
Kalendarz Historyczny 

LIPIEC 

1 lipca  
1535 - odbył się proces sir Thomasa More (ur.1478), byłego kanclerza króla Anglii oskarżonego 
 o odmowę przysięgi uznającej Henryka VIII za głowę Kościoła. Thomas More został skazany na 
karę śmierci i zamordowany. Jest świętym Kościoła Katolickiego.  

2 lipca  
1796 - zmarł ksiądz Krzysztof Kluk, przyrodnik, prekursor naukowego rolnictwa w Polsce, autor 
pierwszej syntezy polskiej fauny i flory.  

1927 - w Wilnie odbyła się koronacja obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, czczonej tam jako 
Królowa Polski i Wielka Księżna Litewska.  

1959 - papież Jan XXIII ogłosił swoją pierwszą encyklikę: "Ad Petri Cathedram", poświęconą 
problemom ekumenizmu.  

3 lipca  
1949 - wierni zgromadzeni w katedrze w Lublinie zauważyli łzy spływające po policzkach Matki 
Bożej na Jej obrazie w bocznym ołtarzu katedry. Był to słynny Cud Lubelski.  

5 lipca  
863 - święci Cyryl i Metody rozpoczęli chrystianizację Słowian.  

1881 - urodził się August Hlond, kardynał, Prymas Polski, organizator Kościoła na Ziemiach 
Odzyskanych. Zmarł 22 października 1948.  

6 lipca  
1439 - na Soborze w Florencji zwołanym przez papieża Eugeniusza IV została ogłoszona unia 
 z Kościołem Greckim kończąca trwający niemal 400 lat rozłam.  

1893 - zmarł ksiądz Józef Stolarczyk, pierwszy proboszcz Zakopanego, krzewiciel oświaty wśród 
górali, taternik i promotor Tatr i Zakopanego wśród Polaków.  

1981 - ks. bp Józef Glemp objął rządy w archidiecezjach warszawskiej i gnieźnieńskiej, stając się 
Prymasem Polski.  

7 lipca  
1946 - papież Pius XII kanonizował pierwszą amerykańską świętą: matkę Franciszkę Cabrini, 
opiekunkę ubogich (ur. 15 lipca 1850).  

8 lipca  
1969 - biskupi i księża Kościoła Anglikańskiego odrzucili propozycję zjednoczenia się z Kościołem 
Metodystów.  

11 lipca  
1533 - papież Klemens VII obłożył ekskomuniką króla Anglii Henryka VIII za jego liczne i otwarte 
pogwałcenia prawa kanonicznego i jedności Kościoła Katolickiego oraz morderstwa i inne zbrodnie.  

 



12 lipca  
1536 - zmarł Erazm z Rotterdamu, filozof i reformator. Domagał się reformy obyczajów Kościoła  
w duchu Ewangelii. Wydawał pisma Ojców Kościoła, m.in. św. Augustyna.  

13 lipca  
1521 - po raz pierwszy zabrzmiał dźwięk Dzwonu Zygmunta w katedrze na Wawelu. Ufundowany 
został przez króla Zygmunta I-go Starego.  

1859 - rewolucyjny prezydent Meksyku Benito Juarez skonfiskował na rzecz państwa cały majątek 
Kościoła Katolickiego, rozpoczynając tym aktem wieloletnie prześladowania Kościoła w tym kraju. 
Zaowocowały one licznymi męczeństwami Meksykanów, księży i zakonnic tego kraju.  

1949 - Kongregacja Doktryny Wiary Stolicy Apostolskiej wydała dekret zakazujący pod karą 
ekskomuniki wstępowania do partii komunistycznych, ich popierania oraz propagowania idei 
komunistycznych w druku.  

15 lipca  
1961 - weszła w życie w Polsce komunistyczna ustawa o zakazie nauczania religii w szkołach 
publicznych. Komuniści nakazali również, że nauczanie religii poza szkołą, czyli przy parafiach 
i kościołach, ma podlegać kontroli komunistycznych funkcjonariuszy. Kościół zorganizował swoje 
własne punkty katechetyczne, lecz nigdy nie pozwolił na ich inspekcje i kontrole programu przez 
rządowych funkcjonariuszy.  

1992 - po kilkudniowym pobycie w szpitalu Jan Paweł II poddany został operacji wycięcia odcinka 
jelita grubego oraz usunięcia kamieni żółciowych.  

16 lipca  
1054- wielka schizma wschodnia. Legat papieża Leona IX kardynał Humbert złożył na ołtarzu 
głównego kościoła Konstantynopola Hagia Sopha bullę ekskomunikującą patriarchę Michała 
Cerulariusza.  

1955 - komuniści węgierscy przenieśli uwięzionego od 6 lat kardynała Józefa Mindszenty'ego, 
Prymasa Węgier, z celi więziennej do aresztu domowego.  

17 lipca  
1399 - zmarła królowa Jadwiga Andegaweńska Anjou. Była córka króla Ludwika Węgierskiego  
i żona króla Władysława Jagiełły. Była też królem Polski od 1984 roku (nie tylko żona króla 
Władysława Jagiełły). Kanonizowana przez Jana Pawła II w 1997 r.  

1917 - w Fatimie, małej portugalskiej wiosce, troje dzieci dostrzegło Matkę Bożą, która w 
następnych z góry zapowiadanych spotkaniach z dziećmi przekazała im wskazania i prośby 
 na temat pobożności niezbędnej do uratowania ludzkości. Dopiero po kilku latach Kościół uznał 
objawienia fatimskie za autentyczne. Tego samego dnia w odległej Rosji bolszewicy wspierani 
finansowo i organizacyjnie przez Niemców podjęli pierwszą zbrojną próbę obalenia 
demokratycznego już wtedy rządu Rosji i zaprowadzenia najbardziej krwawej i anty-Bożej 
dyktatury w dziejach ludzkości. Próba pierwsza się nie udała; udała się druga próba, czyli rewolucja 
październikowa po niecałych czterech miesiącach.  

1989 - wznowione zostały stosunki dyplomatyczne między Polską a Stolicą Apostolską.  

 



18 lipca  
64 po nar. Chr. - pożar Rzymu spowodowany przez cesarza Nerona, który następnie dał początek 
okrutnym prześladowaniom chrześcijan.  

1100 - zmarł Godfryd z Bouillon, wybitny dowódca francuski, pierwszy władca Królestwa 
Jerozolimskiego powstałego po zdobyciu Ziemi świętej przez rycerstwo pierwszej wyprawy 
krzyżowej. Godfryd nie przyjął godności królewskiej uważając papieży za władcow Królestwa 
Jerozolimskiego; przyjął jedynie tytuł Obrońcy Grobu Świętego.  

20 lipca  
1903 - zmarł papież Leon XIII, rodowe nazwisko Vincenzo Pecci, autor wielkich encyklik: 
"Immortale Dei" (O państwie chrześcijańskim) i "Rerum Novarum" (O kwestii robotniczej); 
sformułowal nową doktrynę społeczną i polityczną Kościoła, rozwijaną przez następnych papieży.  

1945 - do Polski powrócił z uchodźctwa kardynał August Hlond Prymas Polski. Z upoważnienia 
Piusa XII zorganizował natychmiast tymczasową administrację kościelną na Ziemiach 
Odzyskanych oraz na Warmii i Mazurach, co wskazywało międzynarodowej opinii, że Polacy 
obejmują te ziemie z akceptacją - choć nieformalną, bo nie było traktatu pokojowego - papieża 
Piusa XII.  

21 lipca  
1773 - papież Klemens XIV ogłosił likwidację Zakonu Jezuitów z zastrzeleniem, że mogą działać 
tam, gdzie zezwolą na to władze państwowe. Po kilkudziesięciu latach Stolica Apostolska odwołała 
tą kasatę.  

22 lipca  
1902 - zmarł kardynał Mieczysław Hałka-Ledóchowski, arcybiskup gnieźnienski i poznański, 
Prymas Polski, od 1892 prefekt watykańskiej Kongregacji Rozszerzania Wiary. W latach 1974-76 
był więziony przez Niemców.  

23 lipca  
1373 - zmarła święta Brygida, obecnie patronka pielgrzymów i współpatronka Europy.  

1951 - zmarł w wieku 84 lat kardynał Adam Sapieha, metropolita krakowski.  

24 lipca  
1292 - zmarła św. Kunegunda (Kinga) córka Beli IV króla Węgier i żona księcia krakowskiego 
Bolesława Wstydliwego. Beatyfikowana w 1690 roku.  

25 lipca 
1929 - po raz pierwszy od 59 lat papież wystąpił poza murami Watykanu: Pius XI wziął mianowicie 
udział w procesji rzymskiej organizowanej wspólnie (pierwszy raz od 60 lat!) przez Watykan 
i władze włoskie.  

1968 - Paweł VI ogłosił encyklikę "Humanae Vitae" ("O zasadach moralnych w dziedzinie 
przekazywania życia ludzkiego").  

27 lipca  
1597 - zmarł w Krakowie ks. Jakub Wujek, jezuita, uważany za najlepszego tłumacza Biblii na język 
polski. Studiował we Wrocławiu, Wiedniu, Krakowie i Rzymie.  

 



28 lipca  
1993 - Polska podpisała konkordat ze Stolicą Apostolską.  

30 lipca  
1908 - w katedrze chicagowskiej odbyła się konsekracja pierwszego polskiego biskupa w Stanach 
Zjednoczonych: ks. Pawła Rhodego.  

31 lipca  
1297 - papież Bonifacy VIII wydał encyklikę "Etsi De Statu" przyznając królowi Francji Filipowi 
Pięknemu prawo do opodatkowania kleru w razie nagłej potrzeby.  

1556 - zmarł w Rzymie św. Ignacy Loyola, założyciel Towarzystwa Jezusowego, czyli jezuitów. 
Kanonizowany w 1622 r.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                          


