
DOMEK NR 9 ŚW.PANTALEON  

wspomnienie liturgiczne – 27 LIPCA 

Święty Pantaleon żył w drugiej połowie III wieku w 
Nikomedii (Bitynia, Azja Mniejsza). Na życzenie ojca 
uczył się sztuki lekarskiej. Jako lekarz odnosił duże 
sukcesy. Jego sława dotarła do cesarza 
Maksymiana, który mianował go nawet swoim 
lekarzem przybocznym. Wystawne życie odwiodło 
go od wiary otrzymanej od matki. Jednak gorliwy 
kapłan Hermolaus odnowił w nim łaskę wiary i 
udzielił mu chrztu. Stał się potem przykładnym, 
pobożnym chrześcijaninem, łącząc praktykę 
lekarską z modlitwą. Swój majątek rozdał ubogim. 
Gdy na polecenie cesarza Dioklecjana  
w całym imperium wybuchło prześladowanie 
chrześcijan, objęło ono także Nikomedię.  
W Martyrologium Romanum pod datą 27 lipca 
czytamy: W Nikomedii męczeństwo świętego 
Pantaleona męczennika, lekarza. Za wiarę  
w Chrystusa został pojmany z rozkazu cesarza 
Maksymina. Dręczono go wykręcając mu członki i 
przypiekając go ogniem. Wśród tych mąk ukazał mu 
się Chrystus i umocnił go. W końcu ścięty zakończył 

swoje męczeństwo w 305 roku. Na Wschodzie i Zachodzie czczono go bardzo intensywnie. 
W prawosławiu zaliczono go później do „Wielkich świętych lekarzy”, podczas gdy Kosma 
i Damian byli tylko „Małymi świętymi lekarzami”. W Rzymie św. Pantaleon patronował 
trzem kościołom. Wreszcie zaliczono go do grona 14 Wspomożycieli, pomagających nam 
w potrzebach duszy i ciała. Patronat Święty Pantaleon  z Nikomedii jest patronem lekarzy, 
mamek i niań, chorych na zeza, położnych, kawalerów. Relikwie św. Pantaleona przybyły 
do Madrytu w 1616 r., jako dar od wicekróla Neapolu. Wtedy to powstał też klasztor 
Wcielenia. Zakrzepła krew przechodzi w stan płynny każdego roku, 27 lipca. Wyjątkiem 
były wojny światowe  i hiszpański konflikt domowy. Wierni zjawisko mogą obserwować 
na ekranach telewizyjnych, który zostały specjalnie na ten cel zamontowane. 
Podejmowano próby wyjaśnienia tego procesu. Kościół katolicki nie nazywa go cudem. 
Mieszkające w klasztorze Wcielenia siostry zakonne uważają, że to po prostu „dar Boży”. 

MODLITWA: Spraw miłościwie, prosimy, wszechmogący Boże, abyśmy za wstawieniem 
się świętego Pantaleona, Męczennika Twojego, zachowani byli od wszelkiej szkody na 
ciele, i od wszelkich złych myśli uwolnieni na duszy. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
który króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen. 
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