Bł. Jordan
13 lutego
Ur. pod koniec XII
w. w Westfalii, zm.
w 1237 r.; zakonnik,
pierwszy następca
św. Dominika, prezbiter; w ciągu 15
lat z 30 konwentów
pomnożył liczbę do
300, a liczbę współbraci z 300 powiększył do 4000.
Św. Zał. Serawitów
17 lutego
Aleksy
Falconieri,
Bartłomiej Amidei,
Benedykt
Antella,
Buonfiglio Monaldi,
Gerardino Sostegni,
Hugo
LippiUguccioni oraz Jan
Buonagiunta
Monetti;
założyli
w
1233 r. zakon po
objawieniach Maryi.

Św. Faustyn
i Jowita 15 luteg
Ur. w II wieku, zm.
w 120 r. w Brescii;
Faustyn był kapłanem, a jego młodszy
brat, Jowita, diakonem; zostali skazani
na pożarcie przez
lwy, ale gdy te nie
chciały ich pożreć,
namiestnik
kazał
ściąć obu braci.
Św. Konrad
19 lutego
Ur. ok. 1290 r., zm.
1351
r.;
zmienił
swoje życie pod
wpływem
pożaru
miasta
Piacenza,
który
nieumyślnie
spowodował;
pustelnik, miał dar prorokowania;
patron
cierpiących z powodu przepukliny.

Św. Piotr Damiani
21 lutego
Ur. 1007 r. w Rawennie, zm. 1072 r.;
opat eremu kamedulskiego,
biskup
Ostii, doradca papieży, Doktor Kościoła; zostawił po
sobie ok. 240 utworów poetyckich, 170
listów, itp.; patron
przy bólach głowy.
Św. Walburga
25 lutego
Ur. ok. 710, zm.
777-779; córka św.
Ryszarda i św. Bonny; angielska mniszka i misjonarka na
terenie
Niemiec;
wzywana w obronie
przed burzami, głodem, dżumą, kokluszem, chorobą oczu
i wścieklizną.

Św. Polikarp
23 lutego
Zm. ok. 156 r.;
uczeń
św.
Jana
Ewangelisty, należał
do Ojców Apostolskich, biskup Smyrny w Małej Azji, męczennik, zginął od
pchnięcia
puginałem; patron przy
czerwonce i bólu
ucha.
Św. Aleksander
26 lutego
Ur. 250 r., zm. 326
r.; biskup Aleksandrii egipskiej, jego
największą zasługą
było to, że jako
pierwszy rozpoznał
błędy Ariusza i z całą stanowczością je
zwalczał; był inicjatorem zwołania soboru powszechnego

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH

SANCTUS

Święci na co dzień
Dodatek
Nr 1/luty

WSZYSCY ŚWIĘCI MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI
Nasza parafia ma wyjątkowe wezwanie.
Jej patronami, a zarazem naszymi są
Wszyscy Święci. Nasze Pismo SANCTUS
(co po łac. znaczy święty) od samego początku stara się przybliżać swoim czytelnikom sylwetki ‘mieszkańców nieba’.
Wśród nich znajdują się osoby, o których
większość z nas pewnie nigdy nie słyszała. Naszą kolejną inicjatywą jest nowy Dodatek – Święci na co dzień, który bardzo
skrótowo będzie prezentował świętych
i błogosławionych z danego miesiąca wraz
z ich wizerunkami.
Św. Agata
5 lutego
Ur. ok. 235 r. na
Sycylii, zm. w 251 r;
dziewica, męczennica; odmówiła małżeństwa z poganinem; podczas tortur
obcięto jej piersi;
patronka
ludwisarzy, kobiet karmiących oraz mających
choroby piersi.
Św. Apolonia
9 lutego
Zm. ok. 249 r.
w Aleksandrii; poganie chcieli by wyrzekła się Chrystusa, powybijano jej
zęby i zmiażdżono
szczękę, zginęła na
stosie;
patronka
stomatologów, wzywana w chorobach
zębów i dziąseł.

Św. Błażej
3 lutego
Ur. w Sebaście, zm.
ok. 316 r.; Biskup,
męczennik; cudownie uleczył dziecko,
któremu
gardło
przebiła ość; patron
kamieniarzy, gręplarzy, mówców, śpiewaków i wszystkich
osób, które muszą
dbać o gardło.
Bł. Pius IX
7 lutego
Giovanni Maria Mastai Ferretti; ur. w
1792 r. we Włoszech, zm. w 1878
r.; pełnił posługę
papieża przez 32 lata, inicjator Soboru
Watykańskiego
I;
ogłosił m.in. Dogmat
o
Niepokalanym
Poczęciu NMP.
Św. Grzegorz II
11 lutego
Ur. się ok. 660 r. w
Rzymie, zm. w 731
r.; pełniący posługę
papieską przez 16
lat; zwołał synod, na
którym
uchwalono
17 kanonów dotyczących
jedności
małżeństwa i wymierzonych
przeciwko zabobonom.

