3 lutego
wspomnienie dobrowolne św. Błażeja, biskupa i męczennika
- patrona lekarzy, służby zdrowia, orędownika w dolegliwościach
gardła, zębów i przy chorobach krwotocznych, wzywanego w obronie
przed chorobami gardła, krztuścem i kaszlem, wrzodami

Św. Błażej pochodził z Cezarei Kapadockiej, ojczyzny św. Bazylego
Wielkiego, św. Grzegorza z Nazjanzu, św. Grzegorza z Nyssy, św. Piotra z
Sebasty, św. Cezarego i wielu innych. Był to niegdyś jeden z
najbujniejszych ośrodków życia chrześcijańskiego. Błażej studiował
filozofię, został jednak lekarzem. Po pewnym czasie porzucił swój zawód i
podjął życie na pustyni. Stamtąd wezwano go na stolicę biskupią w
położonej nieopodal Sebaście. Podczas prześladowań za cesarza
Licyniusza uciekł do jednej z pieczar górskich, skąd nadal rządził swoją
diecezją. Ktoś jednak doniósł o miejscu jego pobytu. Został aresztowany i
uwięziony. W lochu więziennym umacniał swój lud w wierności
Chrystusowi. Tam właśnie miał cudownie uleczyć syna pewnej kobiety,
któremu gardło przebiła ość i nie chciała wyjść. Chłopcu groziło
uduszenie. Dla upamiętnienia tego wydarzenia Kościół do dziś w dniu św.
Błażeja błogosławi gardła. W niektórych stronach Polski na dzień św.
Błażeja robiono małe świece, zwane "błażejkami", które niesiono do
poświęcenia i dotykano nimi gardła. W innych stronach poświęcano jabłka
i dawano je do spożycia cierpiącym na ból gardła.
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Kiedy daremne okazały się wobec niezłomnego biskupa namowy i groźby,
zastosowano wobec niego najokrutniejsze tortury, by zmusić go do
odstępstwa od wiary, a za jego przykładem skłonić do apostazji innych.
Ścięto go mieczem prawdopodobnie w 316 roku.
W ikonografii św. Błażej przedstawiany jest jako biskup, który błogosławi.
Atrybutami jego są: jeleń, pastorał, ptaki z pożywieniem w dziobie, dwie
skrzyżowane świece, zgrzebło - narzędzie tortur.
Modlitwy:
Wszechmogący Boże, Ty stworzyłeś cały świat. Z miłości zesłałeś
nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby
leczył nasze choroby duszy i ciała. Dając świadectwo wiary, święty Błażej,
chwalebny biskup, zdobył palmę męczeństwa. Ty, Panie, udzieliłeś mu
łaski leczenia chorób gardła. Prosimy Cię, pobłogosław i spraw, aby
wszyscy wierzący za wstawiennictwem świętego Błażeja zostali uwolnieni
od chorób gardła i wszelkiego innego niebezpieczeństwa i zawsze mogli
Tobie składać dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Modlitwa przy poświęceniu świec:
Dając świadectwo wiary św. Błażej, chwalebny biskup, zdobył palmę
męczeństwa. Ty, Panie, udzieliłeś mu łaski leczenia choroby gardła,
prosimy Cię, pobłogosław te świece, aby wszyscy wierzący przez
wstawiennictwo św. Błażeja, zostali uwolnieni od chorób gardła i
wszelkiego innego zła, i aby zawsze mogli Ci dziękować. Amen.
Litania do św. Błażeja
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami.
Święty Błażeju, szlachetny w swoim człowieczeństwie, módl się za nami,
Święty Błażeju, wzorze życia chrześcijańskiego,
Święty Błażeju, przykładzie gorliwości biskupiej,
Święty Błażeju, pocieszycielu smutnych i strapionych,
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Święty Błażeju, gorliwy o chwałę Bożą,
Święty Błażeju, zabiegający o wzorowe życie chrześcijan,
Święty Błażeju, nieugięty w świętej wierze,
Święty Błażeju, mężnie znoszący złość oprawców,
Święty Błażeju, przyozdobiony palmą męczeństwa,
Święty Błażeju, patronie lekarzy i służby zdrowia,
Święty Błażeju, obdarzony łaską leczenia chorób gardła,
Święty Błażeju, opiekunie chorych i cierpiących,
Święty Błażeju, wspomożycielu w każdej potrzebie.
Przez męczeństwo świętego Błażeja obdarz nas, Panie, prawdziwą
wolnością ducha, wysłuchaj nas, Panie!
Przez męczeństwo świętego Błażeja daj nam, Panie, abyśmy zawsze
zachowali nienaruszoną wiarę,
Przez męczeństwo świętego Błażeja spraw, Panie, abyśmy mężnie znosili
utrapienia życia,
Przez męczeństwo świętego Błażeja daj, Panie, abyśmy pokonali zasadzki
szatana, ciała i świata.
Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże, za wstawiennictwem świętego Błażeja,
biskupa i męczennika, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach,
otocz nas swoja opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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