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Kim są święci 
w Kościele?

Święci to w Kościele Katolickim osoby, których 
życie służy za przykład postępowania dla 
wiernych. Są otaczani szczególnym kultem, 
jako osoby, których dusze należą już do 
Kościoła tryumfującego w niebie.



Patron na każdy 
dzień

Codziennie w Kościele wspominamy jakiegoś 
świętego. Wyróżniamy wspomnienia 
obowiązkowe oraz dodatkowe, które nie 
muszą być przedstawiane w czasie celebracji 
Mszy Świętych. Także w okresie wakacyjnym 
wspominamy kilku niezwykle ciekawych i 
ważnych świętych, których życie warto znać.



6 lipca- błogosławiona Maria 
Teresa Ledóchowska

Maria znana jest z założenia Zgromadzenia 
Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera. Była 
siostrą świętej Urszuli Ledóchowskiej, 
zajmowała się szerzeniem idei misjonarstwa 
w Europie, mimo, że sama nigdy na misjach 
nie pracowała. Z jej inicjatywy zaczęto 
drukować gazetę Echo Afryki, które zebrało 
stutysięczne grono odbiorców.



8 lipca- święty Jan z Dukli

Święty ten był polskim franciszkaninem i 
pustelnikiem. Za jego przyczyną w XVIII wieku 
ocalało od najazdu Chmielnickiego miasto 
Lwów, gdyż postać zakonnika ukazała się 
niespodziewanie w chmurach odstraszając 
najeźdźców. Jest patronem Lwowa, Litwy i 
rycerstwa polskiego, a kanonizowany został w 
1997 roku przez Jana Pawła II.



13 lipca- święta Teresa od 
Dzieciątka Jezus
Teresa od najmłodszych lat codziennie 
uczestniczyła we Mszy Świętej, chcąc jak 
najbardziej przybliżyć się do Jezusa. W wieku 15 
lat złożyła śluby czystości, a gdy miała 19 lat 
została przyjęta do zakonu. Całe dnie spędzała 
na modlitwie, pomocy potrzebującym oraz 
prowadzeniu bogatej korespondencji z rodziną i 
przyjaciółmi. Niespodziewanie zmarła w opinii 
świętości, gdy miała zaledwie 20 lat.



22 lipca- święta Maria 
Magdalena

Święta ta jest jedną z bohaterek Ewangelii-
towarzyszyła Jezusowi w czasie Jego drogi na 
Golgotę oraz ukrzyżowania. Jako jedna z trzech 
kobiet udała się do grobu Zbawiciela, jednak 
zastała tam Zmartwychwstałego Jezusa i 
poinformowała o tym resztę uczniów. Jest 
patronką zakonów kobiecych, dzieci, które mają 
trudności z chodzeniem, fryzjerów, kobiet, osób 
kuszonych, ogrodników, studentów i więźniów.



31 lipca- święty 
Ignacy Loyola

Święty Ignacy był średniowiecznym teologiem, 
który na kartach historii zapisał się założeniem 
zakonu Towarzystwa Jezusowego, który dziś 
powszechnie znany jest pod nazwą zakonu 
jezuickiego. Jest patronem matek oczekujących 
potomstwa oraz rodzących kobiet, żołnierzy, a 
także wszystkich rekolekcji odbywających się w 
Kościele Katolickim.



4 sierpnia- święty Jan Maria 
Vianney
Ten francuski święty już w młodości pragnął 
zostać kapłanem, jednak udało mu się to dopiero 
po wielu latach starań. Jako proboszcz Ars był 
niezwykłym człowiekiem- pracowitym i 
wytrwałym, a w dodatku obdarzonym wieloma 
charyzmatami. Potrafił czytać w myślach innych 
ludzi, lewitować, często miewał wizje z Matką 
Bożą oraz Jezusem. Wielokrotnie był także 
dręczony przez złe duchy, a do najbardziej 
spektakularnych form tych ataków należało 
chociażby przesuwanie mebli czy podpalenie jego 
łóżka.



10 sierpnia- święty 
Wawrzyniec

Wawrzyniec w Kościele Katolickim czczony jest 
jako męczennik. Zginął z rąk Rzymian w III 
wieku na rozżarzonej do czerwoności kracie, 
która do dziś jest jego atrybutem. Patronuje 
ubogim, piekarzom, kucharzom, ratownikom 
GOPR oraz m.in. naszemu kościołowi. W tym 
dniu w naszej parafii obchodzimy odpust ku 
jego czci.



14 sierpnia- święty 
Maksymilian Kolbe

Święty ten był polskim franciszkaninem, 
prezbiterem i misjonarzem. Zginął męczeńską 
śmiercią z rąk nazistów w obozie 
koncentracyjnym KL Auschwitz, kiedy to 
poświęcił swoje życie ratując młodszą od siebie 
osobę. Zaproponował oprawcom, by zamiast jej 
zabili jego samego- ci zaś zgodzili się. Jest 
patronem kilku diecezji oraz powiatów w 
naszym kraju.



17 sierpnia- święty Jacek

Święty ten był polskim dominikaninem, jednym 
z pierwszych w ówczesnej Europie. Założył w 
naszym kraju wiele klasztorów oraz nawracał 
ludność Polski, Moraw, Czech i Rusi. 
Wielokrotnie przemierzył nasz kraj pieszo, a już 
za życia otaczany był nimbem świętości. W 
swoim życiu szczególny nacisk kładł na kult 
Matki Bożej. Jest jednym z historycznych 
patronów Polski.



28 sierpnia- święty Augustyn

Święty Augustyn z Hippony był biskupem, 
jednym z najważniejszych Ojców Kościoła, 
wybitnym teologiem, a także filozofem. Jego 
życie przez większość czasu było bardzo dalekie 
od przestrzegania jakichkolwiek wartości 
chrześcijańskich, jednak pod koniec życia 
nawrócił się i stał się jednym z najważniejszych 
świętych Kościoła. Napisał wiele książek oraz 
traktatów filozoficznych, z których czerpali 
garściami późniejsi myśliciele.


