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ŚWIĘTY PEREGRYN – PATRON CHORYCH NA OWRZODZENIA GOLENI
SAINT PEREGRIN – THE PATRON SAINT OF LEG ULCER PATIENTS

STRESZCZENIE: Wielu świętych jest patronami osób z różnymi schorzeniami. W pracy Autorzy 

przedstawili życie świętego Peregryna – patrona chorych z owrzodzeniami goleni.

SŁOWA KLUCZOWE: owrzodzenie goleni, święty Peregryn

ABSTRACT: Many saint are believed to be patrons of people suffering from various diseases. 

In this paper, Authors present the biography of saint Peregrine – the patron of patients with 

ulcer cruris.
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Peregryn Laziosi urodził się w 1265 roku w małej miej-

scowości Forli w  środkowych Włoszech. Jego rodzice byli 

zamożnymi ludźmi, posiadającymi duży wpływ na  ży-

cie w mieście. Peregryn przez wiele lat prowadził życie da-

lekie od pobożności. Z przyjemnością oddawał się ówcze-

snym rozrywkom, takim jak uczty czy pojedynki rycerskie. 

Za  sprawą ojca –  który był zwolennikiem cesarza –  anga-

żował się także w  politykę. Za  jego przykładem Peregryn 

uczestniczył w sporach politycznych jako przeciwnik papie-

stwa i zwolennik idei prymatu tronu nad ołtarzem. W For-

li doszło do poważnego rozruchu społecznego, który osta-

tecznie w 1283 roku doprowadził do wypowiedzenia wojny 

papieżowi Marcinowi IV. Papież chciał zakończyć ten kon-

flikt i  zawrzeć pokój z  mieszkańcami miasta. Dlatego po-

prosił radę miasta, aby przyjęli jego zaufanego kaznodzieję 

jako negocjatora. Gdy radni wyrazili zgodę, do ogarniętego 

zamieszkami Forli przybył poseł papieski – Filip Benizi – ge-

nerał zakonu Serwitów. Gdy zakonnik przemawiał na rynku, 

Peregryn Laziosi wskoczył na podium i kilkakrotnie uderzył 

go w twarz. Reakcja Filipa Benziniego była zupełnie inna niż 

oczekiwano [1–4]. Poseł nie przyprowadził swoich oddzia-

łów wojskowych, które zostały u wrót miasta, aby zaareszto-

wać młodego Peregryna, lecz modląc się, wycofał się z Forli. 

Młodzieniec był tą sytuacją zaskoczony. Dogonił zakonnika 

i przeprosił go. Filip wziął chłopca w ramiona jak miłosier-

ny ojciec i wybaczył mu. Laziosi dzięki temu gestowi miłości 

bliźniego przeżył nawrócenie, które wyznaczyło jego dalszą 

drogę życiową. Postawa zakonnika, który został włączony 

do grona świętych w 1671 roku, wywarła na Peregrynie tak 

głębokie wrażenie, że nawiązał kontakt z zakonem Serwitów 

(zgromadzeniem, którego szczególnym charyzmatem jest 

rozważanie boleści Maryi i naśladowanie Jej cnót) w Forli. 
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wej goleni najprawdopodobniej wystąpiła zakrzepica żylna, 

nowotwór. Zmianom towarzyszyły silne dolegliwości bólo-

mową współbraci, Peregryn zgodził się zasięgnąć porady le-

grzeszników cierpienie dotyka sprawiedliwie”. Próbował 

ziosi, gdy obudził się rano, poczuł się jak nowo narodzony: 

wiekiem. Kochał biednych, był zawsze gotów pomagać in-

roku papież Paweł V potwierdził jego kult jako błogosławio-
nego. Natomiast 27 grudnia 1726 roku papież Benedykt XIII 

Relikwia zakonnika (monstrancja zawierająca wyleczoną 

umieszczono szkielet świętego (Ryc. 1.).

Ryc. 2. Św. Peregryn, kościół Pfarre Maria Gugging (Wiedeń, Austria). Zdję-

dą Autora.

Ryc. 1. Szkielet św. Peregryna złożony w trumnie pod ołtarzem bazy-

elektronicznej artykułu, dostępnej na stronie internetowej Leczenia Ran: 

mowy. 
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Z okazji kanonizacji św. Peregryna, w sierpniu 1727 roku 

w  Wiedniu odbyły się uroczystości w  obecności przedsta-

wicieli dworu cesarskiego –  Karola VI Habsburga i  jego 

żony Elżbiety oraz arcybiskupa Zygmunta Grafa z  Kollo-

nitz. Święty Serwita szybko zdobywał serca ludzi, niedługo 

po kanonizacji – 4 września 1727 roku – poświęcono mu ka-

plicę. Liczne darowizny doprowadziły do tego, że już tydzień 

później wmurowano kamień węgielny, a w grudniu tego sa-

mego roku została ukończona mała kaplica. Cud zdarzył się 

już następnego roku. Szlachcianka Anna Maria z Roggenfels 

miała poważną chorobę stopy i groziła jej amputacja. Kobie-

ta oddała się pod opiekę św. Peregryna i w cudowny sposób 

została wyleczona. W dowód wdzięczności 1 czerwca 1728 

roku ofiarowała 500 guldenów na rozbudowę kaplicy [4].

Początkowo św. Peregryn był uważany za patrona ludzi 

chorych na nogi i cierpiących na bóle stóp. Jednak uzdro-

wienie chłopca z  raną goleni, proboszcza z  rozpoznanym 

rakiem kości prawej goleni oraz siostry zakonnej z rakiem 

kości lewej goleni przed obrazem zmarłego zakonnika zo-

stały uznane za  trzy cuda stanowiące podstawę kanoniza-

cji zakonnika. O cudzie można również mówić w przypad-

ku papieża Pawła VI, który w ostatnich latach swojego życia 

cierpiał na  zwyrodnienie stawów kończyn dolnych. Kazał 

przynieść sobie relikwie Perygryna i po cudownym uzdro-

wieniu polecił uznać zakonnika za patrona od chorych stóp 

i chronicznie chorych [4].

W  Polsce Perygryn jest prawie w  ogóle nieznany, zaś 

we  Włoszech i  Austrii jest to  święty niezwykle popularny 

i czczony. W krajach tych znajdziemy dużo obrazów i rzeźb 

tego zakonnika. Na obrazach św. Peregryn (San Pellegrino) 

jest przedstawiany jako zakonnik z krzyżem albo w obliczu 

ukrzyżowanego Chrystusa. Na  każdym z  wizerunków od-

słania lewą nogę, na której widać ranę (Ryc. 2–4). To właśnie 

ta rana sprawiła, że Laziosi został uznany również za patro-

na chorych na nowotwór.

Aż do  II Soboru Watykańskiego w  Wiedniu cały maj 

był obchodzony jako miesiąc Peregryna. Obecnie obcho-

dy trwają od 26 kwietnia do 4 maja. Po wszystkich nabo-

żeństwach udzielane jest wtedy błogosławieństwo mon-

strancją z  relikwią wyleczonej nogi. W  tym okresie moż-

na również kupić półksiężyce Peregryna, wypiekane od po-

nad 200 lat według sekretnej receptury. Dzięki odpowied-

nim składnikom chleb ma lekko słodki, świeży i niepowta-

rzalny smak [4].

W  Polsce jedyny ślad kultu św. Peregryna można od-

naleźć w  parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. 

Ryc. 3. Św. Peregryn, kościół Pfarre Maria Gugging (Wiedeń, Austria). Zdję-

cia pochodzi ze  zbiorów o. Ryszarda Chyckiego. Opublikowano za  zgo-

dą Autora.

Ryc. 4. Św. Peregryn, kościół Pfarre Maria Gugging (Wiedeń, Austria). Zdję-

cie pochodzi ze zbiorów o. Ryszarda Chyckiego. Opublikowano za zgo-

dą Autora.
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Marcina z Tours w Wodzisławiu koło Jędrzejowa. Znajdu-

je się tam ołtarz z XVIII wieku ufundowany przez rodzinę 

Lanckorońskich. W ołtarzu umieszczona jest relikwia świę-

tego sprowadzona z Włoch, gdyż – jak głosi legenda – pod-

czas pobytu w  Polsce miała zatrzymać się w  Wodzisławiu 

(Ryc. 5 i 6).

W  pracy przedstawiono życie świętego Perygryna, któ-

ry w  Polsce jest prawie nieznany. Autorzy mają nadzieję, 

że przybliżyli życie tego zakonnika.

MODLITWA DO ŚW. PEREGRYNA

O święty Peregrynie, Ty, którego zwano „potężnym” i „cu-

downym pracownikiem” z  powodu licznych cudów, jakie 

otrzymywałeś od Boga dla tych, którzy uciekali się do ciebie. 

Przez tak wiele lat znosiłeś na swym własnym ciele chorobę 

rakową, która niszczy samą istotę naszego jestestwa, i który 

uciekłeś się do Źródła wszelkiej łaski, gdy człowiek był już bez-

silny.

Zostałeś wyróżniony wizją Chrystusa, który zszedł z krzy-

ża, by Cię uzdrowić. Proś Boga i Matkę Boską o uzdrowienie 

dla tych chorych, których powierzamy Tobie... Wsparci w ten 

sposób przez twe potężne wstawiennictwo, będziemy śpiewać 

Bogu, teraz i na wieki, pieśń wdzięczności za Jego wielką do-

broć i miłosierdzie. Amen.

KONFLIKT INTERESÓW: nie zgłoszono.

DEKLARACJA PRZEJRZYSTOŚCI: Ryciny 2–4 pochodzą ze  zbiorów o. Ryszarda 

Chyckiego, proboszcza parafii R.K. Pfarre Maria Guggings (Wiedeń, Austria). Zosta-

ły opublikowane za zgodą Autora.

Ryciny 5 i 6 pochodzą ze zbiorów ks. Rafała Boreckiego, wikariusza parafii pw. św. 

Marcina z Tours w Wodzisławiu. Zostały opublikowane za zgodą Autora.

Autorzy pracy dziękują za wykonanie i udostępnienie fotografii.
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Ryc. 6. Relikwiarz św. Peregryna znajdujący się w kościele pw. św. Marcina 

z Tours w Wodzisławiu. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów ks. Rafała Boreckiego. 

Opublikowano za zgodą Autora.

Ryc. 5. Relikwiarz św. Peregryna w kościele pw. św. Marcina z Tours w Wo-

dzisławiu. Relikwiarz ma  formę szklanej trumienki; jest ozdobiony mi-

trą oraz pastorałem w kształcie krzyża i  laski Piotrowej. Jest umieszczo-

ny na  tle obrazu, na którym przedstawiono scenę skazania Peregryna 

na śmierć przez utopienie. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów ks. Rafała Borec-

kiego. Opublikowano za zgodą Autora.


