Kalendarz Historyczny
KWIECIEŃ
1 kwietnia

1934 - kanonizowano Jana Bosko.
1656 - król Jan II Kazimierz złożył we lwowskiej katedrze śluby, obierając Matkę Boską
Częstochowską za patronkę i Królową Polski i zapowiedział walkę z najazdem szwedzkim
aż do zwycięstwa.
2 kwietnia

1951- po raz pierwszy jako Prymas Stefan Wyszyński udał się do Rzymu z wizytą "ad limina
apostolorum". Uzyskał od papieża Piusa XII aprobatę dotyczącą linii postępowania Kościoła
i Episkopatu w Polsce. Wręczył Ojcu Świętemu symboliczne dary: garść ziemi polskiej, w którą
wsiąkła krew dzieci podczas Powstania Warszawskiego, różaniec z chleba otrzymany
od uwolnionych więźniów i ryngraf Matki Bożej, która go nigdy nie zawiodła.
1985 - opublikowana zostaje encyklika Jana Pawła II "Slavorum Apostoli".
2005 - zmarł w Watykanie Jan Paweł II, (łac. Ioannes Paulus II), właściwie Karol Józef Wojtyła
(ur. 18 maja 1920 w Wadowicach)- sługa Boży Kościoła katolickiego, polski duchowny katolicki,
arcybiskup krakowski, kardynał, od 16 października 1978 do 2 kwietnia 2005 - papież. Poeta i
poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. Jako filozof - fenomenolog, przedstawiciel
personalizmu chrześcijańskiego. Człowiek Roku 1994 magazynu Time (za Wikipedia)
2005 - po śmierci papieża Jana Pawła II ogłoszono żałobę narodową.
4 kwietnia

397 - zmarł św. Ambroży, biskup Mediolanu, ojciec i doktor Kościoła (ur.ok. 340)
1292 - zmarł Mikołaj IV, papież (ur. 1227); był pierwszym papieżem franciszkaninem.
1991 - w Watykanie od 4 do 7 kwietnia trwa konsystorz poświęcony zagrożeniom życia ludzkiego
i problematyce sekt.
1992 - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Mongolią.
6 kwietnia

885 - zmarł Metody, święty, grecki misjonarz (ur. ok. 825)
1786 - Franciszek de Paula Pisztek, czeski duchowny katolicki, biskup tarnowski, arcybiskup
lwowski (zm. 1846).
1984 - list Jana Pawła II do sekretarza stanu: "Nowe zasady zarządzania Państwem Watykańskim".
1990 - Sejm przywrócił święto Konstytucji 3 Maja i zlikwidował Narodowe Święto Odrodzenia
Polski (święto 22 lipca).
7 kwietnia

2005 - w Watykanie opublikowano testament zmarłego w papieża Jana Pawła II.

8 kwietnia

1988 - list Jana Pawła II do kard. Josepha Ratzingera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary,
w sprawie Wspólnoty Kapłańskiej św. Piusa X abpa Marcela Lefebvre'a
1994 - odsłonięcie odrestaurowanego "Sądu Ostatecznego" Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej.
2005 - W Watykanie odbył się pogrzeb papieża Jana Pawła II.
10 kwietnia

1585 - zmarł Grzegorz XIII, papież (ur. 1502)
1994 - w dniach od 10 IV do 8 V trwa Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów poświęcone
Afryce
11 kwietnia

1963 - Papież Jan XXIII opublikował encyklikę "Pacem in Terris".("O pokoju między wszystkimi
narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności")
12 kwietnia

1875 - urodził się biskup Stanisław Adamski, polski duchowny katolicki, biskup katowicki, działacz
polityczno-społeczny (zm. 1967) Był autorem wielu prac z zakresu nauki społecznej Kościoła
13 kwietnia

1957 - Kościół Mariacki w Krakowie odzyskał ołtarz Wita Stwosza wywieziony do Niemiec
w czasie II wojny światowej
1986 - Papież Jan Paweł II jako pierwszy papież odwiedził Synagogę Większą w Rzymie.
1991 - mianowanie hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie
2005 - Do Grot Watykańskich pod Bazyliką św. Piotra wpuszczono pierwszych pielgrzymów
mogących przejść obok grobu papieża Jana Pawła II.
14 kwietnia

911 - zmarł Sergiusz III, papież. Jego pontyfikat przypadał w okresie od 29 stycznia 904 do 14
kwietnia 911. Odbudował Bazylikę Laterańską, zniszczoną podczas trzęsienia ziemi w roku 896.
(za Wikipedia)
966 - chrzest Mieszka I w 966 r. (najczęściej podawaną datą jest 14 kwietnia 966 r., ponieważ
zgodnie z ówczesnym zwyczajem ceremonia odbywała się w Wielką Sobotę). Następnym ważnym
posunięciem była budowa organizacji kościelnej na przełomie X i XI w. Powszechnie przyjmuje się,
iż chrystianizacja ziem polskich trwała aż do początków XIII w., choć według źródeł kościelnych
silne ślady pogaństwa odnotowywano i usilnie zwalczano aż do wieku XVII. Mieszko I przyjął
chrzest w obrządku rzymskim. Chrzest władcy i erygowanie niezależnego biskupstwa zrównały
państwo gnieźnieńskie z chrześcijańskimi krajami Europy i związały Polskę z zachodnim kręgiem
kultury chrześcijańskiej. (za Wikipedia)
1570 - Podpisano zgodę sandomierską gwarantującą wszystkim odmianom protestantyzmu
(z wyłączeniem arianizmu) wzajemną tolerancję religijną.

1950 - Podpisano Porozumienie między Episkopatem a Rządem RP. Wobec braku Konstytucji,
kardynał Stefan Wyszyński podpisał Porozumienie z rządem komunistycznym. Była to jedyna
deklaracja prawna określająca sytuację Kościoła w Polsce. Władze komunistyczne jednak nie
zamierzały dotrzymywać zobowiązań. Prymas z wielką roztropnością, a jednocześnie odwagą,
bronił praw wierzącego Narodu.
Dlaczego prowadziłem do "Porozumienia"? Byłem od początku i nadal jestem tego zdania,
że Polska, a z nią i Kościół Święty, zbyt wiele utraciła krwi w czasie okupacji hitlerowskiej, by
mogła sobie obecnie pozwolić na dalszy jej upływ. Trzeba za każdą cenę zatrzymać ten proces
duchowego wykrwawiania się, by można było wrócić do normalnego życia, niezbędnego
do rozwoju Narodu i Kościoła, do życia zwyczajnego... (za www.ligos.krosno.pl)
16 kwietnia

1927 - urodził się Benedykt XVI, właśc. Joseph Ratzinger, niemiecki duchowny katolicki, kardynał,
prefekt Kongregacji Nauki Wiary, papież.
17 kwietnia

2003 - Papież Jan Paweł II wydał swą ostatnią (czternastą) encyklikę "Ecclesia de Eucharystia"
( "O Eucharystii w życiu Kościoła").
18 kwietnia

1025 - w Gnieźnie odbyła się koronacja Bolesława I Chrobrego na pierwszego króla Polski.
1993 - beatyfikacja m.in. s. Faustyny Kowalskiej
2005 - w Watykanie rozpoczęło się konklawe, które wybrało na papieża Benedykta XVI.
19 kwietnia

1054 - zmarł Leon IX, papież (ur. 1002)
1990 - wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Czechosłowacką
Republiką Federacyjną;
1998 - od 19 kwietnia do 14 maja trwa Specjalne Zgromadzenie Biskupów poświęcone
2005 - niemiecki kardynał Joseph Alois Ratzinger został obrany 265 (lub 266.) papieżem i przyjął
imię Benedykta XVI.
20 kwietnia

1984 - list apostolski Jana Pawła II "Redemptionis Anno" na temat Jerozolimy, świętego miasta
trzech wielkich religii monoteistycznych
1989 - audiencja dla delegacji NSZZ "Solidarność" z Lechem Wałęsą
21 kwietnia

1990 - dwudniowa podróż Jana Pawła II do Czechosłowacji, tuż po wznowieniu stosunków
dyplomatycznych z Watykanem.
22 kwietnia

2001 - W Strasburgu podpisano Kartę Ekumeniczną regulującą współpracę europejskich kościołów
chrześcijańskich.

23 kwietnia

1992- audiencja dla delegacji Światowej Federacji Luterańskiej
24 kwietnia

1605 - zmarł Leon XI, papież (ur. 1535)
1939 - urodził się Stanisław Dziwisz, polski duchowny katolicki, prywatny sekretarz papieża Jana
Pawła II, arcybiskup krakowski
1994 - beatyfikacja dwóch świeckich kobiet, matek: Elżbiety Canori Mora i Joanny Beretty Molla
28 kwietnia

1380 - zmarła Katarzyna ze Sieny, święta, włoska mistyczka (ur. 1347)
1989 - od 28 kwietnia do 6 maja trwa podróż Jana Pawła Ii do Afryki: na Madagaskar, Reunion,
do Zambii i na Malawi
1994 - wypadek Jana Pawła II (złamanie kości udowej).
29 kwietnia

1429 - Joanna d'Arc na czele armii francuskiej wyzwoliła oblegany przez Anglików Orlean.
1994 - od 29 IV -do 27 V Ojciec Święty przebywa w poliklinice Gemelli
30 kwietnia

1987 - w dniach 30 IV - 4 V Jan Paweł II odbywa podróż do RFN podczas której beatyfikuje
s. Teresę Benedyktę od Krzyża - Edytę Stein, filozofa, żydówkę, męczennicę Oświęcimia); imię Pius
XII. Było to w dniu jego 63-ich urodzin.

