
 1

2 czerwca  
wspomnienie dobrowolne św. Erazma, biskupa 

-  patrona wzywanego w obronie przed zarazą, w bólach brzucha, 
kolkach, chorobach wewnętrznych, chorobach żołądka i jelit 

oraz podczas porodu 

Św. Erazm, znany też jako Elmo, urodził się ok. 240 r. Prawdopodobnie 
św. Erazm pochodził zAntiochii. Został biskupem rodzinnego miasta. W 
czasie prześladowań ukrywał się w jaskini w górach Libanu. Został jednak 
schwytany za panowania cesarza Dioklecjana. Poddano go torturom. 
Według legendy został uwolniony z więzienia przez św. Michała 
Archanioła. Udał się statkiem do Kampanii i w miejscowości Formia (w 
obecnych Włoszech) zmarł na skutek odniesionych ran 10 czerwca 303 r. 
Jedna z opowieści mówi, że pewnego razu, gdy św. Elmo głosił kazanie, 
obok niego uderzył piorun. Święty jednak kontynuował kazanie, nie 
zwracając uwagi na niebezpieczeństwo. Jego odwaga zachwyciła 
słuchaczy. Żeglarze podczas burz zaczęli zanosić modlitwy do Boga 
właśnie za wstawiennictwem świętego, obierając go sobie za patrona. Św. 
Erazm jest jednym z Czternastu Świętych Wspomożycieli. 
W ikonografii św. Erazm jest przedstawiany w biskupich szatach z księgą 
w ręku, również w czasie męczeństwa z korbą, na którą są nawijane jego 
wnętrzności, alternatywnie z żelaznymi gwoździami wbitymi za 
paznokcie.  
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Modlitwy: 
 Pieśń do św. Erazma  
1. Erazmie święty, wielki nasz Patronie 
Orędowniku w życiu i przy zgonie  
Od wielu wieków z nami pozostałeś 
W małym kościółku wśród nas zamieszkałeś  
2. Twojej opieki wierny lud Twój prosi 
I szczere modły do Ciebie zanosi 
A Ty je przyjmij, zanieś przed Tron Boga 
Niech nas ominie każda w życiu trwoga 
3. Z włoskiego kraju świętość Twa i chwała 
Po całej ziemi blaskiem się rozlała 
I lud barwałdzki patronem Cię nazwał 
Byś nam pomagał i łaski rozdawał 
 

 Litania do Świętego Erazma 
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison. 
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. 
 
Święty Erazmie,                                módl się za nami, 
Święty Elmo, 
Sławny biskupie Antiochii, 
Pasterzu prawy i pobożny, 
Gorliwy kaznodziejo, 
Gorliwy wyznawco, 
Więziony i okrutnie torturowany, 
Cierpiący dla imienia Chrystusa, 
Mężnie znoszący boleści, 
Doświadczony cierpieniem, 
Uwolniony z więzienia przez św. Michała Archanioła, 
Wierny aż do końca, 
Patronie w bólach brzucha, 
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Patronie w chorobach żołądka i jelit, 
Opiekunie podróżujących po morzu, 
Wspomożycielu w każdej potrzebie, 
Rozumiejący nasze cierpienia i bóle, 
Ucieczko nasza w boleściach, 
Wspierający nas w niedolach, 
Pośredniku możny u Boga, 
Święty całego świata, 
Chwalebny i łaskami wsławiony. 
 
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.  
 
K.: Módl się za nami św. Erazmie. 
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana, Chrystusowych.  
 
Módlmy się: Wszechmogący Boże, przykładem i modlitwą Twoich 
świętych otwierasz nam, słabym ludziom, drogę ku Tobie, spraw, prosimy, 
byśmy za wstawiennictwem i przykładem świętego Erazma pewnie 
podążali do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  
 


