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Święty Sebastianie,
wstawiaj się za nami!

Arcybiskup Salvatore Pennacchio 20 września 2021 roku pobłogosławił ikonę św. Sebastiana.
Fotografia: Niedziela Legnicka.

Uroczyste poświęcenie miało miejsce w domu biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego. W wydarzeniu tym udział wzięli również: ks. Marek Kluwak - proboszcz parafii Matki Bożej Łaskawej i św. Sebastiana w Polkowicach, Roman Rozmysłowski - przewodniczący Rady Miasta Polkowice, Zbigniew Paluch - wiceprzewodniczący Rady Parafialnej oraz Elżbieta Paluch i Grzegorz Kowalik - przedstawiciele
Stowarzyszenia św. Sebastiana w Polkowicach. Fotografia: Niedziela Legnicka.

Wstęp
Patrząc na historię ostatnich lat, w Polkowicach obserwujemy zjawisko znacznego ożywienia kultu św. Sebastiana. Co ciekawe, nie jest to inicjatywa jednej, konkretnej
grupy ludzi. Zainteresowanie Świętym Męczennikiem ma
miejsce zarówno w kręgach kościelnych, jak i świeckich,
a także zauważalne jest w pobożności wielu mieszkańców.
2 czerwca 2007 roku, dokładnie 10 lat po koronacji Ikony
Matki Boskiej Łaskawej z Krzeszowa przez papieża Jana
Pawła II, biskup legnicki Stefan Cichy erygował na terenie
budującego się kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej
Łaskawej w Polkowicach kaplicę pw. św. Sebastiana,
męczennika. 12 lat później, 24 września 2019 roku, Rada
Miejska w Polkowicach wyraziła wolę podjęcia inicjatywy
ustanowienia św. Sebastiana patronem Polkowic. Rozpoczęta została procedura kościelna o nadanie przez Stolicę
Apostolską naszemu miastu patronatu św. Sebastiana.
Niespełna pół roku później, cały świat został dotknięty
pandemią koronawirusa. Zmienił się dotychczasowy obraz
rzeczywistości. W kontekście tamtejszych wydarzeń cicha
obecność Świętego Męczennika nabierała nowego znaczenia. Św. Sebastian jako patron, do którego zwracano się
wielokrotnie w czasach zarazy, stał się nam bliższy, realniejszy. Jego kult rozpowszechniał się w miejscowej społeczności. W parafii Matki Boskiej Łaskawej, w czasie,
kiedy jej proboszczem był ks. Ireneusz Wójs, modlitwę do
św. Sebastiana odmawiano obok suplikacji podczas każdej
Mszy Świętej.
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Obraz będący wotum złożonym w akcie zawierzenia mieszkańców i miasta Polkowice św. Sebastianowi.
Fotografia: Marian Gabrowski.

20 stycznia 2021 roku, tak jak przed czterema wiekami,
mieszkańcy zgromadzili się na uroczystej Mszy Świętej.
Dzięki staraniom nowego proboszcza parafii, ks. Marka
Kluwaka, został namalowany obraz św. Sebastiana, który
poświęcono w czasie tejże Mszy Świętej odpustowej.
31 marca 2021 roku powstało Stowarzyszenie Świętego
Sebastiana w Polkowicach. Kilka dni później, 8 kwietnia
2021 roku, Stolica Apostolska wyraziła zgodę na ustanowienie św. Sebastiana patronem Polkowic. 24 czerwca
2021 roku dotychczasowe wezwanie polkowickiej parafii
Matki Boskiej Łaskawej zostało zmienione na Matki Bożej
Łaskawej i św. Sebastiana.
Równocześnie, w sercach kilku parafian zrodziło się pragnienie, aby przybliżyć jeszcze bardziej osobę św. Sebastiana mieszkańcom poprzez peregrynację ikony Świętego po
polkowickich domach. Pomysł zyskał aprobatę parafii
i zgodę biskupa legnickiego. Ikona została napisana,
a następnie 20 września 2021 roku poświęcił ją Nuncjusz
Apostolski w Polsce, arcybiskup Salvatore Penacchio.
Powyższe wydarzenia i daty ukazują dynamikę rozwoju
kultu św. Sebastiana w Polkowicach. Pobożność ta nie jest
jednak zjawiskiem nowym w naszym mieście. W Polkowicach, podczas epidemii dżumy 4 lipca 1680 roku, mieszkańcy złożyli ślubowanie wierności św. Sebastianowi,
prosząc go o pomoc oraz obierając go za swojego patrona.
Wiara ówczesnych nie została zawiedziona i pół roku później, 20 stycznia 1681 roku, ocaleni polkowiczanie po raz
pierwszy obchodzili uroczyste święto ku czci św. Sebastiana.
Źródła podają, że św. Sebastian jest patronem przeciw
chorobom zakaźnym, przedewszystkiem przeciw strasznej
dżumie. Paweł diakon opowiada, że w roku 680 szalała
w Rzymie owa zabójcza choroba, ustała jednak, gdy w skutek
objawienia Bożego wystawiono w kościele św. Piotra w Oko9

wach ołtarz na cześć św. Sebastiana. To jest, zdaje się, pierwszy historyczny dokument na potwierdzenie czci, jaką oddawano świętemu, jako patronowi przeciw chorobom zakaźnym1.
Zbieżność przywołanych wcześniej dat, a więc 680 i 1680
roku, nie jest zazwyczaj eksponowana, ale ówcześni polkowiczanie zawierzyli miasto dokładnie w tysiąc lat po
pierwszym znanym z przekazów przypadku, kiedy to św.
Sebastian okazał swą skuteczność w walce z zarazą.
Dzisiaj, zapraszając Ikonę św. Sebastiana do domu, dajemy sobie i swoim bliskim szansę na to, aby nasza wiara
umocniła się oraz aby Święty Męczennik dał się nam jeszcze bardziej odkryć. Mamy możliwość zjednoczenia się we
wspólnej, rodzinnej modlitwie, pokazania kolejnym pokoleniom piękna dawnych tradycji i przekazania wartości,
które w życiu są najważniejsze. Poznając historię życia św.
Sebastiana, odnajdujemy bowiem odważnego, mądrego,
wielkodusznego i pracowitego człowieka, który poświęcił
swoje życie Chrystusowi i pomocy prześladowanym braciom. Św. Sebastian jako patron w czasach zarazy może
stać się naszym powiernikiem i orędownikiem w sytuacjach związanych z problemami i trudnościami wynikającymi z pandemii.
Mamy nadzieję, że niniejszy modlitewnik będzie pomocą
w czasie modlitw przy Ikonie św. Sebastiana. Zebrano
w nim wiele znanych modlitw do św. Patrona, kilka zostało
ułożonych na potrzeby tego opracowania. Propozycje
modlitw przeplatane są wybranymi wizerunkami Świętego, namalowanymi na przestrzeni wieków. Świadczą one
o tym, że kult św. Sebastiana był żywy przez wieki, a postać
Świętego Męczennika inspirowała wybitnych artystów.
Tym bardziej jesteśmy dumni z faktu, że św. Sebastian
jest patronem naszej parafii, a niebawem, 4 lipca 2022
roku, zostanie ogłoszony patronem miasta, którego Świę1

Dzień świętego Sebastjana, [1] s. 7-8.
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tym Wspomożycielem jest przecież nieprzerwanie od wielu wieków. Obecna peregrynacja Ikony może być traktowana jako współczesne wypełnienie ślubów wierności św.
Sebastianowi, które złożyli w obliczu zagrożenia w 1680
roku mieszkańcy Polkowic oraz propozycja duchowego
przygotowania się do czekającej nas w lipcu uroczystości.
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Ikona św. Sebastiana peregrynująca po Polkowicach w 2022 roku.
Fotografia: Franciszek Grzywacz.

Jak przyjąć ikonę św. Sebastiana
w naszych domach?
Zachęcamy, aby przed przyjęciem ikony skorzystać
z sakramentu pokuty, tak, abyśmy w czasie Mszy Świętej,
kiedy przyjmujemy ikonę, mogli przystąpić do Komunii
Świętej.
W każdej rodzinie, która pragnie przyjąć ikonę, wizerunek św. Sebastiana przebywa przez jedną dobę.
Przejęcie ikony odbywa się w kościele pw. Matki Bożej
Łaskawej w Polkowicach, podczas Mszy Świętej o godzinie
18.00. Ikonę przynosimy drugiego dnia na Mszę Świętą.
Wraz z ikoną przekazywane są teksty modlitw, które
mogą być pomocą we właściwym przeżyciu czasu nawiedzenia oraz księga pamiątkowa peregrynacji. Serdecznie
prosimy o dokonanie wpisu do księgi. Jego treść może być
podziękowaniem, prośbą skierowaną do św. Sebastiana lub
tylko odnotowaniem faktu, że gościliśmy w swoim domu
ikonę św. Sebastiana.
Przyjęcie ikony nie jest związane z żadnymi zobowiązaniami pieniężnymi, lecz jest wyrazem wiary.
Każdego 20 dnia miesiąca, podczas Mszy Świętej, modlimy się za wszystkie rodziny, które przyjęły ikonę.
W czasie nawiedzenia niech towarzyszy nam ufna modlitwa do św. Sebastiana.
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Proponowany przebieg nawiedzenia

Wniesienie ikony do domu
Wniesienie ikony św. Sebastiana do domu; ustawienie
ikony w przygotowanym miejscu (stół nakrytym białym
obrusem, dwie świece, może być gromnica, krzyż, Pismo
Święte).
Przywitanie ikony
Zapalenie świec i odmówienie modlitwy Święty Sebastianie wielki nasz patronie.
Odczytanie fragmentu Pisma Świętego Mdr 3, 1-9 lub
1 P 3, 14-17 lub Mt 10, 28-33.
Odmówienie Składu Apostolskiego (wyznanie wiary).
Wieczorny pacierz przy ikonie
Wieczorny pacierz całej rodziny – wspólne odmówienie
Litanii do św. Sebastiana.
O godzinie 21.00 wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego. Można skorzystać z medialnego przekazu Apelu
Jasnogórskiego (Radio Maryja, Radio Jasna Góra lub TV
TRWAM). Zachęcamy, aby włączyć się do śpiewu Apelu
i wysłuchać towarzyszące mu rozważania.
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Pacierz poranny
Wspólna modlitwa domowników na rozpoczęcie dnia:
Znak Krzyża, modlitwa Ojcze nasz.
Modlitwy w ciągu dnia
Zachęcamy, aby pozostający w domu w dowolnym dla
siebie czasie odmówili różaniec. O godz. 15.00 odmawiamy
Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Modlitwa przed przekazaniem ikony
Przed przekazaniem obrazu następnej rodzinie warto
odmówić jedną z modlitw zaproponowanych w modlitewniku.
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Teksty
czytań i modlitw
na czas nawiedzenia
ikony św. Sebastiana

Czytanie z Księgi Mądrości (Mdr 3, 1–9)
A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
i nie dosięgnie ich męka.
Zdało się oczom głupich, że pomarli,
zejście ich poczytano za nieszczęście
i odejście od nas za unicestwienie,
a oni trwają w pokoju.
Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni,
nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.
Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich,
Bóg ich bowiem doświadczył
i znalazł ich godnymi siebie.
Doświadczył ich jak złoto w tyglu
i przyjął ich jak całopalną ofiarę.
W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją
i rozbiegną się jak iskry po ściernisku.
Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami,
a Pan królować będzie nad nimi na wieki.
Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę,
wierni w miłości będą przy Nim trwali:
łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.
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Czytanie z 1 Listu św. Piotra Apostoła
(1 P 3, 14-17)
Ale jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich
gróźb i nie dajcie się zaniepokoić! Pana zaś Chrystusa
miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do
obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią
[Bożą] zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali
zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć
dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle.
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Czytanie z Ewangelii według
św. Mateusza (Mt 10, 28-33)
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić
nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może
zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa?
A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie
na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są
policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż
wiele wróbli.
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się
i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
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Święty Sebastianie wielki nasz Patronie
Święty Sebastianie wielki nasz Patronie,
blisko Boga jesteś w męczeńskiej koronie.
Któryś był przebity u słupa strzałami
przyjm nasze błaganie, wstawiaj się za nami.
Przez Twe wstawiennictwo uproś łaski Boga,
by na nas nie spadła żadna straszna trwoga.
Abyś tak jak dawniej wstawiał się za nami,
Święty Sebastianie, my Twoi oddani2.

2

Źródło: http://www.parafia.bestwinka.pl/Patron – dostęp październik 2021 roku.
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Litania do św. Sebastiana (wersja I)
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 nas nami.
Święta Maryjo, módl się za nami,
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Święty Sebastianie – męczenniku Boży, módl się za nami
Święty Sebastianie – rycerzu nieustraszony,
Święty Sebastianie – rycerzu roztropny,
Święty Sebastianie – bohaterze śmiały,
Święty Sebastianie – obdarzony darem męstwa,
Święty Sebastianie – niestrwożony prześladowaniami
chrześcijan,
Święty Sebastianie – niezłomny w wierze,
Święty Sebastianie – uwięziony i głodem morzony,
Święty Sebastianie – przywiązany do drzewa i strzałami
przebity,
Święty Sebastianie – skutecznie po wyroku Dioklecjana
uśmiercony,
Święty Sebastianie – ze czcią pogrzebany,
Święty Sebastianie – wiele cudów po śmierci czyniący,
Święty Sebastianie – orędowniku w ciężkich chorobach,
Święty Sebastianie – cierpiących wspomagający,
Święty Sebastianie – od nieszczęść i niebezpieczeństw
chroniący,
Święty Sebastianie – wspomożycielu wiernych,
Święty Sebastianie – wielki nasz orędowniku w niebie,
Święty Sebastianie – pomocny dla swoich czcicieli,
24

Święty Sebastianie – słynący łaskami i cudami,
Bądź nam miłościw – przepuść nam Panie.
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas Panie.
My grzeszni Ciebie Boże prosimy, wysłuchaj nas Panie,
Abyśmy byli wybawieni od powietrza, głodu, ognia, wojny,
wysłuchaj nas Panie,
Abyśmy byli uchronieni od wszelkich nieszczęść,
Abyśmy byli zachowani od nagłej a niespodziewanej
śmierci,
Abyśmy wzrastali w wierze i wzajemnej miłości,
Abyśmy żyli w zgodzie, życzliwości i pokoju,
Abyśmy się dostali do chwały niebieskiej za przyczyną
św. patrona,
Przez okrutne męczeństwo św. Sebastiana,
Przez niezłomną wiarę i męstwo św. Sebastiana,
Przez przemożne wstawiennictwo św. Sebastiana,
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. Sebastianie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Boże, któryś św. Sebastiana męczennika tak
upodobał sobie, że z Twoją pomocą, żadne pochlebstwa ani
katowskie okrucieństwa od miłości Twojej odciągnąć go
nie mogły, przez Jego wstawiennictwo i zasługi, prosimy,
chroń nas od wszelkich niebezpieczeństw i wspieraj
w codziennych trudnościach, przez Chrystusa Pana naszego Amen3.
3

Źródło: https://www.pzlow.pl/sw-sebastian-patron-naszych-czasow/
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Litania do św. Sebastiana (wersja II)
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, Królowo Męczenników, módl się za nami
Święty Sebastianie,
Niezwyciężony Męczenniku,
Rycerzu znakomitego urodzenia i sławy,
Chwalebny Wojowniku i Męczenniku Chrystusa,
Patronie i Zwierciadło Chrześcijańskich żołnierzy,
Gardzący światem,
Zwycięzco Szatana,
Otucho umierających,
Pocieszycielu strapionych,
Zwiastunie Słowa Bożego,
Opiekunie i patronie państw i miast,
Święty Sebastianie, doskonały w cnocie i mądrości,
Święty Sebastianie, Miłośniku Boga i ludzi,
Święty Sebastianie, siło w mowie i czynie,
Święty Sebastianie, umocnienie Chrześcijan w mękach
i śmierci,
Święty Sebastianie, umocnienie chwiejnych w wierze,
Święty Sebastianie, zachęcający wątpiących, by wytrwali do
końca,
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Święty Sebastianie, rozpalony Bożą miłością, gardzący
cierpieniami zadawanymi przez tyrana,
Święty Sebastianie, otoczony niebiańskim światłem,
Święty Sebastianie, pouczany przez Świętych Aniołów,
Święty Sebastianie, przywracający głos oniemiałym,
Święty Sebastianie, w obronie Prawdy zraniony strzałami,
Święty Sebastianie, zbity na śmierć pałkami,
Święty Sebastianie, ukoronowany wiekuistą chwałą,
Święty Sebastianie, wielki Pośredniku nasz przed Bogiem,
Święty Sebastianie, napełniony Bożą mocą dla zapobiegania zarazom i wszelkim chorobom zakaźnym,
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.
Módlmy się: Wszechmogący Boże, wejrzyj litościwie na
nasze słabości. Ponieważ ciężar naszych złych czynów nas
przygniata, niech wstawiennictwo Twego błogosławionego
męczennika, Świętego Sebastiana będzie naszą obroną.
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje; Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen4.

4

Źródło: http://parafiabrataalbertabielsko.pl/index.php/modlitwa-4/
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Modlitwa poranna
Panie Boże, w ciszy rozpoczynającego się dnia
przychodzę Cię błagać o pokój, mądrość i siłę.
Pragnę, tak jak św. Sebastian,
spoglądać na świat oczami przepełnionymi miłością;
patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem;
widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty sam je widzisz,
i dostrzegać w nich to, co dobre.
Panie Boże, daj mi taką życzliwość i radość,
by wszyscy, którzy się ze mną stykają,
odczuli Twoją obecność.
I niech będę dla innych chlebem,
jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
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Modlitwa dnia
Boże, udziel nam ducha męstwa, abyśmy za przykładem
świętego Sebastiana, męczennika, słuchali więcej Ciebie
niż ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen5.

5

Ks. T. Sinka, Św. Sebastian Męczennik, [5] s. 14.
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Modlitwa do św. Sebastiana
Napisana przez św. Teresę dla s. Genowefy

O Niewinni Święci! Niech moja palma i moja korona
będzie podobna do waszej! O święty Sebastianie! Wyjednaj
mi twoją miłość i twoją waleczność, abym potrafiła walczyć, jak ty, o chwałę Boga!...
O chwalebny żołnierzu Chrystusa, który za sprawą Boga
zastępów tak zwycięsko walczyłeś, zdobywając palmę
męczeńską — zawierzę ci moją tajemnicę: Jak anielski Tarsycjusz, i ja noszę Pana w moim sercu. Jestem słabą dzieciną, a jednak codziennie walczyć mi trzeba dla zachowania
tego nieocenionego Skarbu, ukrytego w mej duszy. Częstokroć krwią mego serca zabarwiać muszę pole walki…
O chwalebny wojowniku, bądź moim opiekunem. Podtrzymuj mnie twym potężnym ramieniem, a nie będę się
obawiać mocy nieprzyjacielskiej. Wsparta przez ciebie,
walczyć będę aż do schyłku życia. Wtedy przedstawisz
mnie Jezusowi i z ręki Jego otrzymam palmę z pomocą
twoją zdobytą! Amen6.

6

Ks. T. Sinka, Św. Sebastian Męczennik, [5] s. 14-15.
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Modlitwa do św. Patrona
Święty Sebastianie, którego imię noszę, Patronie mój,
twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam
i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed
Bogiem wspierał i ratował we wszystkich potrzebach
moich i wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania cnót
twoich. Spraw to, o drogi mój Patronie, abym Bogu dochował wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen7.

7

Ks. T. Sinka, Św. Sebastian Męczennik, [5] s. 15.
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Modlitwa o siłę ducha
Panie, daj nam siłę ducha, abyśmy nauczeni chwalebnym
przykładem Twego męczennika św. Sebastiana mogli się
nauczyć, jak być posłusznym bardziej Tobie, niż ludziom.
Amen8.

8

Ojciec H. Hoever, Żywoty świętych pańskich na każdy dzień roku..., [3] s. 29.
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Modlitwa o miłość ku bliźnim
Panie Jezu Chryste, któryś świętemu Sebastianowi udzielił tak cudownej miłości ku bliźnim, zapal i nasze serca
ogniem tej miłości, abyśmy byli zdolni zawsze uczynki
miłosierne wykonywać. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki
wieków. Amen9.

9

Żywoty świętych Pańskich na wszystkie dni roku, [6] s. 54.
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Modlitwa o umocnienie
Prosimy Cię, wszechmogący Boże, abyśmy, którzy dziś
pamiątkę św. Sebastyana Męczennika obchodzimy, za
wstawieniem się jego, w miłości ku Twemu świętemu Imieniu umocnieni byli. Amen10.

10

Ks. W. Galant, Skarbiec Świętych Pańskich, [2] s. 41.
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Modlitwa o wstawiennictwo
św. Sebastiana
Święty Sebastianie,
mężny świadku wiary w Chrystusa,
Ciebie wybrał Bóg,
abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę
i cuda Bożej miłości.
Bądź w niebie naszym patronem,
a gdy wzywamy Twojego potężnego
wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia,
uproś nam przebaczenie grzechów,
łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii,
i radość trwania w Kościele świętym.
Broń nas przed złem, chorobą,
kieruj nasze kroki na drogę pokoju i życzliwości
i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych.
Amen.
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Modlitwa za rodzinę
Dziękujemy Ci, Panie Boże, za naszą rodzinę i błogosławieństwo, którym nas obdarzasz każdego dnia. Dziękujemy, że troszczysz się o nas. Dziękujemy Ci za miłość, która
nas łączy. Prosimy, niech w naszej rodzinie zawsze panuje
zgoda. Spraw, byśmy nie chowali w sercach urazów i chętnie przebaczali sobie nawzajem. Spraw także, aby miłość
umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się
mocniejsza od słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzi nasza rodzina. A kiedy przyjdą trudności, cierpienie, może choroba któregoś z nas, pomóż nam razem
przetrwać trudne chwile i z ufnością przyjąć Twoją wolę.
Panie Jezu, który doświadczyłeś rodzinnego ciepła i miłości rodziców Maryi i Józefa, błogosław naszej rodzinie.
Amen.
Św. Sebastianie, który troszczyłeś się o swoich braci.
Powierzamy Ci naszą rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć
Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju,
aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne.
Amen.
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Modlitwa za sąsiadów
Dobry Boże, Twojej opatrzności powierzamy naszych
sąsiadów, abyś w swej dobroci obdarzał ich tymi łaskami,
których najbardziej potrzebują.
Prosimy Cię, byśmy, mieszkając obok siebie, czuli potrzebę niesienia wzajemnej pomocy, współczucia i dzielenia
się radością.
Prosimy Cię, Panie, byś oczyścił nasze umysły z myśli
niegodnych i grzesznych, które mogą się obrócić przeciwko nam lub uczynić krzywdę wszystkim mieszkającym
obok.
Prosimy Cię, Panie, o umiejętność wybaczania i zapominania wszystkiego, co niemiłe.
Prosimy, Panie, za tych, którzy nam niosą pomoc, okazują życzliwość. Wynagrodź im Panie wszelkie dobro.
Boże, pomóż nam uczynić wszystko, co w naszej mocy,
aby nasza wspólnota sąsiedzka trwała przez długie lata.
Amen.
Św. Sebastianie, który z życzliwością i oddaniem dbałeś
o potrzeby innych, wyproś nam łaskę uważności na potrzeby tych, którzy mieszkają blisko nas.
Amen.
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Modlitwa za parafię
Prosimy Cię, Panie, o Twoje błogosławieństwo dla tych,
którzy tworzą naszą parafię – dla wiernych i duszpasterzy.
Polecamy Ci rodziny naszej parafii,
niech będą silne Twoją mocą.
Oddajemy Ci pod opiekę dzieci i młodzież,
aby ich wzrastanie ku prawdziwej dojrzałości
przebiegało zgodnie z Twoją wolą.
Modlimy się za chorych, starszych i samotnych,
abyś Ty sam był dla nich pociechą i umocnieniem.
Twojej łaskawości polecamy naszych kapłanów
i prosimy o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Ze szczególną mocą zawierzamy Ci tych,
którzy nie przyjęli dotąd orędzia zbawienia,
przemień ich serca i uczyń je miłymi Sobie.
Ojcze, przyjmij nasze pokorne oddanie się Tobie
i błogosław naszej parafii. Amen.
Matko Boża Łaskawa i Ty, Święty Sebastianie,
módlcie się za nami!
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Modlitwa o ustanie pandemii
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
o ustanie pandemii.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym,
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym,
którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa.
Amen.
Święty Sebastianie – módl się za nami!
Święty Rochu – módl się za nami!
Święta Rito – módl się za nami!
Święta Rozalio – módl się za nami!
Święty Antoni – módl się za nami!
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
– zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas, Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci – zachowaj nas, Panie!
My grzeszni, Ciebie Boga prosimy – wysłuchaj nas, Panie!
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Modlitwa za chorych
Święty Sebastianie, Twojemu wstawiennictwu powierzamy chorych.
Tak jak kiedyś służyłeś z oddaniem swoim cierpiącym
braciom, wyjednaj chorym łaskę zjednoczenia z cierpiącym Chrystusem oraz powrotu do zdrowia duszy i ciała.
Amen.

53

Hymn o św. Sebastianie
Oto dzień chwał, święty nasz patronie,
Hymn uwielbienia pragniemy nieść.
Sławiąc Twe męstwo wznosimy swe dłonie,
O męczenniku, cześć Ci, cześć.
Sebastianie, u Bożego tronu
Mężnie zdobyłeś chwały blask.
Módl się za nami wśród chwil życia zgonu,
Wspieraj nas zdrojem Bożych łask.
Jako oficer na cesarskim dworze
Mogłeś wspaniały żywot wieść,
Jednak Tyś wzgardził i w dziwnej pokorze
Palmę męczeństwa chciałeś nieść.
Sebastianie, gdy wionie noc głucha,
Usłysz biednego ludu głos.
Chroń od zarazy i ciało i ducha
I odwróć wszelkich nieszczęść cios.
Kiedyś strzałami przeszyty śmiertelnie,
Bóg Ci cudownie zdrowie dał,
Drugi raz idziesz przed cesarza dzielnie,
Abyś męczeństwa palmę brał.
Sebastianie, przed cesarzem szczerze
Nikt Cię nie zmuszał, ale sam
Wyznajesz śmiało – Ja w Chrystusa wierzę!
On moim Królem, On mój Pan!
Sebastianie, Chrystusa żołnierzu,
Szatan niewiarę chce nam siać.
Módl się za nami, abyśmy w przymierzu
Z Bogiem umieli jak Ty stać11.
11

Źródło: http://skomielna.pl/node/62; autor hymnu: Franciszek Macioł, Handzlowa,
1946 rok.

55

Żywot św. Sebastiana
Św. Sebastian przyszedł na świat w Narbonne w dzisiejszej Francji ok. 257 roku. Pochodził ze znakomitej rodziny,
jego rodzice byli chrześcijanami. Staranne wykształcenie
otrzymał w Mediolanie, w mieście, z którego pochodziła
jego matka. Następnie, jako piękny i silny młodzieniec
wstąpił do gwardii cesarskiej w Rzymie. Prawdopodobnie
głównym powodem, dla jakiego został żołnierzem, było
prześladowanie chrześcijan, wszczęte przez cesarza Dioklecjana. W samym Rzymie krew lała się bez ustanku,
a więzienia przepełnione były pojmanymi wyznawcami
Chrystusa. Sebastian wiedział, że odziany w płaszcz cesarskiego oficera będzie miał łatwiejszy wstęp do więzień, aby
nieść męczonym tam chrześcijanom pomoc cielesną
i duchową. Jego działalność na rzecz braci była niezmiernie rozległa, postępował jednak tak roztropnie i ostrożnie,
że okrutny cesarz Dioklecjan nie tylko się nie domyślił, że
Sebastian jest chrześcijaninem, lecz jednak dla jego licznych zalet tak dalece go polubił, że mianował go dowódcą
swojej gwardii.
Czas próby nastał dla Sebastiana, kiedy dwaj, pochodzący z wielkiego rodu bracia bliźniacy Marcus i Marcelinus
zostali uwięzieni, a następnie skatowani i skazani na
śmierć za wiarę w Chrystusa. Ze względu na ich wysokie
pochodzenie cesarz wstrzymywał się ze spełnieniem wyroku, żywił nadzieję, że uda mu się przełamać stałość wiary
braci. W tym celu kazał zaprowadzić ich do domu Nikostrata, dozorcy więzienia, i przyprowadzić tam ich ojca, matkę,
żony i dzieci. Zgromadzona rodzina błagała Marcusa i Marcelinusa, aby wyrzekli się Chrystusa. Było to trudniejsze do
zniesienia niż wszelkie wcześniejsze męczarnie. Kiedy
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bracia zdawali się chwiać w wierze, zabrał głos obecny tam
Sebastian. Wezwał uwięzionych do odważnej, mężnej wierności Chrystusowi oraz sam wyznał, że jest chrześcijaninem. Wszystkie zgromadzone tam osoby były niezwykle
poruszone mową, postawą i męstwem Sebastiana. Zoe, niema żona dozorcy Nokostrata, za wstawiennictwem modlitwy Sebastiana odzyskała mowę. Pod wpływem tego cudu
wszyscy obecni uwierzyli w Chrystusa i przyjęli chrzest
święty.
Kiedy cesarz Dioklecjan dowiedział się o tym wydarzeniu, niezwłocznie wezwał Sebastiana i zaczął mu wyrzucać
niewdzięczność i zdradę. Sebastian powtórnie wyznał wiarę w Chrystusa. Dioklecjan srodze tym rozgniewany, wydał
łucznikom afrykańskim rozkaz zastrzelenia Sebastiana.
Wyprowadzono go za miasto, obnażono, przywiązano do
drzewa, po czym strzelcy tak go obsypali pociskami, że
wyglądał, jak najeżony strzałami. Oprawcy odeszli, sądząc,
że już nie żyje. W nocy pobożna wdowa Irena udała się na
to miejsce, aby zabrać i uczciwie pogrzebać ciało męczennika. Ku swojej wielkiej radości odkryła, że Sebastian jeszcze żyje. Zabrała więc go do domu i tam starannie
pielęgnowała, tak, że Sebastian odzyskał siły. Kiedy już
poczuł się lepiej, postanowił ponownie udać się przed oblicze Dioklecjana. Chrześcijanie próbowali go od tego
odwieść, prosili, aby uszedł z miasta i się ukrył. Sebastian
w spotkaniu z cesarzem upatrywał jednak wolę Bożą. Po
długiej i gorącej modlitwie poszedł do pałacu cesarskiego
i tam wezwał Dioklecjana do zaprzestania prześladowań
chrześcijan, wskazując na ich niewinność. Cesarz był niezwykle wstrząśnięty faktem, że widzi Sebastiana żywego.
Nie wzruszyły go jednak wołania dawnego żołnierza. Rozkazał, aby Sebastiana zabito pałkami, a ciało dla większego
pohańbienia wrzucono do miejskiego ścieku. Okrutny ten
wyrok wykonano.
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Pobożna niewiasta Lucyna, której Sebastian ukazał się
we śnie, pochowała ciało męczennika w katakumbach.
Śmierć św. Sebastiana datuje się na ok. 288 rok.
Święty Sebastian po męczeńskiej śmierci został otoczony wielką czcią. Zaliczany bywa do grona Czternastu Świętych Wspomożycieli. Poświęcono mu jeden z siedmiu
głównych kościołów w Rzymie. Czczony jest głównie jako
patron w czasach zarazy. Najsłynniejsze wypadki wysłuchania modlitw za jego przyczyną w czasach epidemii miały miejsce w Rzymie w 680 roku, za papieża Agatona,
a także w 1575 roku w Mediolanie oraz 1799 roku w Lizbonie. Św. Sebastian jest również uznawany za opiekuna żołnierzy, sportowców, łuczników, policjantów i strażników
miejskich.
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Męczeństwo św. Sebastiana. Obraz ten jest centralnym elementem ołtarza wotywnego, ufundowanego po zakończeniu epidemii przez proboszcza i radę miejską w kościele św. Michała w Polkowicach. Fotografia: Marian Gabrowski.

Kalendarium kultu św. Sebastiana
w Polkowicach

4 lipca
1680 roku

Podczas epidemii dżumy burmistrz Ferdynard Mehl
z rajcami miejskimi złożyli przyjęte przez proboszcza
Johanna Buchmanna ślubowanie wierności św. Sebastianowi, prosząc go o pomoc oraz obierając go za swojego patrona.

20 stycznia Ocaleni od epidemii mieszkańcy miasta po raz pierwszy
1681 roku obchodzili uroczyste święto ku czci św. Sebastiana.
Pomimo upływu kolejnych wieków w Polkowicach kontynuowany jest kult św. Sebastiana. Jak stwierdza kroni20 stycznia karz z XIX wieku: Jeszcze dzisiaj, zgodnie z wolą poboż1819 roku nych przodków, corocznie 20 stycznia w kościele, gdzie owo
ślubowanie złożono, na pamięć tych smutnych czasów odbywa się uroczysta Msza Święta.
2 czerwca
2007 roku

Dekretem biskupa legnickiego Stefana Cichego na terenie budującego się kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Łaskawej w Polkowicach erygowana została kaplica pw. św. Sebastiana, męczennika

Rada Miejska w Polkowicach w drodze uchwały wyraziła
wolę podjęcia inicjatywy ustanowienia św. Sebastiana
patronem Polkowic. W tym celu upoważniono Burmi24 września
strza Polkowic do wystąpienia z wnioskiem do biskupa
2019 roku
legnickiego o podjęcie działań mających na celu wszczęcie przez Stolicę Apostolską procedury ustanowienia
św. Sebastiana patronem Polkowic.
W październiku 2019 roku władze samorządowe Polkowic wystąpiły do ks. biskupa Zbigniewa Kiernikowskiepaździernik go z uprzejmą prośbą o rozpoczęcie procedury kościel2019
nej przewidzianych prawem kościelnym starań
o nadanie naszemu miastu patronatu św. Sebastiana
przez Stolicę Apostolską.
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28 października
2019 roku

Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski skierował do
watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów prośbę o ustanowienie św. Sebastiana patronem Polkowic.

W kościele parafii pw. Matki Boskiej Łaskawej dokona20 stycznia no uroczystej intronizacji obrazu św. Sebastiana. Obraz
2021 roku jest wotum złożonym w akcie zawierzenia mieszkańców
i miasta Polkowice patronowi.
31 marca
2021 roku

Rejestracja Stowarzyszenia Świętego Sebastiana w Polkowicach.

8 kwietnia
2021 roku

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zaaprobowała wniosek biskupa i wyraziła zgodę na
ogłoszenie św. Sebastiana patronem miasta Polkowice.

Dekretem biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikow24 czerwca skiego parafii Matki Boskiej Łaskawej w Polkowicach
2021 roku zmieniono nazwę na Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Łaskawej i św. Sebastiana w Polkowicach.
Przedstawiciel Ojca Świętego Franciszka, arcybiskup
20 września
Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce,
2021 roku
pobłogosławił ikonę św. Sebastiana dla Polkowic.
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4. Kozicki Władysław, Św. Sebastyan. Studyum porównawcze z dziejów sztuki włoskiej, Czcionkami Drukarni „Czasu” w Krakowie, Kraków 1906
5. Sinka Tarsycjusz, Św. Sebastian Męczennik, Wydawnictwo Instytutu
Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2010
6. Żywoty świętych Pańskich na wszystkie dni roku, Nakładem i drukiem K. Miarki sp. wyd. z ogr. por., Mikołów 1937

Niniejszy egzemplarz pochodzi z dodruku, dlatego też udało się w jego treści poprawić kilka
dostrzeżonych błędów: strona 7, 12 wiersz od góry: było 20, jest 24; strona 15, 6 wiersz od góry: było
siebie, jest siebie czasie; strona 61, 8 wiersz od góry w prawej kolumnie: było upływy, jest upływu; strona
61, 4 wiersz od dołu w lewej kolumnie: było 20, jest 24; strona 61, 1 wiersz od dołu w lewej kolumnie:
było 2020, jest 2019; strona 62, 3 wiersz od góry w lewej kolumnie: było 2020, jest 2019.
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