Kalendarz Historyczny
CZERWIEC
1 czerwca

1964 - Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zakazał nauczania religii i obowiązkowych
dotychczas czytań Pisma Świętego w szkołach publicznych (czyli opłacanych przez podatników)
i uzasadnił to konstytucyjnym rozdziałem kościoła od państwa.
1991- Jan Paweł II rozpoczął czwartą pielgrzymkę do Polski
2 czerwca

1979 - Rozpoczęła się pierwsza, trwająca do 10 czerwca, pielgrzymka Jana Pawła II do Polski,
zarazem pierwsza w historii wizyta papieża w Polsce.
3 czerwca

1963 - zmarł w wieku 81 lat papież Jan XXIII, autor kilku encyklik m.in. Pacem in Terris,
Mater et Magistra. Zwołał Sobór Watykański II.
4 czerwca

1953 - w czasie procesji Bożego Ciała w Warszawie Prymas Polski Stefan Wyszyński wypowiedział
słynne zdanie: "należy oddać co jest cezara cezarowi, a co Bożego Bogu. A gdy cezar chce siadać na
ołtarzu, to my mówimy krótko: nie wolno". Słynne to kazanie Prymasa Wyszyńskiego
upowszechniały wszystkie największe agencje prasowe świata, podkreślając, że w każdym punkcie
sowieckiego imperium, od Łaby do Pacyfiku nikt tak jasno, odważnie
i publicznie nie sprzeciwił się komunistom sprawującym władzę.
1995 - W Lesie Katyńskim koło Smoleńska na Białorusi położono kamień węgielny pod Budowę
cmentarza w miejscu zbrodni popełnionej przez władze ZSSR na oficerach
i inteligencji polskiej w 1940 r.
1999 - zmarł Czesław Strzeszewski, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, polskiej
szkoły katolickiej nauki społecznej, pierwszy przewodniczący Komisji Episkopatu Iustitia et Pax
w Polsce.
5 czerwca

1991 - Jan Paweł II ustanowił dwie diecezje w Polsce: drohiczyńską i białostocką.
6 czerwca

1935 - urodził się Tenzin Gjatso, XIV-ty Dalajlama, obecnie przywódca religijny i narodowy
Tybetańczyków, laureat pokojowej nagrody Nobla w 1989 r.
8 czerwca

632 - zmarł Mahomet, prawdziwe nazwisko Muhammad Ibn Abd Allah, założyciel islamu.
1955 - papieska Kongregacja Świętego Oficjum potępiła paxowskie czasopismo "Dziś
i Jutro" oraz książkę Bolesława Piaseckiego "zagadnienia istotne". Stwierdzono, że publikacje te
były agenturalne wobec władz komunistycznych i działały na szkodę Kościoła Katolickiego i narodu
polskiego.
1987 - początek trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

9 czerwca

68 - cesarz rzymski Neron, pierwszy prześladowca chrześcijaństwa na skalę masową, Popełnił
samobójstwo.
1991 - Jan Paweł II zakończył IV pielgrzymkę do Polski, lecz w sierpniu tego samego roku Ojciec
Święty przybył do Częstochowy na Światowy Dzień Młodzieży.
1994 - rebelianci w Rwandzie w Afryce zamordowali grupę katolickich duchownych: Arcybiskupa,
2 biskupów i 10 księży.
10 czerwca

1919 - papież Benedykt XV mianował biskupa Achille Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI,
nuncjuszem apostolskim w Polsce.
1996 - delegacja polskich żydów i Cyganów przekazała Janowi Pawłowi II "Księgę Ofiar
Oświęcimia".
11 czerwca

1995 - w Miednoje koło Tweru w Rosji położono kamień węgielny pod budowę polskiego
cmentarza, w miejscu zbrodni dokonanej przez władze ZSSR w marcu 1940 r. na oficerach Wojska
Polskiego, polskich policjantach i urzędnikach, więzionych przedtem przez NKWD
w obozie w Ostaszkowie.
12 czerwca

1993 - Jan Paweł II rozpoczął czwartą pielgrzymkę do Hiszpanii.
13 czerwca

1929 - W Fatimie w Portugalii siostrze łucji, już wówczas karmelitance objawiła się Matka Boża.
15 czerwca

1994 - Stolica Apostolska i Izrael nawiązały pełne stosunki dyplomatyczne.
16 czerwca

1983 - z drugą wizytą do Polski przybył Jan Paweł II. W swoich homiliach poparł zdelegalizowaną
Solidarność i wezwał rządzących do dialogu z rządzonymi. W Dolinie Chochołowskiej w Tatrach
spotkał się z Lechem Wałęsą i jego rodziną.
17 czerwca

1994 - szef spraw ekonomicznych Stolicy Apostolskiej, amerykański kardynał Edmund Szoka
poinformował, że po raz pierwszy od 23 lat bilans finansowy Watykanu za rok 1993 zamknął się
nadwyżką: wynosiła 1,5 miliona dolarów.
19 czerwca

325 - otwarcie obrad Soboru Nicejskiego (miejscowość w ówczesnej Azji Mniejszej, Dzisiaj Turcja),
na którym przyjęto m.in. czyli odmawiane dzisiaj "Wierzę..." (Credo...)oraz kalendarz kościelny.
Cesarz Konstantyn Wielki zaprosił biskupów do Nicei. Z kolei Sobór
w Efezie (431) uznał ten zjazd biskupów za pierwszy Sobór Powszechny.
20 czerwca

1920 - chrzest Karola Wojtyły przez kapelana wojskowego Franciszka żaka. Mieszka
z rodzicami na Rynku 2, (obecnie ul. Kościelna 7 m. 4).

1927 - prymas Polski arcybiskup August Hlond (1881- 1948) został mianowany kardynałem przez
papieża Piusa XI. Założył Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej (8 września 11932 r.)
Jako pierwszy prymas Polski otrzymał ze Stolicy Apostolskiej w 1931 r. tytuł protektora emigracji
polskiej. Obecnie kandydat na ołtarze.
1983 - Jan Paweł II beatyfikował Urszulę Ledóchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr
Urszulanek Serca Jezusa Konającego (Urszulanek Szarych). Kanonizacja błg. Urszuli odbyła się18
maja 2003 roku.
21 czerwca

1963 - papieżem został wybrany Paweł VI, kardynał arcybiskup Mediolanu Giovanni Battista
Montini; filozof, teolog, lingwista, znawca literatury, jeden z najbliższych współpracowników
papieża Piusa XII, jeden z największych umysłów i osobowości XX wieku. Wielokrotnie
przywoływany przez Jana Pawła II. Encykliki Pawła VI określiły drogę Kościoła na długi czas, co
potwierdzał cząsto Jan Paweł II.
22 czerwca

1382 - Władysław książe Opolski, namiestnik króla Ludwika Węgierskiego,
Węgier ojców paulinów i osadził ich w Starej Częstochowie, malutkiej mieścinie na północny
zachód od Krakowa.
1773 - hiszpańscy dominikanie założyli pierwszą osadę na terenach dzisiejszej Kalifornii.
1966 - służba bezpieczeństwa PRL (czyli komunistycznych władz w Polski kontrolowanych przez
Związek Sowiecki) "aresztowała" obraz Matki Boskiej jasnogórskiej i nakazała trzymać go w
zakrystii katedry św. Jana w Warszawie.
2003 - Jan Paweł II dokonał w Banja Luca, miejscowości w Bośni i Hercegowinie, beatyfikacji
Ivana Mertza, świeckiego teologa i chorwackiego działacza katolickiego, żyjącego w latach 1886 1928.
25 czerwca

1970 - Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarskie przyjęło w wyniku głosowania Delegatów uchwałę
pozwalającą lekarzom na aborcję.
1992 - zatwierdzenie nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego
26 czerwca

1295 - Przemysław II Wielkopolski został królem Polski. Koronę włożył mu arcybiskup
gnieźnieński Jakub Świnka, wybitny polski mąż stanu. Koronacja podkreślała zasadę jednolitości
polskiego państwa. Po roku król Przemysław został zamordowany z inspiracji margrabiów
brandenburskich.
1967 - arcybiskup krakowski Karol Wojtyła otrzymał z rąk papieża Pawła VI nominację
kardynalską.
1972 - papież Paweł VI ustanowił całkowicie polską administrację kościelną na Ziemiach
Zachodnich mianując jednocześnie polskich biskupów.
2000 - kardynał Joseph Ratzinger opublikował trzecią tajemnicę fatimską.

27 czerwca

1994 - Jan Paweł II mianował, po raz pierwszy w historii, kobietę na stanowisko
w administracji watykańskiej: siostra Emilia Ehrlich została jednym z trzech specjalnych
sekretarzy Synodu Biskupów w Rzymie.
28 czerwca

2000 - zmarł ksiądz Józef Tischner, duszpasterz, teolog, filozof, publicysta. Autor prac
poświęconych teorii wartości. żył 69 lat, był kapelanem "Solidarności".
29 czerwca

1999 - zmarł Garegin II, zwierzchnik Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. Działał na rzecz
ekumenizmu spotykając się z Janem Pawłem II, koptami, luteranami i protestantami.
W roku 1996 Garegin II i Jan Paweł II podpisali w Watykanie wspólną deklarację kończącą
teologiczny spór o naturę Chrystusa. Spór ten w roku 451-ym po Soborze Chalcedońskim oddzielił
kościół Armenii od Rzymu.
30 czerwca

1818 - na mocy bulli papieża Piusa VII została utworzona archidiecezja warszawska.
Było to znaczące poparcie Stolicy Apostolskiej dla niezależności Polski.
1880 - Sąd Najwyższy USA wydał orzeczenie, że ani władze federalne ani stanowe, nie mają
obowiązku płaciĺ kobietom za koszta przerywania ich ciąży.
1988 - Stolica Apostolska ekskomunikowała arcybiskupa Michela Lefebre'a sprzeciwiającego się
notorycznie, mimo wielu uprzednich próśb i upomnień ze strony Stolicy Apostolskiej, nauczaniu
papieskiemu i soborowemu.

