Kalendarz Historyczny
MAJ
1 maja

1987 - w obecności zgromadzonych w kolonii w Niemczech 75 tysięcy wiernych, Jan Paweł II
dokonał beatyfikacji Edyty Stein, niemieckiej karmelitanki pochodzenia żydowskiego,
zamordowanej w 1942 r. w obozie Auschwitz.
1991- Paweł II opublikował encyklikę "Centesimus annus" ("Setny rok") w 100 rocznicę encykliki
Leona XIII "Rerum Novarum", w której ocenił najważniejsze problemy społeczne ludzkości.
Za największy błąd ludzkości w wieku XX uznał ideologię ludzkiej wolności oderwanej od
posłuszeństwa Bożej prawdziwe.
1984 - krótkie spotkanie Jana Pawła II i prezydenta USA Ronalda Reagana na Alasce.
3 maja
Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

1919 - Uchwałą Sejmu dzień 3 maja został ogłoszony świętem narodowym.
1966 - w uroczystościach Millenium chrześcijaństwa w Polsce zgromadziło się na Jasnej Górze
około 1 milion wiernych, mimo licznych szykan i utrudnień stwarzanych przez komunistyczne
władze.
1992 - wszedł w życie Kodeks Etyki Lekarskiej w Polsce, uchwalony przez II Krajowy Zjazd Lekarzy
14 grudnia 1991. Zakazywał lekarzowi m. in. dokonywania aborcji.
4 maja

1493 - papież Aleksander VI opublikował edykt, na mocy którego Nowy Świat, czyli Ameryka
odkryta przez Kolumba rok przedtem, został podzielony pomiędzy Hiszpanię i Portugalię.
1997 - pierwszy w historii Cygan, Cefarin Jimenez Malla został beatyfikowany przez Jana Pawła II.
Malla został zamordowany przez komunistów w Hiszpanii w 1936
2000 - zmarł kardynał John O'Connor, arcybiskup Nowego Jorku.
5 maja

1505 - zmarł błog. Władysław z Gielniowa, bernardyn, kaznodzieja, pierwszy znany poeta piszący
po polsku, patron Warszawy.
6 maja

1920 - papież Benedykt XV mianował nuncjusza w Warszawie Achille Rattiego, późniejszego
papieża Piusa XI, komisarzem Watykanu na wszystkie (sporne między Niemcami a Polską) tereny
plebiscytowe na śląsku, Mazurach i Warmii. Było to bardzo ważne dla Polski opowiedzenie się
Watykanu po stronie polskich żądań do tych terenów.
1973 - w Watykanie odbyło się spotkanie papieża Pawła VI z koptyjskim patriarchą Aleksandrii
Shenoudą III, bedące symbolem pojednania między oddzielonymi od 1500 lat Kościołami.

1975 - zmarł kardynał i prymas Węgier Józef Mindszenty, bojownik o wolność Kościoła w systemie
komunistycznym oraz o wolność Węgier, więzień w czasach stalinowskich, obecnie kandydat na
ołtarze.
1996 - zmarł w wieku 91 lat kardynał Leon Suenens, b. prymas Belgii, jeden z architektów Soboru
Watykańskiego II.
7 maja

1262 - zmarł Wincenty z Kielc (ur. ok. 1200), polski poeta tworzący po łacinie, kompozytor,
kanonik krakowski, dominikanin, twórca Hymnu Gaude Mater Polonia i żywotów św. Stanisława.
1997 - arcybiskup Francis M. George, zakonnik ze Zgromadzenia Oblatów objął Kanoniczną władzę
nad archidiecezją chicagowską, drugą co do wielkości w Kościele katolickim w USA.
8 maja

1828 - urodził się Jean Henri duant (zm. 30 października 1910), Szwajcar, założyciel
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz YMCA (Stow. Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej).
Był laureatem pierwszej pokojowej nagrody Nobla w 1901 r.
1953 - Episkopat Polski wysłał list do Bolesława Bieruta, szefa PZPR, w którym protestuje
przeciwko prześladowaniu Kościoła, duchowieństwa przez komunistyczne władze.
"Odpowiedzialność za wszystko - pizza biskupi - spada na ideologię marksizmu, na doktrynę, która
głosi nienawiść do ludzi, przeciwników ściga zemstą a nawet wśród braci szczepi podział i waśnie".
Ważny ten dokument nazywany jest przez historyków "Non possumus".
1957 - do Watykanu przybył, pierwszy raz po uwięzieniu, kardynał Stefan Wyszyński, prymas
Polski. Witany był serdecznie przez papieża Piusa XII oraz entuzjastycznie przez Włochów.
1928 - papież Pius XI ogłosił encyklikę "Miserentissimus Redemptor", o wspólnym
zadośćuczynieniu Sercu Jezusowemu za grzechy ludzkości. Wprowadził nowy typ nabożeństwa,
w każdy pierwszy piątek miesiąca.
11 maja

1931 - w Madrycie i innych miastach hiszpańskich bojówki komunistyczne i Socjalistyczne
zaatakowały kościoły i klasztory, podpalając je, niszcząc i rabując. Mordowano i torturowano księży
i zakonnice. Tak rozpoczął się terror antykościelny w Hiszpanii i trwał aż do zwycięstwa wojsk gen.
Franco.
12 maja

1003 - zmarł papież Sylwester II, inicjator idei uniwersalizmu chrześcijańskiego m.in. kanonizował
św. Wojciecha na wniosek Bolesława Chrobrego I ustanowił metropolię biskupią w Gnieźnie
w 1000 r.
1946 - Na Jasnej Górze z rąk kardynała Augusta Hlonda sakrę biskupia przyjmuje ksiądz dr Stefan
Wyszyński, późniejszy prymas i kardynał.
1982 - Jan Paweł II stał się celem kolejnego zamachu. W czasie duszpasterskiej pielgrzymki do
Fatimy w Portugalii, jeden ze zgromadzonych tam duchownych, ks. Juan Krohn, lat 32, Hiszpan,
wyznawca schizmatyka arcyb. Lefebvre'a, próbował zasztyletować namiestnika Chrystusa. Został
obezwładniony przez policję portugalską kilka sekund przed zamachem

13 maja

1871 - na obszarze Watykanu ustanowiono StolicęApostolską, jako suwerenne państwo.
1981 - płatny morderca Ali Agca, turecki terrorysta, usiłował zastrzelił Jana Pawła II,
na Placu św. Piotra.
1992 - ustanowienie Światowego Dnia Chorego
15 maja

1891 - Papież Leon XIII ogłosił encyklikę "Rerum Novarum" (O kwestii robotniczej), pierwszą
wielką encyklikę społeczną współczesnych papieży.
1931 - papież Pius XII ogłosił następną wielką społeczną encyklikę "Quadragesimo Anno"
(O odnowieniu ustroju społecznego i o udoskonaleniu go według normy prawa Ewangelii).
1961 - papież Jan XXIII ogłosił encyklikę "Mater et magistra" (O współczesnych przemianach
społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej).
16 maja

1920 - papież Benedykt XV kanonizował Joannę d'Arc, bohaterkę narodową Francji.
17 maja

1992 - beatyfikacja Josemarii Escrivy de Balaguera, założyciela Opus Dei, i Giuseppiny Bakhita,
niewolnicy sudańskiej
18 maja

1920 - urodził się w Wadowicach Karol Wojtyła, późniejszy arcybiskup krakowski, kardynał,
a od 16 października 1978 r. głowa Kościoła Rzymsko-Katolickiego Jan Paweł II.
1986 - Ojciec Święty Jan Paweł II oddaje kolejną (piatą) encyklikę "Dominum et Vivificantem"
(O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata).
19 maja

1531- zmarł Jan Łaski, prymas Polski, wielki kanclerz koronny, inicjator wydania zbioru Praw
Polski, zwanego Statutem łaskiego.
20 maja

1927 - urodził siękardynał Franciszek Macharski, arcybiskup krakowski.
22 maja

337- zmarł Konstantyn Wielki, cesarz Rzymu od 306 roku. Zalegalizował i popierał
Chrześcijaństwo.
25 maja

992 - zmarł książe Mieszko I, pierwszy historyczny władca Polski. Przyjął chrzest i rozpoczął
chrystianizację Polski.
1793 - w Baltimore, stan Maryland, wyświęcony został pierwszy w USA kapłan katolicki.
Był nim ks. Stephen Badin.

28 maja

1941 - z Warszawy wyruszył transport do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu a wśród 304
więźniów był ojciec Maxymilian Kolbe, późniejszy święty Kościoła Katolickiego.
1981 - zmarł w warszawie kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, arcybiskup warszawski
i gnieźnieński od 1948 r. więzień komunistów w latach 1953-1956, obecnie kandydat na ołtarze.
1982 - pierwsza od roku 1531, czyli od ponad 450 lat, wizyta papieża w Wielkiej Brytanii. Jan Paweł
II przyjęty tam został z ogromną serdecznością nie tylko przez Brytyjczyków, ale również przez
królową Elżbietę II i władze kraju.
28 maja

1902 - ukazuje się encyklika papieża Leona XIII "Mirae caritatis" (O Sakramencie Eucharystii),
poświęcony znaczeniu Eucharystii w życiu chrześcijańskim.
29 maja

1967 - papież Paweł VI mianował 27 kardynałów, wśród nich arcybiskupa krakowskiego Karola
Wojtyłę.
30 maja

1431 - w Rouen we Francji, Anglicy oraz ich francuscy kolaboranci m.in. profesorowie Sorbony,
spalili na stosie 19-letnią Joannę d'Arc, oskarżając ją fałszywie o czary.
31 maja

1997 - Jan Paweł II rozpoczął piatą pielgrzymkę duszpasterską do Polski, włączając się też w 46-ty
Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu.
1998 - list apostolski Jana Pawła II "Dies Domini" (O świętowaniu Dnia Pańskiego)

