
Św. Patryk (IV w.), patron 
Irlandii, gdzie uzdrawiał 
chorych, zakładał klasz-
tory, a jadowite węże, 
według legendy, wypę-
dził do morza. 

Św. Laurencjusz (XII 
w.), arcybiskup Dub-
lina, podczas podró-
ży statkiem miał wy-
modlić uciszenie 
burzy morskiej

Św. Saturnin męczen-
nik, współczesny Jano-
wi Chrzcicielowi, mi-
sjonarz, biskup Tuluzy. 
Poniósł śmierć mę-
czeńską, przywiązany 
do byka składanego 
w ofi erze pogańskim 
bożkom.

Św. Frygidian (VI w.), syn 
króla Irlandii, zakonnik 
augustiański. Gdy zmarł, 
na jego grobie położo-
no trumnę ze zwłokami 
dzewczyny, która ożyła, 
prosząc, by przeniesio-
no ją w inne miejsce, bo 
nie jest godna spoczy-
wać obok świętego. 

Św. Cerboniusz (VI w.), 
włoski biskup; gdy po-
mógł rzymskim żoł-
nierzom, król Gotów 
kazał go rzucić na po-
żarcie niedźwiedziom 
– te jednak zaczęły li-
zać mu stopy. Święty 
został uwolniony.

Św. Amabil (V w.), we-
dle legendy wypędził 
z Owerni węże, a tak-
że otrzymał od anioła 
święte oleje.

Grupa świętych kanoni-
ków, wymordowanych 
w Anglii w 1572 r.
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Św. Herkulan (VI w.), bi-
skup Perugii, przez króla 
Gotów skazany na ob-
darcie żywcem ze skóry, 
czego jednak oprawcy 
dokonali dopiero po ob-
cięciu świętemu głowy.

Św. Teotoniusz (XII w.), 
prepozyt kanoników 
w Portugalii, obdarzo-
ny mocą wypędzania 
złych duchów. Tu: sce-
na jego śmierci. 

Św. Akwilian (IV w.), mę-
czennik z Mediolanu, 
zamordowany przez 
heretyków uderzeniem 
miecza w krtań.

Św. Jan (XIV w.), angiel-
ski zakonnik, obdarzo-
ny mocą wskrzeszania 
zmarłych i uzdrawiania 
chorych.

Św. Albin (V w.), bi-
skup, brał udział 
w obronie Chalon 
przed najazdem Hu-
nów. Ponoć w cudow-
ny sposób, modlitwą, 
uwolnił więźniów.

Św. Anian, uczeń św. 
Marka Ewangelisty, miał 
moc poruszania i prze-
noszenia gór. Tu przed-
stawiony jest z parą kró-
lewską, zaś za nim dwa 
aniołki popychają górę. 

Św. Bernard (XII w.), we-
dług tradycji wypędził 
szatana z góry Jowisza 
(w Szwajcarii), nazwa-
nej później imieniem św. 
Bernarda.
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