
Kalendarz Historyczny 

PAŹDZIERNIK 

1 października  
1979 - papież Jan Paweł II przybył do Bostonu w USA rozpoczynając swoją pierwszą pielgrzymkę 
do Stanów Zjednoczonych.  

2 października  
1187 - Jerozolima wpadła w ręce wojsk muzułmańskich dowodzonych przez sułtana Saladyna.  

1928 - ksiądz Jose Maria Escriva de Balaguera utworzył w Madrycie Kapłańskie Stowarzyszenie 
św. Krzyża i Dzieła Bożego, czyli działające do dziś Stowarzyszenie Opus Dei.  

3 października  
1863 - prezydent USA Abraham Lincoln ustanowił ostatni czwartek listopada Dniem 
Dziękczynienia Bogu za wszystko, co nas spotkało w ubiegłym roku.  

4 października  
1226 - zmarł św. Franciszek z Asyżu, założyciel Zakonu Franciszkanów Kanonizowany 2 lata 
później  

1582 - zmarła św. Teresa z Avila, hiszpańska karmelitanka, Doktor Kościoła, poetka.  

1741 - urodził się Franciszek Karpiński, poeta , autor pieśni religijnych żywo śpiewanych do dziś, 
jak np. "Kiedy ranne..."  

1873 - w Detroit, USA, powstało Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie, najstarsza obecnie 
polonijna organizacja w USA i na świecie  

1965 - papież Paweł VI, jako pierwszy z papieży, pojawił się na półkuli zachodniej Ziemi, 
przemawiając w Nowym Jorku przed Zgromadzeniem Generalnym ONZ.  

6 października  
1979 - pierwsza w historii wizyta głowy Kościoła Rzymsko-Katolickiego w siedzibie prezydenta 
USA: Jan Paweł II przyjęty został, zresztą bardzo serdecznie, przez prez. Jimmy Cartera.  

2002 - Jan Paweł II kanonizował Jose Marie Escriva de Balaguera, założyciela Opus Dei.  

7 października  
1571 - zwycięstwo pod Lepanto floty świętej Ligi, zorganizowanej przez papieża, dowodzonej przez 
księcia Don Juana de Austria nad Turkami, dowodzonymi przez Alego Pasze, zmierzającymi do 
opanowania zachodniej Europy i likwidacji Stolicy Apostolskiej.  

1979 - Jan Paweł II zakończył swoja pierwsza, tygodniowa wizytę w USA Msza św. na 
waszyngtońskim Mall, czyli ogromnym skwerku-parku w centrum stolicy USA.  

 

 

 



9 października  
1920 - Urszula Ledóchowska (zm. 1939) zakłada zgromadzenie urszulanek szarych, Pniewy.  

1920 - przybycie werbistów do Pieniężna (nm.Melzak).  

1958 - zmarł papież Pius XII, wybrany przez konklawe w 1939 r. Zainicjował reformę liturgii, 
ogłosił dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny, potępił oficjalnie marksizm i komunizm 
(podobnie jak jego poprzednik Pius XI). Delegował niektóre uprawnienia papieża (w sprawach 
polskiego Kościoła Katolickiego) kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu w czasie, gdy komuniści 
zablokowali kontakty Prymasa z papieżem. Tak ogromne zaufanie Piusa XII do prymasa 
Wyszyńskiego i do narodu polskiego nie miało precedensu w dwutysiącletniej historii Kościoła. 
Dlatego też komuniści i lewacy bardzo zajadle atakowali (i do dziś atakują) Piusa XII, przypisując 
mu kłamliwie poparcie dla hitleryzmu. żył 82 lata.  

10 października  
1982 - w Rzymie odbyły się uroczystości kanonizacyjne ojca Maksymiliana Kolbego, franciszkanina 
zamordowanego 14 sierpnia 1941 roku przez Niemców w obozie koncentracyjnym Oświęcimiu-
Brzezince.  

11 października  
1962 - rozpoczął obrady II Sobór Watykański pod przewodnictwem Jana XXIII. Podczas obrad, 
które trwały do 8 grudnia 1965 r. dokonano wielkiej reformy Kościoła Katolickiego. Sobór uchwalił 
16 fundamentalnych dokumentów stanowiących syntezę nauki Kościoła.  

1992 - 11 X - konstytucja apostolska "Fidei depositum" ("Depozyt wiary") z okazji publikacji 
Katechizmu Kościoła Katolickiego.  

1998 - Jan Paweł II kanonizował niemiecką żydówkę Edytę Stein, czyli karmelitankę siostrę Teresę 
Benedyktę od Krzyża  

12 października  
1901 - arcybiskup warszawski Popiel potępił w liście pasterskim ideologie socjalistyczną i 
komunistyczną.  

1926 - papież Pius XI powołał biskupa śląskiego Augusta Hlonda na arcybiskupa gnieźnieńskiego a 
zarazem Prymasa Polski.  

13 października 
1307 - na rozkaz króla Francji Filipa Pięknego aresztowano wszystkich Templariuszy. Władze 
zagrabiły cały majątek tego Zakonu mordując wszystkich jego zwierzchników.  

1917 - w portugalskiej miejscowości Fatima (jak to było od 13 maja 1917) trójce dzieci: rodzeństwu 
Marto (7-letniej Hiacyncie I 9-letniemu Franciszkowi oraz ich kuzynce łucji dos Santos) objawiła 
się Matka Boża W spotkaniu tym uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób, ponieważ Matka Boża 
zapowiedziała je, obserwując oczywiste uchylenie przez Boga w związku z pojawieniem się Marii 
niektórych praw natury: przesuwające się słonce i inne. Dopiero kilkanaście lat później Kościół 
oficjalnie uznał wiarygodność tych objawień 

 

 



15 października  
1243 - zmarła w Trzebnicy święta Jadwiga, żona Henryka księcia Krakowa, Śląska i Wielkopolski. 
żyła 24 lata, ufundowała klasztor cysterek w Trzebnicy.  

1582 - na mocy bulli papieża Grzegorza XIII kalendarz juliański został zastąpiony kalendarzem 
działającym do dziś, czyli gregoriańskim. Aby naprawić nieścisłości kalendarza juliańskiego po dniu 
4 października tamtego roku nastąpił natychmiast dzień 15 października Kalendarz ten został 
przyjęty przez cywilizacje zachodnio- europejska a za nią przez wszystkie narody świata. 

16 października  
1978 - kolegium kardynalskie wybrało arcybiskupa krakowskiego kardynała Karola Wojtyłę 264-
ym papieżem. Przybrał imię Jana Pawła II, i stał się pierwszym od 465 lat papieżem nie-Włochem.  

17 października 
1979 - matka Teresa z Kalkuty otrzymała Pokojowa Nagrodę Nobla za 30 lat pracy na rzecz 
nędzarzy i chorych w Kalkucie.  

18 października  
1596 - w Brześciu Litewskim podpisano Unie pomiędzy Kościołem Katolickim w Rzeczpospolitej a 
Kościołem Prawosławnym na Rusi (Ukrainie). Na mocy tego porozumienia powstał Katolicki 
Kościół Unicki obrządku wschodniego, z zachowaniem języka rusińskiego (ukraińskiego) uznający 
jedność ze Stolicą Apostolską. Mimo kilku wieków prześladowań na początku XXI wieku Kościół 
ten liczy ok. 5,5 miliona wiernych i jest silniejszy i aktywniejszy niż Prawosławny Kościół na 
Ukrainie.  

2001 - w wypadku samochodowym koło Radomia zginął w wieku 53 lat ordynariusz radomski bp. 
Jan Chrapek. Był też przewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Środków Masowego Przekazu, 
wykładowca w Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.  

19 października  
1984 - w pobliżu Górska koło Torunia porwany został przez trzech oficerów ministerstwa spraw 
wewnętrznych PRL, funkcjonariuszy SB, ks. Jerzy Popiełuszko. Wracał z Bydgoszczy, gdzie głosił 
rekolekcje. Tego samego dnia został storturowany przez tych zbrodniarzy, zamordowany i utopiony 
z kamieniami u nóg w wodach zapory na Wiśle we Włocławku Zwłoki wydobyto 30 października 
2003 - beatyfikacja matki Teresy z Kalkuty. 

20 października  
1097 - armia Krzyżowców dotarła pod mury Antiochii (dzisiejsza Turcja). Rok później rycerze 
chrześcijańscy zdobyli miasto z rąk mahometan.  

22 października  
1948 - zmarł w Warszawie w wieku 67 lat kardynał August Hlond, arcybiskup warszawski i 
gnieźnieński, prymas Polski. Zorganizował polską administrację kościelną na Ziemiach 
Zachodnich. Przekonał papieża Piusa XII, żeby mianował najmłodszego biskupa polskiego ks. Dr 
Stefana Wyszyńskiego na prymasa Polski. Założył tez Towarzystwo Chrystusowe, czyli 
zgromadzenie księży duszpasterzujących Polonii zagranicznej.  

1978 - wybór Jana Pawła II na Stolicę Apostolską. Jest to święto państwowe Watykanu.  

 

 



25 października 
1992 - Jan Paweł II beatyfikował 122 duchownych hiszpańskich zamordowanych przez terrorystów 
komunistycznych w czasie wojny domowej w latach 30-tych.  

26 października  
1910 - urodził się John Król, amerykański kardynał, duchowy przywódca Polonii Amerykańskiej  

28 października  
312 - armia pierwszego chrześcijańskiego cesarza Rzymu Konstantyna pokonała pogańskiego 
pretendenta do tronu Maxentiusa. Bitwa rozstrzygnięta została przy moście Mulwiańskim w 
Rzymie.  

1956 - kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski powrócił do Warszawy i objął swój urząd po 
ponad 3-letnim uwiezieniu go przez komunistyczne władze PRL.  

1958 - włoski kardynał Angelo Giuseppe Roncalli został wybrany na papieża i przybrał imię Jana 
XXIII.  

1965 - ojcowie Soboru Watykańskiego II w dokumencie "Nostra Aetate" odrzucili koncepcje 
zbiorowej winy żydów za ukrzyżowanie Chrystusa i wezwali do rozwinięcia dialogu miedzy 
chrześcijanami a żydami.  

30 października  
1980 - Jan Paweł II oddaje encyklikę "Divus in Misericordia" (O Bożym miłosierdziu)  

31 października  
1517 - niemiecki ksiądz zakonnik augustianin Martin Luther sprzeciwił się jawnie nauczaniu 
Kościoła Katolickiego przybijając na drzwiach kościoła w Wittemberdze w Niemczech swoich 95 
tez. Tak zaczęła się schizma zachodnia.  

     

 

 

 

                                                                                      


