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14 lutego  
wspomnienie dobrowolne św. Walentego z Rzymu,  

biskupa i męczennika  
 patrona lekarzy, chorych, w szczególności chorych cierpiących 

na nerwice i choroby psychiczne, epileptyków, podagryków  
i chorych dzieci, wzywany w obronie przed atakami epilepsji, 

omdleniami, dżumą 

 
Św. Walenty był biskupem Terni w Umbrii. Żył w III w. i był kapłanem 
rzymskim. Tam w czasie prześladowań (Klaudiusza II Gota), wraz ze św. 
Mariuszem i krewnymi, asystował męczennikom w czasie ich procesów i 
egzekucji. Wkrótce sam został pojmany i doprowadzony do prefekta 
Rzymu, który przeprowadził rutynowy proces polegający na wymuszaniu 
odstępstwa od Chrystusa. W tym celu kazał użyć kijów. Ponieważ nie 
przyniosło to oczekiwanego rezultatu, kazał ściąć Walentego. Stało się to 
14 lutego 269 roku.  
  
W ikonografii św. Walenty przedstawiany jest jako kapłan w ornacie, z 
kielichem w lewej ręce, a z mieczem w prawej, także w stroju biskupa 
uzdrawiającego chłopca z padaczki. 
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Modlitwy: 
Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają,Ty, który z narażeniem 
życia urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju, Ty, który 
– dzięki męczeństwu przyjętemu z miłości – zwyciężyłeś wszystkie siły 
obojętności, nienawiści i śmierci,wysłuchaj naszą modlitwę:  
W obliczu rozdarć i podziałów w świecie daj nam zawsze kochać miłością 
pozbawioną egoizmu, abyśmy byli pośród ludzi wiernymi świadkami 
miłości Boga. Niech ożywiają nas miłość i zaufanie, które pozwolą nam 
przezwyciężać życiowe przeszkody. 
Prosimy Cię, wstawiaj się za nami do Boga, który jest źródłem wszelkiej 
miłości i wszelkiego piękna, i który żyje i króluje na wieki wieków. 
Amen.   
 
Św. Walenty! Cieszę się z chwały, którą teraz doznajesz w niebie i czci, 
jaką jesteś otaczany tu na ziemi. Tobie polecam wszystkie moje potrzeby 
duchowe i cielesne, abyś je przedstawił Bogu wszechmogącemu. Mniej 
mnie w opiece, szczególnie w ostatniej godzinie mojego życia, abym za 
Twoją przyczyną dostąpił spotkania z Bogiem i z Tobą w społeczności 
świętych. Amen.  
 
Wszechmogący, Wieczny Boże, któryś za wstawiennictwem Św. 
Walentego, usuwał od ludzi wszelkie choroby, prosimy Cię Jezu, przez 
jego zasługi i wstawiennictwo oddal od nas zagniewania Twą ręką, 
abyśmy uwolnieni od trapiącej nas choroby ciała i duszy, ochotnym 
sercem, wdzięczni Ci służyli. Amen.  
 
Litania do św. Walentego    
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 
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. 
Św. Trójco jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. 
Św. Maryjo, módl się za nami. 

Św. Walenty, kapłanie i męczenniku... 
Św. Walenty, obrońco chrześcijaństwa... 
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Św. Walenty, patronie miłościwy... 
Św. Walenty, lekarzu chorych... 
Św. Walenty, Ojcze ubogich i sierot... 
Św. Walenty, zwierciadło kapłanów... 
Św. Walenty, pogromco złych mocy... 
Św. Walenty, przykładzie doskonałości... 
Św. Walenty, wskrzeszający umarłych... 
Św. Walenty, obrońco panieńskiej czystości... 
Św. Walenty, Serafinie miłości Bożej... 
Św. Walenty, wiary katolickiej kolumno... 
Św. Walenty, pocieszycielu strapionych... 
Św. Walenty, przedziwny cudotwórco... 
Św. Walenty, apostole pełny gorliwości... 
Św. Walenty, obrońco męczenników Chrystusowych... 
Św. Walenty, patronie w wielkiej chorobie... 
Św. Walenty, towarzyszu aniołów... 
Św. Walenty, palmo męczenników... 
Św. Walenty, Arko Nowego Przymierza... 
Św. Walenty, uśmierzający wszelką chorobę... 
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. 
- Módl się za nami św. Walenty. 
- Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Boże, który ogniem miłości rozpaliłeś św. Walentego i 
sprawiłeś, że pogardził groźbami tyrana, spraw, byśmy czcząc Jego 
męczeństwo, zostali uwolnieni od wszelkich chorób i od grzechu 
śmiertelnego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 


