
Kalendarz Historyczny 

STYCZEŃ 

2 stycznia  

1564 - papież Pius IV ogłosił bullę "Benedictus Deus", w której zawarł postanowienia Soboru 
Trydenckiego.  

1873 - urodziła się we Francji Maria Teresa Martin, znana jako św. Teresa z Lisieux, trzecia kobieta w 
historii uhonorowana tytułem Doktora Koscioła Katolickiego. Zmarła w wieku 24 lat jako karmelitanka 
w klasztorze w Lisieux, 30 września 1897.  

1922 - Watykan zatwierdził założone przez o. Maksymiliana Kolbego stowarzyszenie kościelne 
Rycerstwo Niepokalanej.  

3 stycznia  

1521 - ksiądz Martin Luther został wykluczony z Kościoła Rzymsko-Katolickiego.  

1778 - urodził się Antoni Melchior Fijałkowski, arcybiskup warszawski w latach 1844- 1861.  

4 stycznia  

1821 - zmarła Elizabeth Seton, pierwsza Amerykanka urodzona w USA i uznana za świętą Kościoła 
Katolickiego.  

1964 - pierwsza w historii pielgrzymka papieska do Ziemi świętej. Paweł VI spotkał się w Ammanie z 
królem Jordanii Husajnem, w Nazarecie z prezydentem Izraela Szalmanem Szazarem a w Jerozolimie na 
Górze Oliwnej z patriarcha Konstantynopola Athenagorasem I.  

5 stycznia  

1983 - Jan Paweł II ogłosił nominacje 18 kardynałów, m.in. arcybiskupa Chicago Josepha Bernardina i 
arcybiskupa Warszawy i Gniezna prymasa Polski Józefa Glempa.  

6 stycznia  

1412 - urodziła się Joanna d'Arc, święta uważana za symbol francuskiego patriotyzmu.  

1978 - w kazaniu w kościele św. Krzyża w Warszawie kardynał Stefan Wyszyński sformułował główne 
postulaty Koscioła wobec państwa.  

1979 - Jan Paweł II konsekrował ks. Franciszka Macharskiego na biskupa krakowskiego.  

7 stycznia  

1502 - urodził się Ugo Buoncompagni (zm.1585), późniejszy papież Grzegorz XIII znany jako twórca 
kalendarza gregoriańskiego.  

 



8 stycznia  

1894 - urodził się św. Maksymilian Kolbe, franciszkanin, założyciel Niepokalanowa polskiego i 
japońskiego, zamordowany przez Niemców w Oświęcimiu 14 sierpnia 1941 r.  

9 stycznia  

1522 - kolegium kardynalskie wybrało Holendra Adriana Florenszoon Dedal z Utrechtu papieżem 
Adrianem VI. Był to ostatni papież-nie-Włoch do wyboru w 1978 r. Jana Pawła II.  

1902 - urodził się św. Josemaria Escriva de Balaguer (zm.26 czerwca 1975), założyciel katolickiej 
organizacji świeckich i duchownych Opus Dei.  

1992 - w Watykanie otwarto proces beatyfikacyjny kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski w latach 
1926-1948.  

12 stycznia  

1953 - papież Pius XII mianował 24 nowych kardynałów, w tym prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. 
W tym czasie wzmogło się w kraju prześladowanie Kościoła, ograniczanie jego wolności, 
podstawowych praw do bytu i pracy. Władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej odmówiły paszportu 
nowo mianowanemu Kardynałowi, który miał pojechać do Rzymu na konsystorz. Ingerencje władz 
państwowych w sprawy Kościoła coraz bardziej przybierały na sile. Rząd, po zlikwidowaniu opozycji 
politycznej, poczuł się na tyle silny, że uznał za stosowne przejść mimo zawartego porozumienia do 
ostrej walki z Kościołem. Nastąpiły aresztowania biskupów i księży. Władze państwowe chciały 
uzależnić od siebie duchowieństwo oraz decydować o obsadzaniu stanowisk kościelnych.  

1982 - jak podał Urząd Statystyczny Rep. Fed. Niemiec po raz pierwszy w czasach nowożytnych, ilość 
katolików przeważyła tam ilość wszystkich odłamów protestantów: 44% katolicy, 43% protestanci.  

15 stycznia  

1535 - król Anglii Henryk VIII ogłosił, że od tego dnia jest głową Kościoła w Anglii i nie uznaje 
prymatu papieża.  

20 stycznia  

1951 - służba bezpieczeństwa komunistycznej PRL aresztowała biskupa Czesława Kaczmarka.  

21 stycznia  

1189 - z inicjatywy europejskich monarchów, głównie angielskiego króla Ryszarda Lwie Serce, 
rozpoczęła się Trzecia Krucjata przeciwko poganom okupującym Ziemię świętą.  

1989 - zamordowany został przez nieznanych do dzisiaj sprawców, przypuszcza się, że przez 
funkcjonariuszy SB PRL ks. Stefan Niedzielak 74-letni proboszcz na Powązkach w Warszawie.  

1991 - Jan Paweł II ustanowił ordynariat wojskowy w Polsce, a pierwszym biskupem polowym w 
Polsce po II wojnie światowej został Leszek Głódz.  

 

 



22 stycznia  

1922 - zmarł papież Benedykt XV, rodzinne nazwisko Giacomo della Chiesa. Rządził Kościołem 8 lat.  

1973 - Sąd Najwyższy USA wydał wyrok w sprawie cywilno-rodzinnej Roe Versus Wade, legalizując 
przerywanie ciąży aż do 16-go jej tygodnia.  

23 stycznia  

1950 - komunistyczne władze PRL odebrały Kościołowi w Polsce organizację charytatywną Caritas, 
grabiąc cały jej majątek ruchomy i nieruchomy.  

24 stycznia  

1959 - papież Jan XXIII ogłosił, że zwołuje Sobór Watykański II.  

25 stycznia  

1983 - Jan Paweł II podpisał nowy Kodeks Prawa Kanonicznego Kościoła Rzymsko-Katolickiego.  

26 stycznia  

1979 - rozpoczęła się pielgrzymka duszpasterska Jana Pawła II do Meksyku, pierwsza podróż 
zagraniczna tego papieża.  

1999 - Watykan ogłosil dekret o nowym rytuale egzorcyzmów, dotychczas niezmienianym od 1614 
roku.  

27 stycznia  

1971 - Konferencja Episkopatu Polski potępiła komunistyczny rząd PRL za masakrę grudniową 1970 na 
Wybrzeżu.  

30 stycznia  

1969 - zmarł Dominique Georges Pire, belgijski dominikanin, teolog, działacz społeczno- charytatywny, 
laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1958 roku.  

31 stycznia  

1917 - ukazał się w Chicago pierwszy numer czasopisma "Posłaniec Serca Jezusa" publikowanego do 
dziś w Chicago przez księży jezuitów.  

 


