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INDEKS  ŚWIĘTYCH  I  BŁOGOSŁAWIONYCH 
 

Św. Agnieszka (III w. – ok.305), dziewica, męczennica – za obronę swej 
wiary ścięta mieczem w Rzymie. 

Św. Albert Wielki (1193-1280), doktor Kościoła, filozof, przyrodnik, domi-
nikanin; 1931r. kanonizowany. 

Św. Alfons Maria di Liguori (1696-1787), doktor Kościoła, biskup, kazno-
dzieja i misjonarz; założyciel Redemptorystów (1732); kanonizowany w 
1839 r.  

Św. Alojzy Orione (1872-1940), włoski kapłan; założyciel orionistów; bea-
tyfikowany w 1980 r., a kanonizowany 16.V.2004 r.  

 Św. Ambroży z Mediolanu (ok.340-397), Ojciec i doktor Kościoła, biskup 
Mediolanu; reformator liturgii. 

Św. Aniela z Foligno (1248-1309), mistyczka franciszkańska, założycielka 
wspólnoty Trzeciego zakonu w rodzinnym Foligno (Włochy), beatyfiko-
wana w 1693 r., a kanonizowana w 11.X.2013 r. 

Św. Antoni Padewski ( z Padwy) (1195-1231), doktor Kościoła, francisz-
kański kaznodzieja, patron ubogich; w 1232 r. kanonizowany; jego grób 
w Padwie jest celem pielgrzymek. 

Św. Anzelm z Canterbury (1033-1109), doktor Kościoła, arcybiskup Can-
terbury; kanonizowany w 1690 r.  

Św. Arnold Janssen (1837- 1909), kapłan, założyciel zgromadzenia werbi-
stów; beatyfikowany w 1975 r., a kanonizowany 5.X.2003 r. 

Św. Atanazy z Aleksandrii (ok.295-373), Ojciec i doktor Kościoła, biskup 
Aleksandrii od 328 r. 

Św. Augustyn z Hippony (Aureliusz) (354-430), Ojciec i doktor Kościoła, 
biskup Hippony, autor Wyznań. 

Św. Bazyli Wielki (ok.329-379), Ojciec Kościoła, biskup Cezarei Kapadoc-
kiej, patriarcha bazylianów. 

Św. Bellarmin Robert (1542-1621), kardynał, arcybiskup Kapui, doktor 
Kościoła; kanonizowany w 1930 r. 
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Św. Benedykt z Nursji (ok.480-547), założyciel benedyktynów i klasztoru 
na Monte Cassino; opat. 

Św., Bernadetta Soubirous (Marie Bernard) (1844-1879), dziewica, mi-
styczka z Lourdes i zakonnica z Newers; objawienia Matki Bożej Niepoka-
lanie Poczętej w grocie Massabielle; kanonizowana w 1933 r. 

Św. Bernard z Clairvaux (1090-1153), doktor Kościoła, patron cystersów; 
kanonizowany w 1174 r. 

Św. Bernardyn ze Sieny (1380-1444), kapłan, doktor Kościoła, inicjator 
bernardynów; kanonizowany w 1450 r.  

Św. Bonawentura (ok.1218-1274), biskup i kardynał, patron franciszka-
nów, teologów; kanonizowany w 1482 r.  

Św. Bosko, Jan (1815-1888), kapłan, założyciel zgromadzenia salezjanów i 
salezjanek, „apostoł młodzieży” – na polu wychowania chrześcijańskiego; 
kanonizowany w 1934 r. 

Św. Cabrini, Franciszka Ksawera (1850-1917), misjonarka, patronka emi-
grantów; kanonizowana w 1946 r. 

Św. Cezary z Arles (ok. 470-542), arcybiskup Arles, reformator i wielki ka-
znodzieja.  

Św. Chmielowski Adam (Brat Albert) (1845-1916), zakonnik, założyciel 
zgromadzeń zakonnych albertynów (1888) i albertynek (1891); oddany 
sprawie najuboższych; kanonizowany w 1989 r. 

Św. Climaco (Klimak), Jan (ok.579-649), pustelnik, przełożony klasztoru 
na Synaju; autor Climax, nt. ascezy.  

Św. Cottolengo, Józef Benedykt (1786-1842), kapłan, założyciel w Turynie 
„Małego Domu Opatrzności Bożej”- dla chorych i biednych; kanonizowany 
w 1934 r. 

Św. Cyprian z Kartaginy (ok.210-258), biskup Kartaginy, męczennik, Oj-
ciec Kościoła. 

Św. Cyryl Aleksandryjski (ok.380-444), patriarcha Aleksandrii, arcybi-
skup i doktor Kościoła. 

Św. Cyryl Jerozolimski (Katecheta) (ok.313-386), Ojciec i doktor Ko-
ścioła, biskup Jerozolimy. 

Św. Dionizy Aleksandryjski (ok.170-268), biskup Aleksandrii; obrońca 
dogmatu Kościoła o Trójcy Świętej.  

Św. Efrem Syryjczyk (ok.306-373), Ojciec i doktor Kościoła, poeta, wysła-
wiał cześć Maryi w hymnach. 



- 3 - 

 

Św. Elżbieta Catez z Dijon (od Przenajświętszej Trójcy ) (1880-1906), 
zakonnica (karmelitka bosa), mistyczka, beatyfikowana przez Jana Pawła 
II w 1984 r., a kanonizowana 16.X.2016 r. 

Św. Eucheriusz z Orleanu (694-738), biskup Orleanu, prześladowany 
przez władcę Karola Młota. 

Św. Eugeniusz de Mazenod (1782-1861), biskup Marsylii, założyciel Zgro-
madzenia Oblatów NMP. 

Św. Eymard, Piotr Julian (1811-1868), Prowincjał marianistów w Lyonie, 
założyciel Zgromadzenia Eucharystów (Sakramentystów); kanonizowany 
w 1962 r. 

Św. Faustyna Kowalska (1905-1938), zakonnica, apostołka Miłosierdzia 
Bożego; kanonizowana w 2000 r. 

Św. Filip Nereusz (Neri) (1516-1595), włoski kapłan, reformator Kościoła; 
kanonizowany w 1622 r. 

Św. Franciszek Ksawery (1506-1552), hiszpański jezuita, misjonarz w In-
diach i Japonii; kanoniz. w 1622 r. 

Św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup Genewy, doktor Kościoła; ka-
nonizowany w 1665 r. 

Św. Franciszek z Asyżu (ok.1181-1226), kaznodzieja, założyciel francisz-
kanów; kanonizowany w 1228 r.  

Św. Fulgencjusz z Ruspe  (ok.467-532), biskup Ruspe (Afryka Północna); 
prześladowany przez arian. 

Św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej (1838-1862), zakonnik Zgromadze-
nia Pasjonistów; kanonizowany  w 1920 r.; odznaczał się głęboką czcią do 
Matki Bożej. 

Św. Gaetano (brak bliższych danych), cytowany przez Silvano Gianduzzo, 
autora Aforyzmów. 

Św. Galgani, Gemma (1878-1903), mistyczka z Lukki, stygmatyczka (od 
1899); kanonizowana w 1940 r. 

Św. Galluzzo de Bertoni (brak bliższych danych), cytowany przez Silvano 
Gianduzzo, autora Aforyzmów. 

Św. Gaspare del Bufalo (1786-1837), kapłan rzymski; wielki apostoł i 
ewangelizator ludu wiejskiego. 

Św. Gaudenty (ok. poł. IV w. – 410), biskup Bresci, znakomity kaznodzieja, 
autor „Sermones” (kazań).   
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Bł. Giuseppe Baldo (1843 – 1915),włoski kapłan, założyciel zgromadzenia 
sióstr „Małych Córek św. Józefa”. 

Św. Grzegorz I Wielki (540-604), doktor Kościoła, papież od 590 r., refor-
mator liturgii kościelnej. 

Św. Grzegorz VII (ok.1020-1085), papież od 1073 r., reformator Kościoła; 
kanonizowany w 1606 r.  

Św. Grzegorz z Nazjanzu (Młodszy) (ok.330-390), pierwszy patriarcha 
Konstantynopola, doktor Kościoła.  

Św. Grzegorz z Nyssy (ok.335-395), biskup w Nyssie, Ojciec Kościoła; kry-
tyk arianizmu i innych herezji. 

Św. Hieronim ze Strydonu (ok.345-420), Ojciec i doktor Kościoła; przeło-
żył Biblię na łacinę (Wulgata). 

Św. Hilary z Poitiers (ok.315-367), biskup, doktor Kościoła; autor dzieła o 
Trójcy Świętej; zwalczał arian. 

Św. Hofbauer, Klemens Maria (Dworzak) (1751-1820), duszpasterz i ka-
znodzieja Warszawy i Wiednia; zakładał szkoły; kanonizowany w 1904 r. 
przez papieża Piusa X. 

Św. Ignacy Antiocheński (?- 110), biskup Antiochii, męczennik, autor  7 li-
stów nt. nauk Chrystusa i Kościoła. 

Św. Ignacy Loyola (1491-1556), hiszpański kapłan, mistyk; założyciel jezu-
itów; kanonizowany w 1622 r. 

Św. Ireneusz  (ok.140-202), biskup Lyonu, męczennik, Ojciec Kościoła; wy-
bitny teolog. 

Św. Izydor z Sewilli (ok.554-636), biskup Sewilli (przez 37 lat), Ojciec Ko-
ścioła; w 1598 r. kanonizowany. 

Św. Jakub Apostoł (Młodszy) (? – 62), apostoł, męczennik; autor Listu, 
który zawarty jest w Piśmie Św. 

Św. Jan Boży ( Cidade) (1495-1550), pionier metodycznej opieki nad umy-
słowo chorymi – założył szpital w Grenadzie, który stał się kolebką Za-
konu Miłosiernych Braci; kanonizowany w 1691 r. 

Św. Jan Berchmans (1599-1621), kleryk jezuita – przykład wielu cnót; ka-
nonizowany w 1887 r. 

Św. Jan Chrzciciel de La Salle (1651-1719), kapłan, założyciel zakonu 
Braci Szkolnych; kanonizowany w 1900 r.; autor Zasad dobrego wycho-
wania; patron nauczania chrześcijańskiego. 
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Św. Jan Chryzostom (Złotousty) (ok.349-407), biskup Konstantynopola, 
Ojciec i doktor Kościoła, teolog.  

Św. Jan Eudes (1606-1680), kapłan, apostoł kultu Najświętszego Serca Je-
zusa; kanonizowany w 1925 r. 

Św. Jan Ewangelista (Apostoł) (w I w. –ok. 98), uczeń Jezusa, autor  Ewan-
gelii, 3 Listów i Apokalipsy. 

Św. Jan Gwalbert (ok.995 – 1073), opat, założyciel zakonu wallombrozjań-
skiego; kanonizowany w 1193 r. 

Św. Jan Kanty (z Kęt) (1390-1473), kanonik, prof. w Akademii Krakow-
skiej; kanonizowany w 1767 r. 

Św.  Jan Kasjan (360-435), opat, mnich w Betlejem i Egipcie; założyciel 
klasztorów w Marsylii. 

Św. Jan Maria Vianney (Proboszcz z Ars) (1786-1859), mistyk, spowied-
nik; kanonizowany w 1925 r. 

Św. Jan od Krzyża (1542-1591), mistyk, doktor Kościoła, reformator kar-
melitów; kanonizowany w 1726 r. 

Bł. Jan XXIII (1881-1963), papież od 1958 r., zwołał Sobór Watykański II; 
beatyfikowany w 21.IX.2000 r. 

Św. Jan z Damaszku (Damasceński) (ok.650-750), Ojciec i doktor Ko-
ścioła; homilie o Wniebowzięciu Maryi.  

Bł. Jan z Ruysbroeck (1293-1381), kapłan belgijski, mistyk ; beatyfiko-
wany w 1903 r. 

Św. Joanna Franciszka de Chantal (1572-1641), założycielka  zakonu wi-
zytek; beatyfikowana w 1751 r. 

Św. Josemaria Escriva de Balaguer (1902-1975), hiszp. kapłan, założyciel 
Opus Dei; beatyfikowany w 1992 r., a kanonizowany w 6.X.2002 r. 

Św. Józef Freinademetz, (1852-1908), włoski misjonarz (30 lat w Chi-
nach); beatyfikowany w 1975 r., a kanonizowany w 5.X.2003 r. 

Św. Juda Tadeusz (Apostoł) ( I w.), apostoł, męczennik, autor Listu , który 
wszedł w skład Pisma Świętego. 

Św. Justyn (II w. – ok.165), męczennik, filozof, apologeta; autor Apologii re-
ligii chrześcijańskiej. 

Św. Kalinowski, Rafał Józef (1835-1907), wikariusz prowincjalny karme-
litów bosych; zesłaniec na Syberię; kanonizowany przez Jana Pawła II w 
1991 r.  
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Św. Katarzyna ze Sieny (1347-1380), dziewica, mistyczka, stygmatyczka; 
doktor Kościoła, kanonizowany w 1461 r. 

Św. Klaudiusz La Colombiere (1641-1682), kapłan, apostoł kultu Najśw. 
Serca Jezusa; kanonizowany w 1992. 

Św. Klemens I (Rzymski) ( I w. – 97), papież w latach 88-97 r., męczennik, 
Ojciec Kościoła. 

Św. Klemens Aleksandryjski (150-215), Ojciec Kościoła, grecki filozof i 
teolog wczesnochrześcijański. 

Św. Kolbe, Maksymilian Maria (1894-1941),męczennik, franciszkanin; za-
łożyciel klasztoru w Niepokalanowie i w Nagasaki; w 1941 r. w Auschwitz 
oddaje swe życie za współwięźnia; kanonizowany w 1982 r. 

Bł. Kozal, Michał (1893-1943), biskup, męczennik (zginął w Dachau); bea-
tyfikowany w 1988 r. 

Bł. Koźmiński , Honorat (1829-1916), kapłan, zakonnik, misjonarz lu-
dowy; beatyfikowany w 1988 r. 

Św. Labre, Benedykt Józef (1748-1783), pielgrzym Boży – od 1770 r. przez 
13 lat pielgrzymował po Europie. 

Laktancjusz (ok. 250- 333), nauczyciel retoryki, autor pism. 

Bł. Laura Vicuńa (1891-1904), Chilijka, związana z Instytutem Córek Ma-
ryi; beatyfikowana w 1988 r. 

Św. Ledóchowska, Urszula (1865-1939), zakonnica; założycielka urszula-
nek szarych; beatyfikowana w 1983 r. , a kanonizowana w 12.V.2003 r. 

Św. Leon I Wielki ( ok. 400– 461),  Ojciec i doktor Kościoła; papież od 440 
r. 

Św. Leonard Murialdo (1828-1900), kapłan, współpracuje ze św. Janem 
Bosko; kanonizowany w 1970 r. 

Św. Leopol Bogdan Mandić (1866-1942), zakonnik, mistyk, spowiednik; 
kanonizowany w 1983 r. 

Bł. Ludwik z Grenady (Luis de Sarria) (1504-1588), hiszpański kazno-
dzieja i pisarz; dominikanin, mistyk. 

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673-1716), kapłan, założyciel 
zakonu SMM; kanoniz. w 1947 r. 

Św. Maksym z Turynu ( III w. – 423), włoski kapłan z Turynu. 

Św. Maria Magdalena de Pazzi  (1566-1607), dziewica, karmelitanka, mi-
styczka; kanonizowana w 1669 r. 
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Bł. Matulewicz, Jerzy (1871-1927), biskup wileński; reformator maria-
nów; beatyfikowany w 1987 r. 

Bł. Mayer, Rupert (1876-1945), jezuita, misjonarz ludowy; beatyfikowany 
w 1987 r. 

Bł. Mazurek, Alfons Maria (1891-1944), karmelita, męczennik; beatyfiko-
wany w 1999 r. 

Św. Neumann, Jan Nepomucen (1811-1860), biskup Filadelfii, budowni-
czy kościołów; kanonizowany w 1977 r. 

Św. Odylon z Cluny (ok.962-1048), opat klasztoru w Cluny - przez ponad 
50 lat; patron dusz w czyśćcu; 

Św. Paulin z Noli (353-431), biskup Noli, poeta; darzony miłością i czcią 
przez lud. 

Św. Paweł Apostoł  (z Tarsu) (ok. 8-67), „Apostoł Narodów”, męczennik; 
autor  14 Listów, które stanowią najpełniejszy i najpiękniejszy komentarz 
Ewangelii. 

Św. Paweł od Krzyża (1694-1775), mistyk, założyciel zakonu pasjonistów; 
kanonizowany w 1874 r. 

Św. Pio z Pietrelciny (Ojciec, Francesco Forgione) (1887-1968), włoski 
kapłan, mistyk i stygmatyk; beatyfikowany w 1999 r. przez Jana Pawła II, 
a kanonizowany w 2002 r. 

Św. Piotr Apostoł ( ? – ok. 64), uczeń Jezusa, męczennik; autor dwóch Li-
stów, zawartych w Piśmie Św.; misjonarz ( min. w Antiochii i w Azji Mniej-
szej), pierwszy biskup Rzymu. 

Św. Piotr Chryzolog (ok. 380-450), biskup Rawenny, doktor Kościoła, 
wielki kaznodzieja. 

Św. Piotr Damiani (1007-1072), kardynał włoski, doktor Kościoła; kanoni-
zowany w 1821 r. 

Bł. Pius IX (Giovanni Mastai Feretti) (1792-1878), papież od 1864 r.; be-
atyfikowany 21.IX.2000 r.  

Św. Pius X (Giuseppe Sarto) (1835-1914), papież od 1903 r.; kanonizo-
wany w 1954 r.  

Św. Savio, Dominik (1842-1857), uczeń św. Jana Bosco; patron ministran-
tów; kanonizowany w 1954 r. 

Św. Stein, Edyta (Teresa Benedykta od Krzyża) (1891-1942), zakonnica 
(karmelitanka), męczennica, zamordowana w Auschwitz), doktor filozo-
fii; kanonizowana w 1998 r. przez Jana Pawła II. 
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Św. Sylwester I (III w. – 335), papież od 314 r.; budował Bazylikę św. Piotra 
w Rzymie. 

Św. Teresa z Avili (od Jezusa, Wielka) (1515-1582), karmelitanka, doktor 
Kościoła; kanonizowana w 1622r. 

Św. Teresa z Lisieux (od Dzieciątka Jezus) (1873-1897), dziewica, kar-
melitanka bosa, mistyczka; doktor Kościoła; kanonizowana w 1925 r. 

Św. Tomasz More (Morus) (1478-1535), kanclerz – lord, męczennik; ka-
nonizowany w 1935  

Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), dominikanin, doktor Kościoła; kano-
nizowany w 1323 r. 

Św. Tomasz z Villanueva (Tommaso da Villanowa) (1486-1555), biskup 
Walencji; kanonizowany w 1658 r. 

Św. Wenancjusz Fortunat (ok.535-ok. 610), biskup, poeta religijny; autor 
„Przed tak wielkim Sakramentem”. 

Św. Wincenty a Paulo (1581-1660), kapłan; założyciel zakonu lazarystów; 
kanonizowany w 1737 r.  

Bł. Wincenty Kadłubek (ok.1155-1223), biskup Krakowa, kronikarz; bea-
tyfikowany w 1764   

Św. Wincenty Pallotti (1795-1850), kapłan; założyciel pallotynów; kano-
nizowany w  1963 r. 

Św. Zyta (ok.1212-1272), Włoszka, patronka gospodyń domowych i służą-
cych; kanonizowana w 1652 r. 

 

 

 


