św. Sebastian (III w.- ok. 288)
męczennik, oficer rzymski
Czytanie brewiarzowe na 20 stycznia
Informacji o Sebastianie dostarcza nam Opis męczeństwa nieznanego autora z roku 354 oraz komentarz św. Ambrożego do Psalmu
118. Według tych dokumentów ojciec Sebastiana miał pochodzić ze
znakomitej rodziny urzędniczej w Narbonne (Galia), matka zaś
miała pochodzić z Mediolanu. Staranne wychowanie i stanowisko
ojca miało synowi utorować drogę na dwór cesarski. Miał być przywódcą gwardii cesarza Marka Aurelego Probusa (276-282).
Według św. Ambrożego Sebastian był dowódcą przybocznej
straży samego Dioklecjana. Za to, że mu wypomniał okrucieństwo
wobec niewinnych chrześcijan, miał zostać przeszyty strzałami.
"Dioklecjan kazał żołnierzom przywiązać go na środku pola do
drzewa i zabić strzałami z łuków. Tyle strzał tedy utkwiło w nim, że
podobny był do jeża, a żołnierze przypuszczając, że już nie żyje, odeszli" - zapisał bł. Jakub de Voragine OP w swojej średniowiecznej
"Złotej legendzie".
Na pół umarłego odnalazła go pewna niewiasta, Irena, i swoją
opieką przywróciła mu zdrowie. Sebastian, gdy tylko powrócił do
sił, miał ponownie udać się do cesarza i zwrócić mu uwagę na
krzywdę, jaką wyrządzał niewinnym wyznawcom Chrystusa. Wtedy
Dioklecjan kazał go zatłuc pałkami, a jego ciało wrzucić do Cloaca
Maxima. Wydobyła je stamtąd i pochowała ze czcią w rzymskich katakumbach niewiasta Lucyna. Był to prawdopodobnie rok 287 lub
288.
Św. Sebastian cieszył się tak wielką czcią w całym Kościele, że
należał do najbardziej znanych świętych. Rzym uczynił go jednym
ze swoich głównych patronów. Papież Eugeniusz II (824-827) podarował znaczną część relikwii św. Sebastiana św. Medardowi do Soissons (biskupowi z terenów obecnej Francji). Relikwię głowy Świętego papież Leon IV (+ 855) podarował dla bazyliki w Rzymie pod
wezwaniem "Czterech Koronatów", która znajduje się w pobliżu Koloseum. Św. Sebastiana zaliczano do grona Czternastu Wspomożycieli. Nad grobem męczennika wybudowano kościół pod jego wezwaniem - to obecna bazylika św. Sebastiana za Murami (San Sebastiano fuori le Mura), gdzie spoczywają jego relikwie. W miejscu
męczeństwa powstał drugi kościół, bazylika św. Sebastiana na Palatynie (San Sebastiano al Palatino). W bazylice św. Piotra w Watykanie znajduje się kaplica św. Sebastiana, która obecnie jest miejscem
spoczynku św. Jana Pawła II.
Sebastian jest patronem Niemiec, inwalidów wojennych, chorych
na choroby zakaźne, kamieniarzy, łuczników, myśliwych, ogrodników, rusznikarzy, strażników, strzelców, rannych i żołnierzy. Poświęcono mu liczne i wspaniale dzieła. Jego męczeństwo natchnęło
wielu artystów - malarzy, rzeźbiarzy, pisarzy i muzyków tej miary,
co Messina, Rubens, Veronese, Ribera, Guido Reni, Giorgetti, Debussy.
W ikonografii przedstawiany jest w białej tunice lub jako piękny
obnażony młodzieniec, przywiązany do słupa albo drzewa, przeszyty
strzałami. Czasami u jego nóg leży zbroja. Na starochrześcijańskiej
mozaice w kościele św. Piotra w Okowach w Rzymie ukazany jest
jako człowiek stary z białą brodą, w uroczystym dworskim stroju.
Atrybuty Świętego: krucyfiks, palma męczeństwa, włócznia, miecz,
tarcza, dwie strzały w dłoniach, przybity wyrok śmierci nad głową.

Jelenia Góra-Cieplice Zdrój, fg k. ko św. Jana Chrzciciela
zobacz: Święci w Polsce i ich kult w świetle historii
http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/2j.html
http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/7j.html
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1. Młyny, ŚWK, fg przyd.;
2. Mokrzyska, MAŁ, pł. na fg MB z 1865 r.;
3. Królówka, MAŁ, pł. na kd z 1885 r.;

4. Duszniki Zdrój, DLN, fg z XVIII w. - przy kolumnie wotywnej z fg MB;
5. Kłodzko, DLN, fg przy kolumnie wotywnej w Rynku;
7. Rzym, fg w ko Chiesa di S. Agnese In Ag.;

6. Rzym, fg w baz. św. Sebastiana; P1790300- 28.III.’12.
8. Rzym, pł. w baz. św. Sebastiana; P1780296- 28. III.’12.

9. Rzym, fg na kolumnadzie Berniniego; P1780029- 26.III.’12.
10. Rzym, fg w baz. śś. Ambrożego i Karola; P1770715- 26.III.’12.
11. Częstochowa, fg w ko św. Barbary;

12. Jelenia Góra- Cieplice Zdrój, fg k. ko św. Jana;
13. Francja – Lourdes, kop. ob. w baz. św. Piusa X; P1850614- 4.VII.’12.
14. Męcina, MAŁ, obw ko św. Antoniego;

15. Przemyśl, fg w Muzeum Diecezjalnym;
16. Przemyśl, fg 2 w Muzeum Diecezjalnym;
17. Opole, fg w ko MB Bolesnej;

18. Lelów, ŚLS, ob. w ko św. Marcina;
19. Paczółtowice, MAŁ, ob. w ko drew.- Sankt. MB;
20. Rzym, ob. w baz. św. Piotra; 2060859- 10.IX.’13.

21. Włochy – Cascia, fk w fasadzie ko S. Maria; P2070435- 12. IX.’13;
22. Rabka, fg drew. w Muzeum W. Orkana;
23. Jelenia Góra – Cieplice Zdrój, fg k. ko św. Jana Chrzci.;

S2,24. Kłodzko, fg w ko WNMP;
S2,25. Biedrzychowice, OPL, fk w ko paraf.;
S2,26. Poznań, fg w ko św. Antoniego;

S2,27. Zajączki, ŚLS, fg w ko św. Franciszka z Asyżu;
S2,28. Biała Szlachecka, ŁDZ, ob. w ko św. Jana Chrzci.
S2,29. Częstochowa, ob. w ko św. Rocha;

S2,30. Toruń. Ob. w Muzeum Regionalnym;
S2,31. Wrocław, ob. w ko NSPJ [brak]
S2,32. Racibórz, fg w Muzeum (b. ko Św. Ducha)

S2,33. Racibórz, fg w ko WNMP;
S2,34. Racibórz, fg na kolumnie MB z 1725r.
S2,35. Racibórz, fg w ko św. Jana Chrzci.

S2,36- Kraków, ob. w baz. Mariackiej;
S2,37- Czarże, KPM, fg w ko Narodzenia NMP;

Biedrzychowice, ko. WNMP (zdj. pw)
Włochy, Lucca, Kat. św. Marcina (zdj. tsw)

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII

