowny wizerunek, została później
zbudowana kaplica. Komisja biskupia dwukrotnie: w 1684 i 1700 r. wydała dekret o niezwykłości łask.
Doświadczyli ich już w czasie wyprawy pod Wiedniem Jan Michałowski i Grzegorz Kulczycki, wysłani
przez króla Jana III Sobieskiego do księcia Lotaryngii. Musieli się oni w przebraniu przedzierać przez
obóz turecki. Uratowali się, bo polecili się opiece Matce Bożej Leśniańskiej i kiedy wrócili szczęśliwie
z wojny do kraju, złożyli Jej swoje wota oraz zabrane Turkom pałasze. Parafię w Leśnej na Podlasiu
erygowano w 1695 r. Na miejscu dawnego kościoła z XVIII w. stoi obecnie barokowy, murowany
kościół pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła i Narodzenia NMP. W ołtarzu głównym znajduje się
wyryta na kamieniu płaskorzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem, pochodząca z XVII w. Przedstawia ona
Matkę Bożę w półpostaci z Dzieciątkiem na prawym ręku, w lewej ręce trzymającą otwartą książkę,
na której wspiera się skrzydłami gołębica. Pan Jezus natomiast w lewej rączce trzyma książkę, prawą
unosi do góry.

Opiekę nad wizerunkiem i parafią powierzono zakonowi paulinów. W okresie
zaborów klasztor zamknięto jednak za sprzyjanie powstaniu styczniowemu. Do budynków
popaulińskich sprowadzono zaś mniszki prawosławne, a kościół przebudowano na cerkiew.
Gorący kult Maryi Leśniańskiej trwał nieprzerwanie mimo ukrycia obrazu w obawie przed
zabraniem około 1867 r. Obraz odnaleziono i w 1927 r. uroczyście wprowadzono do Leśnej.
Wizerunek koronował kard. Stefan Wyszyński 18 sierpnia 1963 r. (w 280. rocznicę
objawienia się) w obecności 12 biskupów i ok. 150 tys. pielgrzymów. W 1984 r. kościół
leśniański podniesiono do godności bazyliki mniejszej. W głównych odpustach uczestniczą
setki grup pątniczych.

26 września – św. Elzear i bł. Delfina,
małżonkowie
Elzear (Eleazar) de Sabran urodził się w 1286 r. w arystokratycznej
rodzinie zapewne w Ansouis, we francuskiej Prowansji. Matka ofiarowała go Panu,
prosząc Boga, by "raczej zaraz po chrzcie zabrał go do siebie, niż żeby miał się splamić
w życiu grzechem śmiertelnym". Bóg wysłuchał tych próśb. Jako dziecko Elzear wzrastał
w mądrości i pełnił gorliwie uczynki miłosierdzia wobec ubogich. Wychowywał go jego
wuj Wilhelm, opat ze Saint-Victor w Marsylii. Jako młodzieniec wstąpił do Trzeciego
Zakonu św. Franciszka z Asyżu. Odznaczał się umiłowaniem modlitwy
i szczodrobliwością względem ubogich. W wieku kilkunastu lat poślubił Delfinę.
Delfina de Signe urodziła się około 1282 r. w Puy-Michel (w Alpach
francuskich). Około piętnastego roku życia wydano ją za mąż za Elzeara. Początkowo
sprzeciwiła się temu małżeństwu, potem przystając na nie skłoniła męża do złożenia
ślubu czystości. Po śmierci teścia udała się wraz z Elzearem do królestwa
neapolitańskiego, gdzie mąż odziedziczył hrabstwo Ariano (1309), a następnie piastował
różne godności i zasłynął jako wspaniały jeździec i rycerz. W roku 1323 udali się do
Paryża, dokąd król Robert wysłał Elzeara jako swego posła. Tam w dniu 27 września
1323 r. Elzear zmarł, poleciwszy przedtem, by pochowano go w habicie franciszkańskim.
Delfina przeżyła go o dwadzieścia siedem lat. Czas ten wypełniła uczynkami miłosierdzia, żyjąc zarazem w skrajnym ubóstwie
i wyrzeczeniu. Jej żebraczy strój sprawiał, iż pospólstwo częstowało ją niejednokrotnie przezwiskiem "szalona beginka". Wróciwszy
z Neapolu do Prowansji, zmarła w roku 1360 w Apt i tam pochowano ją obok męża.
Elzeara wkrótce kanonizował jego chrześniak, papież Urban V (1369). Delfina honoru tego nie dostąpiła, zapewne
z uwagi na trudności, jakie nasunęła jej zażyłość z wdową po Robercie neapolitańskim, sprzyjającą beginkom i franciszkańskim
spirituales (zakonnikom dążącym do radykalnego ubóstwa). Niemniej lud czcił ją na równi z mężem, a Martyrologium franciszkańskie
wspomina Delfinę jako błogosławioną.

26 września – św. Ketyl, prezbiter
Ketyl (Exsuperius) pochodził z Venning, w Jutlandii. Został przełożonym szkoły przykatedralnej w Viborgu, potem zaś
prepozytem tamtejszej kapituły. Zasłynął z łagodności i dobroci. W latach 1148-1149 urzędu nie piastował, bo stanowisko ustąpił
innym, ale papież Eugeniusz III przywrócił go do dawnej godności.
Zmarł 27 września 1150 r. W 1189 r. dokonano translacji jego relikwii i ogłoszono go świętym. W Danii wspominany był
w dniu 11 lipca.

26 września – święci męczennicy Kosma
i Damian
Na temat życia tych dwóch świętych nie wiemy niestety nic pewnego. Historia nie
pozostawiła po nich żadnych wiarygodnych dokumentów. Istnieją jedynie różne legendy, w których
z całą pewnością jest i ziarno prawdy historycznej. Mówią one m.in. o tym, że byli
prawdopodobnie bliźniakami. Rodzina dała im solidne wychowanie chrześcijańskie, dzięki któremu
zdolni byli do ofiarnego życia, aż do oddania go za wiarę. Być może pochodzili z Arabii. Stamtąd
udali się do Syrii, do Cylicji w Małej Azji, by doskonalić się w sztuce lekarskiej. Zamieszkali w Egei,
w portowym mieście Cylicji. Byli lekarzami, cieszyli się więc szeroką sławą; leczyli bowiem wielu
chorych - również pogan, przez co wielu z nich doszło do Chrystusa. Odznaczali się niezwykłą
sumiennością, dzięki czemu stali się wybitnymi lekarzami. Przedmiotem ich troski był każdy
potrzebujący ich pomocy, chory człowiek. W szczególny sposób zajmowali się biednymi.
Podkreśla się, że za swe usługi nie pobierali zapłaty (stąd żródla zachodnie nazywają ich
anargyrami, prawosławni zaś biessrebrennikami). Uważali, że wszystko mają od Boga i należy to
do Boga i Jego stworzeń. Pragnęli postępować zgodnie z poleceniem Zbawiciela: "Darmo
otrzymaliście, darmo dawajcie" (Mt 10, 8).
Godnie i cierpliwie znieśli okrutne tortury, do końca nie wyparli się Chrystusa.
Pozostali niezłomnymi do ostatniej chwili swego życia. Do sędziego podczas procesu mieli
powiedzieć: "Jesteśmy chrześcijanami".
Według legendy ich męczeństwo miało miejsce ok. 300 r. podczas prześladowań za czasów Dioklecjana. Zginęli w Cyrze (Kyrros)
w Syrii, gdzie zostali pochowani. Ich grób od razu zasłynął cudami, a kult wzrastał, czego mamy dowody w piśmiennictwie
wczesnochrześcijańskim. Nad grobem męczenników wzniesiono wspaniałą bazylikę, która do czasów przybycia Arabów, a potem
Turków, była celem licznych pielgrzymek. Stamtąd ich kult rozpowszechniał się bardzo szybko i objął cały Kościół.
W Konstantynopolu cesarz Justynian Wielki (+ 565) wystawił ku ich czci dwie świątynie, gdyż - jak twierdził - dzięki ich
wstawiennictwu wyzdrowiał z ciężkiej choroby.
Już w VI wieku św. Grzegorz z Tours był w posiadaniu ich relikwii. W Rzymie papież św. Symmach (498-514)
wybudował ku ich czci oratorium, a papież Feliks IV (526-530) kościół świętych Kosmy i Damiana przy Forum Romanum - dziś jest to
główne miejsce ich kultu. Tam znajduje się znaczna część relikwii obu Świętych. Pozostałe relikwie odbierają cześć w różnych
miejscach świata; w sposób szczególny w kościele katedralnym w Amalfi, na południu Włoch. Fragment relikwii znajduje się także
w Polsce - w cerkwi na Bacieczkach w Białymstoku.

26 września – święci męczennicy Kosma
i Damian
Święci Kosma i Damian są patronami Florencji, aptekarzy,
farmaceutów, lekarzy, chirurgów, akuszerek, dentystów, fryzjerów, fizyków,
cukierników, wytwórców substancji chemicznych, mędrców; są też opiekunami
fakultetów medycznych, przemysłu chemicznego, ludzi niewidomych i osób
chorych na nowotwory; chronią przed epidemiami, przed przepukliną i przed
chorobami koni. Ich imiona są wymieniane w Kanonie Rzymskim.
W ikonografii święci Kosma i Damian przedstawiani są jako ludzie
młodzi, ubrani w wytworne szaty, z narzędziami medycznymi, szkiełkami,
pudełkami maści, łyżką aptekarską do nabierania maści, moździerzem, laską
Eskulapa, a także podczas męczeństwa.

26 września – św. Nil Młodszy, opat
Nil (zwany Młodszym, dla odróżnienia od św. Nila Starszego z Góry Synaj) urodził się
w Rossano, w Kalabrii (Włochy) ok. roku 910. Na chrzcie otrzymał imię Mikołaj - ku czci św. Mikołaja
z Miry, którego kult na Wschodzie był zawsze bardzo żywy. Jako młodzieniec wstąpił w związek
małżeński. Wcześnie jednak zmarła mu żona i wtedy wstąpił do służby Bożej przy katedrze
w Rossano, gdzie czczony był obraz Matki Bożej, bardzo stary, pod nazwą Acheiropoieta, czyli
"uczyniony nie ręką ludzką". Włochy południowe były przez wiele lat pod władzą cesarzy wschodniorzymskich. Dlatego było tam sporo ludności greckiej, a język grecki i liturgia bizantyńska były
powszechne.
Niebawem Mikołaj przeniósł się do klasztoru bazylianów w San Nazario koło Salerno i tu
przybrał sobie imię Nil ku czci wspomnianego świętego z Góry Synaj. Po latach życia wspólnego Nil
zatęsknił jednak za życiem samotnym. Dlatego udał się na pustkowie. Modlitwa, praca ręczna,
rozczytywanie się w księgach świętych i pisanie zajmowało mu czas. Zachowały się niektóre z jego
pism. Zadziwia nas piękna kaligrafia, doskonała znajomość języka greckiego i łacińskiego. Był również
uzdolniony w dziedzinie muzyki i malarstwa. W roku 943 do Nila przyłączył się uczeń, bł. Stefan, który
pozostał przy nim do końca życia - przez 60 lat. Stefan przyprowadził ze sobą przyjaciela, bł. Jerzego.
W latach 952-953 południowe Włochy zaczęli jednak nękać Saraceni, piraci arabscy. Nil opuścił więc
swoją grotę pw. św. Michała i wraz z uczniami przeniósł się do pustelni św. Hadriana i św. Natalii, gdzie
pozostał 25 lat. Wszyscy trzej korzystali z okazji i raz po raz czynili wypady do okolicznych miast i wsi, by głosić słowo Boże
i zachęcać do pokuty. W ten sposób udało się Nilowi skłonić namiestnika cesarza wschodniego nad Kalabrią i Lukanią do tego, by
porzucił swój wysoki urząd i zamknął się w klasztorze. Wydarzenie to odbiło się we Włoszech głośnym echem.
Sława Nila była tak wielka, że garnęli się do niego ludzie ze wszystkich stron z prośbą o modlitwę, radę czy pomoc.
Najwybitniejsi mężowie owego rejonu poczytywali sobie za obowiązek i zaszczyt zetknięcie się z nim. Wśród dygnitarzy pustelnię
Nila nawiedzili m.in.: Teofilakt, metropolita Reggio Calabria, Leon, dowódca garnizonu wojsk cesarskich, i Domnolo, słynny lekarz
żydowski. W tym czasie zmarł biskup Rossano. Zgromadzony kler i lud wybrał na jego miejsce Nila. Ten jednak nie przyjął tak
zaszczytnej godności, usprawiedliwiając się, że złożył ślub, iż nie będzie przyjmował żadnych stanowisk kościelnych. Zbudowany tym
nowy namiestnik, Bazyliusz, ofiarował Nilowi 500 złotych monet, by mógł wystawić obszerny klasztor dla wielu uczniów, którzy do
niego się zgłaszali. Nil jednak wspaniałomyślnie nie przyjął oferty, ale prosił namiestnika, by te pieniądze ofiarował na odbudowę
katedry w Rossano.

26 września – św. Nil Młodszy, opat
W roku 978 Włochy południowe przeżyły ponownie najazd Saracenów. Kto
mógł, ratował się ucieczką do Konstantynopola, by nie dostać się do okrutnej niewoli. Nil
także opuścił swoją pustelnię i z uczniami udał się do Kapui. Tu znowu zaproponowano mu
biskupstwo po śmierci tamtejszego metropolity (981). Opuścił jednak miasto i udał się na
Monte Cassino, by przypatrzyć się życiu benedyktynów. Nila otaczała tak wielka sława, że
mnisi wyszli mu naprzeciw z zapalonymi świecami, procesjonalnie, witając w nim św.
Antoniego Pustelnika i drugiego św. Benedykta. Wobec tamtejszych mnichów Nil odprawił
uroczystą liturgię w obrządku greko-bizantyńskim, gdyż właśnie przypadała uroczystość
założyciela zakonu, św. Benedykta (21 marca 984 r.). Mnisi ofiarowali Nilowi w pobliżu
klasztorek w Vallelucio. Tu właśnie nastąpiło spotkanie Nila ze św. Wojciechem w zimie na
przełomie lat 987/988.
Nil założył drugie opactwo w Serperi, w pobliżu Gaety. Tu nawrócił księżnę
Aloarę, wdowę po księciu Pandolfie Capodiferro. Odwiedził go także książę Jan III,
tamtejszy władca, wraz ze swoją małżonką, Emilią.
Ponieważ Gaeta leży zaledwie ok. 150 km od Rzymu, wypadało złożyć hołd
papieżowi. Nil udał się więc do papieża Grzegorza V równocześnie z misją, by uprosić dla
antypapieża, Filagata (Jana XVI), mnicha z Rossano, złagodzenie nałożonej na niego
surowej kary. Kiedy powrócił do Serperi, odwiedził go cesarz Otto III, który właśnie
pielgrzymował do sanktuarium św. Michała Archanioła na Monte Gargano. Nil miał wówczas
przepowiedzieć cesarzowi rychły zgon i prosić go, by przygotował się na drogę do wieczności (999). Tak się też stało. Młody cesarz opuścił ziemię, mając zaledwie 22 lata (1002).
Nil miał już 90 lat, kiedy postanowił założyć w pobliżu Rzymu trzeci klasztor. Tak powstało opactwo w Grottaferrata,
gdzie też Nil niebawem umarł (1004). Według podania miejsce to miała mu wskazać sama Matka Boża, do której Nil miał szczególne
nabożeństwo. Właściciel na tę wiadomość chętnie odstąpił Nilowi ową posesję. Początkowo była tu tylko grota. Uczniowie Nila
wystawili jednak niebawem na tym miejscu klasztor i kościół, który do dnia dzisiejszego istnieje, chętnie nawiedzany przez turystów
i pątników. Grottaferrata leży w odległości 20 km od Rzymu. Św. Nil ma w kościele osobną kaplicę. Na jej ścianach wiszą obrazy,
przedstawiające ważniejsze wydarzenia z życia Świętego. W głównym ołtarzu kościoła znajduje się czczony i uważany za cudowny
obraz Matki Bożej. Klasztor jest w posiadaniu bazylianów.

26 września – św. Wawrzyniec Ruiz
i Towarzysze
Wawrzyniec Ruiz urodził się w Manili (stolicy Filipin) ok. 1600 r. Jego ojciec był
Chińczykiem, a matka - Filipinką. Z tego powodu nauczył się chińskiego oraz - dzięki dominikanom,
którym służył jako ministrant i zakrystian - hiszpańskiego. Był bardzo zdolnym kaligrafem. Był też
członkiem dominikańskiego bractwa różańcowego, założonego w 1587 r. Ożenił się, ale imię jego
żony nie zachowało się; miał dwóch synów i córkę.
W 1636 r. w Manili dokonano morderstwa. Oskarżono o nie Wawrzyńca. Ten,
dowiedziawszy się o nakazie schwytania go, wraz z dominikańskimi kapłanami wsiadł na statek
i odpłynął do Japonii. Wylądowali na Okinawie. Wawrzyniec mógł płynąć dalej - do Formozy
(Tajwan). Zdecydował jednak zostać w Japonii wraz z dominikanami. W tym czasie w Japonii trwały
prześladowania chrześcijan. Każdego, kto przyznał się do wiary w Boga, zamykano w więzieniu,
niekiedy wydawano również wyroki śmierci. Taki właśnie los spotkał Wawrzyńca i jego
dominikańskich towarzyszy. Zostali oni aresztowani i przewiezieni do Nagasaki. Tam poddano ich
brutalnym torturom - zmuszono m.in. do wypicia olbrzymiej ilości wody. Potem kazano im się
położyć, a na ich brzuchach położono długie deski. Strażnicy więzienni, chodząc po nich, sprawiali,
że woda wypływała przez usta, nos i uszy torturowanych. Jeden z nich zmarł po kilku dniach. Dwaj
inni, wśród nich Wawrzyniec Ruiz, pod wpływem tortur, do których wkrótce dołączono wbijanie
bambusowych igieł pod paznokcie, chwilowo załamali się i byli gotowi wyrzec się wiary w Chrystusa.
Podtrzymała ich jednak odwaga współtowarzyszy cierpienia. Do końca nie wyrzekli się Jezusa. Pytany potem, czy zaprze się Go,
jeśli w ten sposób ocali życie, Wawrzyniec powiedział: "Gotów jestem oddać życie dla Niego tysiąc razy. Nigdy nie wyprę się wiary.
Jeżeli chcecie, możecie mnie zabić. Chcę umrzeć dla Boga".
Śmierć męczenników była nie mniej okrutna. Powieszono ich głową w dół; na ich nadgarstki założono dyby, obciążone
dodatkowo wielkimi kamieniami. Zostali mocno związani, by zmniejszyć krążenie krwi i zapobiec szybkiej śmierci. Po trzech dniach
żyło już tylko trzech z nich. Ścięto ich mieczem 27 września 1637 r. na zboczu "Świętej Góry" w pobliżu Nagasaki.
Papież św. Jan Paweł II w 1981 r., w czasie pielgrzymki do Filipin, beatyfikował, a w 1987 r. w Rzymie kanonizował
w sumie szesnastu męczenników - Azjatów i Europejczyków, mężczyzn i kobiety, którzy zanieśli wiarę chrześcijańską na Filipiny i do
Japonii. Wawrzyniec Ruiz jest pierwszym świętym Filipińczykiem, patronem swojej ojczyzny.

26 września – św. Wawrzyniec Ruiz
i Towarzysze
W gronie męczenników znalazło się także wielu dominikanów. Dominik Ibáñez de Erquicia
urodził się w 1589 r. w Régil, w zamieszkanej przez Basków prowincji Guipúzcoa. Wstąpiwszy do
dominikanów, wysłany został na Filipiny. Nauczał tam teologii. Potem mianowano go przełożonym
dominikańskich misjonarzy w Japonii. Pracował tam przez 10 lat. Zginął 14 marca 1633 r. razem
z dominikańskim nowicjuszem i katechistą, Franciszkiem Szoyemon. Drugi z kapłanów tego samego
zakonu, Jakub Kyuszei Gorobioye Tomanga, był najpierw misjonarzem na Formozie. Potem
duszpasterzował w królestwie Sakuma. Zginął 17 sierpnia 1633 r. razem z japońskim katechistą,
Michałem Kurobioye.
29 września 1637 r. zginęło trzech kolejnych kapłanów dominikańskich: Wilhelm Courtet,
który urodził się w roku 1590, a pochodził z Serignan pod Montpellier; Michał z Aozaraza, urodzony
w Oñate, pod San Sebastian (Hiszpania) w roku 1598; Wincenty Sziwozuk od Krzyża, Japończyk, który
na początku wyrzekł się wiary, ale potem wyrzeczenie to odwołał i śmiało poszedł na śmierć. Zginął
ponadto Łazarz z Kyoto, Japończyk, który służył dominikanom za tłumacza.
Inny z dominikanów, o. Łukasz Alonso, urodzony w 1594 r. w Carracedo pod Astorią
(Hiszpania), zginął 19 października 1633 r. razem z nowicjuszem
Mateuszem Kohioy od Różańca. W dniu 15 października 1634 r. zginęła
dominikańska tercjarka, Magdalena z Nagasaki, urodzona ok. 1610 r.
11 listopada tego samego roku męczeńskiej śmierci dostąpiła
dominikanka Maryna z Omura. W sześć lat później zginął Jordan od
św. Stefana (Hiacynt Ansalone), urodzony w 1598 r. we włoskim Agrygencie. Towarzyszem jego
męczeństwa stał się o. Tomasz od św. Józefa (Hioji Rokuzayemon Niszi), jego zakonny współbrat,
który najpierw działał na Formozie, a potem w okolicach Nagasaki.

27 września – św. Wincenty a Paulo,
prezbiter
Wincenty urodził się w Pouy (obecnie St-Vincent-de-Paul w południowo-zachodniej
Francji) 24 kwietnia 1581 r. jako trzecie z sześciorga dzieci, w biednej, wiejskiej rodzinie. Jego
dzieciństwo było pogodne, choć od najmłodszych lat musiał pomagać w ciężkiej pracy w gospodarstwie
i wychowywaniu młodszego rodzeństwa. Rodzice marzyli o tym, by ich syn w przyszłości wyrwał się ku
łatwiejszemu życiu. Czternastoletniego Wincentego wysłali więc do szkoły franciszkanów w Dax. Na
opłacenie szkoły Wincenty zarabiał dawaniem korepetycji kolegom zamożnym, a mniej uzdolnionym lub
leniwym. Po ukończeniu szkoły nie bez zachęty ze strony rodziny podjął studia teologiczne w Tuluzie.
W wieku 19 lat został kapłanem; jednak kapłaństwo było dla niego jedynie szansą na zrobienie kariery.
Chciał w ten sposób pomóc swojej rodzinie. Studia w Tuluzie Wincenty zwieńczył bakalaureatem
w 1604 r. Później pogłębił swoje studia jeszcze na uniwersytecie w Rzymie i w Paryżu, zdobywając
licencjat z prawa kanonicznego (1623).
Kiedy udał się Morzem Śródziemnym z Marsylii do Narbonne, został wraz z całą załogą
i pasażerami napadnięty przez tureckich piratów i przewieziony do Tunisu jako niewolnik. W ciągu
dwóch lat niewoli miał kolejno czterech panów. Ostatnim z nich był renegat z Nicei Sabaudzkiej. Młody
kapłan zdołał go jednak nawrócić. Obaj szczęśliwie uciekli do Europy. Właściciel Wincentego znalazł
w Rzymie przytułek. Wincenty przez ten rok nawiedzał w Rzymie miejsca święte i dalej się kształcił.
Papież Paweł V wysłał Wincentego do Francji w nieznanej bliżej misji na dwór Henryka IV. Pozyskał
sobie zaufanie królowej, Katarzyny de Medicis, która obrała go sobie za kapelana, mianowała go swoim
jałmużnikiem i powierzyła mu opiekę nad Szpitalem Miłosierdzia.
Prawdopodobnie duże znaczenie w życiu Wincentego odegrało zdarzenie, jakie miało
miejsce 25 stycznia 1617 r. w Folleville. Wincenty głosił wówczas rekolekcje. Wezwano go do chorego,
cieszącego się opinią porządnego i szanowanego człowieka. Na łożu śmierci wyznał mu on, że jego
życie całkowicie rozminęło się z prawdą, że ciągle udawał kogoś innego niż był w rzeczywistości.
W liturgii tego dnia przypadała uroczystość Nawrócenia św. Pawła. Dla Wincentego był to wstrząs.
Zrozumiał, że Bóg pozwala się dotknąć w ubogich, w nich potwierdza swoją obecność. Odtąd Wincenty
zaczął gorliwie służyć ubogim i pokrzywdzonym. Złożył Bogu ślub poświęcenia się ubogim. Głosił im Chrystusa i prawdę odnalezioną
w Ewangelii. Zgromadził wokół siebie kilku kapłanów, którzy w sposób bardzo prosty i dostępny głosili ubogim Słowo Boże. W ten
sposób w 1625 r. powstało Zgromadzenie Księży Misjonarzy - lazarystów.

27 września – św. Wincenty a Paulo,
prezbiter
Wincenty w sposób szczególny dbał o przygotowanie młodych mężczyzn do kapłaństwa.
Organizował specjalne rekolekcje przed święceniami, powołał do życia seminaria duchowne. Wincenty
założył również stowarzyszenie Pań Miłosierdzia, które w sposób systematyczny i instytucjonalny zajęły
się biednymi, porzuconymi dziećmi, żebrakami, kalekami. Spotkanie ze św. Ludwiką zaowocowało
powstaniem Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (1633 r.), zwanych szarytkami (od franc. charite miłosierdzie). W okresie frondy (zamieszki polityczne w Paryżu w latach 1648-1653) Wincenty niósł
pomoc rzeszom głodujących, dotkniętym nieszczęściami i zniszczeniami wojennymi. Przez wiele lat był
członkiem Rady Królewskiej - tzw. Rady Sumienia, której podlegały wszystkie sprawy Kościoła.
Zajmując tak wysokie stanowisko pozostał cichy i skromny.
Wincenty zmarł w 1660 r. w wieku 79 lat. Jego misjonarze pracowali wtedy już
w większości krajów europejskich, dotarli też do krajów misyjnych w Afryce północnej. W 1651 r.
przybyli również do Polski. W roku 1729 papież Benedykt XIII wyniósł Wincentego do chwały
błogosławionych, a papież Klemens XII kanonizował go w roku 1737. W 1885 r. Leon XIII uznał go za
patrona wszystkich dzieł miłosierdzia w Kościele. Jest także patronem zgromadzenia lazarystów
(założonego przez Wincentego zgromadzenia księży misjonarzy), szarytek, kleru, organizacji
charytatywnych, podrzutków, szpitali i więźniów.
W ikonografii św. Wincenty a Paulo przedstawiany jest w długiej szacie zakonnej
i szerokim płaszczu. Jego atrybutami są: anioł, dziecko w ramionach, dziecko u stóp, krucyfiks.

28 września – bł. Ferdynand i Towarzysze,
męczennicy
W 1542 r. do Japonii dotarli pierwsi Europejczycy. Już pod koniec XVI wieku
w Japonii było ponad pół miliona chrześcijan. Jednak na początku XVIII w. wybuchły krwawe
prześladowania i wkrótce wydano zakaz przyjmowania wiary chrześcijańskiej; zaczęto niszczyć
kościoły, a z kraju usuwano misjonarzy.
Wśród niosących Ewangelię na wyspy Japonii było także wielu augustianów. Mimo
wielkich trudności i niebezpieczeństw postanowili oni działać dalej w ukryciu. Dopiero zaostrzone
edykty prześladowcze uniemożliwiły im dalszą pracę misjonarską. W kolejnych latach ponieśli oni
śmierć męczeńską.
Pierwszym augustiańskim męczennikiem w Japonii został Ferdynand Ayala. Urodził się
w 1575 r. w okolicach Toledo w znanej rodzinie. Otrzymał klasyczne wykształcenie. W 18. roku
życia odwiedził swych krewnych w Montilla, gdzie spotkał augustianów i poprosił o przyjęcie do
Zakonu. Z powodu wielkich zdolności i dobrych wyników w nauce został wysłany na dalsze
studia do Alcala. W tym czasie zaczęto szukać chętnych do pracy misyjnej. Ferdynand jako
jeden z pierwszych zgłosił się do tego zadania. Do Japonii przybył w 1605 r. Nauczył się języka
i stosunkowo szybko mógł głosić słowo Boże. Nie zadowalał się jedynie pozyskiwaniem
konwertytów, starał się także o ich dalsze kształcenie. Szczególnie angażował się w formację
katechetów. Na początku wielkich prześladowań Ferdynand przebywał w szczególnie
rozwiniętym centrum misjonarskim w Nagasaki. W 1617 r. został pojmany, uznany za winnego
i skazany na ścięcie mieczem tylko dlatego, że był misjonarzem. Poniósł śmierć 1 czerwca
1617 r. w Omurze.

Piotr de Zuñiga pochodził ze znakomitego rodu; jego ojciec był wicekrólem Meksyku. Urodził się w 1585 r. w Sewilli. Wcześnie
wstąpił do augustianów. W 1605 r. wyruszył do pracy misyjnej na Filipiny. Wiadomość o heroicznej śmierci o. Ferdynanda obudziła
w nim pragnienie pójścia w jego ślady. W 1620 r. wsiadł na statek japońskiego kapitana Firayamy, chrześcijanina. Na statku było
jeszcze wielu chrześcijan japońskich, powracających z Filipin do ojczyzny. Na pełnym morzu statek został porwany przez piratów
holenderskich, doprowadzony do portu Firando i przekazany władzom japońskim z informacją, że znajdują się na nim misjonarze
chrześcijańscy. Ojciec Piotr po dwóch latach więzienia został skazany na śmierć w powolnym ogniu.

28 września – bł. Ferdynand i Towarzysze,
męczennicy
Bartłomiej Gutiérrez urodził się w 1580 r. w Meksyku. Wstąpił do augustianów i przyjął święcenia kapłańskie. W 1606 r. wysłano go
na Filipiny. Myślał, że będzie to krótki przystanek w drodze do upragnionej Japonii, ale zatrzymano go w Manili na 6 lat i mianowano
mistrzem nowicjuszy. W Japonii znalazł się dopiero w 1612 r. Po trzech latach władze japońskie odprawiły go na Filipiny. Powrócił
stamtąd potajemnie w 1618 r., oczekiwany przez konwertytów. Przez 10 lat udawało mu się uniknąć licznych zasadzek. Potrafił
zorganizować trzeci zakon augustiański i uformować wielu katechistów. Część z nich zginęła śmiercią męczeńską 28 września
1628 r. Sam Bartłomiej został aresztowany w listopadzie 1629 r. Miesiąc przed śmiercią poddawano go torturom wrzącej i siarczanej
wody, a w końcu spalono go żywcem.
Wincenty Carvalho był Portugalczykiem z Lizbony, gdzie też wstąpił do augustianów. W 1622 r. przybył do Japonii. Był to czas,
w którym trwało istne polowanie na misjonarzy. Musiał więc poruszać się z wielką ostrożnością. W Nagasaki występował jako kupiec,
a w Omurze udawał klowna. Przez 7 lat udawało mu się w miarę systematycznie docierać do rozproszonych wspólnot z posługą
kapłańską. Wydał go władzom pewien apostata; w listopadzie 1629 r. Wincenty został aresztowany i osadzony w więzieniu w
Omurze, gdzie spotkał innych misjonarzy. Po dwóch latach przewieziono wszystkich do Nagasaki. 5 grudnia 1631 r. poddani zostali
torturom: polewano ich wrzącą, siarczaną wodą. Po miesiącu takich męczarni umieszczono ich w więzieniu. 3 września 1632 r.
zostali spaleni w powolnym ogniu.
Franciszek od Jezusa Ortega pochodził z Hiszpanii, z okolic Palencji. W wieku 17 lat wstąpił do augustianów (1614). Niedługo po
święceniach kapłańskich wyjechał na misje. Przez Meksyk (1622) i Filipiny (1623) dotarł do Japonii, gdzie był przełożonym
działających tam potajemnie misjonarzy augustiańskich. Po aresztowaniu podzielił los o. Carvalho.
Spośród męczenników tego czasu papież Pius IX w 1867 r. ogłosił błogosławionymi pięciu augustianów-misjonarzy
i siedmiu ich japońskich pomocników, którzy po części byli oblatami lub tercjarzami Zakonu.

28 września – św. Wacław, męczennik
W 845 roku 14 książąt czeskich przyjęło chrzest w Ratyzbonie. W tymże wieku
książę Mojmir (+ 846) utworzył państwo wielkomorawskie. Jego następca, Rościsław, sprowadził
na Morawy św. Cyryla i św. Metodego. Z ich pomocą zaprowadził chrześcijaństwo w obrządku
słowiańsko-bizantyńskim. Z końcem wieku IX i na początku wieku X książę czeski Bożywoj podbił
państwo wielkomorawskie i przyjął chrzest w obrządku słowiańskim. W wieku X obrządek ten
został wyparty przez obrządek rzymski, łaciński. W roku 973 powstało biskupstwo w Pradze,
zależne od metropolii w Moguncji. Drugim biskupem Pragi był św. Wojciech (+ 997). Jednak
największym bohaterem katolickich Czech jest św. Wacław, król i męczennik. On też jest głównym
patronem kraju i narodu.
Wacław był synem księcia Czech, Wratysława I, i Drahomiry lutyckiej. Pogaństwo
miało w kraju jeszcze wielu przedstawicieli. Wśród nich złym duchem była Drahomira, która po
śmierci męża objęła w Czechach rządy. Korzystając z małoletniości Wacława, urządziła napad na
jego babkę, św. Ludmiłę, wdowę po Bożywoju, pierwszym chrześcijańskim władcy w Czechach.
Ludmiłę napadnięto 15 września 921 roku na zamku w Tetin i uduszono. Drahomira zaczęła na
nowo wprowadzać siłą pogaństwo i niszczyć Kościół. Doprowadziło to do wojny z Niemcami.
Najpierw na Czechy wyruszył książę Bawarii, Arnulf (922), a potem sam cesarz, Henryk I (928)
występując w obronie misjonarzy, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie śmierci.
Na skutek tej interwencji Drahomira została zmuszona do tego, by ustąpić i oddać rządy swemu starszemu synowi,
Wacławowi. Przyszedł on na świat ok. roku 907. Kiedy miał 7 lat, zwyczajem ówczesnym, któremu podlegał jeszcze nasz król,
Bolesław Chrobry, odbyła się na zamku praskim uroczystość postrzyżyn. Kapłan przy tym obrzędzie odmawiał modlitwę:
"Wszechmogący, wieczny Boże, spójrz łaskawie na Twego sługę, Wacława, którego zechciałeś powołać do łaski postrzyżyn. Udziel
mu przebaczenia wszystkich grzechów i użycz mu darów niebieskich".
Młody książę zabrał się natychmiast do zagojenia ran, zadanych Kościołowi. Trzeba było zająć się odbudową
zniszczonych kościołów i uzupełnieniem szeregów duchowieństwa. Żywot Wacława głosi, że wyróżniał się on wielką pobożnością.
Ikonografia przedstawia go czasem, jak nocą nawiedza kaplicę zamkową, gdyż pracowity dzień nie zostawiał mu wiele czasu na
modlitwę. Miał osobiście uprawiać winną latorośl i pszenicę, by na ołtarz do katedry i swojej kaplicy zamkowej dostarczać
koniecznego wina i chleba. Szczególną miłością darzył ubogich. Mówi się o nim, że podobnie jak św. Edward Wyznawca w Anglii,
miał nawet na swoich ramionach nosić znalezionych chorych i zajmować się nimi.

28 września – św. Wacław, męczennik
Państwo czeskie było wówczas podzielone na wiele mniejszych księstw. Nie były to
więc łatwe rządy. Dochodziło nawet często do starć zbrojnych. Legenda głosi, że w czasie jednej
z potyczek przy św. Wacławie miał zjawić się szereg aniołów, co tak przeraziło przeciwników, że
wycofali się z walki. Ikonografia często przedstawia więc Wacława w otoczeniu aniołów.
Od cesarza Henryka I Wacław otrzymał w darze relikwię św. Wita i św. Zygmunta. Ku czci św. Wita
książę wystawił najpierw skromny kościół, który został z czasem rozbudowany do najokazalszej
świątyni Czech. Do dziś jest ona klejnotem Pragi. Wacław wyróżniał się szczególnym nabożeństwem
do tego męczennika (+ ok. 305) jakby w przeczuciu, że i jemu przypadnie podobna śmierć. Tak się też
stało. Jego młodszy brat, Bolesław, za namową niecnej matki, Drahomiry, zaprosił Wacława do udziału
w konsekracji świątyni, jaką wystawił przy swoim zamku w Starym Bolesławcu ku czci świętych
męczenników Kosmy i Damiana. Kiedy Wacław tam się udał, został zamordowany przez siepaczy,
nasłanych przez Bolesława. Według podania, mord miał mieć miejsce w samym kościele. Działo się to
28 września ok. 929 roku. Ciało Wacława pochowano w kościele św. Wita, zamienionym potem na
katedrę, kiedy w Pradze zostało założone biskupstwo (963). Święty książę został natychmiast uznany
za męczennika, a niebawem został głównym patronem kraju. Zaczęły ukazywać się jego żywoty,
a Widuking, mnich z Korbei, w roku 967 pisał o cudach, jakie działy się przy grobie Świętego.
Najpiękniejszy plac w Pradze otrzymał jego imię. Znajduje się na nim okazały pomnik, przedstawiający
św. Wacława w zbroi rycerza na koniu. Wystawiono go w roku 1908. Imię Świętego stało się w Czechach bardzo popularne. Trzech
władców kraju po św. Wacławie nosiło to imię. Dwóch z nich było nawet królami Polski: Wacław II (1291-1300) i Wacław III (13051306). Ku czci św. Wacława wystawiono w Czechach ok. 180 kościołów oraz ok. 100 kaplic. Z jego podobizną bito monety czeskie.
Kiedy Karol IV odbywał koronację (1347), swoją koronę przytknął do relikwii św. Wacława, które znajdują się w bogatym sarkofagu
w kaplicy katedry św. Wita. Odtąd koronę królów czeskich, a również państwo czeskie zaczęto nazywać "koroną św. Wacława".
Papież Benedykt XIV zatwierdził kult św. Wacława w roku 1729 z okazji 800-lecia śmierci Świętego i rozszerzył jego
cześć na cały Kościół. Córką Bolesława I Okrutnego, który dokonał zabójstwa na osobie św. Wacława, była Dobrawa, żona księcia
Mieszka I, która przyczyniła się walnie do jego nawrócenia (966). Św. Wacław jest patronem Czech, Moraw, Pragi i katedry
krakowskiej na Wawelu.
W ikonografii atrybutami św. Wacława są: anioł podający włócznię, aniołowie niosący jego trumnę, korona, sztylet,
którym go zabito, zbroja rycerska z białym orłem na tarczy lub proporcu.

29 września – bazylika katedralna diecezji
warszawsko-praskiej
Budowy kościoła na warszawskiej Pradze podjął się w 1886 r. ks. Ignacy Dudrewicz.
Świątynia została zbudowana w latach 1887-1904 według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego,
twórcy kilkudziesięciu kościołów Polsce (architekt sam uznał tę budowlę za swoje największe
osiągnięcie). Konsekracja kościoła miała miejsce 29 września 1901 r. Otrzymał on dwóch patronów:
św. Floriana, męczennika, i św. Michała Archanioła. W 1939 r. kościół uległ częściowemu
zniszczeniu; szybko go jednak odbudowano. Kościół praktycznie zawalił się we wrześniu 1944 r.,
wysadzony przez wycofujących się z Pragi Niemców. W 1947 r. rozpoczęła się jego odbudowa.
25 marca 1992 r. po zatwierdzeniu nowego podziału terytorialnego Kościoła w Polsce bullą Totus
Tuus Poloniae Populus papieża św. Jana Pawła II powstała nowa diecezja warszawsko-praska
obejmująca obszar prawobrzeżnej Warszawy i okolic. Jako katedrę nowo powstałej diecezji obrano
kościół pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana, męczennika, podnosząc go do rangi katedry.
W marcu 1997 r. na skutek starań biskupa ordynariusza papież św. Jan Paweł II specjalnym breve
nadał katedrze praskiej tytuł bazyliki mniejszej. Uroczystość nadania tytułu miała miejsce 5 maja
1997 r.

Ordynariuszem diecezji jest abp Henryk Hoser SAC. Pomaga mu bp Marek Solarczyk oraz
biskupi-seniorzy: Stanisław Kędziora i Kazimierz Romaniuk. W diecezji, obejmującej obszar ok. 3 tys. km
kwadratowych, mieszka blisko 1,2 mln osób. W 21 dekanatach obejmujących 184 parafie pracuje ponad
500 kapłanów diecezjalnych i ponad 150 zakonnych. Patronką diecezji jest Matka Boża Zwycięska.

29 września – bazylika katedralna diecezji
warszawsko-praskiej
Najważniejszym wydarzeniem w historii diecezji warszawsko-praskiej była
wizyta Ojca Świętego w dniu 13 czerwca 1999 r. Spotkanie ze św. Janem Pawłem II odbyło
się na placu przed katedrą. Papież mówił wtedy m.in.:
Pierwsza chrześcijańska wspólnota, którą Łukasz przedstawił w Dziejach Apostolskich
jako przykład dla nas, umacniała się Eucharystią. Wielkie znaczenie dla Kościoła i jego
poszczególnych członków ma sprawowanie Eucharystii. Jest ona, jak przypomina
Sobór, "źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego" (por. Sobór Watykański II,
konstytucja Lumen gentium, 11). Św. Augustyn nazywa ją "więzią miłości"
(św. Augustyn, In Evangelium Johannis tractatus, 26, 6, 13). Jak czytamy w Dziejach
Apostolskich, ta "więź miłości" była od początku źródłem jedności wspólnoty uczniów
Chrystusa. Z niej wypływała troska o potrzebujących braci, tak że swoje dobra
"rozdzielali każdemu według potrzeby" (por. Dz 2, 45). Ona była źródłem radości,
prostoty serca i wzajemnej życzliwości. Dzięki tej eucharystycznej "więzi miłości"
wspólnota chrześcijańska mogła trwać jednomyślnie w świątyni i jednym sercem
szczerze wielbić Boga (por. Dz 2, 46-47), a wszystko to było czytelnym świadectwem
dla świata: "Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia" (Dz
2, 47). Miłość i jedność płynąca z Eucharystii nie jest tylko wyrazem ludzkiej
solidarności, ale jest uczestnictwem w samej miłości Bożej. Na niej buduje się Kościół. Ona jest warunkiem skuteczności
jego zbawczego posłannictwa.

29 września – święci Archaniołowie, Michał,
Rafał i Gabriel
Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy,
dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.)
istniały trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29 września, św. Gabriela - 24 marca, a św. Rafała 24 października. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie są czczeni wspólnie.
W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10, 13;
12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem. Hebrajskie imię Mika'el znaczy
"Któż jak Bóg". Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część
aniołów, Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem "Któż jak Bóg" wypowiedzieć wojnę szatanom.
W Piśmie świętym pięć razy jest mowa o Michale. W księdze Daniela jest nazwany "jednym
z przedniejszych książąt nieba" (Dn 13, 21) oraz "obrońcą ludu izraelskiego" (Dn 12, 1). Św. Jan Apostoł
określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, walczącego z szatanem (Ap 12,
7). Św. Juda Apostoł podaje, że jemu właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci
(Jud 9). Św. Paweł Apostoł również o nim wspomina (2 Tes 4, 16). Jest uważany za anioła
sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Jeszcze bardziej znaczenie św. Michała akcentują księgi
apokryficzne: Księga Henocha, Apokalipsa Barucha czy Apokalipsa Mojżesza, w których Michał
występuje jako najważniejsza osoba po Panu Bogu, jako wykonawca planów Bożych odnośnie ziemi,
rodzaju ludzkiego i Izraela. Michał jest księciem aniołów, jest aniołem sądu i Bożych kar, ale też aniołem
Bożego miłosierdzia. Pisarze wczesnochrześcijańscy przypisują mu wiele ze wspomnianych atrybutów;
uważają go za anioła od szczególnie ważnych zleceń Bożych. Piszą o nim m.in. Tertulian, Orygenes, Hermas i Didymus. Jako
praepositus paradisi ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym. Jest czczony jako obrońca Ludu Bożego i dlatego Kościół,
spadkobierca Izraela, czci go jako swego opiekuna. Papież Leon XIII ustanowił osobną modlitwę, którą kapłani odmawiali po Mszy
świętej z ludem do św. Michała o opiekę nad Kościołem.
Kult św. Michała Archanioła jest w chrześcijaństwie bardzo dawny i żywy. Sięga on wieku II. Symeon Metafrast pisze,
że we Frygii, w Małej Azji, św. Michał miał się objawić w Cheretopa i na pamiątkę zostawić cudowne źródło, do którego śpieszyły
liczne rzesze pielgrzymów. Podobne sanktuarium było w Chone, w osadzie odległej 4 km od Kolosów, które nosiło nazwę
"Michelion".

29 września – święci Archaniołowie, Michał,
Rafał i Gabriel
W Konstantynopolu kult św. Michała był tak żywy, że posiadał on tam już w VI w. aż 10 poświęconych sobie kościołów,
a w IX w. kościołów i klasztorów pod jego wezwaniem było tam już 15. Sozomenos i Nicefor wspominają, że nad Bosforem istniało
sanktuarium św. Michała, założone przez cesarza Konstantyna (w. IV). W samym zaś Konstantynopolu w V w. istniał obraz
św. Michała, czczony jako cudowny w jednym z klasztorów pod jego imieniem. Liczni pielgrzymi zabierali ze sobą cząstkę oliwy
z lampy płonącej przed tym obrazem, gdyż według ich opinii miała ona własności lecznicze. W Etiopii każdy 12. dzień miesiąca był
poświęcony św. Michałowi.
W Polsce powstały dwa zgromadzenia zakonne pod wezwaniem św. Michała: męskie (michalitów) i żeńskie
(michalitek), założone przez błogosławionego Bronisława Markiewicza (+ 1912, beatyfikowanego przez kard. Józefa Glempa
w Warszawie w czerwcu 2005 r.).
Św. Michał Archanioł jest patronem Cesarstwa Rzymskiego, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier
i Małopolski; diecezji łomżyńskiej; Amsterdamu, Łańcuta, Sanoka i Mszany Dolnej; ponadto także mierniczych, radiologów,
rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Przyzywany jest także jako opiekun dobrej śmierci.
W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi.
Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż,
laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: Quis ut Deus - "Któż jak
Bóg", waga.

29 września – święci Archaniołowie, Michał,
Rafał i Gabriel
Gabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (Dn 8,
15-26; 9, 21-27). W pierwszym wypadku wyjaśnia Danielowi znaczenie tajemniczej wizji barana
i kozła, ilustrującej podbój przez Grecję potężnych państw Medów i Persów; w drugim wypadku
archanioł Gabriel wyjaśnia prorokowi Danielowi przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach lat.
Imię "Gabriel" znaczy tyle, co "mąż Boży" albo "wojownik Boży". W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1,
11-20. 26-31) przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny
syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje także Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego.
Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był aniołem stróżem Świętej Rodziny. Przychodził
w snach do Józefa (Mt 1, 20-24; 2, 13; 2, 19-20). Miał być aniołem pocieszenia w Ogrójcu (Łk 22,
43) oraz zwiastunem przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Mt 28, 5-6) i przy Jego
wniebowstąpieniu (Dz 1, 10). Niemal wszystkie obrządki w Kościele uroczystość św. Gabriela
mają w swojej liturgii tuż przed lub tuż po uroczystości Zwiastowania. Tak było również w liturgii
rzymskiej do roku 1969; czczono go wówczas 24 marca, w przeddzień uroczystości
Zwiastowania. Na Zachodzie osobne święto św. Gabriela przyjęło się dopiero w wieku X. Papież
Benedykt XV w roku 1921 rozszerzył je z lokalnego na ogólnokościelne. Pius XII 1 kwietnia
1951 r. ogłosił św. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Św. Gabriel jest
ponadto czczony jako patron dyplomatów, filatelistów, posłańców i pocztowców. W 1705 roku
św. Ludwik Grignion de Montfort założył rodzinę zakonną pod nazwą Braci św. Gabriela. Zajmują się oni głównie opieką nad głuchymi
i niewidomymi.
W ikonografii św. Gabriel Archanioł występuje niekiedy jako młodzieniec, przeważnie uskrzydlony i z nimbem. Odziany
w tunikę i paliusz, czasami nosi szaty liturgiczne. Na włosach ma przepaskę lub diadem. Jego skrzydła bywają z pawich piór.
Szczególnie ulubioną sceną, w której jest przedstawiany w ciągu wieków, jest Zwiastowanie. Niekiedy przekazuje Maryi jako herold
Boży zapieczętowany list lub zwój. Za atrybut służy mu berło, lilia, gałązka palmy lub oliwki.

29 września – święci Archaniołowie, Michał,
Rafał i Gabriel
Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z "siedmiu aniołów, którzy
stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12, 15). Występuje w niej pod postacią
ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy
do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje go z wielu niebezpiecznych przygód,
przepędza demona Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Hebrajskie imię Rafael
oznacza "Bóg uleczył".
Ponieważ zbyt pochopnie używano imion, które siedmiu archaniołom nadały apokryfy
żydowskie, dlatego synody w Laodycei (361) i w Rzymie (492 i 745) zakazały ich nadawania.
Pozwoliły natomiast nadawać imiona Michała, Gabriela i Rafała, gdyż o tych wyraźnie mamy
wzmianki w Piśmie świętym. W VII w. istniał już w Wenecji kościół ku czci św. Rafała. W tym
samym
wieku
miasto
Kordoba
w
Hiszpanii
ogłosiło
go
swoim
patronem.
Św. Rafał Archanioł ukazuje dobroć Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór Anioła
Stróża. Jest czczony jako patron aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów,
podróżujących, uciekinierów, wędrowców i żeglarzy.
W ikonografii św. Rafał Archanioł przedstawiany jest jako młodzieniec bez zarostu
w typowym stroju anioła - tunice i chlamidzie. Jego atrybutami są: krzyż, laska pielgrzyma, niekiedy
ryba i naczynie. W ujęciu bizantyjskim ukazywany jest z berłem i globem.

30 września – św. Grzegorz Oświeciciel,
biskup
Grzegorz Oświeciciel był synem księcia Armenii, Anaga, którego zamordowano
wraz z całą rodziną. Ocalał tylko dwuletni Grzegorz - dzięki przytomności swojej mamki, która
zdążyła z nim w porę uciec do Cezarei Kapadockiej. Pobożna niewiasta postarała się, by
dziecko otrzymało chrzest i zostało wychowane w wierze chrześcijańskiej. Dla zachowania
rodu zmuszono Grzegorza, by się ożenił. Święty ojciec miał także dwóch świętych synów:
św. Aristagesa i św. Wertanesa. Małżonka niebawem wraz z młodszym synem poświęciła się
na służbę Bogu. Grzegorz zaś powrócił do Armenii.
Rozpoczęło się tam jednak wielkie prześladowanie chrześcijan. Ofiarą jego padł
także Grzegorz. Został wrzucony do lochu, gdzie miał przebywać 13 lat. W więzieniu dał się
poznać jako mąż Boży. Dlatego kiedy władca Armenii zachorował na tajemniczą chorobę,
wezwano Grzegorza. Ten uleczył króla, który z wdzięczności nie tylko wypuścił go na wolność,
ale sam przyjął chrzest i zaprowadził chrześcijaństwo na nowo. Grzegorz czynnie w tym
dopomagał, gdyż Armenia była jeszcze wówczas w większości pogańska. Dla skuteczniejszej
akcji przyjął święcenia kapłańskie. Dzięki poparciu króla został również wyświęcony na
biskupa. Zorganizował hierarchię kościelną, ustanowił biskupstwa. Pod koniec życia miał
odwiedzić Konstantynopol i Rzym i postarać się o przywileje dla Kościoła w Armenii. Słusznie
więc kraj ten czci Grzegorza jako Oświeciciela i swojego ojca.
Kult św. Grzegorza Oświeciciela w Armenii jest bardzo żywy. Liturgia ormiańska obchodzi jego wspomnienie trzy razy w roku.
W każdej Mszy świętej wspomina jego imię. W posiadaniu patriarchy ormiańskiego jest pilnie strzeżona relikwia ramienia Świętego.
Na Zachodzie Święty ten jest nieznany. Tylko we włoskim Nardò i w Neapolu jego doroczna pamiątka jest połączona z ludowymi
festiwalami.

30 września – św. Hieronim, prezbiter
i doktor Kościoła
Hieronim urodził się ok. 345 r. w Strydonie (prawdopodobnie na terenie dzisiejszej
Chorwacji). Był synem zamożnych ludzi pochodzenia rzymskiego, katolików. Studiował w Rzymie pod
kierunkiem mistrzów łaciny i retoryki, m.in. Donata. Tam - w wieku młodzieńczym, zgodnie
z ówczesnym zwyczajem - przyjął chrzest między 358 a 364 r. z rąk papieża św. Liberiusza. Wówczas
postanowił porzucić światowe życie i zająć się zagadnieniami religijnymi. Udał się następnie do Trewiru,
ówczesnej stolicy cesarstwa, gdzie na życzenie rodziców miał rozpocząć karierę urzędniczą;
prawdopodobnie jednak podjął tam studia teologiczne. Z Galii powrócił do Włoch. W tym czasie jego
siostra wstąpiła do klasztoru. Także i sam Hieronim został w Akwilei mnichem i ok. 373 r. wyjechał na
Wschód, by w Jerozolimie pracować naukowo i poddać się rygorystycznemu życiu. Poprzez Azję
Mniejszą wyruszył do Ziemi Świętej, ale wyczerpany trudami podróży zatrzymał się w Antiochii. Znalazł
się o krok od śmierci. Po wyzdrowieniu zaczął intensywną naukę greki i języka hebrajskiego, poświęcił
się studiowaniu Pisma świętego na Pustyni Chalcydyckiej.
W 377 r. w Antiochii Hieronim przyjął święcenia kapłańskie, zastrzegając jednak, że
pragnie dalej wieść życie ascetyczne. Za cel swojego życia postawił pracę naukową. Na dłuższy czas
(379-382) zatrzymał się w Konstantynopolu. Miasto urzekło go swoją historią, bogactwem zabytków,
zasobnością w książki. Właśnie wtedy patriarchą Konstantynopola był św. Grzegorz z Nazjanzu.
Hieronim słuchał pilnie jego kazań. W tym czasie przełożył na język łaciński niektóre homilie Orygenesa
i Historię Euzebiusza z Cezarei Palestyńskiej.
W 382 r. uczestniczył w synodzie rzymskim, gdzie na polecenie papieża Damazego zaczął pracować nad poprawianiem dawnego
przekładu Nowego Testamentu i psalmów. W latach 382-384 był sekretarzem i doradcą papieża Damazego. Mieszkał na Awentynie,
gdzie skupił wokół siebie elitę intelektualną i religijną Rzymu. Wśród jego uczniów znalazła się także św. Marcella (+ 410). Właśnie
w jej pałacu zamieszkał. Na spotkania duchowe przybywała do niego również inna można pani Rzymu, św. Paula (+ 404), i jej córka,
św. Eustochia (+ ok. 419). Po śmierci papieża (+ 384) Hieronim udał się do Egiptu; zwiedził Ziemię Świętą, Egipt, klasztory w Nitrii.
Słuchał wykładów znakomitego znawcy pism Orygenesa, Dydyma Ślepca. Udał się następnie do Palestyny i w 386 r. zamieszkał
w Betlejem. Tam pozostał już do śmierci.

30 września – św. Hieronim, prezbiter
i doktor Kościoła
Organizował tam działalność charytatywną, prowadził wykłady, pod jego opieką
powstały cztery klasztory. Odznaczał się encyklopedyczną wiedzą,
umiłowaniem ascezy, pracowitością, gorącym przywiązaniem do Kościoła,
czcią do Matki Bożej, a przede wszystkim umiłowaniem Pisma Świętego.
Współcześni mu odnotowali jednak, że miał wybuchowy charakter.
Pozostawił po sobie niebywale ogromną spuściznę literacką.
W latach 389-395 przełożył na łacinę wiele ksiąg Septuaginty (greckiego
przekładu Biblii). Przez 24 lata (382-406) przetłumaczył na łacinę całe Pismo
święte. Jego przekład, tzw. Wulgata (co oznacza "powszechnie
przyjmowane"), został przyjęty przez Sobór Trydencki jako tekst urzędowy.
Hieronim napisał także komentarze do wielu ksiąg Pisma oraz przełożył liczne
teksty Ojców Kościoła. Zwalczał współczesne mu herezje. Ostatnie lata spędził
w grocie sąsiadującej z Grotą Narodzenia Pana Jezusa. Zmarł osamotniony
30 września 419 lub 420 r. Jego relikwie sprowadzono z czasem do Rzymu.
Obecnie znajdują się w głównym ołtarzu bazyliki S. Maria Maggiore. Jest
jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego, patronem
eremitów, biblistów, egzegetów, księgarzy i studentów.
Ikonografia ukazuje najczęściej św. Hieronima jako wielkiego pokutnika w długiej
szacie albo obnażonego starca, w przepasce na biodrach, wycieńczonego postami.
Czasami przedstawiany jest w kapeluszu kardynalskim, co jest aluzją do jego
funkcji sekretarza papieskiego, lub w postawie siedzącej przy pulpicie. Atrybutami
Świętego są: czaszka, gołębica, kamienie, klepsydra, księga, lew u stóp, oswojone
lwiątko, model kościoła, pióro pisarskie, rylec do pisania i tabliczka, trąba
powietrzna przypominająca Sąd Ostateczny, wielbłąd.

