św. Metody Wyznawca (14 czerwca)
Metody urodził się w Syrakuzach na Sycylii. Wcześnie wstąpił do zakonu. Wybudował klasztor na wyspie Chios. Wezwany przez ówczesnego patriarchę Konstantynopola - św. Nicefora,
był wkrótce świadkiem jego wygnania. Szerzyła się wówczas herezja ikonoklastów, tzw. obrazoburców, którzy mając za sobą cesarza Leona V Armeńczyka, prześladowali czcicieli ikon
i oddających kult świętym obrazom. Metody został wysłany do Rzymu, aby powiadomić o tym
papieża. Po powrocie uwięziono go, poddano chłoście i zesłano na 7 lat na wyspę Antigoni
na Morzu Czarnym. W roku 842, kiedy objęła tron cesarzowa Teodora, wezwała św. Metodego z wygnania i powołała go na stolicę patriarchy. Wtedy Metody zwołał sobór, który w pełni
potwierdził prawo oddawania czci świętym obrazom. Sprowadził z wygnania relikwie św.
Teodora Studyty i św. Józefa, jego brata. W przeczuciu bliskiej śmierci wydał list, w którym
przebaczył wszystkim swoim wrogom i prosił o przebaczenie tych, którym mimowolnie wyrządził jakąś krzywdę. Zmarł 14 czerwca 847 r., mając 50 lat. Modlitwa: Wszechmogący, wieczny Boże, za przyczyną sługi Twojego św. Metodego daj nam dojść do wiecznej chwały. Przez
Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
bł. Dorota z Mątowów (25 czerwca)
św. Józef Cafasso (23 czerwca)
Józef Cafasso urodził się w Castelnuovo Dorota urodziła się 25 stycznia 1347 r. w Mątod'Asti w Piemoncie 15 stycznia 1811 r. wach Wielkich koło Malborka jako siódme z kolei
Wychowany w duchu żywej wiary, udał dziecko. Św. Dorota od najmłodszych lat podejsię na studia teologiczne do Turynu. 22 mowała intensywną pokutę. W szóstym roku życia
września 1833 r. został wyświęcony na otrzymała dar ukrytych stygmatów. Pokazywał się
kapłana, mając wówczas zaledwie 22 la- jej Chrystus na krzyżu, co było dla niej powodem
ta. Nie piastował żadnych urzędów, był zaostrzenia już i tak surowego trybu życia. Gorązawsze kapłanem cichym, a jednak miał cym pragnieniem Doroty było życie zakonne. Nie
wpływ na cały kler piemoncki. Zdrowie miała jednak szczęścia spełnić tego pragnienia.
miał wątłe, ale w jego czarnych oczach Miała zaledwie 16 lat, kiedy rodzice wydali ją za
bił żar apostolski. Kapłani uczyli opusz- płatnerza gdańskiego, Adalberta. Małżeństwo
czoną młodzież prawd wiary, chodzili do okazało się niedobrane. Mąż był typowym zamożwięzień dla nieletnich i dla dorosłych, nym mieszczaninem owych czasów. Dorota zanawiedzali szpitale, a także towarzyszyli częła codziennie uczęszczać do kościoła mariacskazanym na śmierć w ostatnich chwi- kiego na Mszę świętą, kiedy nadal oddawała się
lach ich życia. Po śmierci założyciela In- modlitwie i uczynkom pokutnym, a korzystając ze
stytutu, Józef objął stanowisko rektora. znacznego majątku męża - również uczynkom miW swojej pracy spotkał m.in. Jana Bo- łosierdzia, mąż często wychodził z równowagi. Hesko. W gorących czasach Józef Cafas- roiczna cierpliwość i łagodność żony zwyciężyła.
so nie dał się ponieść wirowi polityczne- Adalbert stawał się coraz spokojniejszy i łagodmu. Zachęcał kapłanów, aby pilnowali niejszy, zaczął i on częściej przystępować do saswojego posłannictwa, a nie angażowali kramentów, odbyła z nim wiele pielgrzymek.
się w ruch rewolucyjny. Po krótkiej cho- W 1390 r. zmarł jej mąż. Teraz wolna mogła oddać
robie Józef pożegnał ziemię 23 czerwca się na wyłączną służbę Bożą. Zamieszkała w Kwi1860 r. w wieku zaledwie 49 lat. Modli- dzynie w ciasnej komórce u pobożnej niewiasty,
twa: Boże, któryś nas przez świętego Katarzyny. Do okienka jej celki przychodzić zaczęli
Józefa do wyznania Imienia Twojego mieszczanie w różnych swoich sprawach z prośbą
przywieść raczył, daj nam, w cnotach o modlitwę i o poradę. W celi tej przebywała 14
chrześcijańskich postęp czyniąc, godną miesięcy. Wyczerpana niezwykłą pokutą, zmarła
cześć im oddawać. Przez Pana naszego 25 czerwca 1394 r. Modlitwa: Panie i Boże, któJezusa Chrystusa. Amen.
rego wielkie miłosierdzie nas pociesza, a zastrasza sprawiedliwość i świętość; udziel nam łaski,
abyśmy zgrzeszywszy, o Twym miłosierdziu nigdy
nie wątpili, a Twoja sprawiedliwość aby nas od
grzechów powstrzymywała. Amen.
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św. Klotylda (3 czerwca)
Klotylda urodziła się w Lyonie około
474 r. Była córką króla Childeryka I
i Carateny. Kiedy miała 6 lat, został
zamordowany jej ojciec. Rodzina
usunęła się do Genewy. Mając 18 lat
wyszła za mąż za króla Franków,
Chlodwika. Była matką pięciorga
dzieci. Swoim przykładem i mądrością sprawiła, że jej królewski małżonek wraz z dworem przyjął chrzest
na Boże Narodzenie 496 r. Po
śmierci
Chlodwika
doświadczała
udręk wojny domowej, którą prowadzili między sobą jej synowie. Zmarła
3 czerwca 545 w Tours. Modlitwa:
Udziel, o najdobrotliwszy Panie Boże, wszystkim rodzicom myśli i przekonań św. Klotyldy, aby pamiętni jedynie na wieczną szczęśliwość
swych dzieci, Bogu dzięki składali
i dobroć Jego ojcowską sławili, jeżeli
zabrawszy je do siebie, tym sposobem przyczynia się do wiecznego ich
uszczęśliwienia. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje
w Niebie i na ziemi. Amen.

Święci i błogosławieni
Czerwiec
Nr XVIII

św. Paulin z Noli (22 czerwca)
Św. Paulin urodził się w 353 r. w pobliżu Bordeaux. Zaliczany jest do grona mędrców, którzy tworzyli zręby wczesnochrześcijańskiego
piśmiennictwa. Prawdy wiary poznał od samego św. Ambrożego. W 379 r. poślubił Tharasię, chrześcijankę z Hiszpanii i wkrótce
przyjął chrzest z rąk św. Delfina, biskupa Bordeaux. Z Tharasią miał syna Celsusa, który
jednak szybko zmarł; małżonkowie złożyli
wówczas ślub czystości i postanowili poświęcić się wyłącznie Bogu. Paulin znalazł się
w dobrach rodzinnych pod Barceloną, gdzie
w 394 r. - z woli miejscowej ludności i za zgodą żony - przyjął święcenia kapłańskie.
Sprzedał majątek i w Noli założył wspólnotę:
pieniądze przeznaczył na wsparcie ubogich
i wdów, na wykup niewolników, a także na budowę kościoła i ozdobienie grobu św. Feliksa.
Wiódł żywot mnicha, wedle surowych zasad.
Zmarł 22 czerwca 431 r. Modlitwa: Spraw,
prosimy, wszechmogący Boże, aby czcigodna
uroczystość błogosławionego Paulina, Wyznawcy Twojego, dała nam w pobożności
ukrzepienie i wzmogła w nas pragnienie zbawienia wiecznego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

