Św. Kamil de Lellis
(1550 – 1614)
Patron Miasta Zabrze

O Patronie Zabrza
1550 – narodziny Kamila
we włoskim miasteczku
Bucchianico
1575 – nawrócenie. Kamil
porzuca dotychczasowe
Ŝołnierskie Ŝycie
i postanawia poświęcić się
Bogu
1575 – słuŜba chorym
w rzymskich szpitalach
1584 – przyjęcie święceń
kapłańskich
1586 – papieŜ Sykstus V
daje Kamilowi i jego
współbraciom przywilej
noszenia czerwonego
krzyŜa na habicie.

Statuetka św. Kamila
od 2000 roku
przyznawana ludziom
i instytucjom
zasłuŜonym dla Miasta
Zabrze

1591 – papieŜ Grzegorz XIV
zatwierdza Zakon
Posługujących Chorym
1614 – śmierć Kamila w
opinii świętości

1742 – beatyfikacja Kamila przez papieŜa Benedykta XIV
1746 – kanonizacja Kamila równieŜ przez papieŜa
Benedykta XIV
1886 – papieŜ Leon XIII ogłasza św. Kamila patronem
Chorych i szpitali
1930 – papieŜ Pius XI ogłasza św. Kamila patronem SłuŜby
Zdrowia
1996 – św. Kamil ustanowiony Patronem Miasta Zabrze
2006 – Nawiedzenie Miasta Zabrze przez Relikwie Serca
św. Kamila
2007 – sprowadzenie z Rzymu do Zabrza Relikwii św.
Kamila

ŚWIĄTYNIA PATRONALNA ZABRZA
W kościele św. Kamila modlimy się w intencji naszego Miasta
zawsze:
- w kaŜdą środę o godz. 18.00 na Mszy św. ku czci św. Kamila;
- w rocznicę ustanowienia św. Kamila Patronem Zabrza
(Niedziela po 5 października (godz. 12.15);
- w pierwszy dzień Nowego Roku na Mszy św. o BoŜe
błogosławieństwo dla Miasta Zabrza i Jego Mieszkańców
(godz. 12.15);
- w niedzielę przed lub po 14 lipca kiedy obchodzimy odpust
miejski (godz. 12.15);
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Nasz adres: Parafia św. Kamila;
41-800 Zabrze, ul. Dubiela 10
tel. (032) 271 50 37; www.kamilianie-zabrze.pl
Bank BPH SA O/Zabrze
79 1060 0076 0000 3200 0096 2590

MODLITWA
DO
PATRONA
MIASTA

Święty Kamilu,/ nasz Orędowniku u Boga,/
wejrzyj z miłością i troską/ na wszystkich
Mieszkańców Zabrza,/ którzy obrali sobie Ciebie
za Patrona,/ a teraz z wiarą
i nadzieją/
przychodzą do Ciebie,/ przed Tobą składają swoje
troski i boleści,/ za Twoją przyczyną/ proszą Boga
o zdrowie i ulgę w cierpieniu./ Otocz nas swą
opieką/ i spraw,/ aby w naszym Mieście/ nie
zabrakło ludzi,/ którzy na co dzień będą czynić
miłosierdzie,/ okazywać dobro potrzebującym/
oraz łagodzić cierpienie chorym i umierającym./
Naucz nas św. Kamilu/ sercem i ofiarnością/
słuŜyć kaŜdemu,/ kto potrzebuje pomocy./ Uczyń
Twoje Miasto/ Domem Wiary dla nas wszystkich,/
abyśmy Ŝyjąc w nim/ tworzyli wspólnotę miłości i
pokoju./
Niech Twoja modlitwa/ wyjedna nam śmierć
spokojną,/ a Twoje wstawiennictwo/ niech nam
towarzyszy/ do domu Ojca Niebieskiego,/ gdzie w
szczęściu i radości/ będziemy oglądać Boga./
Amen./

CZERWONY KRZYśYK
ŚW. KAMILA
POŚWIĘCONY CHORYM
Święty Kamil, załoŜyciel
Zakonu
Posługujących
Chorym
(Ojcowie
Kamilianie) otrzymał w
roku 1586 od papieŜa
Sykstusa V dla członków
swojego Zakonu przywilej
noszenia na habicie krzyŜa
z czerwonego sukna, by
pobudzać
chorych
i
umierających do ufności i
nadziei.
Kościół zamieścił w swym
rytuale
specjalne
błogosławieństwo dla tych
krzyŜyków, które zostały w
milionach rozprowadzone
po świecie
przynosząc
chorym ulgę w cierpieniu
lub całkowity powrót do
zdrowia.
Noś i ty z ufnością ten
znak zbawienia, zwłaszcza
w chorobie i wzywaj ufnie
wstawiennictwa świętego
Kamila,
który
jest
patronem chorych, SłuŜby
Zdrowia i szpitali.

Litania
Do Świętego Kamila
Kyrie eleison – Chryste eleison – Kyrie eleison
Chryste usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, BoŜe – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, BoŜe,
Duchu Święty, BoŜe,
Święta Trójco, Jedyny BoŜe,
Święta Maryjo,
- módl się za nami
Święta BoŜa Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Kamilu,
Patronie chorych i szpitali,
Ojcze ubogich i sierot,
Pocieszycielu smutnych i strapionych,
Nauczycielu prawdziwej miłości bliźniego,
Ozdobo Kościoła katolickiego,
Kapłanie według Serca BoŜego,
Pokutniku zbłądzeń Twojej młodości,
Czcicielu krzyŜa świętego,
Mistrzu modlitwy i ofiary,
Przykładzie poświęcenia i cierpliwości,
Wzorze wszystkich opiekujących się chorymi,
Wierny sługo Najświętszej Maryi Panny,
Łaskawy nasz pośredniku u Boga,
Gorliwy opiekunie dusz nieśmiertelnych,
Jasno świecąca gwiazdo świętości,
Który miałeś gorące pragnienie umrzeć
w słuŜbie chorych,
- módl się za nami
Który prowadziłeś Ŝycie pełne miłosierdzia,
Który modlitwą i pokutą Ŝyłeś na co dzień,
Który Bogu ofiarowałeś swoje cierpienia,
Który załoŜyłeś Zakon Posługujących Chorym,

Który zakończyłeś
śmiercią,

Ŝycie

błogosławioną

Abyś nas wspierał we wszystkich potrzebach
naszych,
- prosimy Cię, święty Kamilu,
Abyś
nam
ulŜył
w
cierpieniach
i
dolegliwościach choroby,
Abyś nam pomógł w pokusach i walkach Ŝycia,
Abyś nas pocieszył w bólu i utrapieniach
naszych,
Abyś był przy nas w godzinie śmierci naszej,
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata
- przepuść nam, Panie
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata
- wysłuchaj nas, Panie
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata
- zmiłuj się nad nami.
Kapłan:
Módl się za nami, święty Kamilu.
Wierni:
Abyśmy
się
Chrystusowych.

stali

godnymi

obietnic

Kapłan:
Módlmy się:

Wszechmogący BoŜe, Ty świętego
Kamila napełniłeś szczególną miłością ku
chorym i umierającym  spraw, abyśmy
wsparci jego zasługami, * słuŜyli Tobie w
naszych bliźnich, a w godzinę śmierci
mogli z ufnością odejść do Ciebie. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

