Kalendarz Historyczny
LUTY
1 lutego

1987 - prymas Polski kard. Józef Glemp udzielił wywiadu sowieckiemu tygodnikowi "Litieraturnaja
Gazieta". Był to pierwszy wywiad polskiego biskupa dla sowieckiego pisma od rewolucji
bolszewickiej 1917.
2 lutego

1973 - papież Paweł VI podniósł arcybiskupa wrocławskiego Bolesława Kominka do godności
kardynalskiej.
6 lutego

1922 - nowym papieżem został arcybiskup Ambriogio Damiano Achille Ratti, nuncjusz papieski
w Warszawie. Przybrał imię Pius XI.
7 lutego

1478 - urodził się Tomasz More, angielski pisarz, filozof i mąż stanu, pierwszy świecki kanclerz
Anglii. Zamordowany przez Henryka VIII za odmowę wyrzeczenia się zwierzchnictwa papieża w
sprawach wiary i moralności i uznania króla Henryka VIII głową Kościoła. Kanonizowany w 1935 r.
1985 - sąd w Toruniu wydał wyrok na zabójców ks. Jerzego Popiełuszki: Grzegorz Piotrowski i
Adam Pietruszka otrzymali karę dożywocia, Leszek Pękala 15 lat więzienia, Waldemar Chmielewski
14 lat więzienia. Wszyscy opuścili więzienie przed czasem, Piotrowski i Pietruszka w latach 90-tych.
8 lutego

1995 - zmarł Józef Maria Bocheński, dominikanin, wybitny filozof, jeden z najlepszych na świecie
znawców logiki filozoficznej, profesor szwajcarskich i europejskich uczelni, w czasie II wojny
światowej kapelan wojskowy, pilot samolotów. żył 93 lata.
9 lutego

1993 - izba niższa parlamentu Holandii, jako pierwszy parlament na świecie, zalegalizowała
eutanazję, czyli zabicie ciężko chorego pacjenta na jego życzenie. Kościół katolicki i wszystkie
wielkie religie (m.in. judaizm i islam) potępiły ten akt prawny.
10 lutego

1925 - podpisany został konkordat między Polską a Watykanem. Ustanowiono stałą Nuncjaturę
w Polsce i Ambasadę Polską przy Watykanie
1939 - zmarł w wieku 72 lat papież Pius XI.

11 lutego

1531 - król Henryk VIII ogłosił się głową Kościoła Katolickiego w Anglii. Decyzja tego
niewątpliwego mordercy i patologicznego cudzołożnika obowiązuje tam po dzień dzisiejszy.
1858 - francuska dziewczynka Bernadetta Soubirous powiadomiła, że miała widzenie z Maryją
Matką Jezusa i że działo się to w małej miejscowości Lourdes. Prawdziwośĺ jej objawienia
potwierdziły tysiące cudów, które zdarzają się tam do dziś.
1994 - Jan Paweł II powołał do życia Papieską Akademię Obrony życia, której celem jest
prowadzenie badań i promocja obrony życia ludzkiego od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Pierwszym szefem Akademii został świecki profesor genetyki z Uniwersytetu Paryskiego Jean Louis
Lejeune.
13 lutego

1633 - uwięzienie przez inkwizycję papieską włoskiego astronoma i uczonego Galileusza.
1926 - zmarł kardynał Edmund Dalbor, arcybiskup gnieźnieński i poznański, pierwszy prymas
Polski w odrodzonej w 1918 r. Polsce.
14 lutego

ok. 269 r. po narodzeniu Chrystusa, podczas prześladowań chrześcijan przez cesarza Klaudiusza
Gotyjskiego ścięty został w Rzymie św. Walenty. Jest on patronem zakochanych.
1076 - na synodzie rzymskim papież Grzegorz VII obłożył klątwą cesarza niemieckiego Henryka IV
i zwolnił jego poddanych z przysięgi wierności.
1988 - rozpoczęła swoją działalność Polska Misja Duszpasterska p.w. Trójcy Świętej w Chicago
pod kierownictwem ks. Władysława Gowina.
15 lutego

1374 - urodziła się św. Jadwiga, córka króla Ludwika Węgierskiego, w 1384 r. koronowana na króla
Polski. Kanonizowana w 1997 r.
2003 - zmarł dr Włodzimierz Fijałkowski, profesor, lekarz i społecznik, twórca polskich szkół
rodzenia, propagator metod naturalnej regulacji poczęć, odznaczony Krzyżem Komandorskim
Orderu św. Grzegorza Wielkiego, najwyższym odznaczeniem watykańskim, które jest przyznawane
osobom świeckim nie będącym głową państwa.
16 lutego

1981 - Jan Paweł II rozpoczął swoją 9-tą zagraniczną pielgrzymkę, tym razem na Daleki Wschód:
Filipiny, Pakistan, Wyspa Guam, Japonia. Chociaż są to kraje z niewielkim odsetkiem katolików,
pielgrzymka ta okazała się wielkim sukcesem.

17 lutego

1926 - w trakcie wizyty wśród Polonii Amerykańskiej zmarł arcybiskup wileński Jan Cieplak.
W 1923 r. bolszewicki "sąd" w Moskwie skazał go na śmierć za propagowanie katolicyzmu,
lecz pod naciskiem wielu państw w 1924 bolszewicy wypuścili go z Sowietów do Polski.
19 lutego

1992 - przybycie Jana Pawła II do Senegalu.
20 lutego

1582 - papież Grzegorz XIII ogłosił bullę wprowadzającą nowy zreformowany kalendarz, zwany
gregoriańskim (poprzedni: juliański) - do dziś obowiązuje on w całym cywilizowanym świecie.
21 lutego

1513 - zmarł papież Juliusz II, inicjator V-go Soboru Laterańskiego, mecenas sztuki.
1795 - we Francji proklamowano wolność religijną po sześciu latach krwawej likwidacji przez
rewolucyjne władze wszelkich wyznań, kościołów a nawet zakazu nauczania religii.
22 lutego

1300 - papież Bonifacy VIII wydając bullę "Antiquorum Habet" ogłosił rok 1300-ny pierwszym
Rokiem Świętym w historii Kościoła Katolickiego.
1630 - pierwszy Dzień Dziękczynienia Bogu (Thanksgiving) w Ameryce: przybyli z Europy
koloniści osiedli przy Zatoce Massachusetts spożyli wraz z Indianami wspólny posiłek.
23 lutego

1998 - Jan Paweł II w Watykanie a prezydent Aleksander Kwaśniewski w Warszawie podpisali
konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską.
24 lutego

1296 - Papież Bonifacy VIII wydał bullę "Clericis Laicos". Pontyfikat Bonifacego upłynął pod
znakiem konfliktu z królem Francji Filipem IV Pięknym. Filip, uwikłany w walki z Anglikami,
finansował działania wojenne z podatku nałożonego na duchownych. Bonifacy potępił te praktyki
bullą "Clericis laicos", która rozpoczynała się słowami: świeccy władcy byli zawsze wrogo
nastawieni do duchowieństwa".
1980 - Jan Paweł II ogłosił list apostolski "Dominicae Cenae" o misterium i kulcie Eucharystii.
25 lutego

1570 - papież Pius V ekskomunikował królową Anglii Elżbietę I-szą za jej liczne morderstwa
i masowe prześladowania wiernych Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

