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9 lutego  
wspomnienie dobrowolne św. Apolonii z Aleksandrii,  

dziewicy i męczennicy 
-  patronki dentystów,  

wzywanej w chorobach dziąseł, szczęki i przy bólu zębów 

 
Św. Apolonia żyła w III wieku w Aleksandrii. Dokładna data jej narodzin 
nie jest wiadoma. Była znana z wielkiej pobożności i miłosierdzia dla 
biednych.  Autorzy nie są zgodni co do daty jej śmierci. Powszechny jest 
pogląd, że zmarła podczas krwawej rzezi chrześcijan urządzonej z okazji 
obchodów milenium założenia Rzymu. Historycy kościoła datują to 
wydarzenie na rok 248 lub 249 w czasie panowania cesarza Filipa Araba 
(204-249), bądź jego następcy Decjusza (200-251). 
Opis męczeńskiej śmierci Apolonii zawiera list św. Dionizego Wielkiego, 
biskupa Aleksandrii (247-265), do Fabiana – biskupa Antiochii. Pierwszy 
historyk kościoła Euzebiusz z Cezarei Palestyńskiej (275-339) cytuje go w 
swym dziele „Historia kościelna” (Historia ecclesiastica). Być może 
Dionizy był naocznym świadkiem wydarzeń. Oto jeden z fragmentów listu 
świętego Dionizego: „Apolonia była już podeszła wiekiem. A jednak 
poganie, nie patrząc na to, rzucili się na nią, zmiażdżyli jej szczęki i 
powybijali wszystkie zęby. Następnie tłum rozszalały żądzą krwi rozpalił 
stos przed miastem i zagroził świętej, że ją żywcem spali, jeśli nie będzie 
złorzeczyć Chrystusowi. Na to święta poprosiła o chwilę namysłu, a potem 
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gotowa na ofiarę, sama się w ogień rzuciła i spłonęła. Dała poganom 
przykład, że jest gotowa oddać życie dla sprawy Bożej”.  
 
W ikonografii św. Apolonia jest przedstawiana w powłóczystej szacie, 
czasami jako kobieta w podeszłym wieku, w czasie męki lub przy 
płonącym stosie. Jej atrybutami są: palma męczeństwa, kleszcze, księga, 
korona oraz stos, na którym spłonęła.   
 
Modlitwy: 
Boże, który pomiędzy innymi cudami wszechmocności Twojej także płeć 
słabszą palmą zwycięstwa męczeńskiego obdarzasz, daj miłościwie, 
abyśmy świętej Apolonii, Dziewicy i Męczenniczki Twojej, pamiątkę 
przejścia do wieczności pobożnie obchodząc, za jej przykładem do Ciebie 
zdążali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.  
 
Litania do św. Apolonii 
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze, z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 
Święta Maryjo, módl się za nami. 
Święta Apolonio, przesławna męczennico, 
Święta Apolonio, płomieniu miłości Bożej, 
Święta Apolonio, chwalebna dziewico, 
Święta Apolonio, lilio czystości, 
Święta Apolonio, nie wahająca się oddać życia za wiarę, 
Święta Apolonio, rzucająca się w ogień za Chrystusa, 
Święta Apolonio, wierna córo prześladowanego Kościoła, 
Święta Apolonio, wysławiana przez św. Dionizego, 
Święta Apolonio, czczona na Zachodzie i Wschodzie, 
Święta Apolonio, chwało miasta Aleksandrii, 
Święta Apolonio, orędowniczko w bólu zębów i jamy ustnej, 
Święta Apolonio, opiekunko dentystów, 
Święta Apolonio, wspomożycielko nasza u Boga, 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
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V. Módl się za nami Święta Apolonio, 
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
Módlmy się: Boże, Któryś Świętą Apolonię zachował w dozgonnym 
dziewictwie, a przez jej męczeństwo wskazałeś nam drogę do nieba, oddal 
od naszych ciał bóle zębów, zaś nasze dusze ustrzeż od grzechów, abyśmy 
Cię mogli sławić na tym świecie, jak również w wieczności. Amen.  


