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10 sierpnia  
wspomnienie dobrowolne św. Wawrzyńca, diakona i męczennika 

 - patrona cierpiących na choroby reumatyczne,  
 bóle pleców, poparzonych, pomagającego przy gorączce, chorobach 

oczu i skóry oraz chroniącego od zarazy  

 
Św. Wawrzyniec miał pochodzić z Hiszpanii, a jego rodzicami byli: 
Orencjusz i Pacjencja, czczeni jako święci przez mieszkańców miasta 
Huesca. Wawrzyniec był jednym z siedmiu diakonów Kościoła 
rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Według opisu męki wielkiego 
diakona Wawrzyniec miał być wyłączony z grupy skazanej na śmierć, 
która stanowiła orszak papieża. Wawrzyniec był bowiem administratorem 
majątku Kościoła w Rzymie. Miał równocześnie zleconą opiekę nad 
ubogimi. Namiestnik rzymski liczył, że namową i kuszącymi obietnicami, 
a w razie potrzeby katuszami, wymusi na nim oddanie całego majątku 
kościelnego w jego ręce. Wawrzyniec miał wówczas poprosić o kilka dni, 
aby mógł zebrać "skarby Kościoła" i pokazać je namiestnikowi. Kiedy 
nadszedł oznaczony dzień, diakon zgromadził wszystką biedotę Rzymu, 
którą wspierała gmina chrześcijańska. Miał przy tym wypowiedzieć słowa: 
"Oto są skarby Kościoła!" Zawiedziony tyran poddał go wyjątkowym 
katuszom. Walerian nakazał rozciągnąć go na żelaznych rusztach i wolno 
podgrzewać i piec żywcem w ogniu. Wawrzyniec miał się zdobyć jeszcze 
na słowa: "Widzisz, że ciało moje jest już dosyć przypieczone. Obróć je 
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teraz na drugą stronę!" Św. Leon Wielki daje do tych słów piękny 
komentarz: "Jak silny musiał być ogień miłości Chrystusowej, skoro gasił 
on żar ognia naturalnego!".  
Według wspomnianego opisu męki Wawrzyniec miał być przedtem 
biczowany knutami z drutu, potem wieszano go wyrywając członki ze 
stawów. W żywocie jest podany jeszcze jeden szczegół. Kiedy 
prowadzono papieża św. Sykstusa na śmierć z jego diakonami, chciał iść z 
nim także Wawrzyniec. Wymawiał mu nawet słodko: "Gdzie idziesz, 
Ojcze, bez syna? Jakże obejdziesz się bez swojego diakona? Nigdy nie 
odprawiałeś Eucharystii bez niego, czymże więc mogłem ściągnąć na 
siebie twoją niełaskę?" Na to św. Sykstus miał odpowiedzieć: "Dla mnie, 
steranego wiekiem, jest przygotowana mniejsza próba. Ciebie czekają 
wiele większe cierpienia, ale też i piękniejsza czeka cię korona".  
Niezwykłe okoliczności męczeńskiej śmierci, poniesionej 10 sierpnia 258 
r., rozbudziły w Kościele rzymskim niezwykły kult Wawrzyńca. Św. 
Augustyn pisze, że jak Jerozolima szczyci się św. Szczepanem, tak Rzym 
jest dumny ze św. Wawrzyńca. Największy zaś poeta starożytnego 
chrześcijaństwa, Prudencjusz (+ 440), w natchnionych strofach podaje, że 
bohaterska śmierć Wawrzyńca zadała cios bałwochwalstwu, które od tego 
czasu zaczęło chylić się ku upadkowi aż do ostatecznego zwycięstwa 
Chrystusowego Kościoła.  
 
W ikonografii św. Wawrzyniec jest przedstawiany ako diakon w 
dalmatyce, czasami jako diakon ze stułą. Jego atrybutami są: księga, krata, 
palma, otwarta szafka, a w niej księgi Ewangelii, sakiewka, zwój.  
 
Modlitwy: 
Święty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i 
męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem 
wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy 
boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, 
zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których 
zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. 
Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś 
tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam 
współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. 
Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w 
perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim 
wiernie jak mąż sprawiedliwy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z 
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godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. 
Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny 
musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia 
naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wstawiennictwem w walce z 
mocami ciemności. Amen.  
 
Święty Wawrzyńcze Męczenniku, proś za nas, 
Módl się za nami, 
U Jezusa Pana, wstawiaj się za nami. 
Aby nam raczył odpuścić wszystkie nasze złości, 
A po śmierci nas przyjął do wiecznej radości.  
 
 Litania do św. Wawrzyńca 
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. 
Święta Maryjo, módl się za nami. 
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad pannami, 
Święty Wawrzyńcze, Męczenniku, 
Święty Wawrzyńcze, Lewito rzymski Sykstusa Papieża, 
Święty Wawrzyńcze, Diakonie najniewinniejszy, 
Święty Wawrzyńcze, kolumno stałości wiary nienaruszona, 
Święty Wawrzyńcze, laurze cierpliwości zawsze zielony, 
Święty Wawrzyńcze, naśladowco św. Szczepana diakona, 
Święty Wawrzyńcze, wspomożycielu sierot i ubogich, 
Święty Wawrzyńcze, obrońco wdów osieroconych, 
Święty Wawrzyńcze, czystych panien obrońco, 
Święty Wawrzyńcze, jałmużniku skarbów kościelnych, 
Święty Wawrzyńcze, pelikanie krwią męczeńską płynący, 
Święty Wawrzyńcze, zwycięzco srogich tyranów przez miłość, 
Święty Wawrzyńcze wodzu dusz Chrystusowych, 
Święty Wawrzyńcze wspomożycielu dusz w czyśćcu cierpiących, 
Święty Wawrzyńcze, perło najdroższa miasta rzymskiego, 
Święty Wawrzyńcze, udzielający Ciała I Krwi Chrystusowej przy ołtarzu, 
Święty Wawrzyńcze, krzaku ogniem miłości gorejący, 
Święty Wawrzyńcze, źródło żywe pragnących Boga, 
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Święty Wawrzyńcze, od głodu, ognia, zarazy i wojny szczególniejszy 
Patronie, 
Święty Wawrzyńcze, tarczo od strzał gniewu Bożego, 
Święty Wawrzyńcze, od ognia piekielnego wybawicielu, 
Święty Wawrzyńcze, chorych w gorączkach i upałach jedyna ochłodo, 
Święty Wawrzyńcze, towarzyszu wszystkich Świętych. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechu świata, przepuść nam Panie, 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie, 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

 
W.: Święty Wawrzyniec oddał życie za Kościół. 
O.: Zasłużył na wieniec zwycięstwa i z radością wstąpił do Pana, Jezusa 
Chrystusa. 

 
Módlmy się.: 
Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie 
służył ubogim i odważnie poniósł śmierć męczeńską. Spraw, abyśmy 
miłowali to, co on miłował, i wypełniali to, czego uczył. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen. 

 
Daj nam, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, grzechów naszych płomienie 
ugasić, któryś błogosławionemu Wawrzyńcowi dozwolił mąk swoich 
srogość zwyciężyć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  
 


