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15 stycznia  
wspomnienie dobrowolne św. Maura, ucznia św. Benedykta 

- wzywanego przy chrypce, przeziębieniu, chorobach gardła, bólach 
głowy, padaczce, paraliżu, podagrze, reumatyzmie i zołzach 

 
Św. Maur urodził się w roku 512 jako syn senatora Ekwicjusza. Był 
pierwszym uczniem św. Benedykta z Nursji. Jego imię jest wspomniane w 
biografii św. Grzegorza Wielkiego. Jest tam nazwany pierwszym oblatem. 
Jego ojciec oddał go do klasztoru jako młodego chłopca w 522 r., aby 
wyrósł w atmosferze życia zakonnego. 
Święty Grzegorz relacjonuje także historię św. Placyda, mnicha, syna 
senatora Tertuliusza, który podczas nabierania wody wpadł do jeziora i 
znalazł się daleko od brzegu. Podczas modlitwy w swojej celi św. 
Benedykt zobaczył tę scenę i wysłał Maura, by uratował Placyda. Maur 
natychmiast posłuchał polecenia mistrza. Tradycja przekazuje, że po 
wodzie doszedł do tonącego, nie zauważając nawet tego faktu, i za włosy 
przyciągnął go do brzegu, samemu wcale nie tonąc. Maur przypisywał ten 
cud modlitwom św. Benedykta. Benedykt jednak uważał, że był on 
możliwy jedynie dzięki posłuszeństwu Maura. 
Kiedy Benedykt przeniósł się na Monte Cassino około 525 r., uczynił 
Maura nadzorcą klasztorów w Subiaco.  
Biskup Bertigran z Galii wraz z archidiakonem Flodegarem i majordomem 
Harderadem przybyli do Monte Cassino prosząc św. Benedykta o 
zakonników, potrzebnych do założenia klasztoru w Galii. Około roku 543 
r. św. Maur razem z czterema braćmi: Simplicjuszem, Antoniuszem, 
Konstancjanem i Faustusem wyruszył pieszo w drogę do Galii, żegnany 
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błogosławieństwem św. Benedykta. W Vercelli musieli się zatrzymać, 
ponieważ Harderad uległ poważnemu wypadkowi, schodząc z wieży, którą 
zwiedzali spadł i doznał tak ciężkich obrażeń, że groziła mu amputacja 
ręki. Archidiakon Flodoard poprosił św. Maura, żeby użył mocy swojej 
modlitwy i ten leżał krzyżem przed ołtarzem długo i żarliwie się modląc. 
Po czym wziął kapsułę z relikwiami krzyża, jakie otrzymał od św. 
Benedykta i cząstką krzyża dotknął kilka razy ręki chorego kreśląc znak 
krzyża i wzywając z ufnością pomocy Bożej. Gdy chory wyzdrowiał, 
mogli wyruszyć w dalszą drogę.  
Udali się przez Alpy do Agaunum (St. Maurice), gdzie pomodlili się przy 
relikwiach św Maurycego i męczenników tebańskich, potem do Auxerre, 
w okolicach którego św. Roman Jurajski założył klasztor "Fons rogi" 
(później św. Romana). Tutaj św. Maur chciał spędzić Wielkanoc. W Wielki 
Piątek podczas modlitwy miał wizję, w której ujrzał śmierć św. Benedykta 
- świetlista droga prowadziła z Monte Cassino do samego nieba. Gdy 
dotarli w okolice Orleanu dowiedzieli się, że biskup Bertigran zmarł, a 
jego następca biskup Dumnolus nie chciał ich przyjąć, dlatego św. Maur z 
towarzyszami skierowali się do Andegawenii, gdzie od królewskiego 
ministra Florusa otrzymali klasztor Glanfeuil (Saint-Maur-sur-Loire), 
położony na lewym brzegu Loary u stóp stromego wzgórza. Nowy 
klasztor powoli obrastał dobrami ziemskimi, a król Teodebert wziął go pod 
swoją opiekę, przekazał nawet swoje dobra w Galansolium jako gwarancję 
na późniejsze oddanie na wychowanie swojego syna. Po ośmiu latach od 
przybycia Maura do Galii, klasztor był w pełnym rozkwicie. Wybudowano 
wokół niego cztery kościoły, największy poświęcając Apostołowi 
Piotrowi, konsekrował go biskup Eutropiusz z Angers w 550 r.  
Św. Maur czując, że opuszczają go siły, po trzydziestu ośmiu latach 
rządzenia klasztorem, oddał władzę swojemu uczniowi Bertulfusowi, 
synowi Florusa. Święty przeniósł się do celi obok kościoła św. Marcina, 
gdzie przed śmiercią ujrzał w widzeniu, jak w klasztorze wybucha zaraza i 
ginie 116 zakonników, a tylko 24 zostaje przy życiu.  
Zmarł 15 stycznia 583r., leżąc krzyżem przed ołtarzem w sukni pokutnej, 
po przyjęciu świętych Sakramentów.  
W ikonografii św. Maur jest przedstawiany opat, chodzący po wodzie.     
 
Modlitwy: 
Boże, Ty w świętych Maurze i Placydzie dałeś nam podziwu godny wzór 
życia mniszego, spraw, abyśmy wstępowali w ich ślady i mogli być 
uczestnikami ich nagrody. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 



 3

 
Litania do św. Maura: 
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny 
Święta Maryjo, módl się za nami. 
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad Pannami, 
Święty Opacie Maurze, 
Święty Maurze, pierwszy Uczniu Świętego Benedykta, 
Święty Maurze, któryś już w dzieciństwie pragnął służyć Bogu, 
Święty Maurze, któryś od wczesnej młodości pogardzał próżnościami 
świata, 
Święty Maurze, który dzieckiem będąc pozostawałeś pod opieką św. 
Benedykta, 
Święty Maurze, któryś dzięki swojej mocnej wierze zyskał szczególną 
miłość Zakonodawcy, 
Święty Maurze, któryś był uważany za wzór życia zakonnego, 
Święty Maurze, przykładzie posłuszeństwa, 
Święty Maurze, któryś chodził po wodzie, celem uratowania Świętego 
Placyda, 
Święty Maurze, wielki miłośniku postów, 
Święty Maurze, któryś w wizji ujrzał Świętego Benedykta wstępującego 
do nieba, 
Święty Maurze, któryś przez czterdzieści lat utrzymywał swoje klasztory 
w świętości, a wreszcie oddał duszę w ręce Stwórcy, 
Święty Maurze, wielki Patronie wszystkich Ciebie wzywających, 
Abyśmy podążali Twoim śladem, 
Abyśmy się nawrócili do Boga, 
Abyśmy poznali marność tego świata i unikali niebezpieczeństwa grzechu, 
Abyśmy przez przestrzeganie przykazań Boga i Jego Kościoła mogli 
codziennie wzrastać w wierze, 
Abyśmy dawali dobry przykład współbraciom, 
Abyśmy byli posłuszni naszym przełożonym, 
Abyśmy gardzili dobrami ziemskimi i praktykowali ascezę, 
Abyśmy darzyli współpraci miłością, pomocą i miłosierdziem, 
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Abyśmy ukochali posty święte, 
Abyśmy uwolnieni od wszelkiego lenistwa gorliwie dążyli do spełnienia 
woli Bożej, 
Abyśmy mogli osiągnąć ducha prawdziwej pobożności, 
Abyśmy otrzymali łaskę dobrej śmierci, 
Abyśmy mogli z Tobą kochać i wielbić Boga na wieki, 
 
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. 
 
V. Módl się za nami Święty Maurze. 
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
 
Módlmy się: 
Boże, Ty za pośrednictwem Świętego Maura rozszerzyłeś Zakon Świętego 
Benedykta w całej Francji. Wzmocnij i zachowaj go, a nam udziel 
miłosiernie łaski, abyśmy przez zasługi i wstawiennictwo Twego wiernego 
Sługi i wszystkich Świętych Zakonu Świętego Benedykta, otrzymali 
potrzebne dary, a naśladując cnoty Świętego Maura mogli osiągnąć życie 
wieczne i chwalić wraz Twymi Świętymi. Amen. 
 


