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5 lutego  
wspomnienie dobrowolne św. Agaty Sycylijskiej,  

dziewicy i męczennicy 
-  patronki pielęgniarek i chorych na choroby piersi 

 
Św. Agata urodziła się ok. 235 r. w Palermo (Panormus) na Sycylii w 
bogatej, wysoko postawionej rodzinie. Wyróżniała się nadzwyczajną 
urodą.  
Kwintinianus – starosta Sycylii zabiegał o jej rękę, mając na względzie nie 
tylko jej urodę, ale też majątek. Kiedy Agata dowiedziała się o tym, 
uciekła i ukrywała się. Kwintinianus wyznaczył nagrodę za jej 
odnalezienie, wskutek czego zdradzono miejsce jej ukrycia. Ponieważ 
Agata postanowiła swoje życie poświęcić Bogu, odrzuciła oświadczyny 
Kwintinianusa. Ten domyślił się, że ma to związek z wiarą Agaty i 
postanowił nakłonić ją do porzucenia chrześcijaństwa. W tym celu oddano 
Agatę pod opiekę Afrodyzji – kobiety rozpustnej, która próbowała Agatę 
nakłonić do uciech cielesnych i porzucenia wiary. Afrodyzja nie zdziałała 
niczego i po trzydziestu dniach Agatę odesłano z powrotem 
Kwintinianusowi, który widząc, że nic nie wskóra, postawił Agatę przed 
sobą jako przed sędzią i kazał jej wyrzec się wiary. W tamtym czasie 
obowiązywał wymierzony w chrześcijan dekret cesarza Decjusza (249-
251). Kiedy Agata nie wyrzekła się wiary, poddano ją torturom: szarpano 
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jej ciało hakami i przypalano rany. Agata mimo to nie ugięła się, w 
związku z czym Kwintinianus kazał liktorowi (katu) obciąć jej piersi. 
Okaleczoną Agatę odprowadzono do więzienia i spodziewano się jej 
rychłej śmierci. O północy więzienie otoczyła jasność, w której blasku 
nawiedził Agatę św. Piotr niosący złote naczynie napełnione balsamem. 
Agata została cudownie uzdrowiona. W czasie cudownego uleczenia św. 
Agaty inni więźniowie – chrześcijanie zostali uwolnieni z kajdan i uciekli 
z więzienia. Zdarzenie to stało się głośne w całej Katanii. Kwintinianus 
uznał to za czary i ponownie postawił Agatę przed sądem, którego był 
sędzią. Na rynku zebrał się tłum ludzi. Przyjaciele Kwintinianusa: Sylwin i 
Falkoniusz doradzili mu, aby Agatę włóczyć po rozżarzonym ogniu i 
ostrych skorupach. Kiedy Agatę poddano torturom, nastąpiło trzęsienie 
ziemi. Fragment muru miejskiego przewrócił się i zabił Sylwina i 
Falkoniusza. Przerażona ludność zbuntowała się przeciw 
Kwintinianusowi, doszło do rozruchów. Kwintinianus kazał potajemnie 
odprowadzić Agatę do więzienia, a sam uciekł. Agata zmarła w więzieniu 
w 251r. Korzystając z ucieczki Kwintinianusa, chrześcijanie pochowali 
Agatę, a podczas jej pogrzebu ukazał się im anioł. Po jakimś czasie 
Kwintinianus udał się do Palermo, aby zabić jej krewnych i zagrabić 
majątek. Jednak koń zrzucił go do wzburzonej rzeki, w której utonął, a 
ciała mimo usilnych starań nie odnaleziono. 
W rok po śmierci Agaty wybuchł wulkan Etna i lawa zagrażała Katanii. 
Wówczas ludność udała się z procesją do grobu św. Agaty, kierując w 
stronę lawy welon, który podczas poddania Agaty próbie ognia jako 
jedyny nie uległ spaleniu. Lawa zmieniła swój kierunek i Katania została 
ocalona. Agata była czczona jako święta chroniąca od ognia, a jej welon 
słynął z cudownych uzdrowień. Ponieważ kult św. Agaty był bardzo 
rozpowszechniony, w jej święto – 5 lutego – zrodziła się tradycja 
święcenia chleba i wody, które spożywane w czasie burzy miały chronić 
przed pożarem. 
W ikonografii św. Agata przedstawiana jest w długiej sukni, z kleszczami, 
którymi ją szarpano. Atrybutami są: chleb, dom w płomieniach, korona w 
rękach, kość słoniowa - symbol czystości i niewinności oraz siły moralnej, 
palma męczeńska, obcięte piersi na misie, pochodnia, płonąca świeca - 
symbol Chrystusa.  
 
Modlitwy: 
Panie Boże, św. Agata zawsze podobała się Tobie dzięki swej czystości i 
przez swoje męczeństwo. Niech za jej wstawiennictwem otrzymamy 
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miłosierne przebaczenie naszych grzechów. Amen.  
 
Boski Zbawicielu, daj za przyczyną św. Agaty, abyśmy nie służyli światu i 
grzechowi, lecz jedynie Tobie; iżbyśmy osiągnęli prawdziwą wolność 
dzieci Boga i z Tobą mogli kiedyś panować w Królestwie Ojca Twojego. 
Amen.  
 
O święta Agato, która odrzuciłaś niechcianych zalotników i cierpiałaś 
bolesne tortury dla oddania się Boskiemu Oblubieńcowi, broń nas przed 
gwałtem i innymi atakami oraz uchronić nas przed rakiem piersi i innymi 
chorobami kobiet oraz wspieraj nas w pokonywaniu przeciwności. 
O święta Agato, dziewico i męczennico, módl się za nami teraz i w 
godzinę śmierci naszej Amen. 


