FILMOWY KONKURS
HISTORYCZNY

Temat przewodni VII Edycji:

WIARA,
NADZIEJA,
MIŁOŚĆ,
POLSKOŚĆ
W Konkursie weźmie udział ok. 1500 uczniów i nauczycieli w tym Polonia
z całego świata. Powstanie ok. 400 filmów,
z których kilkadziesiąt poświeconych będzie tematowi
historii Kościoła

WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ, POLSKOŚĆ
Wiara, nadzieja, miłość – 3 filary chrześcijaństwa, na których opiera się
polska

kultura.

Wkład

chrześcijaństwa

i

katolicyzmu

kształtowanie polskiego dziedzictwa narodowego

w

rozwój

i

jest niepodważalny.

Kościół Katolicki wpierał pielęgnowanie polskości i dążenia do wolności
w najtrudniejszych okresach polskiej historii: w czasie zaborów, Wojny
Polsko-Bolszewickiej czy też podczas II Wojny Światowej.

INFORMACJA O
FILMOWEGO KONKURSU

VII EDYCJI
PATRIA NOSTRA

W
2022
roku
zostanie
zrealizowanych
5
filmowych
historycznych:
 4 konkursy regionalne dla młodzieży z Polski
 oraz Konkurs Światowy dla młodzieży polonijnej

konkursów

W konkursach weźmie udział ok. 400 szkół z Polski i Polonii Świata - łącznie
ok. 1500 uczniów i nauczycieli.
W ramach VII edycji konkursów Patria Nostra zostanie wykonanych ok. 400
filmów i animacji.
Poprzez odpowiedni dobór tematów prac konkursowych w konkursach w
szczególny sposób będą poruszane wybrane zagadnienia z historii Polski, w tym
przede wszystkim – WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ, POLSKOŚĆ.
zPrace

konkursowe będą wyświetlane
w największych polskich miastach.

na

telebimach

reklamowych

Gale finałowe konkursów będą odbywać się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu
i Gdańsku.

Emisje prac konkursowych
na tlebimach:

PRACE KONKURSOWE DOTYCZĄCE
HISTORII KOŚCIOŁA

WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ, POLSKOŚĆ –
TEMATY GŁÓWNE
TYDZEŃ 1.


POCZĄTKI KOŚCIOŁA W POLSCE
- 2 stycznia 968 r. - założenie pierwszego biskupstwa w Poznaniu.



AUGUST HLOND ZOSTAJE BISKUPEM
- 3 stycznia 1285 r. - Dzień przyjęcia tytułu biskupa przez przyszłego
prymasa Polski, który starał się odbudować pozycję Polski i Kościoła w
pierwszych latach okupacji sowieckiej.



KOŚCIÓŁ - KAZANIA W JĘZYKU POLSKIM
- 6 stycznia 1285 r. - Arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka zwołał
synod w Łęczycy, na którym wydano ustawy nakazujące wygłaszanie
kazań w języku polskim.
TYDZEŃ 2.



KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI
- 9 stycznia 1966 r. - Władze PRL odmówiły wydania paszportu
prymasowi kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu na wyjazd do
Watykanu na obchody milenium chrztu Polski.



POWSTAJE WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
PRZY AKADEMII KRAKOWSKIEJ
- 11 stycznia 1397 r. - Papież Bonifacy IX wydał bullę o utworzeniu
wydziału teologicznego przy Akademii Krakowskiej.



WYSZYŃSKI ZOSTAJE KARDYNAŁEM
- 12 stycznia 1953 r. - Prymas Polski Stefan Wyszyński zostaje
mianowany na Kardynała.
TYDZEŃ 3.



ZMARŁ KS. JAN TWARDOWSKI
- 18 stycznia 2006 r. - Ks. Jan Twardowski zmarł 18 stycznia 2006 roku
w szpitalu przy ul. Banacha w Warszawie. Choć jego wolą było spocząć
na Powązkach Wojskowych obok rodziców, decyzją prymasa Polski –
kardynała Józefa Glempa – ciało duchownego zostało pochowane w
Panteonie Wielkich Polaków nowo budowanej Świątyni Opatrzności Bożej
w Wilanowie.



ŚWIĘTO PATRONA BRACI KURKOWYCH - ŚW. SEBASTIANA
- 21 stycznia - Św. Sebastian pochodził z rodziny urzędniczej. Dzięki
starannemu wychowaniu został przywódcą gwardii cesarza. Za
wyznawanie nauki Chrystusa został przywiązany do słupa (drzewa) i
przeszyty strzałami. Według niepotwierdzonej legendy, Sebastian
wówczas nie zginął. Kobieta, która postanowiła go pochować, zauważyła
oznaki życia i doprowadziła go do zdrowia. Cesarz w przypływie gniewu
kazał go bić pałkami, żeby mieć pewność, iż tym razem Sebastian na
pewno zginie.
TYDZEŃ 4.



PROCESY STALINOWSKIE - KSIĘŻA Z KRAKOWA
- 27 stycznia 1953 r. - Zakończył się pokazowy proces księży z Kurii
Krakowskiej (zasądzono wyroki śmierci i długoletniego więzienia.



TOLERANCJA RELIGIJNA W RZECZYPOSPOLITEJ
- 28 stycznia 1573 r. - Konfederacja warszawska – uchwała sejmu
konwokacyjnego z 28 stycznia 1573 r. podjęta w Warszawie, zawierająca
postanowienia dotyczące zapewnienia swobody wyznania szlachcie w
Rzeczypospolitej. Gwarantowała bezwarunkowy i wieczny pokój między
wszystkimi różniącymi się w wierze, zapewniała innowiercom
równouprawnienie z katolikami i opiekę państwa. Dokument uważany
jest za początek gwarantowanej prawnie tolerancji religijnej.
TYDZEŃ 5.



ŚMIERĆ BŁ. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA
- 29 stycznia 1912 r. - Polski ksiądz, błogosławiony, prowadził
działalność patriotyczną m.in. wśród młodzieży w okresie zaborów.



TEMATY WŁASNE
- NA PROBOSTWIE W WYSZKOWIE
- WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ, POLSKOŚĆ - Wiara, nadzieja, miłość – 3
filary chrześcijaństwa, na których opiera się polska kultura. Wkład
chrześcijaństwa i katolicyzmu w rozwój i kształtowanie polskiego
dziedzictwa narodowego jest niepodważalny. Kościół Katolicki wpierał
pielęgnowanie polskości i dążenia do wolności w najtrudniejszych
okresach polskiej historii.

TYDZEŃ 6.


JERZY POPIEŁUSZKO
- 7 lutego 1985 r. - W Toruniu zakończył się proces zabójców ks. Jerzego
Popiełuszki.



PODPISANIE KONKORDATU
- 7 lutego 1925 r. - Umowa regulująca stosunki między Kościołem
Katolickim a II RP.
TYDZEŃ 7.



ŚMIERĆ KS. ANTONIEGO LESZCZEWICZA
- 17 lutego 1943 r. - Bł. Ks. Antonii Leszczewicz został spalony żywcem
przez Niemców, wraz ze swoimi wiernymi, których nie chciał opuścić.

TYDZEŃ 8.


OBJAWIENIE ŚW. FAUSTYNY
- 22 lutego 1931 r. - Rocznica pierwszego objawienia Pana Jezusa Św. s.
Faustynie Kowalskiej – Postać Św. Faustyny.



KONKORDAT
- 23 lutego 1998 r. - Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski w Warszawie
i papież Jan Paweł II w Watykanie ratyfikowali konkordat między Polską
a Stolicą Apostolską.



KLASZTOR NA JASNEJ GÓRZE
- 24 lutego 1393 r. - Król Władysław Jagiełło odnowił fundację klasztoru
paulinów.
TYDZEŃ 9.



KS. STANISŁAW STREICH
- 27 lutego 1938 r. - Ks. Stanisław Streich został zastrzelony przez
komunistycznego zamachowca w czasie mszy z udziałem dzieci
odprawianej w kościele parafialnym w Luboniu.



KS. JERZY POPIEŁUSZKO - PIERWSZA MSZA ZA OJCZYZNĘ
- 28 lutego 1982 r. - W kościele p.w. św. Stanisława Kostki na
warszawskim Żoliborzu ks. Jerzy Popiełuszko odprawił pierwszą Mszę
Św. w intencji Ojczyzny, comiesięczna modlitwa gromadziła tłumy ludzi
pracy, którzy byli prześladowani, dręczeni i niszczeni przez system
totalitarny.

TYDZEŃ 10.


ŚWIĘTA KINGA
- 5 marca 1234 r. - Urodziła się św. Kinga córka króla Węgier Beli, zona
Bolesława Wstydliwego.



ZJAZD W GNIEŹNIE
- 7 marca 1000 r. - Zjazd w Gnieźnie. Pielgrzymka Cesarza Ottona III do
grobu św. Wojciecha, powołanie metropolii gnieźnieńskiej.



WINCENTY KADŁUBEK
- 8 marca 1223 r. - Zmarł Wincenty Kadłubek – dziejopis, autor „Kroniki
Polskiej”, błogosławiony Kościoła katolickiego, pierwszy znany w dziejach
uczony i pisarz Polski, jeden z najważniejszych przedstawicieli
średniowiecznego humanizmu chrześcijańskiego.



KAROL WOJTYŁA - KATEDRA WAWELSKA
- 8 marca 1964 r. - Odbył się ingres arcybiskupa metropolity
krakowskiego Karola Wojtyły do katedry wawelskiej. Objęcie władzy nad
Katedrą Wawelską przez arcybiskupa metropolitę krakowskiego Karola
Wojtyłę.
TYDZEŃ 11.



MODLITWA GORZKIE ŻALE
- 13 marca 1707 r. - W Kościele św. Krzyża po raz pierwszy odśpiewano
Gorzkie żale.



UZNANIE KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO
- 14 marca 1633 r. - Król Władysław IV Waza uznał formalnie Kościół
prawosławny na ziemiach Rzeczypospolitej.
TYDZEŃ 12.



ŚMIERĆ BŁ. NARCYZA TURCHANA
- 19 marca 1942 r. - Polski duchowny, więzień obozu w Dachau,
poświęcając się wspierał innych więźniów, za co został błogosławionym
jako męczennik II wojny światowej.



OPACTWO W JĘDRZEJOWIE
- 25 marca 1153 r. - Jan Gryfit ufundował opactwo cystersów.



NOWY PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W
POLSCE
- 25 marca 1992 r. - Dekret reorganizujący Kościół katolicki w Polsce
ogłoszony został bullą papieską Totus Tuus Poloniae populus, którą
przekazano biskupom polskim w Gnieźnie 25 marca 1992. Prace nad
nową siecią administracyjną Kościoła katolickiego w Polsce trwały od 10
października 1990 r., tj. od 243. zebrania plenarnego Konferencji
Episkopatu Polski, na którym ustanowiono komisję ds. nowego podziału
administracyjnego Kościoła w Polsce. Komisji przewodniczył metropolita
krakowski kard. Franciszek Macharski.
TYDZEŃ 13.



CHRZEST GDAŃSKA
- 27 marca 997 r. - Biskup praski Wojciech dokonał masowego chrztu
mieszkańców Gdańska.



SANKTUARIUM W GIERZWAŁDZIE
- 31 marca 1500 r. - Poświęcono Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie.
Sanktuarium istnieje tu od XVI w. kult związany z Matką Boską i
obrazem Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej w formie Madonny Piastunki z
dziecięciem.
TYDZEŃ 14.



UMIERA JAN PAWEŁ II
- 2 kwietnia 2005 r. - O godzinie 21:37 w Watykanie zakończył swoją
duszpasterską posługę jeden z najznamienitszych synów polskiej ziemi;
zmarł Papież Jan Paweł II. Miesiąc później Papież Benedykt XVI zezwolił
na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego wielkiego Polaka, który
zakończył się 1 maja 2011 jego beatyfikacją.



POGRZEB JANA PAWLA II
- 8 kwietnia 2005 r. - W Watykanie odbył się uroczysty pogrzeb jednego z
najznamienitszych synów polskiej ziemi i najwybitniejszych papieży,
Jana Pawła II. Na ostatnie pożegnanie przyszłego świętego przybyło kilka
milionów wiernych, królowie, królowe oraz aktualni i byli przywódcy
państw z całego świata. Uroczystości pogrzebowe nie tylko zgromadziły
niespotykanie wielką liczbę wiernych i dostojników, ale również były
transmitowane za pomocą radia i telewizji. Doczesne szczątki wielkiego
Polaka spoczęły najpierw w podziemiach, a po beatyfikacji w Kaplicy
Świętego Sebastiana w Bazylice Świętego Piotra.
TYDZEŃ 15.



ŚMIERĆ BISKUPA STANISŁAWA
- 11 kwietnia 1079 r. - Tego dnia biskup krakowski Stanisław ze
Szczepanowa został zamordowany na podstawie nielegalnego wyroku
śmierci wydanego przez króla Bolesława Szczodrego. Rozbicie dzielnicowe

kraju, które nastąpiło później, uważano często za karę Bożą za śmierć
biskupa (zginął poćwiartowany). Św. Stanisław był mimo to uważany za
patrona przyszłego zjednoczenia kraju, ponieważ jego ciało, wg przekazu
Wincentego Kadłubka, cudownie zrosło się po śmierci. Męczeńska śmierć
biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa, skazanego przez
króla Bolesława II Szczodrego (Śmiałego) na poćwiartowanie za zdradę
stanu.


CHRZEST POLSKI
- 14 kwietnia 966 r. - W Wielką Sobotę książę Mieszko I wraz ze swoimi
poddanymi dokonał historycznego zwrotu w dziejach Polski. Dzięki
umowie zawartej z czeskim księciem Bolesławem I Okrutnym, ojcem
Dobrawy, przyjął chrzest. Decyzja ta na stałe wprowadziła krzepnące
państwo polskie do kręgu kulturowego Europy Zachodniej. Ponadto akt
ten wytrącał ościennym państwom chrześcijańskim argument przed
ekspansją na polskie ziemi w celu ich chrystianizacji.



KLASZTOR DOMINIKANÓW
- 14 kwietnia 1258 r. - Władysław Opolski ufundował klasztor w
Raciborzu.
TYDZEŃ 16.



PIERWSZY TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKEIJ
- 20 kwietnia 1975 r. - W warszawskim kościele św. Anny rozpoczął się
pierwszy Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Wydarzenie to dało impuls
cyklicznym imprezom organizowanym w wielu miastach w Polsce.
Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej odbywają się do dzisiaj, jednak
szczególną rolę odegrały w czasach PRL-u, kiedy były forum wymiany
myśli niezależnej niepodlegającym państwowej cenzurze. Ich inicjatorami
byli księża Wiesław Niewęgłowski i Tadeusz Uszyński.



ABP GLEMP
- 21 kwietnia 1979 r. - Józef Glemp otrzymał sakrę biskupią.
TYDZEŃ 17.



ŚMIERĆ ŚW. WOJCIECHA
- 23 kwietnia 997 r. - W pobliżu dzisiejszej wsi Święty Gaj został zabity
przez Prusów czeski misjonarz, biskup Wojciech Sławnikowic. Jego ciało
jako męczennika zostało odkupione przez polskiego władcę Bolesława
Chrobrego. Św. Wojciech został pierwszym katolickim patronem Polski.
Kanonizowany w 999 roku, św. Wojciech jest jednym z 3 głównych
świętych patronów Polski.



OBRONA KRZYŻA W NOWEJ HUCIE
- 27 kwietnia 1960 r. - Rankiem na polecenie komunistycznych władz
podjęto próbę usunięcia krzyża stojącego w miejscu niedoszłej budowy

kościoła w Nowej Hucie. Mieszkańcy osiedla przystąpili do spontanicznej
obrony obiektu kultu, w której wzięło udział kilka tysięcy osób. Przeciwko
nim użyto MO i ZOMO z wykorzystaniem gazu łzawiącego, pałek,
armatek wodnych, psów, a w godzinach wieczornych również wojska i
ostrej amunicji. Pomimo brutalnej pacyfikacji oraz późniejszych represji
władza została zmuszona do pozostawienia nowohuckiego krzyża.
TYDZEŃ 18.


BIBLIA JAKUBA WUJKA
- 30 kwietnia 1599 r. - Pierwszy obszerny przekład Biblii na język polski
wykonany przez jezuitę, ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz
pierwszy w roku 1599, aż do 1965 najpopularniejszy przekład Biblii na
język polski.



ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ
- 3 maja 1792 r. - W warszawie wmurowano kamień węgielny pod
budowę świątyni



OBCHODY MILENIUM NA JASNEJ GÓRZE 1966
- 3 maja 1966 r. - Na Jasnej Górze w Częstochowie rozpoczęły się
uroczyste obchody Tysiąclecia Chrztu Polski, akt oddania Polski w
macierzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła. W Częstochowie na Jasnej
Górze, pomimo bojkotu ze strony komunistycznych władz, w centralnych
uroczystościach religijnych Milenium uczestniczyło ponad 300 tysięcy
wiernych. Podczas celebrowanej przez metropolitę krakowskiego Karola
Wojtyłę mszy świętej, funkcję legata papieskiego spełniał Prymas Polski,
kardynał Stefan Wyszyński. Na uroczystościach zabrakło papieża Pawła
VI, na którego przyjazd nie zezwolili komuniści.



WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
- 6 maja 1710 r. - Założono Wyższe Seminarium Duchowne na
Mazowszu.



LIST OTWARTY KS. TADEUSZA ISAKOWICZA - ZALESKIEGO
- 6 maja 1988 r. - W związku z przeprowadzoną dzień wcześniej przez
ZOMO pacyfikacją strajku w Nowej Hucie ksiądz Tadeusz IsakowiczZaleski napisał list otwarty do gen. Czesława Kiszczaka. Wyliczając w
nim akty przemocy i profanacji pisał: dokonano zbezczeszczenia obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej […] rozbito ołtarz polowy, na którym
odprawiałem mszę świętą i połamano metalowy krzyż. […] Pańscy
podwładni rozsypali i podeptali przygotowane do mszy świętej szaty
liturgiczne, hostie i komunikaty. […] byłem świadkiem bicia robotników,
nawet tych, którzy już zostali złapani.

TYDZEŃ 19.


MEMORIAŁ BISKUPÓW POLSKICH
- 8 maja 1953 r. - W odpowiedzi na coraz brutalniejsze ataki i represje ze
strony komunistycznych władz biskupi polscy na wniosek Prymasa
Stefana Wyszyńskiego wystosowali memoriał do prezydenta i I sekretarza
KC PZPR Bolesława Bieruta. Nie zgadzając się na próby rozbicia Kościoła
i jego podporządkowania państwowym organom napisali: Gdyby
postawiono nas wobec alternatywy: albo poddanie jurysdykcji kościelnej
jako narzędzia władzy świeckiej, albo osobista ofiara, wahać się nie
będziemy. […] Rzeczy Bożych na ołtarzach Cezara składać nam nie wolno.
Non possumus!



ZAMACH NA OJCA ŚWIĘTEGO
- 13 maja 1981 r. - O godzinie 17:19 na Placu św. Piotra w Rzymie
dokonano zamachu na papieża Jana Pawła II. Zamachowcem był turecki
terrorysta Mehmet Ali Agca, którego mocodawcą najprawdopodobniej
była bułgarska bezpieka, za którą stało radzieckie KGB. Rannego papieża
poddano operacji w poliklinice Gemelli. Przyszły święty wierzył, że od
śmierci uratowało go Matka Boska Fatimska, która po raz pierwszy
objawiła się 13 maja 1917 roku, a więc dokładnie 64 lata przed
zamachem.
TYDZEŃ 20.



ŚMIERĆ KS. ANDRZEJA BOBOLI
- 16 maja 1657 r. - Ks. Andrzej Bobola został w okrutny sposób
zamęczony na śmierć przez Kozaków w rzeźni w Janowie Poleskim.



USTAWY „O GWARANCJI WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA” I
„O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO”
- 17 maja 1989 r. - Prace nad ustawami mającymi uregulować stosunki
państwo-Kościół prowadził w 1981 r. Zespół Roboczy ds. legislacyjnych
Komisji Wspólnej rządu i Episkopatu. Projekty obu ustaw (oraz trzeciej,
uchwalonej tego samego dnia, a dziś już nieobowiązującej, o
ubezpieczeniu społecznym duchownych) przygotowano na forum Komisji
Mieszanej, a więc z udziałem przedstawicieli Kościoła.



URODZIŁ SIĘ KAROL WOJTYŁA
- 18 maja 1920 r. - W Wadowicach urodził się Karol Józef Wojtyła drugi
syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. W wieku 58 lat 16
października 1978 roku został wybrany papieżem i przyjął imię Jan
Paweł II. Podczas swojego wyjątkowego, trwającego dwadzieścia siedem
lat pontyfikatu odbył ponad sto podróży zagranicznych docierając do
wiernych na wszystkich zamieszkałych kontynentach.

TYDZEŃ 21.


V PIELGRZYMKA OJCA ŚWIĘTEGO
- 22 maja 1995 r. - W trakcie podróży apostolskiej po Czechach Jan
Pawła II na parę godzin odwiedził polskie miasta: Skoczów, Bielsko-Białą
i Żywiec. Była to piąta i najkrótsza pielgrzymka papieża Polaka do
Ojczyzny.



GINIE KS. STANISŁAWE BRZÓSKA
- 23 maja 1865 r. - Satysfakcja władz carskich z aresztowania dowódcy
ostatniego aktywnie działającego oddziału powstańczego w Królestwie
Polskim była ogromna, jego egzekucja w Sokołowie była tryumfem –
pokazano miejscowej ludności, zgromadzonej tam w liczbie około
dziesięciu tysięcy, że tym razem im się nie wymknął. Miejsce jego
pochówku nie jest znane. Za udział w oddziale księdza lub pomoc
przeprowadzono śledztwo w sprawie około 100 osób, z których 60
skazano na śmierć, katorgę lub zesłanie.



AKADEMICKIE ŚLUBOWANIE JASNOGÓRSKIE
- 24 maja 1936 r. - W Częstochowie z inicjatywy duszpasterzy
akademickich z warszawskiego kościoła św. Anny odbyło się pierwsze
Ogólnopolskie Akademickie Ślubowanie Jasnogórskie, w którym wzięło
udział 20 tysięcy osób. Uroczystość, której towarzyszyła msza
celebrowana przez prymasa Augusta Hlonda, była zwieńczeniem
pierwszej pielgrzymki akademickiej.



WIT STWOSZ
- 25 maja 1477 r. - Wit Stwosz rozpoczął pracę nad Ołtarzem Mariackim.



WIZYTA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI W POLSCE
- 25 maja 2006 r. - Na warszawskim Okęciu wylądował samolot z
papieżem Benedyktem XVI. Trwająca cztery dni podróż apostolska była
jedyną wizytą następcy Jana Pawła II w Polsce. W jej trakcie Benedykt
XVI przez trzy kolejne wieczory, wzorem swojego wielkiego poprzednika,
spontanicznie przemawiał do wiernych zebranych pod oknami rezydencji,
w których udawał się na spoczynek.
TYDZEŃ 22.



RAJ DUSZY
- 28 maja 1513 r. - Wydano pierwszy modlitewnik w języku polskim.



O. MAKSYMILIAN KOLBE W AUSCHWITZ
- 28 maja 1941 r. - Do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz
został przywieziony franciszkanin Św. Maksymilian Maria Kolbe. Aby
ratować swojego współwięźnia dobrowolnie wybrał śmierć głodową. Zmarł
14 VIII 1941 r.



UMIERA PRYMAS KARD. STEFAN WYSZYŃSKI
- 28 maja 1981 r. - W Warszawie odszedł do domu Pana arcybiskup
gnieźnieński i warszawski, Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan
Wyszyński. Odnosząc się do jego nieocenionych zasług, nowo wybrany
papież Jan Paweł II powiedział: nie byłoby na stolicy Piotrowej tego
papieża-Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności
rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się
przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego
zawierzenia bez reszty bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej
Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które
związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem. Pogrzeb
odbył się w Warszawie 31 maja. Prymas został pochowany w katedrze
świętojańskiej.



POGRZEB KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
- 31 maja 1981 r. - W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe
zmarłego trzy dni wcześniej kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na jego
pogrzeb, który przerodził się w wielotysięczną manifestację patriotyczną
przybyli najznamienitsi dostojnicy kościelni, przedstawiciele NSZZ
„Solidarność”, a także władz państwowych. W trakcie uroczystości na
trumnie złożone szarfę ze słowami: niekoronowanemu królowi Polski.
Prymas Tysiąclecia w swoim testamencie, którego treść została odczytana
przez biskupa Jerzego Modzelewskiego napisał, że wszystko zawierzył
Matce Najświętszej.



PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA PIUSA XII
- 2 czerwca 1943 r. - W Watykanie papież Pius XII w przemówieniu do
Świętego Kolegium powiedział: Ktokolwiek zna dzieje Europy
chrześcijańskiej, ten wie i nie może zapomnieć, jak wiele Święci i
bohaterowie Polski, polscy uczeni i myśliciele wnieśli do duchowego
skarbca Europy i świata, i jak bardzo przyczynił się do rozwoju i
zachowania chrześcijańskiej Europy prosty i wierny lud polski przez wieki
milczącego bohaterstwa w cierpieniu. I My błagamy Królową Niebios, by
temu Narodowi, tak ciężko doświadczonemu, a również i innym narodom,
które z nim razem pić musiały z gorzkiego kielicha tej wojny, przypadła
przyszłość na wysokości ich prawowitych pragnień i wielkości ich ofiar
[…].



PIERWSZA PIELGRZYMKA OJCA ŚWIĘTEGO
- 2 czerwca 1979 r. - W Warszawie rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka
do ojczyzny papieża Jana Pawła II. Tego samego dnia na Placu
Zwycięstwa (obecnie Plac Piłsudskiego) podczas mszy, która zgromadziła
tysiące wiernych, wypowiedział historyczne i prorocze słowa: Wołam, ja,
syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi
tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z
wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I
odnowi oblicze ziemi!... Tej ziemi!

TYDZEŃ 23.


BEATYFIKACJA KS. JERZEGO POPIEŁUSZKO
- 6 czerwca 2010 r. - Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszko odbyła się w
niedzielę 6 czerwca 2010 r. na placu Piłsudskiego w Warszawie – tym
samym, na którym dwukrotnie, w 1979 i 1999, mszę odprawił Jana
Paweł II. Uroczystej liturgii z udziałem ok. 150 tys. wiernych
przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych abp Angelo
Amato. Obecna była matka męczennika, Marianna Popiełuszko, która
poprowadziła część różańca odmówionego przed mszą. Wśród
koncelebrujących księży byli, prócz polskich biskupów, także m.in. kard.
William Levada, prefekt Kongregacji Nauki Wiary.



III PIELGRZYMKA OJCA ŚWIĘTEGO
- 8 czerwca 1987 r. - Na lotnisku Warszawa-Okęcie rozpoczęła się III
pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. Dwie poprzednie
wizyty, w 1979 i 1983 roku, również miały miejsce w czerwcu. Za każdym
razem Papieża Polaka witały miliony rodaków pragnących świadectwa
prawdy i wsparcia duchowego, tak potrzebnego w czasach PRL.



KONSEKRACJA KATEDRY ŚW. JANA CHRZCICIELA
- 9 czerwca 1960 r. - W Warszawie kardynał Stefan Wyszyński Prymas
Polski dokonał konsekracji odbudowanej archikatedry św. Jana
Chrzciciela. Świątynia uległa praktycznie kompletnemu zniszczeniu w
wyniku walk podczas Powstania Warszawskiego oraz późniejszego
planowego wyburzania zabudowy miasta przez Niemców. Archikatedra
został odbudowana w stylu gotyku mazowieckiego według projektu Jana
Zachwatowicza.
TYDZEŃ 24.



PIELGRZYMKA OJCA ŚWIĘTEGO
- 11 czerwca 1987 r. - W Gdyni podczas pielgrzymki, którą sami
komuniści oceniali jako zwycięstwo papieża, Jan Paweł II w wygłoszonej
homilii powiedział: W imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba było
wypowiedzieć to słowo „solidarność”. Dziś płynie ono szeroką falą poprzez
świat, który rozumie, że nie możemy żyć wedle zasady: „wszyscy przeciw
wszystkim”, ale tylko wedle zasady: „wszyscy ze wszystkimi”, „wszyscy
dla wszystkich”. […] Solidarność musi iść przed walką. […] solidarność
również wyzwala walkę. Ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu.



KONSEKRACJA BAZYLIKI W LICHENIU
- 12 czerwca 2004 r. - W Licheniu Starym ks. abp Józef Kowalczyk
dokonał konsekracji Bazyliki Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski.
Pięcionawowa świątynia została wzniesiona według projektu architekt
Barbary Bieleckiej. Bazylika jest największym kościołem w Polsce i
jednym z największych na świecie.



BEATYFIKACJA 108 MĘCZENNIKÓW
- 13 czerwca 1999 r. - W Warszawie Ojciec Święty Jan Paweł II
beatyfikował 108 błogosławionych męczenników zamordowanych podczas
II wojny światowej.
TYDZEŃ 25.



ATAK MILICJI NA PIELGRZYMÓW
- 22 czerwca 1966 r. - Pod Fromborkiem milicja zaaresztowała
peregrynującą po Polsce kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
Obraz wbrew planom został przewieziony wprost do warszawskiej
katedry, pod która przez kolejne dni zbierały się tłumy wiernych.
Przeprowadzana z użyciem siły akcja była kolejną próbą zakłócenia
obchodów milenijnych.
TYDZEŃ 26.



KAROL WOJTYŁA ZOSTAJE KARDYNAŁEM
- 26 czerwca 1967 r. - W rzymskiej Aula Pia arcybiskup metropolita
krakowski Karol Wojtyła został nominowany kardynałem. Dwa dni
później w Kaplicy Sykstyńskiej przyszły święty otrzymał z rąk papieża
Pawła VI czerwony kardynalski biret.



PAPIEŻ PAWEŁ VI WYDAŁ BULLĘ ”EPISCOPORUM POLONIAE
COETUS”.
- 28 czerwca 1972 r. - Bulla oficjalnie przyznawała zwierzchnictwo
Kościołowi Polskiemu nad diecezjami znajdującymi się na Ziemiach
Odzyskanych
TYDZEŃ 27.



KORONACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ OSTROBRAMSKIEJ
- 2 lipca 1927 r. - Kardynał Aleksander Kakowski, w obecności
najwyższych władz państwowych, dokonał przed Katedrą Wileńską
uroczystej koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej.



CUD LUBELSKI
- 3 lipca 1949 r. - Na obrazie Matki Bożej, znajdującym się w
Archikatedrze Lubelskiej, pojawiły się ciemnoczerwone łzy. O swoim
spostrzeżeniu poinformowali wikariusza ks. Tadeusza Malca modlący się
przed wizerunkiem parafianie. Wiadomość o krwawych kroplach
spływających po prawym policzku Najświętszej Maryi Panny rozeszła się
natychmiast wśród mieszkańców Lublina. Nazajutrz biskup Piotr Kałwa,
ordynariusz diecezji, powołał specjalną komisję, która miała zbadać i
wyjaśnić niezwykłe zdarzenie.

TYDZEŃ 28.


KONKORDAT
- 10 lipca 1737 r. - Podpisano konkordat ze stolicą apostolską we
Wschowie.



ZABÓJSTWO KS. SYLWESTRA ZYCHA
- 11 lipca 1989 r. - W Krynicy Morskiej znaleziono ciało duszpasterza
Solidarności, księdza Sylwestra Zycha. W swoich kazaniach publicznie
piętnował nieprawości komunistycznej władzy. Cztery lata spędził w
peerelowskim więzieniu, a po jego opuszczeniu ciągle był śledzony i
zastraszany przez komunistyczne służby. Choć na ciele zmarłego księdza
znaleziono liczne obrażenia, nigdy nie wyjaśniono jego zagadkowej
śmierci. Jej okoliczności pozwalają sądzić, że ksiądz Zych był ostatnim
kapłanem zabitym przez SB.



BIBLIA OSTROGSKA
- 12 lipca 1580 r. - Opublikowano biblię Ostrogską.



PIEŚŃ BOGURODZICA
- 15 lipca 1410 r. - Bogurodzica, najstarsza polska pieśń religijna i
najstarszy zachowany polski tekst poetycki wraz z melodią, uważana
czasem za pierwszy, nieoficjalny hymn Polski. Z czasem Bogurodzica
stała się pieśnią bojową polskiego rycerstwa – jak podaje Jan Długosz
śpiewano ją przed bitwą pod Grunwaldem, a później np. przed bitwą pod
Warną.
TYDZEŃ 29.



KOLEGIUM JEZUITÓW W WILNIE
- 18 lipca 1570 r. - W Wilnie otwarto Kolegium Jezuitów przekształcone
przez króla Batorego w Akademię i Uniwersytet Wileński – jedyną przez
lata wyższą szkołę Wielkiego Księstwa Litewskiego. W ten sposób
powstała trzecia najstarsza uczelnia wyższa na ziemiach Rzeczypospolitej
Obojga Narodów i jedna z najstarszych w Europie Wschodniej, placówka
niezwykle zasłużona dla rozwoju polskości i postępu na tych ziemiach. W
jej murach przez ponad 350 lat kształcili się i wykładali najwybitniejsi
Polacy. Wśród setek wielkich postaci związanych z tą uczelnią wymienić
należy Piotra Skargę, Jakuba Wujka, Franciszka Bohomolca, Adama
Naruszewicza, Marcina Poczobutta-Odlanickiego, Jana i Jędrzeja
Śniadeckich, Joachima Lelewela, ale przede wszystkim naszych dwóch
największych poetów, którzy tu studiowali – Adama Mickiewicza i
Juliusza Słowackiego.

TYDZEŃ 30.


UMIERA ARCYBISKUP METROPOLITA KRAKOWSKI KARD. ADAM
SAPIECHA
- 23 lipca 1951 r. - W Krakowie zmarł arcybiskup metropolita krakowski,
Kardynał Adam Stefan Sapieha. W trakcie swojej wieloletniej posługi
przeprowadził wiernych przez tragedię I i II wojny światowej oraz pierwsze
lata stalinizmu, zawsze odważnie zabiegając o prawa potrzebujących i
prześladowanych. Był duchowym opiekunem młodego Karola Wojtyły,
którego wyświęcił na kapłana. Dzięki swojej nieugiętej postawie
nazywany był Księciem Niezłomnym.



GROTA ŚW. KINGI
- 24 lipca 1904 r. - W ruinach Zamku Pienińskiego na Zamkowej Górze
odbyło się poświecenie specjalnie wykutej skalnej groty i umieszczonego
w niej posążka św. Kingi. W uroczystości zorganizowanej w rocznicę
śmierci świętej uczestniczyły tysiące wiernych. Prace związane z
powstaniem Groty św. Kingi przeprowadził Pieniński Oddział
Towarzystwa Tatrzańskiego, a posążek wyrzeźbił Władysław Druciak.



ZAŁOŻENIE KUL
- 27 lipca 1918 r. - Decyzją Episkopatu, powstała uczelnia, która
kształciła zarówno w duchu wyznania katolickiego jak i popularyzowała
wartości katolickie.
TYDZEŃ 31.



PIEŚŃ „BOŻE, COŚ POLSKĘ”
- 3 sierpnia 1816 r. - Boże, coś Polskę – polska, katolicka pieśń religijna.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku konkurowała z
Mazurkiem Dąbrowskiego o uznanie za hymn państwowy. Napisana
pierwotnie na zamówienie wielkiego księcia Konstantego i na cześć cara,
rychło przekształciła się w pieśń protestu i walki o niepodległość.
Prawykonanie pieśni nastąpiło w Warszawie 3 sierpnia 1816 roku w
imieniny „N. Cesarzowej Marii Teodorówny, matki najukochańszego
monarchy naszego”.



KARD. STEFAN WYSZYŃSKI
- 3 sierpnia 1901 r.- We wsi Zuzela przyszedł na świat syn Stanisława i
Julianny z domu Karp, jeden z najwybitniejszych Polaków XX wieku,
przyszły Prymas Tysiąclecia, Sługa Boży, Stefan Wyszyński. Mając
zaledwie szesnaście lat podjął decyzję o wyborze stanu duchownego.
Siedem lat później przyjął święcenia i rozpoczął wieloletnią posługę, która
powiodła go na tron arcybiskupi i doprowadziła do godności kardynała.

TYDZEŃ 32.


PIERWSZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
- 6 sierpnia 1711 r. - Z Warszawy wyruszyła pierwsza pielgrzymka na
Jasną Górę.



UFUNDOWANIE KLASZTORU NA JASNEJ GÓRZE
- 9 sierpnia 1382 r. - Książe Władysław Opolczyk funduje klasztor na
Jasnej Górze.



POŚWIĘCENIE KAPLICY NA ŚNIEŻCE
- 10 sierpnia 1681 r. - Na najwyższym szczycie Sudetów, mierzącej 1602
m.n.p.m. Śnieżce została poświęcona kaplica św. Wawrzyńca. Jej
fundatorem był hrabia Krzysztof Schaffgotsch. Poświęcenia kaplicy
dokonał opat Bernard Rosa z Krzeszowa. Trzysta lat później w
nawiązaniu do tego wydarzenia dzień 10 sierpnia ustanowiono dniem
przewodników sudeckich.



ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
- 10 sierpnia 1991 r. - Światowe Dni Młodzieży 10–15 sierpnia 1991 w
Częstochowie.
TYDZEŃ 33.



ŚMIERĆ KS. IGNACEGO SKORUPKI
- 14 sierpnia 1920 r. - śmierć kapelana Wojska Polskiego – ks. Ignacego
Skorupki w bitwie pod Ossowem.



UMIERA ŚW. MAKSYMILIAN KOLBE
- 14 sierpnia 1941 r. - W bunkrze głodowym niemieckiego obozu w
Auschwitz zginął męczeńską śmiercią franciszkanin, św. Maksymilian
Maria Kolbe. Sześć miesięcy wcześniej został zaaresztowany przez
gestapo i zamknięty na Pawiaku. Po trzech miesiącach przeniesiono go do
oświęcimskiego obozu, gdzie ofiarował swoje życie za niewinnie
skazanego na śmierć głodową, ojca dwójki dzieci, sierż. Franciszka
Gajowniczka. 10 października 1982 roku papież Polak ogłosił o.
Maksymiliana świętym.



MSZA ŚWIĘTA PODCZAS STRAJKU W STOCZNI GDAŃSKIEJ
- 17 sierpnia 1980 r. - W niedzielę rano, po powołaniu
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, ksiądz Henryk Jankowski po
raz pierwszy odprawił mszę świętą w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W
nabożeństwie celebrowanym przy bramie głównej wzięło udział wiele
tysięcy strajkujących robotników. Po jego zakończeniu wkopano
drewniany krzyż w miejscu śmierci poległych w grudniu 1970 roku
robotników.



KRZYŻ NA GIEWONCIE
- 19 sierpnia 1901 r. - Na górującym ponad Zakopanem szczycie
Wielkiego Giewontu poświęcono zbudowany na wysokości 1894 m n.p.m.
żelazny krzyż. Potrzebne do jego budowy elementy wykonała fabryka
Józefa Góreckiego w Krakowie. Wysokość gotowego krzyża, którego
poszczególne elementy trzeba było wnieść na szczyt, wyniosła 17,5 m.
Inicjatorem tego wiekopomnego przedsięwzięcia zrealizowanego przy
aktywnym udziale miejscowych górali był ich duszpasterz Kazimierz
Kaszelewski.

TYDZEŃ 34.


MODLITWA DO NMP - 1943
- 23 sierpnia 1943 r. - Ojciec Święty Pius XII zatwierdził tekst nowej
polskiej modlitwy: Najświętsza Panno Matko Boża, miłowana i czczona w
swej jasnogórskiej wszechwładnej świątyni, gdzie od wieków jesteś
szafarką łask dla wiernego Ci ludu, kornie Cię błagamy, abyś jak dawniej
ojców naszych z tylu wybawiała niebezpieczeństw, tak nam obecnie na
pomoc przybyła. O błogosławiona zawsze, Królowo Polski. Amen.



AKT ODDANIA POLSKI SERCU NMP - 1920
- 25 sierpnia 1920 r. - Wyrażając wdzięczność za pomoc w odepchnięciu
zagrożenia bolszewickiego od wrót Warszawy Józef Piłsudski dokonał
aktu oddania Polski Sercu Najświętszej Panny Maryi. We wstępie
dokumentu napisał: Jako Naczelnik Rzeczpospolitej Polskiej, Najwyższy
Wódz Wojska Polskiego, imieniem własnym i całego Narodu, składam
Tobie, Najświętsza Panno Maryjo, a przez Ciebie Bogu w Trójcy Świętej
Jedynemu najgorętsze dzięki za wszystkie łaski wyświadczone Narodowi
Polskiemu w ciągu dziewięciu wieków, za wydźwignięcie go z ciężkiej
niewoli i za zwycięstwo oręża polskiego w ostatnich walkach.



ODNOWIENIE ŚLUBÓW JASNOGÓRSKICH - 1956
- 26 sierpnia 1956 r. - W Częstochowie miliony Polaków odnowiło śluby
jasnogórskie. Tekst ślubowania potajemnie przygotował więziony przez
komunistów kardynał Stefan Wyszyński. Jeden z fragmentów
przyrzeczenia brzmiał: Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej
mocy, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego Syna,
poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym,
rodzinnym, zawodowym i społecznym …
TYDZEŃ 36.



KORONACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ SKALMIERZYCKIEJ
- 4 września 1966 r. - Dokonana przez kard. Wyszyńskiego, koronami
wyświęconymi przez papieża Pawła VI.



KORONACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ SKALMIERZYCKIEJ
- 8 września 1717 r. - Na Jasnej Górze biskup chełmiński Krzysztof
Andrzej Jan Szembek dokonał uroczystej koronacji Obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej. Podczas uroczystości użyto dwóch złotych koron, które
specjalnie przekazał na ten cel papież Klemens XI.

TYDZEŃ 37.


KORONACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ W GIETRZWAŁDZIE
- 10 września 1967 r. - Z okazji dziewięćdziesięciolecia objawień,
koronacja dokonana przez kard. Wyszyńskiego.



URODZIŁ SIĘ KS. JERZY POPIEŁUSZKO
- 14 września 1947 r. - We wsi Okopy na Podlasiu przyszedł na świat
przyszły kapelan „Solidarności” i męczennik, ksiądz Jerzy Popiełuszko.
Jego rodzice Władysław i Marianna z Gniedziejków prowadzili
gospodarstwo rolne. To oni wpoili przyszłemu błogosławionemu
religijność, poszanowanie dla prawdy oraz miłość do ojczyzny. Ksiądz
Jerzy przez całe życie pozostał wierny tym wartościom.



POCZATEK PRZESLADOWAŃ POLSKIEGO DUCHOWIEŃSTWA
- 15 września 1939 r. - Zamierzone, czynne i ustawiczne działania
okupantów niemieckich od 1 września 1939 na ziemiach polskich,
mające na celu fizyczną eksterminację Kościoła katolickiego, zarówno
duchowieństwa, jak i wiernych świeckich. Działania te przebiegały w
ramach programu Intelligenzaktion, którego celem było wyniszczenie
polskich elit na ziemiach włączonych do III Rzeszy. Z całego terenu
przedwojennej Polski co najmniej 1811 duchownych, zarówno
diecezjalnych, jak i zakonnych, zginęło w niemieckich obozach
koncentracyjnych. Szacuje się, iż 3000 prezbiterów polskich zostało
zabitych w czasie II wojny światowej. Setki kościołów i klasztorów zostało
skonfiskowanych, zamkniętych lub zdewastowanych. Nienawiść w
stosunku do kleru jako przywódców lokalnych społeczności wynikała też
z ogólnego planu rozprawienia się z kulturą polską. W germanizacyjnych
planach Hitlera nie było miejsca dla chrześcijaństwa.

TYDZEŃ 38.


OŚWIADCZENIE PRYMASA WYSZYŃSKIEGO
- 20 września 1953 r. - Pięć dni przed swoim aresztowaniem przez
komunistyczne władze, kardynał Stefan Wyszyński w warszawskiej
Bazylice Serca Jezusowego powiedział: gdy będę w więzieniu, a powiedzą
wam, że Prymas zdradził sprawę Bożą – nie wierzcie! Nigdy nie
zdradziłem i nie zdradzę sprawy Kościoła, choćbym miał za to zapłacić
życiem i własną krwią. […] Gdyby mówili, że Prymas stchórzył – nie
wierzcie! Nigdy nie byłem tchórzem. Wolałbym zginąć, niż stchórzyć.
Gdyby mówili, że Prymas działał przeciwko Narodowi i własnej Ojczyźnie

- nie wierzcie! Kocham Ojczyznę więcej od własnego serca i wszystko, co
czynię dla Kościoła, czynię dla niej.


PIERWSZA RADIOWA TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ - 1980
- 21 września 1980 r. - Program Pierwszy Polskiego Radia po raz pierwszy
od 1949 roku nadał transmisję mszy świętej. Nabożeństwo było
transmitowane z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Zezwolenie na
nadawanie mszy było efektem ustępstwa komunistycznych władz wobec
żądań robotników strajkujących w Stoczni Gdańskiej. Do 1989 roku
teksty wszystkich homilii transmitowanych przez radio musiały zostać
zaakceptowane przez cenzurę.



ARESZTOWANIE STEFANA WYSZYŃSKIEGO
- 23 września 1953 r. - Przedstawiciele rządu PRL podjęli decyzję o
aresztowaniu Prymasa Polski. Na jej podstawie dwa dni później Stefan
Wyszyński został uwięziony i przewieziony do Rywałdu. Prymas w
kolejnych miejscach odosobnienia przebywał przez ponad trzy lata.

TYDZEŃ 39.


ARESZTOWANIE PRYMASA POLSKI - 1953
- 25 września 1953 r. - Dnia 23 IX 1953 r. przedstawiciele rządu PRL
podjęli decyzję o aresztowaniu Prymasa Polski. Na jej podstawie dwa dni
później Stefan Wyszyński został uwięziony i przewieziony do Rywałdu.
Prymas w kolejnych miejscach odosobnienia przebywał przez ponad trzy
lata.



KAZANIA SEJMOWE PIOTRA SKARGI
- 27 września 1597 r. - Traktat polityczny w formie kazań, wydany w
1597 roku. Kazania Skargi zawierają najważniejsze postulaty dotyczące
reformy państwa, skierowane są przeciw ideom reformacyjnym. Skarga
optuje za silną władzą królewską, która ma być gwarantem prymatu
kościoła katolickiego. Optuje za ograniczeniem roli sejmu na rzecz
senatu. Krytykuje szlachecką anarchię i egoizm oraz bezkarność za
grzechy, takie jak zabójstwo i ucisk chłopów.



ŚMIERĆ PIOTRA SKARGI
- 28 września 1612 r. - Umiera ksiądz Piotr Skarga, wielki kaznodzieja
narodu, kandydat na ołtarze.

TYDZEŃ 40.


UNIA BRZESKA
- 6 października 1596 r. - Połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem
łacińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dokonane w Brześciu
Litewskim w 1596 roku. Część duchownych prawosławnych i wyznawców

prawosławia uznała papieża za głowę Kościoła i przyjęła dogmaty
katolickie, zachowując bizantyjski ryt liturgiczny. Następstwem unii
brzeskiej był podział społeczności prawosławnej na zwolenników unii –
unitów i przeciwników – dyzunitów.
TYDZEŃ 41.


MAKSYMILIAN MARIA KOLBE ZOSTAJE ŚWIĘTYM
- 10 października 1982 r. - Po zakończonym jedenaście lat wcześniej
procesie beatyfikacyjnym, papież Jan Paweł II ogłosił męczennika o.
Maksymiliana Marię Kolbego świętym. Franciszkanin w 1941 roku zgłosił
się jako ochotnik do zamknięcia w tzw. bunkrze głodowym w
oświęcimskim obozie. Zdecydował się na ten krok, aby uratować życie
skazanego dla przykładu na śmierć sierż. Franciszka Gajowniczka.
Heroiczna postawa o. Kolbego zdumiała nawet władze niemieckiego
obozu.



PRZEWIEZIENIE PRYMASA POLSKI DO KLASZTORU W STOCZKU
WARMIŃSKIM
- 12 października 1953 r. - Uwięziony kilkanaście dni wcześniej przez
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Prymas Polski Stefan Wyszyński
został przewieziony z Rywałdu do opuszczonego klasztoru w Stoczku
Warmińskim. Przetrzymywanie w wilgotnych i zimnych celach,
przyczyniło się do pogorszenie stanu zdrowia Kardynała, który był cały
czas inwigilowany i poddawany różnym rodzajom szykan. Dla złamania
psychicznego ograniczano jego korespondencję z rodzinną i zabraniano
kontaktów z ciężko chorym ojcem.

TYDZEŃ 42.


JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ POLAK
- 16 października 1978 r. - W Watykanie, ku zaskoczeniu całego świata,
biskupi zebrani na konklawe wybrali arcybiskupa krakowskiego,
kardynała Karola Wojtyłę na zwierzchnika Kościoła katolickiego. Był to
pierwszy od 455 lat papież nie pochodzący z Włoch i pierwszy w historii
Polak, który zasiadł na tronie stolicy Piotrowej. Jako Jan Paweł II walnie
przyczynił się do upadku komunistycznego zniewolenia Europy
Środkowo-Wschodniej. Pielgrzymując umacniał w wierze ludzi na całym
świecie. Wprowadził Kościół w drugie tysiąclecie. Jednocześnie jako
wierny syn polskiej ziemi zawsze pozostawał dla swoich rodaków
opiekunem, podporą i nauczycielem.



MORDERSTWO KS. POPIEŁUSZKI
- 19 października 1984 r. - We Włocławku funkcjonariusze Służby
Bezpieczeństwa zabili uprowadzonego i torturowanego przez siebie
kapelana warszawskiej „Solidarności”, księdza Jerzego Popiełuszkę. W
2009 roku papież Benedykt XVI podpisał dekret o męczeństwie
zamordowanego duchownego, a rok później ogłoszono go błogosławionym
Kościoła katolickiego.

TYDZEŃ 43.


INAUGURACJA PONTYFIKATU JAN PAWŁA II
- 22 października 1978 r. - Inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II.



UWOLNIENIE PRYMASA
- 26 października 1956 r. - Po ponad trzech latach internowania przez
komunistyczne władze uwolniony został Prymas Polski Stefan Wyszyński.
W trakcie odosobnienia kardynał był przetrzymywany kolejno w
Rywałdzie, Stoczku, Prudniku i Komańczy. Jako wiezień był inwigilowany
i podsłuchiwany. Starano się też kardynała na rożne sposoby złamać
psychicznie. Warunki, w których był przetrzymywany przyczyniły się do
rozwoju choroby nerek i reumatyzmu.\

TYDZEŃ 44.


ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE KAROLA WOJTYŁY
- 1 listopada 1946 r. - W Krakowie kardynał Adam Stefan Sapieha
wyświęcił na księdza dwudziestosześcioletniego Karola Wojtyłę. Dzień
później przyszły papież, jako neoprezbiter odprawił w krypcie św.
Leonarda w wawelskiej katedrze swoją pierwszą mszę.



POGRZEB KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
- 3 listopada 1984 r. - Na warszawskim Żoliborzu, w kościele św.
Stanisława
Kostki
odbył
się
pogrzeb
zamordowanego
przez
komunistyczne władze kapelana „Solidarności”, księdza Jerzego
Popiełuszki. Na pożegnanie przyszłego błogosławionego przybyło kilkaset
tysięcy ludzi. Pogrzeb przerodził się w wielką pokojową manifestację
patriotyczną. W jego trakcie ksiądz prałat Teofil Bogucki powiedział:
Ziemia polska otrzymała nowego bohatera narodowego i nowego
męczennika. Na taki pogrzeb, z udziałem Kardynała Prymasa, Biskupów i
nieprzeliczonej rzeszy wiernych zasługuje tylko człowiek wielki lub święty.

TYDZEŃ 45.


KATEDRA PŁOCKA
- 8 listopada 1144 r. - Konsekrowano katedrę płocką.

TYDZEŃ 46.


STEFAN WYSZYŃSKI ZOSTAJE PRYMASEM
- 12 listopada 1948 r. - Po śmierci Prymasa Polski ks. kard. Augusta
Hlonda, Ojciec Święty Pius XII mianował ks. bpa Stefana Wyszyńskiego
arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim, czyli Prymasem
Polski.



KANONIZACJA ADAMA CHMIELOWSKIEGO
- 12 listopada 1989 r. - Adam Chmielowski - brat Albert, uczestnik
powstania styczniowego, zostaje kanonizowany przez papieża Jana Pawła
II.



PRZESŁANIE PAPIEŻA DO NARODU POLSKIEGO - 1918
- 15 listopada 1918 r. - Z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę
papież Benedykt XV wystosował na ręce kardynała Aleksandra
Kakowskiego przesłanie do narodu polskiego. W dokumencie tym
napisał: Historia zapisała złotymi zgłoskami zasługi Polski względem
religii chrześcijańskiej i europejskiej cywilizacji, atoli – niestety – musiała
także zapisać, jak Europa za to niegodziwie jej odpłaciła. Przemocą
bowiem odebrawszy Polsce jej osobowość polityczną, usiłowała nadto w
niektórych częściach wydrzeć jej katolicką wiarę i narodowość.



ZAMKNIĘCIE KUL PRZEZ NIEMCÓW
- 17 listopada 1939 r. - Okupacyjne niemieckie władze zamknęły
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Próba wznowienia przez uczelnię
wykładów w formie tajnych kompletów zakończyła się rozstrzelaniem
dwóch profesorów KUL-u Czesława Martyniaka i ks. Michała Niechaja.



KANONIZACJA RAFAŁA KALINOWSKIEGO
- 17 listopada 1989 r. - Rafał (Jan) Kalinowski, uczestnik powstania
styczniowego, zostaje kanonizowany przez papieża Jana Pawła II.
.



OBLĘŻENIE JASNEJ GÓRY - 1655
- 18 listopada 1655 r. - Pod mury jasnogórskiej twierdzy dotarły wojska
służącego szwedzkiemu władcy, generała Burcharda Müllera von der
Lühnen. Zajęcie klasztoru miało być kolejnym krokiem w triumfalnym
pochodzie Skandynawów na ziemiach Rzeczypospolitej. Trwające półtorej
miesiąca oblężenie jednak nie tylko nie przyniosło najeźdźcom sukcesu,
ale odmieniło losy całej wojny.

TYDZEŃ 48.


NARODZINY ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
- 30 listopada 1591 r. - Narodziny św. Andrzeja Boboli.

TYDZEŃ 49.


MODLITWA „APEL JASNOGÓRSKI”
- 8 grudnia 1953 r. - Na Jasnej Górze w Kaplicy Matki Bożej po raz
pierwszy w historii odmówiono wieczorną modlitwę „Apel Jasnogórski”.
Nabożeństwo odprawiano w intencji internowanego przez komunistyczne
władze kard. Stefana Wyszyńskiego. Tego samego dnia uwięziony w

Stoczku Warmińskim Prymas Tysiąclecia złożył „Akt Osobistego Oddania
się Matce Boskiej”.

TYDZEŃ 51.


URODZIŁ SIĘ JÓZEF GLEMP - 1929
- 18 grudnia 1919 r. - W Inowrocławiu przeszedł na świat przyszły
prymas Polski Józef Glemp. W 2009 roku w dniu swoich
osiemdziesiątych urodzin postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Lecha Kaczyńskiego został odznaczony Orderem Orła Białego.
Zmarł 23 stycznia 2013 roku w Warszawie.

TYDZEŃ 52.


ŚMIERĆ ŚW. BRATA ALBERTA - 1929
- 25 grudnia 1929 r. - Śmierć Św. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego)
– duchowny działający na rzecz biednych.

