2 grudnia
wspomnienie dobrowolne św. Bibiany,
dziewicy i męczennicy
 patronki epileptyków, osób psychicznie chorych, wzywanej
przeciw atakami padaczki i bólom głowy

Św. Bibiana Urodziła się w 347 roku w Rzymie, była córką rzymskiego
prefekta św. Flawiana i św. Dafrozy. Po objęciu tronu przez cesarza Juliana
Apostatę, który wznowił prześladowania chrześcijan, jej ojca pozbawiono
urzędu. Przyłapany przez swojego następcę, Aproniana, w czasie
pochówku trzech męczenników, został napiętnowany jako niewolnik i
zesłany do Aquas Taurinas, gdzie zginął śmiercią męczeńską w grudniu
361 roku.
Św. Dafrozę i jej obie córki - św. Bibianę i św. Demetrię - uwięziono
najpierw w domu, później przewieziono do rzymskiego więzienia. Gdy
nieustannie namawiane i zastraszane kobiety nie chciały porzucić wiary,
prefekt rozkazał ściąć matkę, a św. Demetria wycieńczona więzieniem
zmarła z imieniem Jezus na ustach.
Św. Bibianę podstępem próbowano pozbawić niewinności, ale jej stałość
i niezłomność w końcu tak rozwścieczyły cesarskiego urzędnika, że kazał
ją przywiązać do słupa i ubiczować na śmierć, rzemiennymi dyscyplinami
zakończonymi ołowianymi kulkami. Ciało kazał rzucić psom, ale te nie
chciały jej ruszyć. Po dwóch dniach ciało św. Bibiany zabrał kapłan Jan,
który przeniósł je do pałacu swego ojca, a później przekazał Olimpii,
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krewnej św. Flawiana.
Papież św. Symplicjusz wybudował kościół nad grobem Świętej, który
poświęcono w 427 roku. Relikwie św. Bibiany oraz jej matki i siostry
odkryto w kamiennym sarkofagu z III wieku. Złożono je w marmurowej
urnie, która jest przechowywana pod głównym ołtarzem.
W ikonografii św. Bibiana jest przedstawiana jako młoda kobieta, często w
czasie męczeńskiej śmierci. Jej atrybutem jest: palma, kolumna, bicz,
wieniec z róż.
Modlitwy:
Boże i Panie mój, Dawco wszelkiego dobra, któryś w służebnicy Twojej
Bibiannie z kwiatem świętego dziewictwa połączył palmę męczeńską;
spraw łaskawie, abyśmy za jej pośrednictwem, przezwyciężając wszelkie
do zbawienia przeszkody, nagrody wiekuistej dostąpili. Przez Pana
naszego, Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.
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