
Kalendarz Historyczny 

LISTOPAD 

2 listopada  
2003 - zmarł o. Peregryn (Stanisław Ziobro), Polak, franciszkanin, który większość życia poświęcił 
pracy duszpasterskiej, społecznej i charytatywnej w Boliwii. Był też kustoszem Muzeum 
Archidiecezjalnego na Wawelu w Krakowie.  

4 listopada  
1958 - Jan XXIII rozpoczął swój pontyfikat.  

5 listopada  
1970 - Stolica Apostolska wprowadziła zmiany w liturgii Mszy św. wprowadzając język narodowy. 
Była to kolejna realizacja ustaleń Soboru Watykańskiego II.  

1983 - list pasterski Jana Pawła II skierowany do "braci odłączonych" czyli innych wyznań 
chrześcijańskich, z apelem o jedność chrześcijaństwa. Jan Paweł. II zamieścił tam kilka 
pozytywnych zdań o Marcinie Lutrze.  

7 października  
1939 - Niemcy aresztowali 44 księży i alumnów Seminarium Duchownego we Włocławku na czele z 
biskupem Michałem Kozalem. Większość z nich została następnie wymordowana w rozmaitych 
okolicznościach. Takie były straty średnio wszystkich polskich diecezji okupowanych przez 
Niemców i sowietów.  

1984 - w Rzymie zmarł kardynał Józef Slipyj arcybiskup unicki Lwowa, od 1963 r. Rezydujący 
 w Rzymie.  

8 listopada  
1253 - papież Innocenty IV ogłosił w bazylice św. Franciszka z Asyżu kanonizację krakowskiego 
biskupa Stanisława ze Szczepanowa. Jednocześnie obwieścił wzięcie pod opiekę władców polskich, 
co miało dla Polski dużą korzyść ze względu na rozbicie dzielnicowe.  

11 listopada  
1694 - konsekracja kościoła oo. Kapucynów pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego  
w Warszawie przy ul. Miodowej, ufundowanego przez króla Jana III Sobieskiego jako votum  
za zwycięstwo nad wojskami tureckimi pod Wiedniem.  

1939 - aresztowanie przez Niemców profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  

1961 - papież Jan XXIII zaapelował o jedność chrześcijan w encyklice "Aeterna Dei Sapientia" 
("Odwieczna Boża Mądrość").  

1992 - Synod Generalny Kościoła Anglikańskiego postanowił dopuścić kobiety do święceń 
kapłańskich. W odpowiedzi grupa kilkuset anglikańskich księży przystąpiła do Kościoła 
Katolickiego, nie godząc się z powyższą decyzją. Kościół Katolicki uznał te decyzje za "poważną 
przeszkodę w procesie pojednania" tych Kościołów.  

1994 - w Watykanie Jan Paweł II i patriarcha asyryjskiego Kościoła Wschodu Mar Dinkh IV 
podpisali wspólną Deklarację Chrystologiczną. Zbliżyła ona bardzo oba Kościoły.  



12 listopada  
1948 - papież Pius XII mianował biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego arcybiskupem 
warszawskim i gnieźnieńskim, czyli również Prymasem Polski.  

1989 - Jan Paweł II kanonizował bł. Brata Alberta Chmielowskiego, malarza i założyciela 
Zgromadzenia Braci Albertynów oraz bł. Agnieszkę z Pragi Czeskiej.  

13 listopada  
354 - urodził się św. Augustyn z Hippony, filozof i teolog, Doktor Kościoła Rzymsko- Katolickiego.  

1003 - męczeńska śmierć Pięciu Braci z Międzyrzecza w poznańskiem: dwóch włoskich 
Benedyktynów Benedykta i Jana, dwóch polskich nowicjuszy Izaaka i Mateusza oraz kuchcika 
Krystyna. Zamordowali ich bandyci domagający się pieniędzy, czyli okupu udawając zwolenników 
pradawnego prawdziwie słowiańskiego wyznania.  

1964 - Paweł VI złożył w ofierze na rzecz ubogich tradycyjną potrójną koronę papieską, tiarę.  

2003 - zmarł w wieku 72 lat ks. Stanisław Tkocz red. Nacz. "Gościa Niedzielnego" katolickiego 
tygodnika ukazującego się w Katowicach. Był sojusznikiem działań wolnościowych przed 
"Solidarnością" oraz do czasu odzyskania niepodległości przez Polskę w 1989 r.  

14 listopada  
1996 - zmarł w Chicago w wieku 68 lat arcybiskup chicagowski Joseph Bernardin.  

15 listopada  
1980 - Jan Paweł II rozpoczął wizytę duszpasterską w Niemczech Zachodnich. Była to pierwsza  
od 178 lat wizyta papieża w Niemczech.  

16 listopada  
1603 - urodził się o. Augustyn Kordecki, przeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze, organizator 
obrony tego sanktuarium przed wojskami szwedzkimi w 1655 r.  

1992 - przewodniczący francuskiego Episkopatu kardynał Duval przedstawił w imieniu papieża 
nowy katechizm Kościoła Katolickiego.  

17 listopada  
1955 - w Gdańsku, po odbudowie i poświęceniu, otwarto największy w owym czasie kościół 
 w Polsce i jeden z największych na świecie: kościół Mariacki.  

1991 - w Watykanie odbyła się kanonizacja bł. Rafała Kalinowskiego, trzeciego polskiego świętego 
kanonizowanego przez Jana Pawła II.  

18 listopada  
1095 - w Clermont we francuskiej Owernii rozpoczął się Synod (trwał do 28 listopada) pozwołany 
przez papieża Urbana II, na którym wezwał rycerstwo chrześcijańskie do obrony chrześcijan 
uciśnionych przez islam w Ziemi świętej. Był to początek I krucjaty, która zakończyła się zdobyciem 
Jerozolimy. 1302 r. Bonifacy VIII wydał bullę Unam Sanctum, ("Jeden Święty"), w której zawarł 
fundamentalne poglądy dla przyszłości Kościoła: - poza Kościołem katolickim nie ma zbawienia ani 
odpuszczenia grzechów; - jeśli władza ziemska błądzi, powinna być osądzona przez władzę 
duchową, a jeśli najwyższa władza duchowa błądzi, jej sędzią może być tylko Bóg, nie człowiek; - 
posłuszeństwo Biskupowi Rzymu jest konieczne do osiągnięcia zbawienia. (za Wikipedia)  



1626 - papież Urban VIII konsekrował ukończoną bazylikę św. Piotra w Rzymie.  

1906 - anarcho-terroryści rzucili bombę w bazylice św. Piotra w Rzymie.  

1965 - biskupi polscy (tuż przed zakończeniem Soboru Watykańskiego II) wysłali do 56 
episkopatów świata listy informujące o zbliżającym się Tysiącleciu Chrztu Polski a zarazem polskiej 
państwowości. Posłanie do biskupów niemieckich miało szerszy kontekst: biskupi polscy wezwali 
do zakończenia wzajemnej nienawiści, do wzajemnego wybaczenia sobie i rozpoczęcia nowych 
braterskich odniesień.  

26 listopada  
1989 - uroczysty ingres nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybpa Józefa Kowalczyka.  

27 listopada  
1970 - papież Paweł VI został zaatakowany w Manili stolicy Filipin przez boliwijskiego malarza 
Beniamina Mendoze. Szaleńca powstrzymano, a papież odprawił zaplanowaną Mszę św. w katedrze 
w Manili.  

28 listopada  
1843 - papież Grzegorz XVI utworzył diecezję chicagowską i powołał na pierwszego biskupa 
księdza Williama Quartera z Nowego Jorku. 38-letni nominat przybył do Chicago w maju 
następnego roku po 18 dniach jazdy na grzbiecie końskim. Diecezja chicagowska obejmowała 
wówczas cały dzisiejszy stan Illinois.  

1990 - zmarł kardynał Władysław Rubin, prefekt jednej z watykańskich kongregacji.  

30 listopada  
1952 - prymas Polski arcybp. Stefan Wyszyński został oficjalnie powiadomiony przez papieża Piusa 
XII, że w styczniu następnego roku otrzyma nominację kardynalską.  

1980 - Jan Paweł II ogłosił swoją drugą encyklikę "Dives in Misericordia" ("O Bożym 
Miłosierdziu").  

 

 

                                                                                          


