św. Zofia z Córkami
Rzymianka, męczennica z córkami: Fides, Elpis, Spes
Czytanie brewiarzowe na 15 maja
Greckie imię Zofia znaczy tyle, co "mądrość". W
IV w. Konstantyn I Wielki wystawił w Konstantynopolu bazylikę ku czci "Mądrości Bożej", którą w
wieku VI cesarz Justynian (+ 565) rozbudował i
upiększył tak dalece, iż należała do najwspanialszych
świątyń chrześcijaństwa. Być może, że właśnie ta
świątynia Hagia Sophia (Świętej Mądrości Bożej)
spopularyzowała imię Zofii.
Posiadamy wiele żywotów św. Zofii w różnych językach, co świadczy, jak bardzo jej kult był powszechny. Są to jednak żywoty bardzo późne (wiek
VII i VIII) i podają tak nieraz sprzeczne informacje,
że trudno z nich coś pewnego wydobyć. Według tych
tekstów Zofia miała mieszkać w Rzymie w II w. za
czasów Hadriana I. Była wdową i miała trzy córki:
Pistis, Elpis i Agape (Wiarę, Nadzieję i Miłość).
Dziewczynki miały mieć odpowiednio 12, 10 i 9 lat.
Namiestnik Antioch wezwał Świętą, by złożyła ofiarę
kadzidła na ołtarzu bogini Diany. Kiedy Zofia stanowczo odmówiła, wyprowadzono jej nieletnie dzieci
i poddano na oczach matki wyszukanym torturom.
Nie załamało to wszakże bohaterskiej matki.
Owszem, zdobyła się na to, że zachęcała swoje dzieci
do wytrwania. Namiestnik, zdumiony takim męstwem, miał pozostawić Zofię przy życiu. Ta jednak
zmarła z boleści za córkami na ich grobie.
Inna wersja wspomina, że Zofia miała pochodzić z
Mediolanu. Tam też miała ponieść wraz z córkami
męczeńską śmierć. Papież Paweł I (756-767) sprowadził jej relikwie do kościoła S. Silvestro in Capite w
Rzymie. Ze wszystkich opisów jedno wydaje się
pewne: że taka Święta żyła, miała trzy córki i została
umęczona za wiarę. Utwierdza nas w tym kult Zofii,
bardzo wczesny i powszechny zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Dalszy rozwój jej kultu miał
miejsce w połowie VII w. z chwilą sprowadzenia jej
relikwii do alzackiego klasztoru w Eschau oraz za
pontyfikatu papieża Sylwestra II. Obecnie relikwie
wszystkich męczennic znajdują się w krypcie kościoła św. Pankracego w Rzymie. Zofia jest patronką
matek, wdów, wzywana bywa w niedoli i w przypadku szkód wyrządzonych przez przymrozki.
W ikonografii św. Zofia przedstawiana jest w otoczeniu trzech córek: Wiary, Nadziei i Miłości, trzymających w dłoniach krzyże. Mają często korony na
głowach, a także miecze w dłoniach.

Ciechocinek, witraż w Kościele pw. śś. Ap. Piotra i Pawła
zobacz: Święci w Polsce i ich kult w świetle historii
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1. Borzęcin, MAŁ, pł. na fg MB z 1886 r.;
2. Rylowa, MAŁ, pł. na fg MB z 1898 r.;
3. Szczurowa, MAŁ, pł. na fg MB z 1904 r.;

4. Szczurowa, MAŁ, pł. na fg św. Bartłomieja z 1891 r.;
5. Sosnowiec, wt w baz. WNMP;
Z1,6- Radomsko, ob. w ko św. Rocha;

Z1,6- Radomsko, ob. w ko św. Rocha; cd.

Z1,7- Czerwienne- Bachledówka, ob. w kp MB Cz DZ Paulinów;
Z1,8- Ciechocinek, wt w ko św. Ap. Piotra i Pawła;

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki

