
bł. Jan Franciszek Burté, Apolinary Morel, Seweryn Girault (2 września ) 
Jan Franciszek Burté urodził się w 1740 r. Wstąpił do franciszkanów w Nancy w wieku 16 lat. 
Po przyjęciu święceń kapłańskich wykładał teologię młodszym braciom. Został gwardianem 
klasztoru w Paryżu. Tam został aresztowany i uwięziony w klasztorze karmelitów. 
Apolinary Morel urodził się w 1739 r. w Szwajcarii. Wstąpił do kapucynów i zyskał z czasem 
sławę wspaniałego kaznodziei, spowiednika i wychowawcy kleryków. Aby mógł podjąć dzia-
łalność misyjną na Wschodzie, wysłano go do Paryża na studia języków wschodnich. Tam 
zastała go rewolucja. Gdy odmówił wyrzeczenia się wiary, aresztowano go i zamknięto  
w kasztorze karmelitów. Seweryn Girault urodził się w 1728 r. w Rouen. W 1750 r. wstąpił do 
III Zakonu Franciszkańskiego. Cztery lata później przyjął święcenia kapłańskie. Kiedy wybu-
chła rewolucja, był spowiednikiem franciszkanek w Paryżu. Gdy zapytano go, czy chce pozo-
stać w klasztorze i ryzykować życie, czy też woli uciec z klasztoru i rozpocząć życie świeckie, 
bez wahania wybrał pozostanie wiernym regule i siostrom, którym służył. Wkrótce aresztowa-
no go. Jako pierwszy poniósł śmierć: kiedy odmawiał brewiarz, odcięto mu głowę. Modlitwa: 
Panie Jezu Chryste, któryś błogosławionym udzielił tak cudownej miłości ku bliźnim, zapal 
nasze serca ogniem tej miłości, abyśmy byli zdolni zawsze uczynki miłosierne wykonywać. 
Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.  
św. Piotr Klawer (9 września) 
Piotr Klawer urodził się 25 czerwca 1580 r. 
w Verdú w zamożnej rodzinie rolniczej. 
Wcześnie stracił matkę i starszego brata. 
W roku 1596 rozpoczął studia na uniwersy-
tecie w Barcelonie, który prowadzili wów-
czas jezuici. Zawarł z nimi przyjaźń i wstą-
pił w ich szeregi. W czasie studiów filozo-
ficznych w kolegium jezuickim w Palma na 
Majorce zetknął się z bratem zakonnym, 
św. Alfonsem Rodriguezem. Ten przepo-
wiedział mu, że polem jego misyjnej pracy 
będą Murzyni w Ameryce Południowej. 
Studia teologiczne Piotr odbywał w Barce-
lonie. Właśnie w tym czasie jezuici otwo-
rzyli w Kolumbii misję. Piotrowi nakazano 
przerwać studia i wyjechać tam do pracy 
wśród niewolników murzyńskich, których 
wówczas masowo zwożono z Afryki w cha-
rakterze niewolników - darmowej, najtań-
szej siły roboczej. Piotr Klawer oddał się 
posłudze wobec nich; stał się niewolnikiem 
niewolników. Swoim bezgranicznym po-
święceniem chciał chociaż w małej części 
wynagrodzić im krzywdę. Odszedł po na-
grodę do nieba 8 września 1654 r. Modli-
twa: Boże, który powołując niewiernych 
murzynów do poznania Imienia Twojego, 
rozbudziłeś zarazem w sercu błogosławio-
nego Piotra, Wyznawcy, żarliwą miłość ich 
dusz, spraw łaskawie, prosimy, za jego 
wstawieniem się, abyśmy naśladując jego 
miłość bliźniego, starali się pozyskać ich 
dusze dla Ciebie w celu pomnożenia chwa-
ły Twojej. Amen. 

bł. Serafina de Montefeltro (8 września)  
Serafina urodziła się w Urbino w 1434 r.,  
w możnej rodzinie, spokrewnionej ze starymi ro-
dami włoskimi. Była kuzynką papieża Marcina V. 
Rodzice osierocili ją w dzieciństwie, wychowy-
wana była przez krewnych. W wieku 14 lat, 
wbrew jej woli, wydano ją za mąż za starszego 
od niej o blisko 30 lat Aleksandra Sforzę, który 
rządził wówczas w Pesaro. Małżeństwo przynio-
sło Serafinie same ciepienia   trudny i emocjo-
nalnie niedojrzały mąż kilkakrotnie nastawał na 
jej życie, podejrzewając o wyimaginowane zdra-
dy. W końcu, po kilku latach małżeństwa, przy-
musił ją do przebywania w klasztorze klarysek, 
do którego została przyjęta po otrzymaniu pa-
pieskiej dyspensy. Spotykające ją niepowodze-
nia i przykrości Serafina przyjmowała z podziwu 
godną cierpliwością. Wiodła surowe życie, pełni-
ła czyny pokutne i ofiarowała je za nawrócenie 
męża. Jej modlitwy zostały wysłuchane   Alek-
sander Sforza zmienił swoje życie, modlitwą  
i pokutą starał się zadośćuczynić za dawne błę-
dy. W końcu przyszedł do furty klasztornej, bła-
gając Serafinę o przebaczenie. Zmarła w wieku 
44 lat. Modlitwa: Panie Jezu Chryste, któryś 
stał się człowiekiem nie tylko, aby ponieść 
śmierć za nas, ale aby zostawić nam przykład, 
jak mamy wstępować w ślady Twoje; błagamy 
Cię, spraw miłościwie, abyśmy w stanie i poło-
żeniu swym żyli według woli Twej świętej i tym 
sposobem zachęcili swych bliźnich do pójścia za 
danym przez Ciebie przykładem. Przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Oj-
cem i Duchem świętym żyje i króluje w Niebie  
i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen. 
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bł. Kolumba Gabriel (24 września) 
Janina Matylda Gabriel przyszła na świat 3 maja 1858 r. w Stanisławowie. Rodzice wycho-
wali ją w głębokiej wierze i rozbudzili zainteresowania malarstwem, muzyką i tańcem. Ma-
jąc 11 lat rozpoczęła naukę w szkole sióstr benedyktynek klauzurowych we Lwowie i po kil-
ku latach otrzymała dyplom nauczycielski, który uprawniał ją także do prowadzenia lekcji 
religii. W czasie lat nauki umocniło się jej powołanie zakonne. 30 sierpnia 1874 r. wstąpiła 
do nowicjatu benedyktynek, otrzymała imię Kolumba. Wyróżniała się wśród sióstr gorącym 
umiłowaniem modlitwy, czystością serca i ogromną wrażliwością na potrzeby bliźnich.  
6 sierpnia 1882 r. złożyła uroczystą profesję zakonną. Pomimo młodego wieku współsiostry 
darzyły ją wielkim zaufaniem ze względu na zrównoważenie, inteligencję, zdolności organi-
zatorskie oraz głębokie zjednoczenie z Bogiem. Matka Kolumba zmarła w opinii świętości 
24 września 1926 r. Modlitwa: Boże i Panie mój, któryś nam dał w bł. Kolumbie wzór nie-
strudzonej pracy i troski o zbawienie, racz i nas natchnąć tym samym duchem, naucz nas 
gardzić ziemskimi dobrami, a cenić nade wszystko wiekuiste, jakimi cieszą się wszyscy, 
którzy zachowują przykazania Twe i idą w ślady Syna Twego a Zbawiciela naszego. Amen. 
 


