
św. Euzebiusz z Vercelli – 2 sierpnia 

Euzebiusz urodził się około 283 r. na Sycylii. Jako chłopiec przeniósł się do Rzymu, gdzie po-
święcił się stanowi duchownemu. Euzebiusz był pierwszym biskupem Vercelli. Jego diecezja 
była wtedy w większości jeszcze pogańska. Młody biskup skorzystał ze swobód, jakie Kościół 
otrzymał po trzech wiekach prześladowań i z całym zapałem głosił niestrudzenie słowo Boże, 
stawiał kościoły i sprowadzał kapłanów. Ze swymi kapłanami prowadził życie wspólne na 
wzór zakonnego. Gromadził przy sobie ludzi młodych, by ich formować i zaprawiać do przy-
szłej pracy duszpasterskiej, na pół misyjnej. Euzebiusz założył nadto w Vercelli pierwszy  
w Europie klasztor. Miał założyć także klasztor żeński przy udziale swojej siostry, św. Euzebii, 
co w owych czasach było zupełną nowością na Zachodzie. Kiedy potępiona została nauka 
Ariusza, papież św. Liberiusz I wysłał do Euzebiusza odręczny list. Chwalił w nim gorliwość 
swojego kolegi z lat młodzieńczych w Rzymie i prosił go, by przyłączył się do delegacji papie-
skiej, jaka udawała się do Konstantynopola. Miała ona nakłonić cesarza, aby nie popierał na-
uki Ariusza. Euzebiusz w osobnym liście podziękował papieżowi za okazane zaufanie, ale 
odpisał, że okoliczności nie pozwalają mu spełnić jego życzenia. Euzebiusz sterany trudami 
zmarł 1 sierpnia 371 r. Modlitwa: Święty Euzebiuszu, wierny naśladowco i następco łagod-
nego Jezusa, módl się za nami, abyśmy zdołali pohamować w sobie porywy gniewu i niecier-
pliwości i przyswoili sobie niebiańską cnotę łagodności. Amen. 
św. Lidia – 3 sierpnia 

Lidia mieszkała w Filippi, w Macedonii. Kiedy 
św. Paweł przybył do miasta, w którym miesz-
kała, Lidia była poganką skłaniającą się ku mo-
noteizmowi. Spotkawszy Apostoła przyjęła 
chrzest. Tekst Łukasza odnotowuje, że udzieliła 
mu gościny: Paweł pozyskał ją dla Chrystusa 
jako pierwszą pogankę w Europie w czasie 
swojej drugiej podróży, która obejmowała Małą 
Azję, Macedonię oraz Grecję. Miała ona miej-
sce w latach 50-52. Łukasz podaje, że spotka-
nie Apostoła Narodów z Lidią odbyło się nad 
rzeką. Taki był bowiem u Żydów zwyczaj, że je-
śli nie mieli jeszcze własnego domu modlitwy, 
zbierali się w pobliżu rzeki dla obmywań rytual-
nych. Te miejsca nazywano proseuche, czyli 
miejscem modlitwy. Z mieszkańcami Filippi św. 
Paweł zawarł wielką przyjaźń, którą przypieczę-
tował osobnym Listem; wchodzi on w skład 
ksiąg Nowego Testamentu. Apostoł chwali  
w nim nie tylko gorliwość tamtejszych chrześci-
jan, ale także ich niezwykłą ofiarność, jakiej 
nigdzie nie napotkał. W tych słowach kryje się 
chyba również wyraźna pochwała dla św. Lidii, 
która pierwsza udzieliła Apostołowi gościny  
i zapewne nadal hojnie go wspierała w jego po-
trzebach. O dalszych losach św. Lidii nie wiemy 
nic więcej. Jest patronką farbiarzy. Modlitwa: 
Daj nam, o Panie Jezu Chryste, abyśmy za 
przykładem świętej Lidii we wszystkich naszych 
cierpieniach rozważali Twoją świętą Mękę  
i nigdy nie zapominali, że droga krzyżowa pro-
wadzi do wspaniałości wiecznej. Przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 

św. Sykstus II – 7 sierpnia 

Sykstus pochodził z Aten, był synem 
filozofa. O latach dziecięcych oraz 
młodzieńczych papieża nic nie wiemy. 
Wstąpił na stolicę Piotrową 30 sierpnia 257 
r. po śmierci św. Stefana I. Załagodził spór 
wśród biskupów azjatyckich i afrykańskich 
w sprawie ważności chrztu, udzielanego 
przez heretyków. Biskupi Azji i Afryki byli 
zdania, że nie. Mieli oni silne poparcie także 
w św. Cyprianie, biskupie Kartaginy. Już  
w następnym roku, podczas niedawno 
rozpoczętego prześladowania chrześcijan 
przez cesarza Waleriana, został 
aresztowany podczas celebrowania Mszy 
św. w katakumbach św. Kaliksta. Ścięto go 
mieczem na jego biskupim krześle 6 
sierpnia 258 r. wraz z towarzyszącymi mu 
diakonami: św. Januarym, św. Magnusem, 
św. Wincentym i św. Stefanem. Tego 
samego dnia zostali ścięci dwaj inni diakoni: 
Felicysyn i Agapit oraz kapłani - ich imion 
jednak nie znamy. Imię św. Sykstusa 
wymienia się w Kanonie rzymskim, 
syryjskim i kartagińskim. Św. Cyprian 
nazywa św. Sykstusa II "kapłanem dobrym  
i pokojowym". W roku 1854 odkryto jego 
grób w katakumbach św. Kaliksta,  
w "krypcie papieży". Modlitwa: Boże, za 
cześć którego święty Sykstus poległ z ręki 
bezbożników, spraw, prosimy, aby wszyscy 
jego pośrednictwa wzywający, próśb swoich 
zbawiennego dostąpili skutku. Przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 
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św. Joanna – 12 sierpnia 

Joanna urodziła się w Dijon, we 
Francji, w roku 1572. Z małżeń-
stwa z baronem de Chantal mia-
ła sześciu synów, których po-
bożnie wychowała. Po śmierci 
męża oddała się z zapałem ży-
ciu duchowemu pod kierunkiem 
św. Franciszka Salezego, 
szczególnie poświęcając się 
opiece nad ubogimi i chorymi. 
Założyła zakon sióstr wizytek, 
którym mądrze i roztropnie kie-
rowała. Zmarła w roku 1641. 
Modlitwa: Boże, któryś swą słu-
żebnicę Joannę Franciszkę w jej 
cierpieniach dziwną natchnął si-
łą zdania się na Twoją świętą 
wolę, racz i nam dać tę łaskę, 
abyśmy we wszystkich strapie-
niach i przeciwnościach poddali 
się Twym świętym wyrokom  
i tym sposobem osiągnęli szczę-
ście wiekuiste. Przez Pana na-
szego, Jezusa Chrystusa, który 
z Bogiem Ojcem i Duchem świę-
tym w jedności żyje i króluje po 
wszystkie wieki wieków. Amen. 

św. Jan Eudes – 19 sierpnia  

Jan Eudes, urodził się 14 listopada 1601, -święty 
Kościoła katolickiego, francuski ksiądz, początko-
wo oratorianin, założyciel kongregacji księży 
świeckich z siedzibą w Caen. Członków założonej 
przez św. Jana kongregacji – zakonu Jezusa i Ma-
ryi nazywano eudystami lub misjonarzami, gdyż 
ich podstawowe zadania sprowadzały się do pro-
wadzenia misji wewnętrznych, czyli nawracania 
protestantów i krzewieniu wiary wśród niepraktyku-
jących katolików. Drugim ważnym zadaniem było 
zakładanie seminariów duchownych celem podnie-
sienia poziomu intelektualnego przyszłych księży. 
Kongregacja rozwiązana w czasie rewolucji fran-
cuskiej reaktywowana została w 1926 roku. Eudes 
nie ograniczał się do pracy duszpasterskiej. Ak-
tywnie uczestniczył w zwalczaniu epidemii cholery, 
jaka nawiedziła Normandię. Niósł pomoc, chorym, 
biednym, opuszczonym. Zapamiętany jednak jest 
głównie ze swojego wkładu w rozwój nabożeństwa 
do Serca Pana Jezusa i Serca Jego Matki. Zmarł 
19 sierpnia 1680 w Caen. Modlitwa: Boże, któryś 
świętego Jana, Wyznawcę Twojego, głębokiej po-
kory i wielkiej cierpliwości darami przyozdobić ra-
czył, spraw miłościwie, abyśmy naśladując jego 
przykłady, tej co on dostąpili nagrody. Przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie 
i na ziemi. Amen. 


