św. Eryk IX Jedvardsson (18 maja)
Eryk urodził się około 1120 r. Był synem Jedwarda. Od 1158 r. rządził Szwecją. Miał się przyczynić do utwierdzenia chrześcijaństwa w Szwecji. Ze świętym biskupem Henrykiem uczestniczył w misyjnej wyprawie do Finlandii, gdzie założył wiele kościołów. Zginął 18 maja 1160 r.
w Starej Uppsali, która była ośrodkiem pogaństwa. Duński książę Magnus Henriksson napadł
go i zabił, gdy uczestniczył w Mszy św. Zaraz po śmierci zaczęto oddawać królowi cześć ołtarzy. Od 1273 r. jego szczątki spoczywają w katedrze w Uppsali. W trzy lata po śmierci Eryka
papież Aleksander III założył w Starej Uppsali metropolię, od której uzależnił cztery biskupie
sufraganie: w Skara, w Likóping, w Vasteras. Św. Eryk jest patronem Szwecji. Modlitwa: Panie, któryś świętego Eryka tak wielkim umiłowaniem ewangelizacji obdarzyć raczył, daj nam
wszystkim, abyśmy i my Twe Imię po świecie głosili. Amen.
św. Beda Czcigodny (25 maja)
bł. Kamila Baptysta Terano (31 maja)
Beda urodził się w 673 r. w Anglii, w hrab- Kamila urodziła się 9 kwietnia 1458 r. we włostwie Northumbria. Kiedy miał 7 lat, powie- skim miasteczku Camerino. Pochodziła z rodzirzono jego wychowanie i wykształcenie ny książęcej. Dziewczę miało zaledwie 8 lub 10
opactwu benedyktyńskiemu. Był bowiem lat, kiedy pod wpływem kazania pewnego franwówczas zwyczaj, że rodzice chętnie posy- ciszkanina z pobliskiej Leonessy, postanowiła
łali swoje dzieci do klasztoru na naukę i na ku czci męki i śmierci Pana Jezusa zadawać
wychowanie w charakterze oblatów, czyli sobie w każdy piątek szczególne umartwienie.
przyszłych kandydatów. Dwa lata później Postanowienie to potwierdziła następnie podobBeda przeniósł się do nowo powstałego nym ślubem. Z biegiem lat tak bardzo zasmaopactwa św. Pawła w Jarrow. Z biegiem lat kowała w tej praktyce, że jej życie można by naoba opactwa zasłynęły nie tylko w Anglii, zwać wiecznym piątkiem, bowiem stale z miłości
ale nawet daleko poza jej granicami jako do Ukrzyżowanego wyznaczała sobie pokutę.
niezwykle ważne ośrodki życia kulturalne- Wszakże Kamila wbrew woli rodziców wstąpiła
go i religijnego. O założeniu tych dwóch do klasztoru klarysek w Urbino, który właśnie
opactw napisał św. Beda osobną historię, wtedy przeżywał swój renesans. Tam przyjęła
w której przekazał również o sobie garść imię zakonne Baptysta. Stało się to 14 grudnia
wiadomości. W wieku 30 lat przyjął świę- 1481 roku. Kamila miała wówczas 23 lata. Kamicenia kapłańskie. Odtąd Beda swoje życie la wyznała, że przyczyną obrania sobie tak sudzielił między modlitwę i studia. Znał język rowego zakonu była nie obawa przed piekłem,
łaciński, grecki i hebrajski, co mu ułatwiało ani nawet nadzieja nieba, ale by się jak najbarstudia nad Pismem świętym i dziełami oj- dziej upodobnić do swojego niebieskiego Obluców Kościoła. Słusznie nazwano go naj- bieńca. Często oglądała św. Klarę, która jej
bardziej uczonym wśród świętych i naj- udzielała wskazań odnośnie do reformy życia
świętszym wśród uczonych Kościoła w An- wewnętrznego i reguły zakonnej. Kamila prowaglii, co kiedyś powtórzą o św. Tomaszu dziła życie surowe i pełne wyrzeczeń. Doznała
z Akwinu w skali całego Kościoła. Beda wielu cierpień wewnętrznych, oschłości ducha,
zostawił po sobie wiele pism. Wśród nich opuszczenia i osamotnienia wewnętrznego, nona pierwszym miejscu stawia się napisaną cy ducha. Do tych cierpień doszły rodzinne: Ceprzez niego historię Anglii. Ciekawe są je- zar Borgia, bratanek papieża Aleksandra VI, siłą
go homilie, których ocalało 50, i bardzo du- zajął posiadłość książąt Varano i wymordował
ża korespondencja, która rzuca światło nie ojca i trzech braci Kamili. Miała dar mistycznego
tylko na osobisty charakter Świętego, ale zjednoczenia z Jezusem, proroctwa oraz czytatakże na stosunki polityczne i religijne. nia w ludzkich sercach. Zmarła podczas epideZmarł 26 maja 735 r. Modlitwa: O Boski mii 31 maja 1524 r. Modlitwa: Spraw łaskawie,
Zbawicielu, Jezu Chryste, któryś w swym o Panie Jezu Chryste, abyśmy przy wszystkich
życiu na ziemi dał przykład cnót, daj nam czynnościach tylko Twoją chwałę mieli na oku,
za przyczyną świętego Bedy łaskę, aby- i jak święta Mechtylda w niczym sobie nie dośmy cnót tych serdecznie pragnęli i z gor- wierzali, a w naszej słabości prosili Ciebie o łaliwością je wykonywali, a przez to do Nieba skę i pomoc do żywota wiecznego. Przez Pana
się dostali. Amen.
naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
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Święci i błogosławieni
Maj
Nr XXIX

św. Katarzyna Mammolini (9 maja)
Katarzyna Mammolini, zwana także Bolońską, urodziła się w 1413 r. jako córka
profesora uniwersytetu. Była wykształcona i utalentowana. Mając 18 lat wstąpiła do jednego z najsurowszych zakonów - klasztoru klarysek. Przyzwyczajona do wygód, jakie miała w domu, podjęła życie surowe, wykonując najniższe
posługi. Kiedy mieszkańcy w jej rodzinnym mieście, Bolonii, ufundowali klasztor
klarysek, przeniesiono ją do niego z Ferrary, gdzie do końca swoich dni pełniła
funkcje przełożonej.. Pozostawiła po sobie pisma ascetyczne, poezje i rysunki.
Przepowiedziała dokładnie datę swej
śmierci w 1463 r. Jest patronką Bolonii.
Modlitwa: Panie i Boże mój, udziel mi
łaskawie tej łaski o którą proszę, abym
i ja, jak Twoja służebnica święta
Katarzyna, lekceważył sobie wszystkie
dobra ziemskie i doczesne, a dążył
jedynie ze wszech sił do osiągnięcia
wiecznotrwałej korony niebieskiej. Przez
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który
króluje w Niebie i na ziemi. Amen.
św. Iwo Helory (19 maja)
Iwo urodził się 17 października 1253 r. w Bretanii. Studiował w Paryżu teologię, w Orleanie
prawo. Znany był jako "adwokat biedaków". Często opłacał za nich koszty sądowe i odwiedzał ich w więzieniu. Mając 31 lat przyjął święcenia kapłańskie. Wkrótce został proboszczem gdzie mimo wielkich trudów pełnił swoje obowiązki wiodąc proste i skromne życie.
W 1297 powrócił do rodzinnego Kermartin gdzie urządził szpital, łaźnię, sierociniec i przytułek dla najuboższych. Zmarł 19 maja 1303 r. w rodzinnej Bretanii. Został pochowany
w miejscowości Tréguier, gdzie znajdują się również jego relikwie Jest patronem Bretanii,
prawników, adwokatów, sędziów, notariuszy, proboszczów, ubogich i sierot. W ikonografii
Święty ukazywany jest jako sędzia w todze i birecie, czasami jako diakon w dalmatyce. Jego atrybutami są m. in.: księga, zwój pergaminu, pióro. Modlitwa: Racz nas utrzymywać
i wzmacniać, Panie, w prawdziwej wierze Kościoła katolickiego, który oparty na tylu niewzruszonych świadectwach, szczycić się może, iż posiada prawdziwą naukę Chrystusa
i świętych apostołów. Daj nam, Panie, moc i wytrwanie, abyśmy ożywieni tą wiarą żyć cnotliwie zdołali, a w danym razie i śmierć nie wahali się ponieść. Amen.

