Kalendarz Historyczny
SIERPIEŃ
2 sierpnia

1552 - katoliccy Habsburgowie i książęta protestanccy zawarli w Passau w Niemczech układ
gwarantujący luteranom swobodę praktyk religijnych w całych Niemczech.
1903 - w czasie konklawe po śmierci Leona XIII, Polak kardynał Jan Puzyna zastosował w imieniu
cesarza austriackiego Franza Josefa veto wobec kandydatury kardynała Mariano Rampolli na
papieża. Rampolla był proniemieckim i antypolskim, gdy sprawował funkcje sekretarza stanu.
Prawo do veta, to dawny przywilej monarchów austriackich. Dwa dni później konklawe wybrało na
papieża kardynała Giuseppe Sarto, który przyjął imię Pius X. Pierwszą decyzją Piusa X była
likwidacja tego przywileju.
3 sierpnia

1901 - w Zuzeli na Podlasiu w rodzinie organisty urodził się Stefan Wyszyński, Prymas Polski,
kardynał, jeden z najwybitniejszych ludzi w historii Polski.
4 sierpnia

1992 - w Pradze, stolicy Czech, zmarł w wieku 93 lat kardynał Franciszek Tomaszek, głowa kościoła
rzymsko-katolickiego w Czechach. Był jednym z najwybitniejszych promotorów wolności i praw
człowieka w krajach opanowanych przez komunizm.
6 sierpnia

258 - papież Sykstus II zginął podczas prześladowań wszczętych przez cesarza Waleriana. Sykstus
został schwytany w katakumbach wraz z 4-ma diakonami.
1978 - zmarł w Castel Gandolfo pod Rzymem papież Paweł VI (Giovanni Battista Montini). Miał 81
lat.
1993 - Jan Pawła II ogłasza Kościołowi swą kolejną (dziesiątą) encyklikę "Veritatis splendor"
("O niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła"). Nie jest to pierwsza
encyklika poświecona problemom moralnym, jednakże pierwsza, która podejmuje refleksję nad
całością nauczania moralnego Kościoła.
9 sierpnia

1942 - w obozie koncentracyjnym Oświęcim-Brzezinka zginęła Edyta Stein czyli siostra Teresa
Benedykta od świętego Krzyża, niemiecka filozof pochodzenia żydowskiego, asystentka słynnego
filozofa Heideggera, beatyfikowana przez Jana Pawła II w 1992.
1991- dwóch polskich misjonarzy w Peru: księża Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski zostało
zamordowanych przez komunistycznych terrorystów z ugrupowania "Świetlisty Szlak".

10 sierpnia

1906 - papież Pius X wydał encyklikę "Gravissimo Office Munero", skierowana do episkopatu
francuskiego w związku z dokonanym przez władze Francji rozdziałem Kościoła od państwa.
1964 - ukazała się pierwsza encyklika Pawła VI: "Ecclesiam Suam" (O drogach, którymi Kościół
katolicki powinien kroczyć w dobie obecnej przy pełnieniu swojej misji) poświęcona dialogowi
współczesnego Kościoła ze światem oraz sprawom społecznym.
12 sierpnia

1993 - Jan Paweł II rozpoczął swoją wizytę duszpasterską w Denver w Kolorado. Oczekiwało
na niego 15 sierpnia i przyjęło go entuzjastycznie ok. 350 tys. Młodych ludzi ze 110 krajów - tak
rozpoczął się Światowy Dzień Młodzieży.
13 sierpnia

1991 - Jan Paweł II wylądował w Krakowie rozpoczynając drugą w tym samym roku pielgrzymkę
do Polski. Jej celem był udział Namiestnika Chrystusa w Światowym Dniu Młodzieży w
Częstochowie.
14 sierpnia

1385 - podpisanie w Krewie (niewielkiej miejscowości w Wielkim Księstwie Litewskim) umowy
pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. Zobowiązała ona Wielkiego
Księcia Litwy Jagiełłę do chrystianizacji Litwy, przyłączenia do Polski ziem ruskich oraz odzyskania
wspólnymi siłami Pomorza (od Krzywaków) w zamian za koronację Jagiełły na króla oraz
poślubienie królowej Polski (która była w tym momencie królem Polski) Jadwigi Andegaweńskiej
(ogłoszonej przez papieża w wieku XX-tym świętą Kościoła Katolickiego). Zarówno Jagiełło jak
Jadwiga dotrzymali dokładnie warunków tej umowy aż do ich śmierci, szanując ustalenia
przedstawicieli narodów polskiego, węgierskiego i litewskiego. Umowa w Krewie stała się
fundamentem zarówno chrystianizacji Litwy (skutecznej do dziś) jak też potęgi Rzeczpospolitej
Obojga Narodów (polskiego i litewskiego) w wiekach XIV-XVII.
1511 - odsłonięcie malowideł Michała Anioła na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej.
1941 - w bunkrze głodowym w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz zamordowany
został przez Niemców z partii narodowo-socjalistycznej franciszkanin polski święty Maksymilian
Kolbe. Wtrącony został do celi głodowej kilkanaście dni wcześniej. Mordu dokonano przez zastrzyk
fenolu. Żył 47 lat. Kanonizowany przez Jana Pawła II.
15 sierpnia

1038 - zmarł twórca państwa węgierskiego Stefan I, święty Kościoła Katolickiego
1915 - polscy biskupi katoliccy z trzech zaborów wydali orędzie potępiające w imieniu narodu
polskiego (nie mającego wówczas swojego państwa) wcielanie Polaków do armii państw zaborczych
i rzucanie ich do bratobójczych walk.

1945 - Prymas Polski kardynał August Hlond wydał zarządzenie o organizacji polskiej
administracji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych. Był szybszy niż komunistyczni funkcjonariusze,
którym powierzono organizowanie administracji państwowej na Ziemiach Odzyskanych.
1991 - z udziałem Jana Pawła II w Częstochowie odbyły się uroczystości zakończenia Światowego
Dnia Młodzieży.
1993 - Jan Paweł II zakończył 4-dniową wizytę duszpasterską w USA, a w pożegnalnym
przemówieniu na lotnisku w Denver użył słynnego określenia "KULTURA ŚMIERCI" dla opisania
poparcia aborcji i eutanazji.
16 sierpnia

2002 - do Polski przybył z 3-dniowa wizyta Jan Paweł II. Głównym akcentem Jego wizyty było
otwarcie kościoła Miłosierdzia Bożego na łagiewnikach w Krakowie oraz beatyfikacja na Błoniach
w Krakowie 4 osób: siostry Sancji Szymkowiak, arcybiskupa Zygmunta Felińskiego, ks. Jana
Beyzyma i ks. Jana Balickiego. Na Błoniach 18 sierpnia zgromadziło się 2,5 miliona Polaków i gości
z sąsiednich krajów
18 sierpnia

1976 - zmarł w wyniku pobicia przez agentów Służby Bezpieczeństwa PRL ks. Roman Kotlarz
z Radomia. Popierał postulaty wolnościowe wysuwane przez uczestników wydarzeń radomskich
1976 r.
19 sierpnia

1985 - kończąc swoją afrykańską pielgrzymkę Jan Paweł II spotkał się w Casablance stolicy Maroka
z potomkiem Mahometa królem Hassanem.
20 sierpnia

1914 - zmarł w wieku 89 lat papież Pius X (Giuseppe Sarto). Kanonizowany w 1954 r. przez Piusa
XII.
21 sierpnia

1567 - urodził się św. Franciszek Salezy, kaznodzieja francuski, patron prasy i publicystyki.
22 sierpnia

1968 - papież Paweł VI przybył do Bogoty stolicy Kolumbii rozpoczynając pierwszą w historii
wizytę głowy Kościoła Katolickiego na kontynencie południowo- amerykańskim.
23 sierpnia

1976 - ewangelicki pastor Oskar Bruesewitz z Drossdorf w NRD zmarł od rozległych poparzeń
jakich doznał na skutek samopodpalenia się na rynku w Zeitz. Aktu tego dokonał w proteście
przeciwko niszczeniu Kościołów chrześcijańskich i wiary w Boga przez komunistyczny rząd NRD.

26 sierpnia

1956 - na Jasnej Górze zgromadziło się około 1 miliona 200 tys. wiernych, którzy złożyli
ślubowanie na wierność Bogu i Jego prawu, przysięgając "wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha
Eucharystii i miłości". Ponadto zebrani ogromnym chórem potwierdzili gotowość obrony przed
bezbożnictwem. Wydarzenie to odbiło się silnym echem w Polsce i na Zachodzie.
1978 - konklawe kardynalskie wybrało niespodziewanie zgodnie i szybko kardynała Albino Luciani
na papieża. Przybrał imię Jan Paweł I. Sprawował swój pontyfikat tylko 33 dni umierając nagłą
śmiercią 28 września tego roku.
1980 - prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński w homilii na Jasnej Górze poparł w zasadzie
postulaty strajkujących już niemal w całej Polsce ludzi, lecz wezwał do powściągliwości w zadaniach
i skrócenia czasu strajku.
1989 - Jan Paweł II mianował ks. prof. Józefa Kowalczyka arcybiskupem i nuncjuszem
apostolskim w Polsce.
27 sierpnia

1910 - u rodziła się w Albanii Matka Teresa z Kalkuty, założycielka kongregacji Sióstr Miłosierdzia
Bożego, laureatka pokojowej Nagrody Nobla w 1979 r. Żyła 87 lat, Beatyfikowana 19 października
2003 roku.
28 sierpnia

430 - zmarł św. Augustyn, filozof i teolog, ojciec i doktor Kościoła, biskup Hippony. Żył 76 lat.
1774 - urodziła się w Nowym Jorku Elizabeth Seton, zakonnica, pierwsza amerykańska święta
urodzona w USA.
30 sierpnia

1902 - urodził się Józef Maria Bocheński, dominikanin, jeden z największych znawców logiki
filozoficznej, rektor Uniwersytetu w Fryburgu w Szwajcarii. żył 93 lata.
1992 - około tysiąca Polaków i Ukraińców w Ostrówku na Wołyniu wzięło udział we Mszy św.
pojednania obu narodów w 49 rocznicę wielkiej rzezi dokonanej na ludności polskiej w tej
miejscowości przez Ukraińców.

