Kalendarz Historyczny
GRUDZIEŃ
1 grudnia

1977 - papież Paweł VI przyjął na audiencji I-go sekretarza PZPR Edwarda Gierka. Papież uzależnił
to spotkanie od zgody prymasa Wyszyńskiego, który je zaakceptował.
1989 - Jan Paweł II przyjął prezydenta Związku Sowieckiego Michaiła Gorbaczowa. Po spotkaniu
obie strony wydały komunikat o zaniechaniu przez Związek Sowiecki prześladowań religii i
Kościoła oraz o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych. Kościół Unicki został uznany, pierwszy
raz w historii Rosji i Sowietów, zarówno przez władze Rosji jak Ukrainy.
1993 - w Warszawie zainaugurowano działalność Katolickiej Agencji Informacyjnej.
2 grudnia

1960 - najwyższy hierarcha Kościoła Anglikańskiego arcybiskup Canterbury złożył wizytę papieżowi
Janowi XXIII. Było to pierwsze w historii spotkanie dostojników tego szczebla obu Kościołów.
1967 - zmarł arcybp Nowego Jorku kardynał Francis Spelman, wielki przyjaciel Polski, potępiający
rząd USA za odwrócenie się pod koniec II wojny światowej od poparcia niepodległości Polski.
4 grudnia

1563 - zakończono obrady Soboru Trydenckiego (trwały od 13 grudnia 1545). Sobór odrzucił główne
tezy Reformacji, czyli luteranizmu, anglikanizmu i innych wyznań Schizmy Zachodniej i zainicjował
wewnetrzną reformę Kościoła Rzymsko-Katolickiego.
7 grudnia

1965 - papież Paweł VI i patriarcha Wschodu Atenagoras I, uchylili jednego dnia ekskomuniki
wydane na siebie przez obydwa Kościoły w 1054 roku.
1990 - Jan Paweł II ogłosił encyklikę "Redemptoris Missio" ("Misja Odkupiciela"), wzywającą
do podejmowania działalności misyjnej.
8 grudnia

1854 - papież Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Marii Panny.
1918 - Katolicki Uniwersytet Lubelski rozpoczął działalność dydaktyczną.
1991 - uruchomienie działalności Radia Maryja w Polsce.
11 grudnia

1983 - papież Jan Paweł II odwiedził kościół luterański, jako pierwszy papież w historii.
Był to kościół wyznania ewangelicko-augsburskiego w Rzymie.

14 grudnia

1919 - papież Benedykt XV ogłosił nominacje kardynalskie dwóch polskich biskupów: Aleksandra
Kakowskiego arcybpa warszawskiego i Edmunda Dalbora, arcybpa pomorsko-gnieźnieńskiego.
16 grudnia

1886 - inauguracja roku akademickiego w Seminarium Polskim w Orchard Lake koło Detroit.
Od 1909 r. Seminarium to przekształcono w Polonijne Zakłady Naukowe.
17 grudnia

1538 - papież Paweł III zastosował ekskomunikę (wykluczenie z Kościoła) wobec króla Anglii
Henryka VIII za jego liczne zbrodnie oraz pretendowanie do sprawowania władzy kościelnej.
1953 - po aresztowaniu prymasa Wyszyńskiego Episkopat Polski dał się nastraszyć komunistom
i zgodził się na złożenie ślubowania na wierność Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Nie zgodził się
na to jedynie (poza uwięzionymi biskupami) biskup warmiński Zins (autochton z Warmii).
18 grudnia

1929 - urodził się kardynał Józef Glemp prymas Polski od 1981 roku.
1966 - komunistyczne władze PRL zamknęły 4 seminaria duchowne.
24 grudnia

1499 - papież Aleksander VI uroczyście zainaugurował Jubileusz Roku Świętego, czyli 1500 roku.
1988 - po raz pierwszy w historii PRL prymas Polski wystąpił z nowiną wigilijną i
Bożonarodzeniowym posłaniem w telewizji kontrolowanej przez komunistów.
25 grudnia

336 - pierwsze odnotowane w kronikach obchody Święta Bożego Narodzenia w dniu 25 grudnia.
Miały miejsce w Rzymie.
1223 - święty Franciszek z Asyżu przedstawił swoje pierwsze Bożonarodzeniowe jasełka, teatrzyk
z udziałem dorosłych i dzieci. Miało to miejsce we włoskiej miejscowości Grecchio.
1818 - w małej austriackiej mieścinie Oberndorff w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja
zaśpiewana została na pasterce kolęda "Cicha noc". Została skomponowana kilka godzin przedtem
przez miejscowego organistę Franza Grubera do słów ułożonych przez proboszcza ks. Józefa
Mohra.
1916 - zmarł w wieku 70 lat święty Brat Albert (Adam Chmielowski), malarz, zakonnik, założyciel
Zgromadzenia Albertynów.
1961 - papież Jan XXIII zwołał Sobór Watykański II bullą "Humane Salutis".

26 grudnia

1948 - komuniści węgierscy i sowieckie NKWD aresztowali prymasa Węgier kardynała Józefa
Mindszendty'ego i wszystkich ważniejszych biskupów węgierskich.
28 grudnia

1550 - urodził się Stanisław Kostka, jezuita, kanonizowany w 1726 r., patron Polski i Litwy. Zmarł
15 sierpnia 1568 r.
29 grudnia

1170 - zamordowanie arcybiskupa Tomasza Becketta w katedrze Canterbury w Londynie.
30 grudnia

1988 - Jan Paweł II wydał adhortację "Christifideles Laici" określającą powołanie i misje
chrześcijan świeckich.
1987 - ukazała się siódma encyklika Jana Pawła II "Sollicitudo Rei Socialis" napisana z okazji
dwudziestej rocznicy ogłoszenia "Populorium Progressio" (26 marzec 1987) encykliki poprzednika
Pawła VI.
31 grudnia

1929 - papież Pius XI ogłosił encyklikę "Divini Illius Magistri" poświęconą wychowaniu
chrześcijańskiemu.

