15 maja
wspomnienie dobrowolne św. Dymfny, męczennicy,
 patronki cierpiących na choroby psychiczne

Św. Dymfna (Dymphna), patronka chorych na depresję, żyła w VII wieku.
Według opowiadania spisanego w latach ok. 1238-1247 przez Piotra,
kanonika z Cambrai, miała być córką irlandzkiego władcy o imieniu Oriel.
Jej matka osierociła ją w dzieciństwie. Wychowywana była przez
chrześcijankę, która zaszczepiła w niej zamiłowanie do czystości. Jej
ojciec, który był poganinem chciał ją pojąć za żonę, po śmierci jej matki,
co było wyrazem pogańskich zwyczajów. Dymfna nie wyraziła na to
zgody, ponieważ przyjęła chrzest i była przeciwna pogańskim obyczajom.
Próbowała ratować swoje dziewictwo, uciekając do Antwerpii.
Towarzyszył jej spowiednik o imieniu Gerebern. Nieopodal dzisiejszej
miejscowości Geel w Brabancji obydwoje mieli zostać zabici przez króla,
który podążył ich śladem, szukając zemsty.
W okolicy miejsca ich męczeństwa zbudowano kościół, w którym
pochowano ich ciała. Nad ich grobem szczególnych łask uzdrowienia
wewnętrznego doznawali ludzie umysłowo chorzy, dlatego też przy
kościele powstał przytułek dla takich osób. Instytucja ta, pod wezwaniem
św. Elżbiety, prowadzona byłą przez siostry Augustianki, z czasem
przekształcona została na szpital, który istnieje do dzisiaj. Lekarze
pracujący tam potwierdzają, że zaskakująco dużo wyleczonych osób
opuszcza ten szpital w pełnym zdrowiu.
W ikonografii św. Dymfna jest przedstawiana jako dziewczyna, z
mieczem, narzędziem jej męczeństwa. Współcześnie również z koniczyną,
symbolem Irlandii.
Modlitwy:
Święta Dymfno, która czynisz cuda w każdym ucisku ciała i umysłu,
pokornie błagam o twoje potężne wstawiennictwo u Jezusa przez Maryję,
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o uzdrowienie z choroby, w mojej obecnej potrzebie … .
Święta Dymfno, męczenniczko czystości, patronko tych, którzy cierpią z
powodu nerwowych i psychicznych dolegliwości, ukochane dziecka
Jezusa i Maryi, przyczyniaj się za mną u Boga.
(Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu)
Pełna współczucia święta Dymfno, która mocą Bożą przywróciłaś tak
wielu ludziom zdrowie i jasność umysłu, wejrzyj na mnie … (lub wymień
imię osoby chorej …) w moim cierpieniu. Ufny w Twoje potężne
wstawiennictwo, błagam Cię, byś prosiła Jezusa, miłosiernego
Uzdrowiciela chorych, o zdrowienie mnie (lub wspomnianej wcześniej
osoby). Spraw, abym dzięki Jego miłości, otrzymał wielką łaskę zdrowia
psychicznego. Amen.
Święta Dymfno, dziewico i męczennico, módl się za nami.
Koronka do św. Dymfny:
Na medaliku ze św. Dymfną: Intencje…
Na pierwszym paciorku: Ojcze nasz…
Na drugim paciorku: Zdrowaś Maryjo…
Na 15 paciorkach: Chwała Ojcu…
***
Koronka na cześć św. Dymfny składa się z 17 paciorków. Piętnaście
paciorków symbolizuje 15 lat życia świętej. Dwa paciorki są w intencji
Ojca Świętego. Kolor czerwony oznacza jej męczeństwo, kolor biały
oznacza jej dziewictwo, a kolor zielony oznacza osoby dotknięte
chorobami nerwowymi czy emocjonalnymi. Święta Dymfna cieszy się od
setek lat czcią i miłością tysięcy ludzi, którzy wyzdrowieli z tych chorób
za jej wstawiennictwem.
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