Kalendarz Historyczny
WRZESIEŃ
2 września

1958 - wykładowca etyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 38-letni ksiądz doctor Karol
Wojtyła został konsekrowany na biskupa sufragana krakowskiego.
3 września

1914 - konklawe kardynalskie powołało na papieża Benedykta XV.
1984 - w Watykanie opublikowano instrukcje Kongregacji Doktryny Wiary odrzucającą tzw.
teologie wyzwolenia, czyli powstałą w Ameryce łacińskiej próbę syntezy marksizmu i
chrześcijaństwa.
4 września

1993 - Jan Paweł II rozpoczął pierwszą pielgrzymkę w prosowieckich republikach nadbałtyckich;
trwała 6 dni.
5 września

1997 - zmarła Matka Teresa z Kalkuty.
9 września

1976 - biskupi polscy wystosowali apel do władz PRL o zaniechanie wszelkich represji wobec
protestujących robotników oraz do społeczeństwa aby przyczyniało się poprzez wydajną pracą
do poprawy trudnej sytuacji ekonomicznej kraju.
10 września

1946 - list pasterski Episkopatu Polski odradzający katolikom głosowanie na "programy albo
metody rządzenia wrogie zdrowemu rozsądkowi, dobru narodu i państwa, moralności
chrześcijańskiej". Polacy wysłuchali Episkopatu i masowo głosowali przeciwko komunistom;
ci jednak sfałszowali drastycznie wyniki wyborów.
1987 - Jan Paweł II przybył do Miami na Florydzie rozpoczynając 10-dniową pielgrzymkę
po Stanach Zjednoczonych
12 września

1683 - ocalenie chrześcijańskiej Europy a szczególnie Stolicy Apostolskiej: zwycięstwo pod
Wiedniem wojsk polskich, litewskich i austriackich nad potężną armią turecką.

14 września

1907 - Stolica Apostolska podpisała z cesarstwem niemieckim porozumienie, dzięki któremu
Niemcy przestali ingerować w program i działania polskich seminariów duchownych, wyjąłwszy
programy przedmiotów świeckich.
1953 - w Warszawie komunistyczny "sąd" wojskowy rozpoczął proces przeciwko biskupowi
kieleckiemu Czesławowi Kaczmarkowi pod fałszywymi zarzutami dywersji, szpiegostwa na rzecz
Zachodu , "działalności na niekorzyść Związku Radzieckiego" oraz kilkoma innymi. Biskup skazany
został na 12 lat więzienia. Prymas Polski stanowczo zaprotestował publicznie przeciwko temu
bezprawiu, po czym komuniści po kilkunastu dniach zaaresztowali samego Prymasa.
1981 - w Watykanie opublikowano encyklikę Jana Pawła II "Laborem Exercens" (O pracy ludzkiej).
1998 - Watykan publikuje kolejną encyklikę Jana Pawła II "Fides et Ratio" (Wiara i rozum)
15 września

1971 - z inicjatywy papieża Pawła VI otwarto w Jerozolimie Instytut Ekumeniczny.
1858 - w Strasburgu urodził się Karol de Foucauld.
17 września

1253 - w Asyżu papież Innocenty IV kanonizował biskupa krakowskiego Stanisława ze
Szczepanowa, zamordowanego niecałe 200 lat przedtem przez króla Bolesława śmiałego.
1378 - zmarł arcybiskup gnieźnieński a zarazem kanclerz (w dzisiejszym znaczeniu: premier)
Jarosław Bogoria ze Skotnik, doradca i bliski współpracownik królów Władysława łokietka
i Kazimierza Wielkiego.
20 września

1870 - oddziały włoskie zajęły Państwo Papieskie a papież Pius IX ograniczył Stolicę Apostolską do
małego skrawka Rzymu: Watykanu. Zajęcie Państwa Papieskiego pozwoliło zjednoczyć Włochy.
21 września

1964 - zmarł w Rzymie arcybiskup Józef Gawlina, biskup polowy Wojska Polskiego na frontach
II wojny światowej, następnie duszpasterz polskiej emigracji.
1993 - spotkanie w Castel Gandolfo (letnia siedziba papieża) Jana Pawła II i głównego rabina
Izraela Meira Lau'a.
22 września

496 - król Gallow Chlodwig przyjął w Reims chrzest.
1396 - wojska chrześcijańskie zostały pokonane przez armię turecka dowodzoną przez sułtana
Bajazeta w bitwie pod Nikopolis.

23 września

1968 - zmarł w opinii świętości w San Giovanni Rotondo we Włoszech Ojciec Pio, rodowe nazwisko
Francesco Forgione, mistyk, stygmaty przez 50 lat. Za jego przyczyną stwierdzono liczne przypadki
cudownych uzdrowień. Zasłynął jako spowiednik o szczególnym darze rozeznawania sumień,
dokonywał bilokacji udowodnionych licznymi świadectwami. Kanonizowany przez Jana Pawła II
w 2002 roku.
25 września

1953 - komuniści zaaresztowali Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego i więzili go
do 26 października 1956 roku.
27 września

1540 - papież Paweł III zatwierdził zakon Jezuitów bullą "Regimini Militantis".
1612 - zmarł w wieku 86 lat ksiądz Piotr Skarga, (ur. 1536) właściwe nazwisko Piotr Pawęski,
jezuita, nadworny kaznodzieja króla Zygmunta III Wazy, pierwszy rektor Akademii Wileńskiej.
1536-1612 był jezuitą. Założył Arcybractwo Miłosierdzia, które przetrwało aż do naszych czasów.
Znany jest jako autor niezwykle popularnych żywotów świętych, Kazań sejmowych.
28 września

1971 - kardynał Józef Mindszenty, Prymas Węgier, odleciał z Budapesztu do Rzymu,
kończąc 15-letni pobyt azylanta w amerykańskiej ambasadzie.
1978 - zmarł nagle papież Jan Paweł I. Żył lat 66.
29 września

1856 - w miejscowości Panna Maria w Teksasie odbyła się uroczystość poświęcenia pierwszego
polskiego kościoła w USA. Istnieje do dziś.
1963 - rozpoczęła się II-ga sesja Soboru Watykańskiego II-go.
30 września

1843 - utworzono diecezję rzymsko-katolicką w Chicago. Papież Grzegorz XVI mianował księdza
Williama Quartera pierwszym biskupem chicagowskim.

