8 marca - św. Stefan z Obazine
Stefan urodził się ok. 1085 r. w Limousin we Francji. Jako pobożny młodzieniec, wraz
z kapłanem Piotrem, podjął życie pustelnicze w lasach niedaleko Obazine we Francji. Sława
ich świętości sprawiła, że zgromadziło się wokół nich wielu naśladowców. Około 1134 r., za
zgodą biskupa Tulle, utworzyli opactwo, składające się z wielu niewielkich szałasów
rozrzuconych w lesie. Mnisi znani byli z wielkiej surowości obyczajów; większość czasu
spędzali na modlitwie i rozmyślaniu. Niedaleko Coyroux mnisi założyli klasztor dla około 150
sióstr, żyjących w podobny sposób. Wspólnota nie miała żadnej reguły ok. 1142 r. Stefan
postanowił więc wstąpić do cystersów, a za nim poszli mnisi i siostry. W 1147 r. Stefan
afiliował swoje leśne opactwo przy cystersach i został jego pierwszym opatem. W wyniku
Rewolucji Francuskiej opactwo zostało zniszczone w 1791 r.; zachował się jedynie kościół,
który obecnie służy jako parafialny. Stefan zmarł 8 marca 1154 r. w Obazine. Modlitwa:
Panie i Boże mój, udziel mi łaskawie tej łaski, abym i ja, jak Twój sługa Stefan święty,
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.
21 marca - św. Mikołaj z Flue
1 marca - św. Feliks III
Feliks był synem kapłana Feliksa. Wcześnie wszedł w Urodził się w 1417 r. w Szwajcazwiązek małżeński z Petronią, która dała mu syna Gor- rii. Mikołaj początkowo zamiediana i córkę Paulę. Prawdopodobnie ich potomkiem był rzał poświęcić się wyłącznie
także św. Grzegorz I Wielki, papież. Kiedy św. Feliks był służbie Bogu. Wstąpił do benediakonem, umarła mu żona. Musiał wyróżniać się wyjąt- dyktynów w Engelberg. Ostakową doskonałością, mądrością i darem rządzenia, sko- tecznie jednak wrócił do świata,
ro po śmierci papieża, św. Symplicjusza, w 383 r. wła- a nawet za radą rodziców wstąśnie jego powołano na stolicę św. Piotra w Rzymie. pił w związek małżeński. W laPrzyjął imię Feliks III. Sytuacja polityczna papieża była tach 1433-1460 pełnił służbę
bardzo skomplikowana i trudna. Włochy opanował wódz wojskową w randze oficera. Po
Gotów, Odoaker. Jeszcze większe przykrości spotkały kampanii wojennej, gdy miał już
papieża ze strony Kościoła wschodniego. Kiedy bowiem 50 lat, za zezwoleniem małżonki
wybuchła herezja monofizytów, głosząca, że Pan Jezus znowu wstąpił do klasztoru remiał tylko jedną naturę Boską. Akacjusz wypracował formowanych benedyktynów na"formułę zgody. Formuła ta nie zadowoliła ani monofizy- zywających się „Przyjaciółmi
tów, gdyż nie potwierdzała ich nauki, ani katolików, gdyż Boga”. Jednak we śnie otrzymał
ta zakazywała głosić naukę o dwóch naturach w Jezusie napomnienie, że wolą Bożą jest,
Chrystusie. Tak powstała schizma akacjańska, pierwsze aby w rodzinnych stronach jako
oderwanie się Kościoła wschodniego od zachodniego, pustelnik budował i zachęcał do
życia
swoich
trwające ponad 30 lat, aż do czasów cesarza Justyna I, bogobojnego
który ponownie nawiązał stosunki ze Stolicą Apostolską. współziomków. Dlatego założył
Dotkliwy cios spotkał także Kościół w Afryce Północnej, w Ranft w pobliżu Filie mały
na terenach dzisiejszego Maroka, Algierii i Tunisu, które domek i kapliczkę, gdzie modlizajęli wtedy ariańscy Wandalowie. Ich król, Henryk, pod twę łączył z uczynkami pokutgroźbą śmierci nakazał wszystkim katolikom przyjąć po- nymi. Zmarł 21 marca 1487 ronownie chrzest z rąk ariańskich kapłanów. Wielu zała- ku. Modlitwa: Boże, któryś
mało się i uległo, przechodząc w ten sposób automa- świętego Mikołaja, biskupa, nietycznie na arianizm. Po 9 latach trudnej posługi paster- zliczonymi cudami uświetnił,
skiej Feliks III zmarł 1 marca 492 roku. Modlitwa: Boże, spraw łaskawie, prosimy, abyZbawco jedyny w potrzebach naszych, spraw, abyśmy śmy za jego zasługami i wstawe wszystkich stosunkach życia naszego z niezłomną wieniem się od płomieni piekielwiarą w Tobie ufność pokładali. Przez Pana naszego nych uwolnieni byli. Przez Pana
Jezusa
Chrystusa.
Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po naszego
Amen.
wszystkie wieki wieków. Amen.
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31 marca - św. Beniamin
Beniamin był diakonem biskupa Abdasa. Kiedy w
Persji wybuchło prześladowanie w latach 420-422,
Beniamin dostał się do więzienia. Wyróżniał się
odwagą i wymową. Dzięki jednak interwencji
ambasadora cesarza wschodnio-rzymskiego i na
mocy traktatu, zawartego między cesarzem,
a Persami, król perski przerwał prześladowanie. Św.
Beniamin po dwóch latach wielu cierpień w więzieniu
odzyskał wolność pod warunkiem, że zaprzestanie
apostołowania. Sytuacja jednak szybko się zmieniła.
Persja popadła ponownie w konflikt z cesarstwem.
Rozpoczęto na nowo prześladowanie chrześcijan,
gdyż uważano ich za zwolenników cesarskich.
Aresztowano ponownie św. Beniamina. Dla
wymuszenia na nim wyparcia się wiary w Chrystusa
zastosowano wobec niego najokrutniejsze męki.
Kiedy zaś Święty nie załamał się, stracono go
publicznie w 424 r. Do naszych czasów zachował się
opis męki i śmierci Beniamina w języku greckim
i ormiańskim. Kościoły wschodnie najczęściej
obchodzą pamiątkę śmierci św. Beniamina 31
marca. Modlitwa: Panie Boże prosimy Cię
o wytrwanie w wierze i nieprzestawanie w głoszeniu
Twojej Ewangelii wśród innych jak to czynił św.
Beniamin.
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26 marca - św. Ludger
Ludger urodził się około 742 roku
we Fryzji. Wykształcenie uzyskał
w szkole przyklasztornej w Ultrechcie oraz w Yorku. Przyjąwszy
święcenia kapłańskie, podjął pracę misyjną. Po pewnym czasie,
z powodu powstania Sasów, udał
się do benedyktynów na Monte
Cassino. Tam przebywał około
trzech lat. Wezwany przez Karola
Wielkiego w 787 r., podjął przerwaną pracę misyjną, stając się
apostołem Fryzów, Danii i Westfalii. Zakładał liczne kościoły oraz
klasztory. W 804 roku został biskupem Minigardeford. Stało się
ono zalążkiem miasta Munster.
Biskup Ludger zmarł 26 marca
809 r. Modlitwa: Jezu Chryste
przez wstawiennictwo św. Ludgera błagamy, abyś tak nas kierował
w naszym życiu, byśmy mogli
wskazywać poszukującym Ciebie
– Jedyną Drogę, Prawdę i Życie.

