
Kalendarz Historyczny 

MARZEC 

2 marca  

1939 - kardynał Eugenio Pacelli został wybrany papieżem. Przyjął imię Pius XII.  
Było to w dniu jego 63-ich urodzin.  

3 marca  

1033 - zmarła św. Kunegunda, żona króla a potem cesarza Niemiec Henryka II.  

1996 - zmarł w Filadelfii 85-letni kardynał John Krol, b. ordynariusz archidiecezji filadelfijskiej.  

4 marca  

1484 - zmarł św. Kazimierz, syn króla Kazimierza Jagiellończyka, patron Litwy i Korony. 

1946 - ks. Stefan Wyszyński zostaje mianowany przez Piusa XII biskupem lubelskim.  

1979 - Jan Paweł II ogłosił swoją pierwszą encyklikę "Redemptor Hominis" (Odkupiciel człowieka) 
poświęconą osobie i prawom człowieka oraz niebezpieczeństwom zagrażającym ludzkości.  

5 marca  

1234 - urodziła się św. Kinga, księżniczka krakowska i sandomierska. Kanonizowana w 1999 r.  

7 marca  

1274 - zmarł św. Tomasz z Akwinu, włoski teolog i filozof, twórca tomizmu, Doktor Kościoła.  

8 marca  

1000 - w Gnieźnie rozpoczęły się obrady Synodu kościelnego: słynny Zjazd Gnieźnieński, który 
uhonorował swoim przybyciem cesarz Otto III.  

10 marca  

515 przed Chr. - zakończono w Jerozolimie budowę Wielkiej świątyni narodu żydowskiego. 
Została zburzona przez wojska cesarza rzymskiego Wespazjana w 70-ym roku po Chr.  

1974 - zmarł kard. Bolesław Kominek, arcybiskup wrocławski, organizator życia religijnego 
 i narodowego na śląsku Dolnym Opolskim.  

13 marca  

2004 - w wieku 98 lat zmarł w Wiedniu b. arcybiskup Wiednia kardynał Franz Koenig. Przyjaźnił 
się, i popierał kardynała Stefana Wyszyńskiego, a na konklawe po śmierci Jana Pawła I-go 
był wnioskodawcą, aby kolegium kardynalskie wybrało kard. Wojtyłę na papieża.  



14 marca  

1937 - ukazała się bulla Piusa XI "Mit Brennender Sorge" potępiająca narodowy socjalizm. 
Napisana - co było wyjątkiem - w języku niemieckim napiętnowała ideologię nazistowską 
porównując tę doktrynę rasy, państwa i narodu do wierzeń pogańskich bożków. Po siedmiu dniach 
Pius XI wydał encyklikę "Divini Redemptoris" potępiającą komunistyczny socjalizm.  

15 marca  

1875 - papież Pius IX mianował arcybiskupa Nowego Jorku John'a McCloskey kardynałem.  
Jest to pierwszy kardynał w historii USA.  

17 marca  

461 - w Saul w dzisiejszej Irlandii zmarł św. Patryk, patron narodu irlandzkiego.  

1994 - Icchak Rabin jako pierwszy premier Izraela złożył wizytę w Watykanie, gdzie spotkał się 
 z Janem Pawłem II.  

18 marca  

1966 - Stolica Apostolska wydała instrukcję znoszącą ekskomunikę katolików, którzy zawarli 
związek małżeński według innego wyznania.  

2004 - Konferencja Episkopatu Polski wybrała arcybiskupa przemyskiego Józefa Michalika na 
przewodniczącego Episkopatu Polski. Tytuł honorowy Prymasa Polski utrzymał dożywotnio 
kardynał Józef Glemp, arcybiskup warszawski.  

19 marca  

1937 - Pius XI wydał encyklikę "Divini Redemptoris", ("O Bezbożnym Komuniźmie"),  
w której potępił ateizm i bolszewicki kolektywizm.  

20 marca  

1673 - zmarł o. Augustyn Kordecki przeor Paulinów na Jasnej Górze, dowódca zwycięskiej obrony 
klasztoru przed wojskami szwedzkimi w 1655 r. 21 marca  

1968 - Episkopat Polski wysłał pismo do premiera komunistycznego rządu PRL Józefa 
Cyrankiewicza potępiające brutalne użycie siły przeciwko młodzieży domagającej się demokracji. 
Ponadto Episkopat apelował o uwolnienie aresztowanych i zaniechanie - jak to określił - 
"anachronicznych środków represji".  

22 marca  

1219 - zmarł arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski Henryk Kietlicz. Zreformował moralnie 
 i organizacyjnie polski Kościół Katolicki, walczył o uniezależnienie Kościoła od władzy łowieckiej. 
Jeden z największych prymasów Polski.  

23 marca  



1555 - zmarł papież Juliusz III, kontynuator Soboru Trydenckiego. Próbował Pogrodzia Rzym  
z Anglią, gdy na tron brytyjski wstąpiła Maria Tudor, lecz bez trwałych skutków.  

1966 - anglikański arcybiskup Canterbury Arthur Ramsey spotkał się z papieżem Pawłem VI. Było 
to pierwsze od czterech wieków spotkanie najważniejszych dostojników obu Kościołów.  

25 marzec  

1987 - Jan Paweł II oddaje Kościołowi encyklikę "Redemptoris Mater" (O Błogosławionej Maryi 
Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła)  

1995 - Jan Paweł II ogłosił encyklikę "Evangelium Vitae", w której stanął w obronie życia ludzkiego 
przed aborcją i eutanazją oraz wypowiedział się przeciwko eksperymentom biologicznym  
i genetycznym na człowieku.  

28 marca  

1364 - arcybiskup gnieźnieński Jarosław ze Skotnik w obecności króla Kazimierza Wielkiego 
dokonał uroczystej konsekracji katedry wawelskiej w Krakowie.  

31 marca  

1492 - królowa Hiszpanii Izabela nakazała wszystkim żydom zamieszkującym jej państwo przyjęcie 
chrześcijaństwa i ochrzczenie się w ciągu trzech miesięcy; w przeciwnym wypadku żydzi musieli 
opuścić Hiszpanię.  

 


