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29 lipca  
wspomnienie dobrowolne św. Marty, dziewicy 

- patronki umierających, wzywanej w przypadkach krwotoku 

 
Marta pochodziła z Betanii, miasteczka położonego na wschodnim zboczu 
Góry Oliwnej, w pobliżu wioski Betfage, odległego od Jerozolimy o ok. 3 
km drogi. Była siostrą Marii i Łazarza, których Chrystus darzył swą 
przyjaźnią. Bardzo wiele razy gościła Go w swoim domu. Św. Łukasz 
opisuje szczegółowo jedno ze spotkań (Łk 10, 38-42). Martę wspomina w 
Ewangelii św. Jan, odnotowując wskrzeszenie Łazarza. Wyznała ona 
wtedy wiarę w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego (J 11, 1-45). 
Ewangelista Jan opisuje także wizytę Jezusa u Łazarza na sześć dni przed 
wieczerzą paschalną, gdzie posługiwała Marta (J 12, 1-11). Właśnie z 
Betanii Jezus wyruszył triumfalnie na osiołku do Jerozolimy w Niedzielę 
Palmową (Mk 11, 1). Wreszcie w pobliżu Betanii Pan Jezus wstąpił z Góry 
Oliwnej do nieba (Łk 24, 50).  
Na Wschodzie cześć św. Marty datuje się od wieku V, na Zachodzie - od 
wieku VIII. Już w wieku VI istniała w Betanii bazylika na miejscu, gdzie 
miał stać dom Łazarza i jego sióstr. Legenda prowansalska głosi, że po 
wniebowstąpieniu Jezusa Żydzi wprowadzili Łazarza, Marię i Martę na 
statek bez steru i tak puścili ich na Morze Śródziemne. Dzięki Opatrzności 
wszyscy wylądowali szczęśliwie u wybrzeży Francji, niedaleko Marsylii. 
Łazarz miał zostać pierwszym biskupem tego miasta, Marta założyła w 
pobliżu żeński klasztor, a Maria pokutowała w niedalekiej pustelni.  
W ikonografii św. Marta jest przedstawiana w skromnej szacie z pękiem 
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kluczy za pasem, czasami we wspaniałej sukni z koroną na głowie. Często 
pojawia się na obrazach również z siostrą, św. Marią. Są prezentacje, w 
których prowadzi smoka na pasku lub kropi go kropidłem. Nawiązują one 
do legendy, iż pokonała potwora Taraska. Jej atrybutami są: drewniana 
łyżka, sztućce, księga, naczynie, różaniec.  
 
Modlitwy: 
Wysłuchaj nas, Boże, Zbawicielu nasz, abyśmy weseląc się obchodem 
uroczystości św. Marty, dziewicy Twojej, z przykładów jej życia uczyli się 
czynić postęp w pobożności. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który 
króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.  
 
O cudowna św. Marto 
uciekam się pod Twoją opiekę, 
powierzając się Tobie całkowicie o pomoc w moich potrzebach 
i wsparciu w moich doświadczeniach.  
Zobowiązuję się tę modlitwę rozpowszechniać. 
Pocieszaj mnie w smutkach i potrzebach, 
o co usilnie proszę przez Twoją wielką radość, 
która napełnia, kiedy w domu Twoim w Betanii 
gościłaś Zbawiciela świata Jezusa. 
Proszę Cię, uproś dla mnie i dla mojej rodziny, 
abyśmy w sercach Boga zachowali,  
a przez to na lekarstwo w naszych troskach zasłużyli, 
a szczególnie w aktualnej potrzebie ________________ 
Ja Ciebie proszę Wspomożycielko we wszystkich potrzebach, 
pokonaj wszystkie trudności tak jak zwyciężyłaś smoka 
kładąc go u swoich stóp. 
Amen 
 
Ojcze Nasz... 
Zdrowaś Maryjo...3x 
św. Marto proś za nami!  


