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Urodził się w 1118 roku w Londynie – jego ojciec 

był kupcem normandzkim. Po skończeniu studiów 

prawniczych został współpracownikiem arcybi-

skupa Canterbury, Teobalda. 

Studiował później we Włoszech (Bolonia) i Fran-

cji (Paryż i Auxere), zaś od roku 1154 zaczął pełnić 

funkcję archidiakona katedry Canterbury. W rok po-

tem król Anglii Henryk II mianował go swoim do-

radcą w randze lorda-kanclerza. Po śmierci arcybi-

skupa Teobalda, Tomasz zajął w 1162 roku jego sta-

nowisko, rozpoczynając jednocześnie życie w asce-

zie. Od tego momentu zaczął narastać konflikt mię-

dzy monarchą, a Kościołem. 

Tomasz sprzeciwiał się nakładaniu nowych obcią-

żeń podatkowych na ludność, chciał też jasnego 

określenia i rozdzielenia kompetencji sądów ko-

ścielnych i świeckich, a także możliwości, by an-

gielski Kościół miał prawo odwoływać się bezpo-

średnio do Rzymu. W związku z pogłoskami o pla-

nowanym aresztowaniu go i uwięzieniu, Tomasz 

musiał na 6 lat opuścić Anglię - udał się ponownie 

do Francji. Po swym powrocie konflikt z królem nie 

został bynajmniej zażegnany (Tomasz ekskomuni-

kował np. kilku biskupów nie chcących wykonywać 

jego poleceń). 29 grudnia 1170 roku 4 rycerzy za-

mordowało niepokornego Tomasza przed ołtarzem 

katedry Canterbury w czasie, gdy ten odprawiał nie-

szpory. Do dziś nie ustalono, czy mord ów był zle-

cony przez króla, czy też rycerze dopuścili się go 

samowolnie, licząc na przypodobanie się monarsze. 

21 lutego 1173 roku papież Aleksander III wy-

niósł Tomasza Becketa na ołtarze, zaś jego grób w 

Canterbury stał się miejscem licznych pielgrzymek. 

Krótko potem król Henryk II pogodził się z Kościo-

łem, odprawiając przy grobie Tomasza publiczną 

pokutę. Henryk VIII natomiast starał się wymazać 

wszelkie ślady po Tomaszu Beckecie, dopuszczając 

się nawet zniszczenia grobu i trumny z jego zwło-

kami w 1538 roku. 

W ikonografii przedstawia się Tomasza w szatach 

arcybiskupich, z modelem kościoła, księgą oraz z 

pastorałem. Jest patronem Anglii, niewidomych, a 

także duchownych. 
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1. Gdańsk – Oliwa, fg w baz. Św. Krzyża 

2. Racibórz, ob. w kp zamkowej św. Tomasza Becketa; 

T18,3- Sulejów, ob. w ko NMP i św. Tomasza; 

 

 
T18,4- Kruszyna, ŚLS, ob. w ko św. Macieja Ap; 
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