27 lipca
wspomnienie dobrowolne św. Pantaleona, męczennika
- patrona lekarzy, pielęgniarek i akuszerek,
chroniącego od strasznych chorób

Św. Pantaleon urodził się ok. 280 r. w Nikomedii. Był synem chrześcijanki
Eubuki i senatora Cesarstwa Rzymskiego. Studiował medycynę pod
czujnym okiem swego ojca. Gdy pracował jako osobisty lekarz cesarza,
nawrócił się na chrześcijaństwo pod wpływem swej matki i sąsiada, który
był kapłanem. Po nawróceniu na wiarę chrześcijańską zaczął leczyć
bezpłatnie w imię Boga, co przysporzyło mu wielu wrogów. Oskarżony
przed cesarzem o przyjęcie chrztu, został uwięziony, a gdy - mimo tortur nie chciał wyrzec się wiary, ścięto go 27 lipca 305 r. Zaliczany jest do
Czternastu Świętych Wspomożycieli.
W wigilię kolejnej rocznicy męczeństwa św. Pantaleona jego krew
przechowywana od 1616 r. w klasztorze Wcielenia w Madrycie, jak co
roku, przeszła ze stanu stałego w ciekły. Według tradycji „cud krwi” nie
wydarzył się dwukrotnie: podczas wybuchu I wojny światowej oraz na
początku hiszpańskiej wojny domowej w 1936 r.
"Cud św. Pantaleona", na którego temat Kościół dotychczas w ogóle się
nie wypowiadał, powtarza się w różnych miejscach świata, w których
znajduje się jakaś cząstka jego krwi. Tak jest np. we włoskim miasteczku
Ravello, w którym znajduje się największa ze wszystkich ampułek z krwią
męczennika, z której najprawdopodobniej zaczerpnięto kilka jej kropel dla
klasztoru madryckiego. Samo zjawisko przypomina znacznie sławniejszy
cud św. Januarego, powtarzający się zwykle od początku XVI w. dwa razy
w roku (nieraz częściej) w maju i 19 września w katedrze pod jego
wezwaniem w Neapolu.
W ikonografii św. Pantaleon jest przedstawiany jako młody mężczyzna
bez zarostu, z krótkimi, ciemnymi włosami. W prawej dłoni trzyma
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pędzelek do namaszczania chorych, w lewej niedużą szkatułkę z
medykamentami. Zwykle zielone szaty spodnie przykrywa jasnoczerwony
płaszcz. Jego atrybutami są gwoździe.
Modlitwy:
Spraw miłościwie, prosimy, wszechmogący Boże, abyśmy za wstawieniem
się świętego Pantaleona, Męczennika Twojego, zachowani byli od
wszelkiej szkody na ciele, i od wszelkich złych myśli uwolnieni na duszy.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi,
po wszystkie wieki wieków. Amen.
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