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VI podró¿ apostolska Jana Paw³a II do Polski
Otwórzcie szeroko, bardzo szeroko drzwi Chrystusowi. Otwórzcie
Mu granice państw, systemów
politycznych i ekonomicznych, otwórzcie Mu rozległe sfery kultur,
cywilizacji i postępu.
I otwórzcie Mu wasze serca.

Jan Paweł II

Kalendarium
naszego Papieża

1920 Wadowice. Rok urodzenia
1938 Studia filozoficzne
1942 Wstąpienie do seminarium
1946 święcenia kapłańskie
1948 Obrona pracy doktorskiej
1953 Profesura teologii moralnej
1958 Konsekracja biskupia
1964 Arcybiskup Krakowa
1967 Nominacja kardynalska
1978 Wybór na 264. następcę w. Piotra
1979 I podróż apostolska do Polski
1983 II podróż apostolska do Polski
1987 III podróż apostolska do Polski
1991 IV podróż apostolska do Polski
1997 V podróż apostolska do Polski

13 czerwca 1999 r. w Warszawie papież Jan Paweł II dokona beatyfikacji stu
ośmiu sług Bożych, męczenników za wiarę w latach 1939- 1945, wśród których są
biskupi, kapłani, bracia zakonni, alumni seminarium duchownego, siostry zakonne
i osoby świeckie Grupa ta zatem reprezentuje cały Kościół Polski, który w czasie
wojny i okupacji dawał swoje trudne świadectwo wierności Bogu i Ojczyźnie oraz
ogromną rzeszę chrześcijan, którzy przepełnieni miłością do Boga i człowieka
oddawali swe życie w nadziei, że z ich ofiar wyrośnie większe dobro. Proces
beatyfikacyjny i akt beatyfikacji tych męczenników wiary jest zarazem głębszym
spojrzeniem na czas terroru, zniszczenia i śmierci z innej - nadprzyrodzonej perspektywy, a więc również jako na żniwo heroicznej miłości świętości i dobra,
które nadal wydają owoce na niwie Kościoła. Beatyfikacja tych świadków wiary
pośród zawieruchy wojennej jest nadto wymownym wyrazem teologicznej refleksji
nad najnowszymi dziejami naszej Ojczyzny - refleksji, której zamiarem nie jest
wola oskarżenia kogokolwiek czy otwierania na nowo ran zadanych przez wojnę,
czy żądanie odwetu na prześladowcach, lecz objęcie umysłem i sercem w świetle
wiary owego mysterium crucis, które stało się udziałem narodu.
W czasie, gdy szeroko rozlewa się fala zniechęcenia i zobojętnienia także
wśród chrześcijan gdy podważa się wartości moralne, godność życia, Kościół
podaje nam w tych męczennikach nowe, konkretne przykłady wierności prawu
Bożemu w sytuacjach o wiele trudniejszych niż dziś; wskazuje na nowych przewodników i orędowników przed Panem.
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PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W POLSCE 5 - 17 czerwca 1999
5 czerwca (sobota)
Nuncjatury Apostolskiej
11.30: przylot Ojca Świętego do Gdańska
11 czerwca (piątek)
(lotnisko Rębiechowo)
7.30: Msza św. w kaplicy Nuncjatury
-powitanie przez władze kościelne
Apostolskiej
i państwowe
9.30: spotkanie z Prezydentem RP
- przemówienie Ojca Świętego
10.20: spotkanie z Parlamentem RP
12.30: przejazd do rezydencji metropolity
(Sejm i Senat) w obecności pregdańskiego
zydenta, premiera i rządu, przy
17.15: Msza św. jubileuszowa z homilią
udziale korpusu dyplomatyczne19.45: powrót do rezydencji metropolity
go i innych zaproszonych gości
gdańskiego
(przedstawiciele Kościołów i
6 czerwca (niedziela)
Wspólnot wyznaniowych w Pol9.05: przylot do Pelplina
sce); przemówienie Ojca Św.
9.45: Msza św. z homilią
- spotkanie z korpusem dyploma12.00: modlitwa Anioł Pański i przemótycznym
wienie Ojca Świętego
- spotkanie z prezydium Sejmu i
17.10: przylot do Elbląga
Senatu oraz przedstawicielami
17.30: nabożeństwo czerwcowe i przeparlamentarzystów
mówienie Ojca Świętego
- spotkanie z Polską Radą Ekume20.30: przylot do Lichenia (diecezja
niczną i przedstawicielami Kościowłocławska)
łów i Wspólnot wyznaniowych
12.00: nawiedzenie świątyni oo. Bazy7 czerwca (poniedziałek)
lianów
8.00: poświęcenie sanktuarium Matki
12.45: spotkanie i obiad z Konferencją
Bożej w Licheniu i pozdrowienie
Episkopatu Polski; przemówiepielgrzymów
nie Ojca Świętego (rezydencja
9.45: przylot do Bydgoszczy (archidiePrymasa)
cezja gnieźnieńska)
14.00: powrót do Nuncjatury Apostol10.00: Msza św. z homilią
skiej
13.35: przylot do Torunia i przejazd do
17.10: modlitwa w intencji ofiar holocaurezydencji biskupa toruńskiego
stu (Umschlagplatz)
17.15: spotkanie z rektorami szkół
17.30: modlitwa przy pomniku Sybiwyższych z okazji rocznicy uroraków
dzin Mikołaja Kopernika i prze18.00: zakończenie II Synodu Plenarnego
mówienie Ojca Świętego (Aula
i przemówienie Ojca Świętego;
Wielka Uniwersytetu Mikołaja
modlitwa przy grobie sługi bożego
Kopernika)
Stefana Kardynała Wyszyńskiego
18.30: nabożeństwo czerwcowe i prze(katedra św. Jana)
mówienie Ojca Świętego
19.30: poświęcenie nowej Biblioteki
20.40: przylot do Lichenia (diecezja
Uniwersyteckiej
włocławska)
19.50: powrót do Nuncjatury Apostol8 czerwca (wtorek)
skiej
10.15: przylot do Ełku
12 czerwca (sobota)
11.00: Msza św. z homilią
9.30: przylot do Sandomierza
14.25: przylot do klasztoru nad Wigrami
10.30: Msza św. z homilią
(diecezja ełcka)
17.10: przylot do Zamościa
9 czerwca (środa)
17.50: liturgia słowa i przemówienie Ojca
dzień wolny
Świętego
21.00: przylot do Warszawy i przejazd do
10 czerwca (czwartek)
Nuncjatury Apostolskiej
9.35: przylot do Siedlec
10.15: Msza św. z homilią (uczestniczą
13 czerwca (niedziela)
także wierni obrzędu greckokato- 10.00: Msza św. z homilią (beatyfikacje i
lickiego)
poświęcenie kamienia węgielnego
17.20: przylot do Drohiczyna
pod kościół Opatrzności Bożej)
17.45: ekumeniczna liturgia słowa i prze- 12.00: modlitwa Anioł Pański i przemómówienie Ojca świętego
wienie Ojca Świętego
20.15: przylot do Warszawy i przejazd do 13.00: powrót do Nuncjatury Apostol-

skiej
16.45: pozdrowienie służb PLL LOT i
lotniska (Okęcie)
17.15: odlot do Radzymina (diecezja
warszawsko-praska) i modlitwa na
cmentarzu Ofiar wojny z 1920r.
18.45: liturgia słowa i przemówienie Ojca
Świętego (katedra św. Michała i
św. Floriana)
20.00: powrót do Nuncjatury Apostolskiej
14 czerwca (poniedziałek)
9.25: przylot do Łowicza
10.15: Msza św. z homilią
18.15: przylot do Sosnowca
18.45: spotkanie ze zgromadzonymi i
pozdrowienie
20.25: przylot do Krakowa i przejazd do
rezydencji metropolity krakowskiego
15 czerwca (wtorek)
9.30: Msza św. z homilią na Błoniach
z okazji 1000-lecia Archidiecezji
Krakowskiej
12.15: powrót do rezydencji metropolity
krakowskiego
17.55: przylot do Gliwic
18.15: spotkanie ze zgromadzonymi i
pozdrowienie
20.30: przylot do Krakowa i przejazd do
rezydencji metropolity krakowskiego
16 czerwca (środa)
9.05: przylot do Starego Sącza (diecezja
tarnowska)
10.00: Msza św. z homilią i kanonizacja
bł. Kingi
16.40: odlot do Wadowic (archidiecezja
krakowska)
17.50: wizyta w bazylice wadowickiej
18.20: spotkanie z mieszkańcami i pozdrowienie
20.10: przylot do Krakowa i przejazd do
rezydencji metropolity krakowskiego
17 czerwca (czwartek)
7.30: Msza św. w kaplicy metropolity
krakowskiego
- nawiedzenie grobu rodziców
Ojca Świętego na Cmentarzu
Rakowickim
13.00: pożegnanie na zakończenie wizyty
(lotnisko Balice)
- pożegnanie przez władze kościelne i państwowe
- przemówienie Ojca Świętego
14.00: odlot do Rzymu
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Na spotkanie
z Ojcem Œwiêtym...
W

ielki to dzień dla naszej szkoły
w Kleciach, który wpisał się
głęboko w historię Brzostka i okolic.
Oto 3 października 1998 roku patronem szkoły został nie kto inny, ale
Jan Paweł II - nasz Wielki Rodak.
Wśród uczniów i wśród grona pedagogicznego powstało wiele cennych
i szlachetnych inicjatyw , które podkreślały rangę całej uroczystości i
wydarzenia.
W ostatnim czasie dość popularne są
wyprawy rowerowe, stąd też postanowiliśmy podjąć trud pielgrzymki
rowerowej szlakiem Jana Pawła II.
Pomysł powiódł się i chyba wszyscy
byli zadowoleni ze zmagań, jakie
podjęli w czerwcu ubiegłego roku. Na
posiedzeniu Rady Pedagogicznej z
ust Pani Dyrektor padły słowa, iż wypada sobie życzyć, aby ta pielgrzymka zapisała się na stałe w kalendarzu
"szkolnych wypraw" jako istotny
element pracy wychowawczej.
Podjęliśmy to wezwanie i wyruszamy
ponownie w dniach 15-21 czerwca
b.r. Przygotowania rozpoczęliśmy
już jesienią ubiegłego roku. Włączają
się w nie chętnie profesorowie i uczniowie, a także osoby spoza szkoły
oraz brzosteccy parafianie. Ustalona
została dokładna trasa przejazdu,
miejsca postoju i przede wszystkim
miejsca uroczystych Mszy św. za
Ojca św. Wyjątkowa będzie Eucharystia sprawowana w Starym Sączu pod
przewodnictwem samego papieża.
Jesteśmy obecnie w trakcie najbliższych przygotowań do wyjazdu,
zapowiadają się ciekawe przygody
i przeżycia duchowe, połączone z
psychicznym wypoczynkiem.
O tym czy rzeczywiście tak było, czy
warto tyle się trudzić i w dość nietypowy sposób manifestować swoją
pobożność napiszemy w następ-
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o modlitwę, by nasza Pielgrzymka
Rowerowa również miała swój radosny finał.
Już teraz pragniemy zaprosić wszystkich miłośników sportu rowerowego
do dziękczynnej pielgrzymki za wielki dar Papieża Polaka, która odbędzie
się w dniach 23-28 sierpnia tego roku.
Bliższe informacje podamy w następnym numerze, kiedy będzie już po nym numerze.
wszystkim. Wypada jedynie prosić,
by Wszyscy duchowo włączyli się w
Organizatorzy Pielgrzymki
przygotowania do papieskiej wizyty,
by Jan Paweł II mógł szczęśliwie
Do Ojca Świętego wysłaliśmy
odbyć swoją kolejną podróż do Oj- telegram następującej treści:
czyzny. Ośmielamy się także prosić
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JAK POWSTAŁO
ŚWIĘTO BOŻEGO CIAŁA

W

roku 1263 zajechał Papież Urban IV do miejscowości Orwieto niedaleko
Rzymu. Zbliżał się czas,
kiedy to w jednej tylko
diecezji Liege obchodzono święto Bożego
Ciała. Zastanawiał się
Ojciec Święty czyby
tego święta nie rozciągnąć na cały ówczesny świat katolicki.
Gdy to rozważał rozeszła się wśród
ludu wieść o cudzie w pobliskiej
Bolsenie.
W kościele św. Katarzyny odprawiał
pewien młody kapłan Ofiarę Mszy
Świętej. Ludzi zebrało się sporo. Nie
wiadomo czy się przed Mszą Świętą
nie skupił, czy też Bóg zesłał na niego doświadczenie. Zaraz po słowach
konsekracji młody kapłan zaczął
popadać w zwątpienie czy ten biały
opłatek który w zakrystii położył
na patenie i który z płodów rolnych
wypiekany w klasztorach jest istotnie
żywym Ciałem Chrystusa i czy za
pomocą ułomnych słów tak nadprzyrodzony cud miał się dokonać. Otrząsa się biedny kapłan i rozpoczyna
Memento za umarłych po czym po
słowach przez tego Pana Naszego
Jezusa Chrystusa przełamuje Hostię
i o dziwo z Hostii przełamanej sączy
się krew i wsiąka w korporał. Organy
milkną, a lud widząc cud samorzutnie
intonuje pieśń św. Tomasza z Akwinu: PANGUE LINGUA GLORIOSI
CORPORIS MISTERIUM.
Doszła ta wieść do Ojca Świętego
Urbana IV. Kapłan wezwany przez
oblicze papieża spodziewał się surowej nagany. Papież jednak widząc
skruszonego kapłana rzekł: tak jak
niewierny Tomasz chciałeś zobaczyć
rany Chrystusa, odtąd bądź pokornym
i wierzącym gdyż błogosławieni,
którzy nie widzieli a uwierzyli. Cud
ten skłonił papieża do ogłoszenia
Święta Bożego Ciała jako święta
powszechnego w całym kościele

Kwiaty Maryi

J
katolickim. Kult ten rozpowszechnił
się najpierw w całej Italii, a potem w
całej ówczesnej Europie.
W Polsce święta Bożego Ciała zaczęto obchodzić od roku 1320. Jest
to rok w którym Władysław Łokietek
przeniósł stolicę Polski po rozbiciu
dzielnicowym do Krakowa i w tymże
roku został ukoronowany w katedrze
wawelskiej przez biskupa Nankera na
króla Polski.
Odtąd procesja Bożego Ciała wyrusza z Wawelu drogą Królewską
(ul. Grodzka) na krakowski rynek i
kończy się w małym kościółku św.
Wojciecha.
W dzielnicy Krakowa "Kazimierz"
stoi Kościół pod wezwaniem Bożego
Ciała, a w nim spoczywają szczątki
niedawno beatyfikowanego przez
naszego Ojca Św. Jana Pawła II Stanisława Kazimierczyka.
Boże Ciało to jedyne święto, które
komuniści PRL nie znieśli. Zabronione jednak był urządzenie procesji
w miejscach publicznych. Dopiero
dziś w Polsce wolnej od komunizmu
Pan Jezus w Monstrancji wychodzi na
ulice naszych miast i gmin.
I u nas w Brzostku oczekujemy z radością na to święto. Ćwiczy się chór
parafialny, orkiestra, będą niesione
chorągwie i feretrony. Na rynku będą
usytuowane 4 ołtarze, przy których
czytana będzie Ewangelia św. czterech ewangelistów: Mateusza, Marka,
Łukasza i Jana. Boże Ciało wypada w
pierwszy czwartek po święcie Trójcy
Przenajświętszej.
A. Szczepański

est wiele symboli maryjnych, m.in.
są nimi kwiaty. W symbolice chrześcijańskiej fiołek ze względu na swój
delikatny zapach i ciemnofioletową
barwę uchodził za symbol pokory.
Symbolika średniowieczna, która nie
omieszkała wszystkiego, co piękne i
miłe, odnieść do Maryi, wielbi Ją w
pieśniach jako Fiołek pokory. Również
w średniowieczu dużego znaczenia
nabrało zastosowanie symboliki róży
do Matki Bożej. Zaczerpnięta została
ona ze zwrotki Carmen paschale poety
Seduliusza, który żył około 430 r. Jest
to zarazem najstarsze ze świadectw tej
symboliki maryjnej. Z symboliką róży
ściśle związana jest symbolika cierni.
Stanowią one razem z różą jeden obraz:

pośród cierni zepsucia jaśnieje wolna od
cierni dziewiczość. Dlatego też Niepokalana Dziewica Maryja jest prawdziwą
"różą pośród cierni". Czerwona róża jest
symbolem męczeństwa, natomiast biała
- dziewiczej czystości. W związku z tym
róża jest symbolem nie tylko Maryi, ale
i Jezusa. Innym kwiatem, który jest znakiem Maryi, jest lilia. Lilia ze względu
na swoją jaśniejącą biel jest symbolem
niewinności i czystości. W Palestynie
lilię można znaleźć wśród krzaków ciernistych, gdzie rozwija się bardzo bujnie.
Podobnie Maryja zakwitła pośród ostów
i cierni grzesznego rodzaju ludzkiego.
Na przedstawieniach zwiastowania
Maryi Pannie lilia jest znakiem niepokalanego poczęcia. Na przedstawieniach
narodzenia Chrystusa i innych obrazach
maryjnych jest znakiem dziewiczego
macierzyństwa Maryi.
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KRONIKA DUSZPASTERSKA
kwiecieñ - maj

Z naszej wspólnoty odeszli ze znakiem wiary
i nadziei w zmartwychwstanie do życia wiecznego:
1. Jan Dziurdzik, ur. 1914 r. - Brzostek
2. Katarzyna Sztorc, ur. 1922 r. - Wola Brzostecka
3. Klaudia Sikorska, ur. 1999 r. - Nawsie Brzosteckie
Do wspólnoty parafialnej poprzez Chrzest Święty
zostali przyjęci:
1. Łukasz, Michał Lejkowski - Nawsie Brzosteckie
2. Grzegorz Grygiel - Nawsie Brzosteckie
3. Karol Jan Mordel - Brzostek
4. Julia, Barbara Wojdyła - Brzostek
5. Łukasz Łukasik
Sakramentalny Związek Małżeński zawarli:
1. Adrzej, Wojciech Woźniak z Małgorzatą Wal

uczeni
o Bogu

Tadeusz Kościuszko 1746-1817
Boże Wszechmogący... któryś
i mnie kazał żyć na tym
padole płaczu, dla celów
dla mnie niewiadomych, spraw
bym postępował po nim
drogami Tobie wdzięcznymi,
daj mi czynić dobrze, strzeż
mnie od złego...

Modlitwa Kościuszki
przez niego ułożona i stale odma-

Pierre Simon de Laplace
1749-1827

Astronom, sformułował hipotezę

Bóg nasz króluje nad czasem i wiecznością i u Niego nie ma żadnych zmian,
i im głębiej poznajemy Go, tym więcej
utwierdzamy się w tym.

Stanisław Staszic 1755-1826

Pisarz polityczny, działacz społeczny, uczony

Boże odwieczny!
Ty znasz mą chęć, ty widzisz w tej
chwili me serce. One ku moim bliźnim
miłości jest pełne. Oświeć rozum, niech
poznam, tłomaczę się jasno. Bogdajby
pojęli wszyscy, żeś ich nie stworzył
na to, by nieszczęśliwi byli. Bogdajby
poznali rzeczywiste swoje nieszczęścia
przyczyny. Zniszcz ciemność, rozszerz
w ludziach światło.
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chrzeœcijanina
Pierwsza Komunia Święta
Pierwsze przyjęcie sakramentu ołtarza. Zanim ktoś przystąpi
do Komunii św., musi wpierw przyjąć pierwszy, podstawowy
sakrament - chrzest. Wiek, w którym można po raz pierwszy
przystąpić do Komunii św. (obecnie około 8-10 lat) został
ustalony (obniżony) dopiero w naszym wieku. Ponieważ właściwy sens "Pierwszej Komunii Świętej" często jest wypaczany
przez zewnętrzne formy rodzinnych uroczystości albo schodzi
na dalszy plan, w niektórych krajach przyjmuje się zwyczaj
przystępowania dzieci po raz pierwszy do Komunii św. bez
tradycyjnej otoczki - stroje, prezenty (np. w Wielkanoc albo
Białą Niedzielę), a dopiero później urządzania tradycyjnej
uroczystości pierwszokomunijnej.
Podobieństwo Boże
W opowiadaniu o stworzeniu czytamy: "A wreszcie rzekł Bóg:
»Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam«". Człowiek został więc stworzony jako obraz Boga, a podobieństwo
to odnosi się zarówno do mężczyzny i kobiety. W tym samym
bowiem tekście mówi się, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Wiara w podobieństwo człowieka do Boga ma
daleko sięgające konsekwencje: absolutnie nienaruszalna jest
godność człowieka, nawet najmniej znaczącego.
Podzięka, wdzięczność
W chrześcijaństwie podzięka i wdzięczność są znacznie czymś
więcej niż tylko świadectwem ogłady towarzyskiej- są cnotami.
Chrześcijanina napełnia tym głębsze i stałe uczucie wdzięczności wobec Boga, im mądrzej żyje i wnika w drogi Boże. W
Starym Testamencie wdzięczność wobec Boga znajdowała
wyraz w modlitwach dziękczynnych za okazywaną przez niego
pomoc i za liczne ocalenia, i stałą opiekę. Stary Testament
wielokrotnie mówi zatem o "ofiarach dziękczynnych" i zawiera
liczne "pieśni wdzięczności". W serce chrześcijaństwa słowa
"podzięka", "dziękczynienie" zostały jednak wpisane dopiero
mocą historii Jezusa opisanej w Nowym Testamencie. Jezus nie
tylko okazywał wdzięczność Ojcu (por. Łk 10,21), lecz uczynił
ją też głównym motywem Eucharystii ("eucharystia" znaczy
"dziękczynienie"): "Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany,
wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał (...)" (I Kor 11,23 n.).
Poganie
(łac. paganus - wieśniak) Tak początkowo nazywano mieszkańców okolic odległych od wspólnot chrześcijańskich i z tego
powodu nieochrzczonych. Poganami są ci, którzy nie zetknęli
się (jeszcze) z wiarą chrześcijańską albo jako niechrzczeni żyją
w społeczeństwie chrześcijańskim.
Posiadanie
Każdy może być posiadaczem jakiejś rzeczy, nie będąc jej
właścicielem. Własność w ścisłym znaczeniu tego słowa
oznacza mianowicie: jakąś rzecz do tego stopnia posiadać,
że można z nią uczynić, co się chce, i to bez naruszenia praw
osób trzecich. Nauka chrześcijańska broni praw jednostki do
własności, ale zarazem stale wskazuje na społeczne uwarunkowania własności: własność zobowiązuje. Bóg stworzył
ziemię dla wszystkich, dlatego stosunki własności i posiadania
muszą być tak uregulowane, aby z dóbr ziemi mogli korzystać
wszyscy jej mieszkańcy.
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KALENDARIUM LITURGICZNE
30 V
Wspomnienie św. Jana Sarkandra
Św. Jan Sarkander, kapłan męczennik (1576--1620).
Urodził się w Skoczowie, koło Cieszyna. Studia uwieńczył
doktoratem z filozofii i teologii. W 1609 r. przyjął święcenia kapłańskie; od 1616 r. proboszcz w Holeszowie. Gdy
wybuchła wojna trzydziestoletnia, opuścił na krótko Holeszów. W 1620 r., gdy lisowczycy zbliżali się do Holeszowa,
wyszedł z procesją na ich spotkanie. Miasteczko ocalało.
On sam, posądzony o zmowę i zdradę, został uwięziony i
poddany okrutnym torturom gdyż nie przyznawał się do
zdrady i nie chciał wydać tajemnicy spowiedzi. Zmarł w
mękach 17. III. 1620 r. Wierni pochowali go w kościele
NMP w Ołomuńcu. Jan Paweł II kanonizował go w 1995
r. w Skoczowie.
17 VI
Wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego
Brat Albert (Adam Chmielowski, (1845-1916), wzór
heroicznej miłości bliźniego, patron albertynów i albertynek, jedyny Polak artysta wyniesiony na ołtarze. Gdy
miał 17 lat, walczył w Powstaniu Styczniowym (1863);
ciężko ranny w bitwie, stracił nogę. Aby uniknąć zesłania
na Sybir, wyemigrował za granicę. W 1874 powrócił do
Polski. Jego twórczość malarska przyniosła mu miano

"polskiego Fra Angelico". Oczarowany duchowością św.
Franciszka z Asyżu. wspomagał bezdomnych i nędzarzy;
w ich twarzach dopatrywał się sponiewieranego oblicza
Chrystusa. 25 IX 1887 przywdział habit tercjarski, przyjął imię Brat Albert, a rok później złożył śluby tercjarza.
Zmarł w przytułku. W 1938 prezydent Mościcki uhonorował go wielką wstęgą Orderu Polonia Restituta. Został
kanonizowany w 1983 r.
27 VI
Wspomnienie św. Władysława
Władysław (ok. 1040- 1095), król, patron Węgier, kanonizowany przez papieża Celestyna III w 1192. Był synem
króla węgierskiego Beli I i Rychezy, córki Mieszka II.
Urodził się w Krakowie i tu, na dworze Kazimierza Odnowiciela, a potem Bolesława Śmiałego, spędził dzieciństwo i lata młodzieńcze. Znał dobrze nasz język i polskie
obyczaje. Gdy miał 16 lat, powrócił na Węgry. Po śmierci
starszego brata, Gejzy, objął w 1078 tron węgierski.
Mądry i sprawiedliwy gospodarz kraju, żył świątobliwie,
miał trzy córki, był wzorem średniowiecznego rycerza.
Panował 17 lat. Umocnił węgierskie państwo i młody
Kościół, który otaczał opieką. Do korony węgierskiej
przyłączył także Kroację (Chorwację). Relikwiarz z głową
Świętego jest przechowywany na Węgrzech w Gjor.
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