
 

 

Św. Leonce z Frejus 
Święty Léonce urodził się w Nîmes w połowie IV 
wieku w głęboko chrześcijańskiej rodzinie: był 
bratem św. Kastora (saint Castor), biskupa Apt. 

Aspirujący do samotnego życia został przyjęty we 
Fréjus, gdzie biskup zatrzymał go i wyświęcił na 
kapłana. Po śmierci biskupa mieszkańcy Fréjus 
wybrali go jako jego następcę. Zarządzał swoją 
diecezją z myślą o rozwoju życia monastycznego. 
W ten sposób powitał św. Honorata, który założył 
klasztor w Lérins, i był przyjacielem św. Jeana 
Cassiena, założyciela opactwa św. Wiktora (saint 
Victor) w Marsylii. Brał udział w dyskusjach 
teologicznych, istniejących w jego czasach. Jego 
apostolat trwał wiele lat i zmarł około 449 roku. 
 

Św. Franciszek z Paola 
Urodzony w Paola w Kalabrii (1416), był bardzo 
młody, gdy usłyszał wezwanie Pana i zamieszkał w 
grocie. Cuda, których dokonał szybko przyniosły 
mu wielką sławę, a wokół niego rozmnożyły się 
pustelnie. Tym sposobem powstał zakon „les 
Minimes” w 1436 roku. 

W 1483 roku Franciszek został wezwany do łoża 
chorego króla Francji Ludwika XI i po przybiciu 
statku do brzegu w Bormes-les-Mimosas udał się 
do Fréjus, miasta w którym panowała dżuma.  
Dzięki jego modlitwom, Bóg wybawił miasto z 
epidemii. Do dzisiaj, w trzecią niedzielę po 
Wielkanocy mieszkańcy Fréjus organizują 
„Bravadę”, która jest religijnym i tradycyjnym 
świętem obchodzonym na cześć ich patrona. 

Po śmierci króla, Franciszek udał   się do Plessis-
lès-Tours, gdzie zmarł 2 kwietnia 1507 r. 

« Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego 
jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. » 
    Jan 3,16 

Witajcie ! 
Sklasyfikowana jako zabytek historyczny od 1862 
roku, katedra Fréjus jest przede wszystkim 
„Domem Pańskim”. Jest to miejsce poświęcone 
modlitwie, adoracji i życiu bratniemu. 

Jakakolwiek jest wasza wiara, serdecznie 
zachęcamy do poświęcenia chwili na cichą 
kontemplację, aby zawierzyć się Panu, podzielić 
się z Nim waszymi intencjami i przedstawić Mu 
bliskie Wam osoby. 

„Panie Jezu, otwieram Ci moje serce. Oddałeś za 
mnie swoje życie, ja chciałabym powierzyć Ci 
moje. Panie, ufam Tobie! » 

Nowi przybyli do Fréjus: witamy w naszej parafii! 
Zapraszamy do skontaktowania się z księżmi, 
którzy z radością powitają Was we wspólnocie 
chrześcijańskiej! Zapiszcie się na nasz biuletyn-  
„newsletter”, aby otrzymywać regularne 
informacje. 

Nabożeństwa i spowiedzi 
Msze św. w dni powszednie: 
 od wtorku do piątku o godz. 18:15 
Msze niedzielne: 
 Msza św. w sobotę o godz. 18:15, 
 Msza Święta (suma) o godz.10:00 
Spowiedź  św: 
 sobota: 10:00-11:30 

Kontakt 
 Dom Parafialny 
 67, rue Montgolfier 83600 FRÉJUS 

Telefon : 04 98 13 01 51 
 
Strona internetowa : www.cathedralefrejus.fr 
Mail : cathedralefrejus@gmail.com 
Newsletter : zapisy na stronie internetowej 

 Godziny otwarcia sekretariatu (przy ulicy  
Montgolfier) 

 wtorki i środy od 13:00 do 17:00 
 czwartki i piątki od 9:00 do 13:00 

Katedra 
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i Saint-Léonce  
Fréjus 
centrum grupy episkopalnej 
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Część A: Nawa Najświętszej Marii Panny (Notre-Dame) 
Część B: Nawa Świętego Stefana (Saint-Étienne) 
Krużganek katedry (XIII w.) jest jedynym zdobionym 
krużgankiem we Francji. Można go zwiedzić, zwracając 
się pod adres: 48 rue du Cardinal FLEURY, Fréjus. 
 
Trzeba wiedzieć: biskup Fréjus został papieżem! 
Wśród wybitnych biskupów Fréjus, bp Jacques DUÈZE, 
zakonnik dominikański, biskup Fréjus w latach 1300-
1310, został papieżem Awinionu pod imieniem JEAN 
XXII w latach 1316-1344. 
 

Trochę historii 
Katedra Najświętszej Marii Panny i Świętego 
Léonce („Notre-Dame et Saint-Léonce”) była 
siedzibą biskupa Fréjus. W 1958 r., po wyjeździe 
biskupa do Toulonu, stała się współkatedrą diecezji 
Fréjus-Toulon. 
Pierwsza wzmianka o biskupie Fréjus pochodzi z 
Soboru Walenckiego  z 374 roku i świadczy o stałej 
obecności wspólnoty chrześcijańskiej. Pierwszym 
znanym biskupem jest św. Léonce (419-431). Być 
może pełnił służbę w wczesnochrześcijańskim 
baptysterium  powstałym w V wieku. 
Baptysterium, dwa kościoły (obecne dwie nawy 
Katedry) i rezydencja biskupa (obecnie ratusz) 
tworzyły „grupę biskupią episkopalną”. 
Po mrocznym okresie i przejściu Saracenów, Fréjus 
odrodził się dzięki biskupowi Riculphe (około 975). 
Przez kolejne dwa stulecia są wybudowane 
sukcesywnie dwie nawy - północna i południowa: 
jedna poświęcona jest Najświętszej Marii Panny 
(Notre-Dame), a druga Swiętemyu Stefanowi (Saint 
Etienne). W XVII wieku nawa Najświętszej Marii 
Panny (Notre-Dame) była Katedrą diecezji, a nawa 
Swiętego Stefana (Saint-Étienne) była kościołem 
parafialnym Fréjus.  
Przylegający do niego krużganek klasztorny 
przypomina, że przez wiele wieków kolegium 
kanoników otaczało biskupów i zapewniało w tych 
miejscach nabożeństwo liturgiczne i stałość 
modlitwy. 

Baptysterium z V wieku 
Jest jednym z najstarszych i najlepiej zachowanych 
we Francji. Jest to rzadki przykład architektury 
wczesnochrześcijańskiej. W środku ośmiokątny 
zbiornik służył do chrztu przez zanurzenie. Liczba 8 
jest symbolem Życia Wiecznego zapoczątkowanego 
przez Chrzest. Przez swoją śmierć i 
zmartwychwstanie Chrystus czyni nowo 
ochrzczonego nowym człowiekiem. Katechumeni 
wchodzili przez małe niskie drzwi, ponieważ wiarę 
chrześcijańską przyjmuje się z pokorą i ufnością. 
Nowo ochrzczony wychodzi frontowymi drzwiami, 
ponieważ przez chrzest stał się dzieckiem Bożym i 
synem Kościoła. 

 

Plan Katedry 
1. Wejście - Rzeźbione drzwi z orzecha (1530) 
2. Baptysterium wczesnochrześcijańskie z V 
 wieku 
3. Konfesjonał – Wniebowzięcie 
4. Śmierć św. Józefa (XVIII wiek) 
5. Mównica (XVII wiek) 
6. Święta Rodzina Camilla SATURNO (1561) 
7. Wielkie organy Pascala QUOIRIN (1991) 
8. Najświętsze Serce Jezusa ze św. Małgorzatą 
    ALACOQUE 
9. Św. Léonce, biskup Fréjus 
10. Ołtarz główny konsekrowany w 2011 roku z 

medalikiem Przemienienia Pańskiego (Jezus, Piotr, 
Jakub, Jan). Mieszczą się w nim relikwie św. Aygulfa 
podarowane przez opactwo z Lérins.  

 Po lewej stronie ambona z symbolami czterech 
ewangelistów. 

11. Krzesło biskupa i stalle (XV w.) 
12. Kaplica Najświętszego Sakramentu, w którym 

znajduje się dawny główny ołtarz (XVIII w.) kościoła 
Najświętszej Marii Panny (Notre-Dame) i grobowce 
biskupów. 

13. Święta rozmowa: Maria, Elżbieta, Jezus i Jan 
Chrzciciel 

14. Św. Małgorzata - Maria w ekstazie przed 
Najświętszym Sercem (XVIII w.) 

15. Relikwie św. Léonca, zmarły Chrystus 
16. Jezus z Martą i Marią 
17. Śmierć św. Józefa 
18. Zakrystia (zamknięta dla zwiedzających) 
19. Święty biskup w adoracji (św. Léonce?) 
20. Święty Andrzej niosący swój krzyż 
21. Kaplica dusz czyśćcowych z relikwiami św. Franciszka 

z Paola 
22. Ołtarz św. Małgorzaty (Jacopo DURANDI, malowany 

temperą na drewnie, XV w.), leżące postacie bp 
Guillaume DE ROUFFILHAC (XIV w.) i bp Louis DE 
BOUILLAC (XV w.) 

23. Ołtarz Najświętszej Marii Panny, dawny ołtarz 
kościoła Świętego Stefana (Saint-Étienne): święci 
Étienne, Léonce i Félix modlą się do Trójcy Świętej za 
Fréjus. 

24. Pomniki nagrobne bp Piotra (Pierre) i bp Bartłomieja 
(Barthélémy) DE CAMELIN, biskupów Fréjus 
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