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ANTAŬPAROLO

Ne ĉiam ni konas la nomojn de la Sanktaj patronoj de aliaj Komunumoj de nia provinco,

krom la Sankta patrono, kiu koncernas nin.  Koni  ilian humilan vivon, malgraŭ koncize,

povos servi  por veki  en la koro de homoj tiujn kristanajn valorojn,  kiujun instruis al  ni

Jesuo: “ke vi amu unu la alian”.

Tra la jarcentoj multaj dediĉis kaj daŭras dediĉi ilian vivon je aliaj servo; personoj je ĉia

socia  klaso,  kiuj,  forlasita  ĉian  havaĵon,  sin  vestis  kun  simpla  vesto  por  kuraci  la

malsanulojn kaj diskonigi la Evangelion.

Nia vivo fluas rapide kaj preskaŭ ĉiam oni preĝu nur dum la dolora horo, kiam ni bezonas

la helpon de Dio.

Koni la vivon de Sanktuloj igus nin pli humilaj kaj pli homaj al la aliaj kaj, sampeyemte,

povas esti viva fonto je novaj bonaj sentoj je kristaneco.

Giacomino Martinez



ALFABETA LISTO DE SANKTULOJ

Ĉieleprenita Madono (19. Buttrio, 40. Drenchia, 42. Faedis, 68. Moimacco, 104. Resia, 
120. Santa Maria La Longa, 137. Torviscosa)  

Dolora Dipatrino (113. San Giorgio di Nogaro) 

Konvertiĝo de S. Paŭlo (70. Mortegliano, 125. Stregna)

Madono de l’ Anunciacio (45. Flaibano) 
Madono de la Kandelfesto: vidu Sankta Maria de la Puriĝo
Madono de la neĝo (33. Codroipo)
Madono de la Rozario (36. Corno di Rosazzo, 49. Forni di Sotto, 59. Magnano in Riviera)
Madono de la Sano (48. Forni di Sopra, 66. Moggio Udinese)

Naskiĝo de Maria Virgulino (86. Pontebba)

Sankta Agata (83. Pavia di Udine)
Sankta Agnesa (139. Treppo Carnico)
Sankta Andreo (11. Attimis, 13. Basiliano, 53. Grions (Sedegliano), 89. Pozzuolo del Friuli, 
109. Ronchis, 146. Venzone)
Sankta Anna (71. Moruzzo) 
Sankta Antono abato (16. Bordano, 123. Sedegliano, 132. Tavagnacco)
Sankta Antono de Padovo (50. Gemona del Friuli, 77. Palazzolo dello Stella)
Sankta Bartolomeo (12. Bagnaria Arsa, 31. Chiusaforte, 114. San Giorgio di Nogaro)
Sankta  Blazo  (34. Colloredo  di  Monte  Albano,  56. Lestizza,  64. Martignacco,  124.
Socchieve, 126. Sutrio, 134. Terzo d'Aquileia)
Sankta Cecila (90. Pradamano)
Sankta Danielo (80. Paluzza, 111. San Daniele del Friuli)
Sankta Donato (32. Cividale del Friuli)
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Sankta Floriano (96. Pulfero, 100. Raveo)
Sankta Gallo (67. Moggio Udinese)
Sankta Georgo (76. Pagnacco, 94. Preone)
Sankta Helena (69. Montenars)
Sankta Jakobo (37. Coseano, 43. Fagagna, 81. Pasian di Prato, 97. Ragogna)
Sankta Johano (25. Cassacco, 54. Latisana, 95. Prepotto, 102. Redenzicco (Sedegliano), 
103. Remanzacco, 115. San Giovanni al Natisone)
Sankta Johano Bosco (57. Lignano Sabbiadoro) 
Sankta Jozefo (26. Castions di Strada, 127. Taipana, 140. Treppo Grande)
Sankta Justina (79. Palmanova)
Sankta Kamilo di Lessis (58. Lusevera) 
Sankta Kanziano Martiro (91. Prato Carnico)
Sankta Katarina (3. Udine)
Sankta Klemento (88. Povoletto)
Sankta Kolomba (74. Osoppo)
Sankta Laŭrenco (39. Dogna, 46. Forgaria del Friuli, 47. Forni Avoltri, 108. Rivignano, 
128. Talmassons, 145. Varmo, 148. Villa Santina)
Sankta Leonardo (116. San Leonardo, 151. Zuglio)
Sankta Maria de la Puriĝo (21. Campoformido, 142. Tricesimo)
Sankta Marteno (14. Bertiolo,  28. Cercivento,  92. Precenicco,  105. Resiutta,  107. Rive
d’Arcano, 129. Tapogliano, 135. Tolmezzo, 136. Torreano, 144. Turrida (Sedegliano), 147.
Verzegnis)
Sankta Mateo (99. Ravascletto)
Sankta Maŭro (133. Teor)
Sankta Mikelo ĉefanĝelo (29. Cervignano del Friuli,  30. Chiopris-Viscone,  65. Mereto di
Tomba, 112. San Daniele del Friuli) 
Sankta Nikola (5. Amaro, 35. Comeglians, 85. Pocenia, 141. Treppo Ligosullo)
Sankta Osvaldo (121. Sauris)
Sankta Petro (24. Carnia (Comprensorio), 130. Tarcento)
Sankta Roko (10. Artegna,  22. Campolongo al Torre,  27. Cavazzo Carnico,  51. Gonars,
55. Lauco, 101. Reana del Rojale)
Sankta Sebastiano (38. Dignano) 
Sankta Silvestro (93. Premariacco)
Sankta Spirito (98. Ravascletto)
Sankta Stefano (110. Ruda)
Sankta Teodoro (143. Trivignano Udinese)
Sankta Tomaso (23. Carlino)
Sankta Ulderiko (4. Aiello del Friuli, 84. Pavia di Udine)
Sankta Valenteno (6. Amaro,  18. Buttrio,  20. Camino al Tagliamento,  44. Fiumicello,  52.
Grimacco, 62. Manzano)
Sankta Vigilio (75. Ovaro)
Sankta Vincento Martire (87. Porpetto)
Sankta Vitalo (72. Muzzana del Turgnano)
Sankta Vito (63. Marano Lagunare)

Sanktaj Ermagora kaj Fortunato (1. Udine (Diocesi),  2. Udine, 8. Aquileia,  9. Arta Terme,
17. Buia, 122. Savogna, 138. Trasaghis) 
Sanktaj Filipo kaj Jakobo, sanktaj (106. Rigolato) 
Sanktaj Gervazo e Protazio (73. Nimis) 
Sanktaj Hilario kaj Taziano (41. Enemonzo) 



Sanktaj  Petro  kaj  Paŭlo  (7. Ampezzo,  15. Bicinicco,  60. Majano,  117. San  Pietro  al
Natisone, 131. Tarvisio, 150. Visco)
Sanktaj Vito, Modesto e Krescenza (82. Paularo, 118. San Vito al Torre, 119. San Vito di
Fagagna)

Tre Sankta Nomo de Maria (149. Villa Vicentina)
Tre Sankta Redemtoro (78. Palmanova)

Vizito de Maria (61. Malborghetto Valbruna)



1. - Udino (Diocezo): Sanktaj Ermakoro kaj Fortunato (12 julio).

 
Johan-Baptisto Tiepolo, Ss. Ermakoro kaj Fortunato

Ermagoro aŭ  Ermakoro (m. Akvileio, Udino, 70) kaj  Fortunato (m. Akvileio, Udino, 70)
estis la du protomartiroj  de Akvileio.  Ambaŭ estas konsiderataj  sanktuloj  precipe en la
zonoj de la antikva patriarkeco Akvileio. Ermagoro estis elektita en la jaro 50 kiel unua
episkopo de la Akvileio-komunumo de S. Marko, poste konsekrita en Romo de S. Petro.
Laŭ tradicio de la VIII-IX jarcento temis de pagano konvertiĝita de Marko. Fortunato estis la
diakono de Ermagoro kaj ili suferis kune la martiron en Akvileio en la jaro 70, aljuĝita al ili,
laŭ la legendo, de iu Sebasto. Ilia kulto estas tre antikva, precipe en Akvileio, kaj ĝi estis
firmigita  de  patriarko  Poppono  (m.  1045),  kiu  en  1031  dediĉas  al  la  du  sanktuloj  la
Patriarkan Bazilikon de Akvileio (deklarita Monda Riĉaĵo de la Homaro). La restaĵoj kaj la
relikvoj de la du sanktuloj, antaŭe garditaj en la baziliko de Akvileio, estis translokitaj en la
VI  jarcento  en  Gradon  en  la  baziliko  S.  Eŭfemio,  kaj  poste  redonitaj  al  la  Akvileio’a
komunumo nur je la fino de la XV jarcento. Kelkaj el tiuj relikvoj estis poste transportitaj al
Goricio en 1751 kun la forigo de la patrarkeco Akvileio.
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2. - Udine: Sanktaj Ermakoro kaj Fortunato (12 julio).

                            
                                                                        Johan-Baptisto Tiepolo, Ss. Ermakoro kaj Fortunato

Ermagoro aŭ  Ermakoro (m. Akvileio, Udino, 70) kaj  Fortunato (m. Akvileio, Udino, 70)
estis la du protomartiroj  de Akvileio.  Ambaŭ estas konsiderataj  sanktuloj  precipe en la
zonoj de la antikva patriarkeco Akvileio. Ermagoro estis elektita en la jaro 50 kiel unua
episkopo de la Akvileio-komunumo de S. Marko, poste konsekrita en Romo de S. Petro.
Laŭ tradicio de la VIII-IX jarcento temis de pagano konvertiĝita de Marko. Fortunato estis la
diakono de Ermagoro kaj ili suferis kune la martiron en Akvileio en la jaro 70, aljuĝita al ili,
laŭ la legendo, de iu Sebasto. Ilia kulto estas tre antikva, precipe en Akvileio, kaj ĝi estis
firmigita  de  patriarko  Poppono  (m.  1045),  kiu  en  1031  dediĉas  al  la  du  sanktuloj  la
Patriarkan Bazilikon de Akvileio (deklarita Monda Riĉaĵo de la Homaro). La restaĵoj kaj la
relikvoj de la du sanktuloj, antaŭe garditaj en la baziliko de Akvileio, estis translokitaj en la
VI  jarcento  en  Gradon  en  la  baziliko  S.  Eŭfemio,  kaj  poste  redonitaj  al  la  Akvileio’a
komunumo nur je la fino de la XV jarcento. Kelkaj el tiuj relikvoj estis poste transportitaj al
Goricio en 1751 kun la forigo de la patrarkeco Akvileio.
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3. - Udine: Sankta Katarina (25 novembro).

S. Katarina de Aleksandrio

Katarina de Aleksandrio (287 – Aleksandrio  de Egiptio,  305).  La tradicio volas ke la
romia imperiestro Massenzio (278 – Romo, 28 oktobro 312), preterirante Aleksandrio de
Egiptio, ekvidis tiun knabinon pro ŝia beleco kaj edzinigi ŝin kaj je la rifuzo de la junulino
oni diris esti enamiĝinta al Kristo kaj esti al Li dediĉita, la imperiestro antaŭe logis ŝin per
promesoj  kaj  donacoj,  poste  li  ekuzis  fortajn  manierojn,  pensante  venki  ŝian  reziston.
Sentinte sin senpova li  ordonis ŝian morton, ŝi  estis tuje submetita al  la dentrado, kiuj
devis  ŝiri  la  korpon  kaj  tiele  ŝin  mortigi,  sed  mirakle  la  rado  rompiĝis  kaj  do  ŝi  estis
senkapigita. Pro tio en aliaj italaj regionoj ŝi estas nomata S. Katarina de la Rando. Tiele ŝi
ofte estas prezentita, al la randa ikonografio oni aldonas normale palmeton, simbolo de la
martiriĝo kaj la spado ilo de ŝia morto.
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4. - Aiello del Friuli: Sankta Ulderiko (4 julio).

  
S. Ulderiko de Aŭgusta

Ulriko, aŭ ankaŭ Ulderiko kaj Uldariko (Zuriko, 890 – Augusta, Bavario, Germanio, 4 julio
973), estis monako, kiu iĝis episkopo de Aŭgusta. Post kiam li estis ĝis 908 en la abatejo
de S. Gallo, dank’al la influo de la onklo Burkado II (883 aŭ 884 – Novara, 28 aprilo 926),
en 923 li  estis elektita episkopo de la Aŭgusta-diocezo de Henriko l  de Saksio (876 –
Memleben,  Germanio,  2  julio  936).  Li  plibonigis  la  pastraran  staton  kaj  plifortigis  la
observemo de la leĝoj de la eklezio. Plie, li konstruigis multajn preĝejojn kaj faris diversajn
episkopajn visitojn. En la tempo de la madjaraj invadoj en la Bavari-Ŝvabujan teritoriojn,
Ulriko fortigigis la germanan urbon kaj poste li rekonstruigis la preĝejojn detruitaj dum la
bataloj.  En 954 li  estis  unu el  la  forintoj  de la  paco inter  Liudolfo  de Ŝvabujo (930 –
Pombia, 6 septembro 957) kaj  la patro de ĉilasta,  Otono l  (Wallhausen, Germanio, 23
novembro 912 – Memleben, Germanio, 7 majo 973). Ulriko ĉeestis multajn sinodojn, en
Ingelheim en 948 kaj en 972, en Aŭgusta en 952 kaj en Romo en 972. S. Ulriko estis la
unua sanktulo esti kanonizita de papo; li fakte estis kanonizita de papo Johano XV (Romo,
… - tie, marto 996), dum sinodo roma farita en Laterano la 31an de januaro 993.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Anton_Cebej_-_Sv._Urh.jpg


5. - Amaro: Sankta Nikolao (6 decembro).

      

Nikolao de Bari, konata ankaŭ kiel S. Nikolao de Myra (Patara de Licia, Turkio, 15 marto
270  –  Myra,  hodiaŭ  Demre,  Turkio,  6  decembro  343),  episkopo.  Filo  de  Epifanio  kaj
Johana,  kiuj  estis  bonstataj,  li  estas  konata  ankaŭ  ekstere  la  kristana  mondo  ĉar  lia
personeco naskis la miton de Sankta Klaus, konata en Italio kiel Paĉjo Kristnasko. Kreskita
en medio je kristana kredo, li perdis trofrue la gepatrojn pro la pesto. Li iĝis tiele heredanto
de riĉa havaĵo, kiun li disdonis al malriĉuloj kaj tial memorita kiel granda bonfaranto. Poste
li lasis lian naskiĝan urbon kaj transloĝiĝis al Myra kie li estis ordinita sacerdoto. Post la
forpaso  de  la  metropolita  episkopo  de  Myra,  li  estis  aklamita  de  la  popolo  kiel  nova
episkopo.  Enprizonigita  kaj  ekzilita  en  305  dum la  persekuto  de  Diokleciano  (Salona,
Kroatio, 22 decembro 244 – Spalato, Kroatio, 3 decembro 311), poste li estis liberigita de
Konstanteno (Naissus, Serbio, 27 februaro 274 – Nikomedio, Turkio, 22 majo 337) en 313
kaj li reprenis la apostolan servon. Li forpasis en la monaĥejo de Sion. Liaj restaĵoj estis
garditas en la katedralo de Myra ĝis 1087. Kiam Myra falis en muzulmanan manojn, Bari’a-
ekspedicio je 62 maristoj atingis Mira-n kaj alproksimiĝis al si je ĉirkaŭ la duonon de la
skeleto de Nikolao, kiu alvenis al Bari la 9an de majo 1087. Li estas festata la 6an de
decembro kaj la 9an de majo.
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6. - Amaro: Sankta Valenteno (14 februaro).

Leonhard Beck, S. Valenteno
(Nacia Muzeo de la Fortreso de Koburgo)

Valenteno,  dirita  ankaŭ  S.  Valenteno  de  Terni aŭ  S.  Valenteno  de  Interamna
(Interamna, hodiaŭ Terni,  176 ĉirkaŭ – Romo, 14 februaro 273),  episkopo kaj  martiro.
Naskiĝita en patricia familio, li estis konvertita al kristanismo kaj ordinita episkopo de Terni
en 197, je 21jara. En la jaro 270 Valenteno estis en Romo, alvenita laŭ  la invito de la
greka kaj latina oratoro Cratone (Kratono), por prediki la Evangelion kaj konverti paganojn.
Invitita de imperatoro Klaŭdio II la Gotika (Sirmia, Serbio.Kroatio, 10 majo 213 aŭ 214 –
Sirmium,  Serbio,  julio  270),  interrompi  la  religian  celebradon kaj  forĵuri  sian  kredon,  li
refuzis fari ĝin, klopodante male konverti la imperatoro al kristanismo. Klaŭdio II lin indulgis
de la ekzekuto kaj li konfidis lin al nobela familio. Valenteno estis arestita duan fojon sub
Aŭreliano  (Sirmio,  Serbio,  9  septembro  214  –  Bisanco,  Turkio,  25  septembro  275),
postsekvita Klaŭdion II. La imperio daŭrigis ĝiajn persekutojn kontraŭ kristanoj kaj, ĉar la
populareco de Valenteno pliiĝis, la romanaj soldatoj lin kaptis kaj portis ekstere la urbon
laŭ la vojo Flaminia por lin skurĝi, timante ke la popolo povus ekribeli je lia defendo. Li
estis senkapigita la 14an de februaro 273, je 97jara, de la romana soldato Furius Placidus,
je imperatoro Aŭreliano servo. Laŭ kelkaj fontoj Valenteno estis ekzekutita ĉar li celebris la
geedziĝon inter la kristana Serapia kaj la romana legiano Sabino, kiu male estis pagano: la
cerimonio okazis haste, ĉar la junulino estis malsana; kaj la geedzoj mortis, kune, ĝuste
kiam Valenteno ilin benis. Liaj restaĵoj estis enterigitaj sur la monteto de Terni.

https://it.wikipedia.org/wiki/Fortezza_di_Coburgo


7. – Ampezzo (Ampeco): Sanktaj Petro kaj Paŭlo (29 junio).

Karlo Crivelli, Ss. Petro kaj Paŭlo (1470)
(Nacia Galerio, Londono)

Simono, dirita Petro (Betsaida, Galileo, … - Romo, 67 ĉirkaŭ), fiŝisto, hebreo el Kafarnao.
Iĝita apostolo de Jesuo post kiam ĉilasta lin vokis ĉe la lago de Galileo, li estas parto de
limigita rondo (kune kun Johano kaj Jakobo) de la tri, kiuj ĉeestis renaskiĝon de la filino de
Giairo, transfiguriĝon kaj angoron de Jesuo en la Olivarba Ĝardeno. Li klopodis defendi
Jesuon de la aresto, sukcesante nur vundi unu el la agresantoj. Sola, kune kun la tiel dirita
“plejamata diŝiplo”,  sekvi  Jesuon al  la  domo de la  ĉefsacerdoto Kajfo,  li  estis devigita
ankaŭ li  al  fuĝo post kiam li  malkonfesis tri  fojojn Jesuon, kiel  ĉilasta profetis.  Post la
krucumo kaj la posta resurekto de Jesuo, Petro estis nomita de Jesuo mem estro de la
dekdu apostoloj kaj gardisto do de tiu movado, kiu poste iĝos la unua kristana Eklezio.
Nelacigebla predikisto, li estis la unua bapti paganon, centuriestro Kornelio. Li malakordis
kun Paŭlo el Tarso (Tarso, 5-10 – Romo, 64-67), pri kelkaj problemoj koncernantaj judojn
kaj paganojn, solvitaj tamen dum la unua koncilio en Jerusalemo (ĉirkaŭ la jaro 49). Laŭ la
tradicio, li iĝis unua episkopo de Antioĥio de Sirio dum ĉirkaŭ30 jarojn, de la jaro 34 ĝis 64
p.K., li daŭrigis lian predikadon ĝis Romo kie li forpasis inter la jaroj 64 kaj 67, dum la
persekutoj kontraŭ-kristanoj ordonitaj de Nerono (Anzio, 15 decembro 37 – Romo, 9 junio
68). En Romo Petro kaj Paŭlo estas venerataj kune kiel ĉefaj fondintoj de la Eklezio. Petro
estas konsiderata la unua papo de la katolika Eklezio.

Paŭlo aŭ Saŭlo de Tarso (Tarso, Cilicia, nun Turkio, 5-10  –  Romo, 64-67), verkisto kaj
teologo, konata kiel S. Paŭlo. Li estis la ĉefa misiisto de la Evangelio inter paganoj kaj
romianoj. Paŭlo estis hebreo, tendproduktisto,  kiu ĝuis la romianan civitanecon.  Li  ne
konis rekte Jesuon, kiel multaj samlandanoj, li kontraŭis la nov-starigita kristanan Eklezion,
ĝis persekuti ĝin. Li havis sufiĉe influon influon obteni la aŭtorizadon aresti kaj konduki en
katenoj al Jerusalemo la adeptoj de la nova religio. Laŭ la biblia rakonto, Paŭlo konvertiĝis
al  kristanismo dum,  irante  de  Jerusalemo  al  Damasko  por  organizi  la  subpremon  de
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kristanoj de la urbo, li estis neatendite ĉirkaŭita de tre forta lumo kaj aŭdis la voĉon de la
Sinjoro, kiu diris al li: “Saŭlo, Saŭlo, kial vi persekutu min?”. Blindigita pro tiu dia lumo,
Paŭlo vagis tri tagojn en Damasko, kie li estis sanigata kaj poste baptota de la estro de la
malgranda kristana komunumo de tiu  urbo,  Anania  (Damasko,  Sirio,  I  jarcento  a.K.  –
Elentheropolis, Israelo, I jarcento). La epizodo, konata kiel “konvertiĝo de Sankta Paŭlo”,
komencis la evangelizadan faron de Paŭlo, kiu komence renkontis multajn problemojn pro
la maldifemo de kristanoj mem, kaj pro la deziro venĝi de hebreoj, kiuj pli foje klopodis
murdi lin. Diversaj estas liaj vojaĝoj, kiuj lin portis plugi Mediteraneon, precipe en Grekio
kaj en Malgrandazio, prediki Evangelion kaj fondi komunumojn. Al Paŭlo oni devas ankaŭ
multajn verkojn sub la formo de leteroj adresitaj al la komunumoj, kiujn li fondis kaj ili estas
la  dokumentoj  la  plej  antikvaj  el  la  Nova  Testamento.  Li  fondis  diversajn  kristanajn
komunumojn en Malgrandazio kaj, fine, li vivis en Romo tri jarojn. Li forpasis en Romo
senkapiĝe sub Nerono: ĉar romiano oni ŝparis al li la krucumon. Li estas prezentita kun la
spado, la libro, la tri akva fontoj. La festotago estas la 25an de januaro.



8. – Aquileia (Akvileja): Sanktaj Ermagoro kaj Fortunato (12 julio).

                            
                                                                        Johan-Baptisto Tiepolo, Ss. Ermakoro kaj Fortunato

Ermagoro aŭ  Ermakoro (m. Akvileio, Udino, 70) kaj  Fortunato (m. Akvileio, Udino, 70)
estis la du protomartiroj  de Akvileio.  Ambaŭ estas konsiderataj  sanktuloj  precipe en la
zonoj de la antikva patriarkeco Akvileio. Ermagoro estis elektita en la jaro 50 kiel unua
episkopo de la Akvileio-komunumo de S. Marko, poste konsekrita en Romo de S. Petro.
Laŭ tradicio de la VIII-IX jarcento temis de pagano konvertiĝita de Marko. Fortunato estis la
diakono de Ermagoro kaj ili suferis kune la martiron en Akvileio en la jaro 70, aljuĝita al ili,
laŭ la legendo, de iu Sebasto. Ilia kulto estas tre antikva, precipe en Akvileio, kaj ĝi estis
firmigita  de  patriarko  Poppono  (m.  1045),  kiu  en  1031  dediĉas  al  la  du  sanktuloj  la
Patriarkan Bazilikon de Akvileio (deklarita Monda Riĉaĵo de la Homaro). La restaĵoj kaj la
relikvoj de la du sanktuloj, antaŭe garditaj en la baziliko de Akvileio, estis translokitaj en la
VI  jarcento  en  Gradon  en  la  baziliko  S.  Eŭfemio,  kaj  poste  redonitaj  al  la  Akvileio’a
komunumo nur je la fino de la XV jarcento. Kelkaj el tiuj relikvoj estis poste transportitaj al
Goricio en 1751 kun la forigo de la patrarkeco Akvileio.
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9. - Arta Terme: Sanktaj Ermagoro kaj Fortunato (12 julio).

                            
                                                                        Johan-Baptisto Tiepolo, Ss. Ermakoro kaj Fortunato

Ermagoro aŭ  Ermakoro (m. Akvileio, Udino, 70) kaj  Fortunato (m. Akvileio, Udino, 70)
estis la du protomartiroj  de Akvileio.  Ambaŭ estas konsiderataj  sanktuloj  precipe en la
zonoj de la antikva patriarkeco Akvileio. Ermagoro estis elektita en la jaro 50 kiel unua
episkopo de la Akvileio-komunumo de S. Marko, poste konsekrita en Romo de S. Petro.
Laŭ tradicio de la VIII-IX jarcento temis de pagano konvertiĝita de Marko. Fortunato estis la
diakono de Ermagoro kaj ili suferis kune la martiron en Akvileio en la jaro 70, aljuĝita al ili,
laŭ la legendo, de iu Sebasto. Ilia kulto estas tre antikva, precipe en Akvileio, kaj ĝi estis
firmigita  de  patriarko  Poppono  (m.  1045),  kiu  en  1031  dediĉas  al  la  du  sanktuloj  la
Patriarkan Bazilikon de Akvileio (deklarita Monda Riĉaĵo de la Homaro). La restaĵoj kaj la
relikvoj de la du sanktuloj, antaŭe garditaj en la baziliko de Akvileio, estis translokitaj en la
VI  jarcento  en  Gradon  en  la  baziliko  S.  Eŭfemio,  kaj  poste  redonitaj  al  la  Akvileio’a
komunumo nur je la fino de la XV jarcento. Kelkaj el tiuj relikvoj estis poste transportitaj al
Goricio en 1751 kun la forigo de la patrarkeco Akvileio.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Udine-Duomo-GB_Tiepolo-ErmacoraFortunato.jpg


10. – Artegna (Artenja): Sankta Roko (16 aŭgusto).

Bernardo Strozzi, S. Roko (1640)
(Skolo Granda de S. Roko, Venecio)

Roko de Montepeliero,  universale  konata  kiel  S.  Roko (Montepeliero,  ĉirkaŭ 1295 –
Vogera, Pavio, 1327), pilgrimanto kaj taŭmaturgo. Li estas la sanktulo pli preĝe alvokita,
ekde Mezepoko, kiel  protektanto de la terura plago de pesto, kaj lia populareco estas
ankoraŭ nun larĝe disvastiĝinta. Lia patroneco iom post iom plivastiĝis al la kamparana
mondo,  al  bestoj,  al  la grandaj  katastrofoj  kiel  la tertremoj,  al  epidemioj  kaj  tre gravaj
malsanoj;  laŭ pli  moderna senso,  li  estas granda ekzemplo je  homa solidareco kaj  je
kristana karitato, en la signo de la voluntuleco. Kun la paso de la jarcentoj li iĝis unu el la
sanktuloj pli konataj en la eŭropa kontinento kaj transoceano, sed li  restis unu el la pli
misteraj.
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11. - Attimis: Sankta Andreo (30 novembro).

           
                                  Ikono al S. Andreo Protocletos        Karlo Crivelli, sankta Andreo (1471 ĉirkaŭ)

                                                                           (Honolulu Akademio)

Andreo (Betsadia, Galileo, 6 a.K. – Patrasso, Grekio, 30 novembro 60) estis diŝiplo de
Johano Baptisto  kaj  el  la  unuaj  sekvi  Jesuon.  Frato de Simon Petro,  li  transloĝiĝis  al
Kafarnao kie ankaŭ li estis fiŝisto. En la evangelioj Andreo estas indikita ĉeesti multajn
gravajn okazojn kiel unu el la diŝiploj pli proksima al Jesuo: li  estas citita en la epizodoj de
la mirakla fiŝkaptado, de la plimultigo de panoj kaj fiŝoj kaj en tiu de grekoj, kiuj volas
renkontiĝi Jesuon. Andreo estis martirigita per krucumo en Patrasso: li estis ligita kaj ne
alnajlita  sur  latina  kruco  (simila  tiu  kie  Kristo  estis  krucumita),  sed  kiel  estas  tradicie
Andreo estis krucumita sur kruco dirita Kruco krucita (“X” forme) kaj kutime konata laŭ la
nomo “Kruco de S. Andreo”; tiu estis adoptita laŭ lia persona elekto, ĉar li neniam estus
kiel Jesuo en la martiriĝo. La elekto de la  X  povus havi simbolan signifon estante la
inicialo  greka  de  la  nomo  de  Kristo.  Laŭ  la  tradicio,  liaj  restaĵoj  estis  translokitaj  de
Patrasso al Konstantinopolo. Ĉi tie ili restis ĝis 1208 kiam la restaĵoj estis translokitaj al
Amalfi de karfdinalo Petro Capuano (m. Viterbo, aŭgusto 1214); garditaj en sankta Petro
de 1460, ili estis redonitaj al la Eklezio de Patrasso laŭ la volo de Paŭlo VI (Concesio,
Brescia, 26 septembro 1897 – Kastel Gandolfo, 6 aŭgusto 1978) en 1964.
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12. - Bagnaria Arsa (Banjarja Arsa): Sankta Bartolomeo (Lasta dimanĉo de aŭgusto).

Mikelanĝelo Buonarroti, S. Bartolomeo senigita de la haŭto
En la Lasta Juĝo de la Kapelo Sistina (1535-1541)

(La vizaĝo sur la haŭto estas memportreto)

Bartolomeo (Kana, Galileo, … - Sirio,  I  jarcento) estis unu el  la dekdu apostoloj,  kiuj
sekvis Jesuon. La Evangelio laŭ Johano li estis amiko de Filipo, kiu entuziasme parolis al li
pri Mesio. Lia nomo poste estas en la listo de la dek du sendita de Kristo prediki  kaj,
ankoraŭ, en la Agoj de la Apostoloj, kie li estas enlistigita kune kun la aliaj apostoloj post la
resurekto de Kristo. La tradicio rakontas pri lia misia vivo en diversaj regionoj de la Meza
Oriento. Dum li estis en Hindio, li konvertis reĝon Polemio, kun la tuta familio, poste la
resaniĝo de la filino obsedita. Pro liaj multenombraj predikadoj, Bartolomeo estis kaptita de
la frato de Polemio, Astiage, kiu, ne sukcesinte forĵurigi la apostolon, lin faris senhaŭtigi kaj
krucumi, eble la kapo malsupren. En 264 la restaĵoj de la sanktulo alvenis al Lipari, kiam
estis  episkopo  sankta  Agatone,  ĝis  kiam ili  estis  parte  disperditaj  de  araboj  en  la  IX
jarcento:  en  410  la  restaĵoj  estis  portitaj  al  Maypherkat  (Turkio).  En  507  imperiestro
Anastazio l (Durazzo, Albanio, 430 ĉirkaŭ – Konstantinopolo, Turkio, 9 julio 518) ilin portis
al Darae, en Mezopotamio. En 546 ili reaperis en Lipari kaj en 838 en Benevento, kie la
depono de la restaĵoj de la sanktulo estis ĉiam gardita kun pia ĵaluza gardado ankaŭ okaze
de granda danĝero, kiel kiam imperiestro Ottone III (Kessel, Nederlando, junio aŭ julio 980
– Faleria, Viterbo, 23 januaro 1002) en 983, pretendis la transdonon de la sankta restaĵoj.
En tiu okazo oni donis al li la kopon de : Paŭleto, episkopo de Nola. Malkovita la trompon
la imperiestro sieĝis la urbon, sed ne sukcesinte konkeri ĝin li reiris Romon, kie cetere li
konstruigis bazilikon dediĉita al S. Bartolomeo sur la insulo Tiberina.  Lia atributo estas la
tranĉilo per kiu li estis senhaŭtigita viva; ofte li mportas sian haŭton surbrake.



13. - Basiliano: Sankta Andreo (30 novembro).

           
                                Ikono al S. Andreo Protocletos               Karlo Crivelli, S. Andreo (1471 ĉirkaŭ)

                                                                           (Honolulu Akademio)

Andreo (Betsadia, Galileo, 6 a.K. – Patrasso, Grekio, 30 novembro 60) estis diŝiplo de
Johano Baptisto  kaj  el  la  unuaj  sekvi  Jesuon.  Frato de Simon Petro,  li  transloĝiĝis  al
Kafarnao kie ankaŭ li estis fiŝisto. En la evangelioj Andreo estas indikita ĉeesti multajn
gravajn okazojn kiel unu el la diŝiploj pli proksima al Jesuo: li  estas citita en la epizodoj de
la mirakla fiŝkaptado, de la plimultigo de panoj kaj fiŝoj kaj en tiu de grekoj, kiuj volas
renkontiĝi Jesuon. Andreo estis martirigita per krucumo en Patrasso: li estis ligita kaj ne
alnajlita  sur  latina  kruco  (simila  tiu  kie  Kristo  estis  krucumita),  sed  kiel  estas  tradicie
Andreo estis krucumita sur kruco dirita Kruco krucita (“X” forme) kaj kutime konata laŭ la
nomo “Kruco de S. Andreo”; tiu estis adoptita laŭ lia persona elekto, ĉar li neniam estus
kiel Jesuo en la martiriĝo. La elekto de la  X  povus havi simbolan signifon estante la
inicialo  greka  de  la  nomo  de  Kristo.  Laŭ  la  tradicio,  liaj  restaĵoj  estis  translokitaj  de
Patrasso al Konstantinopolo. Ĉi tie ili restis ĝis 1208 kiam la restaĵoj estis translokitaj al
Amalfi de karfdinalo Petro Capuano (m. Viterbo, aŭgusto 1214); garditaj en sankta Petro
de 1460, ili estis redonitaj al la Eklezio de Patrasso laŭ la volo de Paŭlo VI (Concesio,
Brescia, 26 septembro 1897 – Kastel Gandolfo, 6 aŭgusto 1978) en 1964.
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14. - Bertiolo: Sankta Marteno (11 novembro).

                                                                         Andreo Briosco, Almozo de S. Marteno

Marteno de  Tours (Sabaria  Sicca,  nun  Szombathely,  Hungario,  315  –  Candes-Saint-
Martin,  8  novembro  397),  episkopo,  praktikis  sian  oficon  en  Gallio  de  la  tarda  romia
impero. La patro, milita tribunuso de la legio, donis al li nomon Marteno honore al Marso,
dio de la milito. Ankoraŭ infano li transloĝiĝis kun la gepatroj al Pavio, kie lia patro ricevis
bienon ĉar jam veterano, kaj en tiu urbo li pasigis la infanecon. Dekjara li fuĝis el la hejmo
du tagojn , kiujn li pasigis en preĝejo (eble en Pavio). En 331 imperia edikto devigis ĉiujn
filojn de veteranoj varbiĝi en la romana armeo. Li estis sendita al Gallio, ĉe la urbo Amiens,
apud la limo, kaj tie li pasigis la plej parton el lia vivo kiel soldato. Li estis parto, ene la
imperia gvardio, de trupoj ne batalantaj, kiuj garantiis la publikan ordon, la protekton de la
imperia  poŝto,  la  translokiĝon  de  militkaptitoj  aŭ  la  sekurecon  de  gravaj  personoj.  Li
plenumis la noktpatrolon kaj la inspektadon de la postenoj, kaj ankaŭ la nokta gardado de
la garnizonoj. Dum unu el tiuj patroloj okazis la epizodo, kiu ŝanĝis al li la vivon. En la
severa  vintro  de  la  jaro  335  Marteno  renkontis  duonnudan  almozulon.  Vidante  lin
suferanta, li tranĉis en du sian militan mantelon kaj li ĝin kunpartigis kun la almozulo. La
postan nokton li vidis sonĝe Jesuon revestita kun la duono de sia mantelo. Kiam Marteno
vekiĝis lia mantelo estis integra. La sonĝo havis tiom da kunpuŝiĝo por Marteno, ke li, jam
katekumeno, estis baptita la postan Paskon de Hilario el Poitiers (Poitiers, Francio, 315
ĉirkaŭ – tie, 367), kaj li iĝis kristano. Estis lia diŝiplo kaj vojaĝis tra la tuta Eŭropo. Marteno
restis  oficiro  de  la  armeo dum dudeko jaroj  atingante  la  gradon de oficiro  en  la  alae
scolares (selektita fako). Atingitaj ĉirkaŭ kvardek jarojn, li decidis lasi la armeon. Marteno
engaĝiĝis en la lukto kontraŭ la aria herezo, kondamnita en la Ia Nicea-koncilio (325), kaj li
estis pro tio ankaŭ vipita (en la naskiĝa Panonio) kaj elpelita, antaŭe de Francio, poste de
Milano, kie estis elektitaj ariaj episkopoj. En 357 li iris do insulon Gallinara en Albenga en
provinco Savona, kie li pasigis kvar jarojn je ermita vivo. Revenita do al Poitiers, post la
reveno  de  la  katolika  episkopo,  li  iĝis  monaĥo  kaj  baldaŭ  li  estis  sekvita  de  novaj
kamaradoj, startigante, en 360, unu el la unuaj okcidentaj monaĥejoj, en Ligugé, sub la
protekto de episkopo Hilario. En 371 Tours-anoj lin volis ilia episkopo kaj, tiele, Marteno
daŭrigis lokiĝi en lia simpla monaĥa hejmo kaj li daŭrigis lian mision kiel diskoniganto de la
kredo,  starigante  en  la  teritorio  novajn   malgrandajn  komunumojn  da  monaĥoj.  Plie  li
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predikis, baptis vilaĝojn, disbatis templojn, sakrajn arbojn kaj paganajn idolojn, montrante
kiel ajn kompaton kaj mizerikordo al ĉiuj. Marteno forpasis la 8an de novembro 397 en
Candes-Saint-Martin, kie li iris por interpacigi la lokan klerikaron. Li estas prezentita kiel
rajdsoldato, dum per la spado li tranĉas la mantelon por ĝin doni al malriĉulo. S. Marteno
el  Tours  estas  memorigata  la  11an de novembro,  malgraŭ ĝi  ne  estus  la  dato  de lia
forpaso, sed tiu de lia sepulto.



15. – Bicinicco (Biĉiniko): Sanktaj Petro kaj Paŭlo (29 junio).

   
Karlo Crivelli, Ss. Petro kaj Paŭlo (1470)

(Nacia Galerio, Londono)

Simono, dirita Petro (Betsaida, Galileo, … - Romo, 67 ĉirkaŭ), fiŝisto, hebreo el Kafarnao.
Iĝita apostolo de Jesuo post kiam ĉilasta lin vokis ĉe la lago de Galileo, li estas parto de
limigita rondo (kune kun Johano kaj Jakobo) de la tri, kiuj ĉeestis renaskiĝon de la filino de
Giairo, transfiguriĝon kaj angoron de Jesuo en la Olivarba Ĝardeno. Li klopodis defendi
Jesuon de la aresto, sukcesante nur vundi unu el la agresantoj. Sola, kune kun la tiel dirita
“plejamata diŝiplo”,  sekvi  Jesuon al  la  domo de la  ĉefsacerdoto Kajfo,  li  estis devigita
ankaŭ li  al  fuĝo post kiam li  malkonfesis tri  fojojn Jesuon, kiel  ĉilasta profetis.  Post la
krucumo kaj la posta resurekto de Jesuo, Petro estis nomita de Jesuo mem estro de la
dekdu apostoloj kaj gardisto do de tiu movado, kiu poste iĝos la unua kristana Eklezio.
Nelacigebla predikisto, li estis la unua bapti paganon, centuriestro Kornelio. Li malakordis
kun Paŭlo el Tarso (Tarso, 5-10 – Romo, 64-67), pri kelkaj problemoj koncernantaj judojn
kaj paganojn, solvitaj tamen dum la unua koncilio en Jerusalemo (ĉirkaŭ la jaro 49). Laŭ la
tradicio, li iĝis unua episkopo de Antioĥio de Sirio dum ĉirkaŭ30 jarojn, de la jaro 34 ĝis 64
p.K., li daŭrigis lian predikadon ĝis Romo kie li forpasis inter la jaroj 64 kaj 67, dum la
persekutoj kontraŭ-kristanoj ordonitaj de Nerono (Anzio, 15 decembro 37 – Romo, 9 junio
68). En Romo Petro kaj Paŭlo estas venerataj kune kiel ĉefaj fondintoj de la Eklezio. Petro
estas konsiderata la unua papo de la katolika Eklezio.

Paŭlo aŭ Saŭlo de Tarso (Tarso, Cilicia, nun Turkio, 5-10  –  Romo, 64-67), verkisto kaj
teologo, konata kiel  S. Paŭlo. Li estis la ĉefa misiisto de la Evangelio inter paganoj kaj
romianoj. Paŭlo estis hebreo, tendproduktisto,  kiu ĝuis la romianan civitanecon.  Li  ne
konis rekte Jesuon, kiel multaj samlandanoj, li kontraŭis la nov-starigita kristanan Eklezion,
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ĝis persekuti ĝin. Li havis sufiĉe influon influon obteni la aŭtorizadon aresti kaj konduki en
katenoj al Jerusalemo la adeptoj de la nova religio. Laŭ la biblia rakonto, Paŭlo konvertiĝis
al  kristanismo dum,  irante  de  Jerusalemo  al  Damasko  por  organizi  la  subpremon  de
kristanoj de la urbo, li estis neatendite ĉirkaŭita de tre forta lumo kaj aŭdis la voĉon de la
Sinjoro, kiu diris al li: “Saŭlo, Saŭlo, kial vi persekutu min?”. Blindigita pro tiu dia lumo,
Paŭlo vagis tri tagojn en Damasko, kie li estis sanigata kaj poste baptota de la estro de la
malgranda kristana komunumo de tiu  urbo,  Anania  (Damasko,  Sirio,  I  jarcento  a.K.  –
Elentheropolis, Israelo, I jarcento). La epizodo, konata kiel “konvertiĝo de Sankta Paŭlo”,
komencis la evangelizadan faron de Paŭlo, kiu komence renkontis multajn problemojn pro
la maldifemo de kristanoj mem, kaj pro la deziro venĝi de hebreoj, kiuj pli foje klopodis
murdi lin. Diversaj estas liaj vojaĝoj, kiuj lin portis plugi Mediteraneon, precipe en Grekio
kaj en Malgrandazio, prediki Evangelion kaj fondi komunumojn. Al Paŭlo oni devas ankaŭ
multajn verkojn sub la formo de leteroj adresitaj al la komunumoj, kiujn li fondis kaj ili estas
la  dokumentoj  la  plej  antikvaj  el  la  Nova  Testamento.  Li  fondis  diversajn  kristanajn
komunumojn en Malgrandazio kaj, fine, li vivis en Romo tri jarojn. Li forpasis en Romo
senkapiĝe sub Nerono: ĉar romiano oni ŝparis al li la krucumon. Li estas prezentita kun la
spado, la libro, la tri akva fontoj. La festotago estas la 25an de januaro.



16. - Bordano: Sankta Antono abato (17 januaro).

               
                        Francisco de Zurbarán, S. Antono abato (1664)

Antono abato, dirita ankaŭ S. Antono la Granda, S. Antono el Egiptio, S. Antono de la
Zostero, S. Antono de la Dezerto, S. Antono la Anakoreto (Qumans, Egiptio, 251 ĉirkaŭ
– Dezerto de Tebaido, Egiptio, 17 januaro 357), egipta ermito, konsiderata la fondinto de la
kristana  monaĥismo  kaj  la  unua  el  la  abatoj.  Al  li  oni  devas  la  starigon  je  la  formo
konstante de familioj de monaĥoj, kiuj sub la gvidado de spirita patro, abbà, konsekris sin
al Dio. Lia vivo estis transrakontita de lia diŝiplo Atanazio el Aleksandrio (Aleksandrio de
Egiptio, 295 ĉirkaŭ - tie, 2 majo 373).
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17. – Buia (Buja): Sanktaj Ermagoro kaj Fortunato (12 julio).

                            
                                                                        Johan-Baptisto Tiepolo, Ss. Ermakoro kaj Fortunato

Ermagoro aŭ  Ermakoro (m. Akvileio, Udino, 70) kaj  Fortunato (m. Akvileio, Udino, 70)
estis la du protomartiroj  de Akvileio.  Ambaŭ estas konsiderataj  sanktuloj  precipe en la
zonoj de la antikva patriarkeco Akvileio. Ermagoro estis elektita en la jaro 50 kiel unua
episkopo de la Akvileio-komunumo de S. Marko, poste konsekrita en Romo de S. Petro.
Laŭ tradicio de la VIII-IX jarcento temis de pagano konvertiĝita de Marko. Fortunato estis la
diakono de Ermagoro kaj ili suferis kune la martiron en Akvileio en la jaro 70, aljuĝita al ili,
laŭ la legendo, de iu Sebasto. Ilia kulto estas tre antikva, precipe en Akvileio, kaj ĝi estis
firmigita  de  patriarko  Poppono  (m.  1045),  kiu  en  1031  dediĉas  al  la  du  sanktuloj  la
Patriarkan Bazilikon de Akvileio (deklarita Monda Riĉaĵo de la Homaro). La restaĵoj kaj la
relikvoj de la du sanktuloj, antaŭe garditaj en la baziliko de Akvileio, estis translokitaj en la
VI  jarcento  en  Gradon  en  la  baziliko  S.  Eŭfemio,  kaj  poste  redonitaj  al  la  Akvileio’a
komunumo nur je la fino de la XV jarcento. Kelkaj el tiuj relikvoj estis poste transportitaj al
Goricio en 1751 kun la forigo de la patrarkeco Akvileio.
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18. Buttrio (Butrjo): Sankta Valenteno (14 februaro).

Leonhard Beck, S. Valenteno
(Nacia Muzeo de la Fortreso de Koburgo)

Valenteno,  dirita  ankaŭ  S.  Valenteno  de  Terni aŭ  S.  Valenteno  de  Interamna
(Interamna, hodiaŭ Terni,  176 ĉirkaŭ – Romo, 14 februaro 273),  episkopo kaj  martiro.
Naskiĝita en patricia familio, li estis konvertita al kristanismo kaj ordinita episkopo de Terni
en 197, je 21jara. En la jaro 270 Valenteno estis en Romo, alvenita laŭ  la invito de la
greka kaj latina oratoro Cratone (Kratono), por prediki la Evangelion kaj konverti paganojn.
Invitita de imperatoro Klaŭdio II la Gotika (Sirmia, Serbio.Kroatio, 10 majo 213 aŭ 214 –
Sirmium,  Serbio,  julio  270),  interrompi  la  religian  celebradon kaj  forĵuri  sian  kredon,  li
refuzis fari ĝin, klopodante male konverti la imperatoro al kristanismo. Klaŭdio II lin indulgis
de la ekzekuto kaj li konfidis lin al nobela familio. Valenteno estis arestita duan fojon sub
Aŭreliano  (Sirmio,  Serbio,  9  septembro  214  –  Bisanco,  Turkio,  25  septembro  275),
postsekvita Klaŭdion II. La imperio daŭrigis ĝiajn persekutojn kontraŭ kristanoj kaj, ĉar la
populareco de Valenteno pliiĝis, la romanaj soldatoj lin kaptis kaj portis ekstere la urbon
laŭ la vojo Flaminia por lin skurĝi, timante ke la popolo povus ekribeli je lia defendo. Li
estis senkapigita la 14an de februaro 273, je 97jara, de la romana soldato Furius Placidus,
je imperatoro Aŭreliano servo. Laŭ kelkaj fontoj Valenteno estis ekzekutita ĉar li celebris la
geedziĝon inter la kristana Serapia kaj la romana legiano Sabino, kiu male estis pagano: la
cerimonio okazis haste, ĉar la junulino estis malsana; kaj la geedzoj mortis, kune, ĝuste
kiam Valenteno ilin benis. Liaj restaĵoj estis enterigitaj sur la monteto de Terni.

https://it.wikipedia.org/wiki/Fortezza_di_Coburgo


19. – Buttrio (Butrjo): Ĉieliro Madono (15 aŭgusto).

Guido Reni, Ĉieliro de Maria (1642)
(Alte Pinakothek, Munkeno)

La  Ĉieliro de Maria estas katolika dogmo en kiu estas asertata ke Maria, finita la tera
vivofluo, ŝi estis transportita Paradizon, kaj kun la animo kaj kun la korpo, tio estas ŝi estis
ĉieleprenita, akceptita en ĉielo. La katolika dogmo estis proklamita de papo Pio XII (Romo,
2 marto 1876 – Kastel Gandolfo, Romo, 9 oktobro 1958) la 1an de novembro 1950, sankta
jaro.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Reni,_Guido_-_Himmelfahrt_Mariae_-_1642.jpg


20. - Camino al Tagliamento (Kamino de Taljamento): Sankta Valenteno (14 februaro).

Leonhard Beck, S. Valenteno
(Nacia Muzeo de la Fortreso de Koburgo)

Valenteno,  dirita  ankaŭ  S.  Valenteno  de  Terni aŭ  S.  Valenteno  de  Interamna
(Interamna, hodiaŭ Terni,  176 ĉirkaŭ – Romo, 14 februaro 273),  episkopo kaj  martiro.
Naskiĝita en patricia familio, li estis konvertita al kristanismo kaj ordinita episkopo de Terni
en 197, je 21jara. En la jaro 270 Valenteno estis en Romo, alvenita laŭ  la invito de la
greka kaj latina oratoro Cratone (Kratono), por prediki la Evangelion kaj konverti paganojn.
Invitita de imperatoro Klaŭdio II la Gotika (Sirmia, Serbio.Kroatio, 10 majo 213 aŭ 214 –
Sirmium,  Serbio,  julio  270),  interrompi  la  religian  celebradon kaj  forĵuri  sian  kredon,  li
refuzis fari ĝin, klopodante male konverti la imperatoro al kristanismo. Klaŭdio II lin indulgis
de la ekzekuto kaj li konfidis lin al nobela familio. Valenteno estis arestita duan fojon sub
Aŭreliano  (Sirmio,  Serbio,  9  septembro  214  –  Bisanco,  Turkio,  25  septembro  275),
postsekvita Klaŭdion II. La imperio daŭrigis ĝiajn persekutojn kontraŭ kristanoj kaj, ĉar la
populareco de Valenteno pliiĝis, la romanaj soldatoj lin kaptis kaj portis ekstere la urbon
laŭ la vojo Flaminia por lin skurĝi, timante ke la popolo povus ekribeli je lia defendo. Li
estis senkapigita la 14an de februaro 273, je 97jara, de la romana soldato Furius Placidus,
je imperatoro Aŭreliano servo. Laŭ kelkaj fontoj Valenteno estis ekzekutita ĉar li celebris la
geedziĝon inter la kristana Serapia kaj la romana legiano Sabino, kiu male estis pagano: la
cerimonio okazis haste, ĉar la junulino estis malsana; kaj la geedzoj mortis, kune, ĝuste
kiam Valenteno ilin benis. Liaj restaĵoj estis enterigitaj sur la monteto de Terni.

https://it.wikipedia.org/wiki/Fortezza_di_Coburgo


21. - Campoformido: Sankta Maria de la Puriĝo, Kandelfesto (2 februaro).

Giotto, prezento de Jesuo al la Templo
(Scrovegni-kapelo, Padovo)

La 2an de februaro la katolika Eklezio celebras la prezento de Jesuo al la Templo, popole
nomata Kandelfesto, ĉar en tiu tago oni benas la kandelojn, simbolo de Kristo “lumo por
lumigi la gentojn”, kiel la infano Jesuo estis nomita de la oldula Simeono je la momento de
la mprezento al  la  Tempo de Jerusalemo, kiu  estis preskribita  de la juda Leĝo por la
unuenaskitaj filoj.

La festo estas ankaŭ dirata de la  Puriĝo de Maria, ĉar, laŭ la juda kutimo, virino estis
konsiderata malpura de la menstrua sango dum tempo je 40 tagojn post la akuŝo de filo
kaj ŝi devis iri Templon por sin purigi: la 2an de februaro estas ĝuste 40 tagoj post la 25an
de decembro, tago de la naskiĝo de Jesuo.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Giotto_-_Scrovegni_-_-19-_-_Presentation_at_the_Temple.jpg


22. - Campolongo al Torre: Sankta Roko (16 aŭgusto).

Bernardo Strozzi, S. Roko (1640)
(Skola Granda de S. Roko, Venecio)

Roko de Montepeliero,  universale  konata  kiel  S.  Roko (Montepeliero,  ĉirkaŭ 1295 –
Vogera, Pavio, 1327), pilgrimanto kaj taŭmaturgo. Li estas la sanktulo pli preĝe alvokita,
ekde Mezepoko, kiel  protektanto de la terura plago de pesto, kaj lia populareco estas
ankoraŭ nun larĝe disvastiĝinta. Lia patroneco iom post iom plivastiĝis al la kamparana
mondo,  al  bestoj,  al  la grandaj  katastrofoj  kiel  la tertremoj,  al  epidemioj  kaj  tre gravaj
malsanoj;  laŭ pli  moderna senso,  li  estas granda ekzemplo je  homa solidareco kaj  je
kristana karitato, en la signo de la voluntuleco. Kun la paso de la jarcentoj li iĝis unu el la
sanktuloj pli konataj en la eŭropa kontinento kaj transoceano, sed li  restis unu el la pli
misteraj

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Bernardo_Strozzi_-_St_Roch_-_WGA21932.jpg


23. - Carlino: Sankta Tomaso (21 decembro).

Duccio de Buoninsegna, Nekredemo de S. Tomaso (1308-1311)

Tomaso dirita Didimo (Galileo, Israelo, … - Mylapore, Hindio, 3 julio 72), unu el la dek du
apostoloj  de Jesuo.  Li  estas konata precipe ĉar  li  estas la protagonisto de peco el  la
Evangelio laù Johano kie antaŭe li dubis la resurekton de Jesuo kaj poste li lin agnoskis.
Laŭ la tradicio, li antaŭeniris prediki la Evangelion ekstere la limojn de la romia imperio, en
Persio kaj Hindio, kie li fondis la unuan kristanan komunumom. S. Tomaso en la pentraĵoj
estas prezentita kun lanco enmane. Liaj ostoj ripozas en la Baziliko S. Tomaso Apostolo
en Ortona (Chieti).

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Duccio_di_Buoninsegna_014.jpg


24. - Carnia (Karnja, teritorio): Sankta Petro (29 junio).

                                                                   Paul Rubens, S. Petro (1610-1612)

Simono, dirita Petro (Betsaida, Galileo, … - Romo, 67 ĉirkaŭ), fiŝisto, hebreo el Kafarnao.
Iĝita apostolo de Jesuo post kiam ĉilasta lin vokis ĉe la lago de Galileo, li estas parto de
limigita rondo (kune kun Johano kaj Jakobo) de la tri, kiuj ĉeestis renaskiĝon de la filino de
Giairo, transfiguriĝon kaj angoron de Jesuo en la Olivarba Ĝardeno. Li klopodis defendi
Jesuon de la aresto, sukcesante nur vundi unu el la agresantoj. Sola, kune kun la tiel dirita
“plejamata diŝiplo”,  sekvi  Jesuon al  la  domo de la  ĉefsacerdoto Kajfo,  li  estis devigita
ankaŭ li  al  fuĝo post kiam li  malkonfesis tri  fojojn Jesuon, kiel  ĉilasta profetis.  Post la
krucumo kaj la posta resurekto de Jesuo, Petro estis nomita de Jesuo mem estro de la
dekdu apostoloj kaj gardisto do de tiu movado, kiu poste iĝos la unua kristana Eklezio.
Nelacigebla predikisto, li estis la unua bapti paganon, centuriestro Kornelio. Li malakordis
kun Paŭlo el Tarso (Tarso, 5-10 – Romo, 64-67), pri kelkaj problemoj koncernantaj judojn
kaj paganojn, solvitaj tamen dum la unua koncilio en Jerusalemo (ĉirkaŭ la jaro 49). Laŭ la
tradicio, li iĝis unua episkopo de Antioĥio de Sirio dum ĉirkaŭ30 jarojn, de la jaro 34 ĝis 64
p.K., li daŭrigis lian predikadon ĝis Romo kie li forpasis inter la jaroj 64 kaj 67, dum la
persekutoj kontraŭ-kristanoj ordonitaj de Nerono (Anzio, 15 decembro 37 – Romo, 9 junio
68). En Romo Petro kaj Paŭlo estas venerataj kune kiel ĉefaj fondintoj de la Eklezio. Petro
estas konsiderata la unua papo de la katolika Eklezio.

https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Rubens
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Pope-peter_pprubens.jpg


25. – Cassacco (Kasako): Sakta Johano (24 junio).

Pinturicchio, S. Johano (La) Baptisto
(Katedralo de Spoleto)

Johano (La) Baptisto (Regno de Herodo, I  jarcentfino a.K. – Makeronto, Jordanio, 35
p.K. ĉirkaŭ), asketo. Filo de Zakario kaj de Elizabeta, naskita kiam la gepatroj estis en
maljuna aĝo, li estas unu el la plej gravaj personeco el la Evangelioj. Lia naskiĝo estas
anoncita de la sama ĉefanĝelo Gabrielo, kiu donis la anoncon al Maria; kiam ĉilasta iris
viziti Elizabeton, la naskiĝonto saltis pro ĝojo en la patrina ventro. Ĉar li konis rekte Jesuon
kaj ĉar li  anoncis la alvenon antaŭ ol  lia naskiĝo, Johano estas memorata kiel  “la plej
granda el  la  profetoj”.  Baptisto  forpasis  pro lia  predikado.  Laŭ la evangelia  rakonto,  li
publike kondamnis la konduton de Herodo Antipa (20 a.K. – post 39), kiu kunvivis kun la
bofratino Herodiasa (15 a.K. – 39), restita vidvino de Filipo (3 p.K. – 41 p.K.); la reĝo antaŭ
lin enprizonigis, poste, por komplezi al la filino de Herodiasa, Salomea (14 ĉirkaŭ – inter 62
kaj 71), kiu dancis dum bankedo, li lin senkapigigis. La forpaso per semkapigo agis tiel, ke
Johano Baptisto iĝis fama ankaŭ kiel “S. Johano senkapigita”. La celebrado de la martiro
de Johano Baptisto aŭ celebrado de S. Johano Senkapigita estas la 29 de aŭgusto.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Pinturicchio_z03.jpg


26. - Castions di Strada (Kastions de): Sankta Jozefo (19 marto).

Guido Reni, S. Jozefo kaj la infano Jesuo (1635)

Jozefo, laŭ la Nova Testamento, estas la edzo de Maria kaj la rolanta kiel patro de Jesuo,
kaj en la Biblio li estas difinita kiel homo justa. La malmultaj sciigoj, kiujn oni scias pri S.
Jozefo estas en la Evangelioj laŭ Mateo kaj Luko. Naskita en Nazareto (origina urbo) aŭ
en Betlehemo (patrio de David). Posteulo de reĝo Davido (Betlehemo, Palestino, 1040
a.K. ĉirkaŭ – Jerusalemo, Israelo, 970 a.K. ĉirkaŭ), praktikis metion kiel lignaĵisto. Fianĉo
de Maria, kiam li  sciiĝis ke ŝi  estis graveda, li  decidis ne repudii ŝin post kiam anĝelo
aperis en lia sonĝo.  Ĉiam songante,  post la naskiĝo de Jesuo,  anĝelo lin instigis fuĝi
Egiption por salvi la Infanon de la persekuto de Herodo (73 a.K. – 4 a.K.). Post la forpaso
de la reĝo li revenis Nazareton kaj tie li restis ĝis la fino de lia vivo. S. Jozefo, Maria kaj
Jesuo infano estas ankaŭ ope rekonataj kiel la Sankta Familio. Ne estas restaĵoj de S.
Jozefo, malgraŭ iu urbo ŝajnas havi ion pri li. En 1621 Gregorio XV (Bolonjo, 9 januaro
1554  –  Romo,  8  julio  1623)  deklaris  precepta  la  feston  de  S.  Jozefo  kaj  la  8an  de
decembro 1870 papo Pio IX (Senigallio, Ankono, 13 majo 1792 – Romo, 7 februaro 1878)
deklaris S.n Jozefon patrono de la katolika Eklezio. Li estas prezentita kun Jesuo Infano
(enbrake), la bastono florita, la lilio, la azeno, la iloj de la lignaĵisto. Lia festo oni celebras
ankau la 1an de majo (S. Jozefo laboristo).

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Saint_Joseph_with_the_Infant_Jesus_by_Guido_Reni,_c_1635.jpg


27. - Cavazzo Carnico (Kavaco Karniko): Sankta Roko (16 aŭgusto).

Bernardo Strozzi, S. Roko (1640)
(Skola Granda de S. Roko, Venecio)

Roko de Montepeliero,  universale  konata  kiel  S.  Roko (Montepeliero,  ĉirkaŭ 1295 –
Vogera, Pavio, 1327), pilgrimanto kaj taŭmaturgo. Li estas la sanktulo pli preĝe alvokita,
ekde Mezepoko, kiel  protektanto de la terura plago de pesto, kaj lia populareco estas
ankoraŭ nun larĝe disvastiĝinta. Lia patroneco iom post iom plivastiĝis al la kamparana
mondo,  al  bestoj,  al  la grandaj  katastrofoj  kiel  la tertremoj,  al  epidemioj  kaj  tre gravaj
malsanoj;  laŭ pli  moderna senso,  li  estas granda ekzemplo je  homa solidareco kaj  je
kristana karitato, en la signo de la voluntuleco. Kun la paso de la jarcentoj li iĝis unu el la
sanktuloj pli konataj en la eŭropa kontinento kaj transoceano, sed li  restis unu el la pli
misteraj

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Bernardo_Strozzi_-_St_Roch_-_WGA21932.jpg


28. – Cercivento (Ĉerĉivento): Sankta Marteno (11 novembro).

                                                                         Andreo Briosco, Almozo de S. Marteno

Marteno de  Tours (Sabaria  Sicca,  nun  Szombathely,  Hungario,  315  –  Candes-Saint-
Martin,  8  novembro  397),  episkopo,  praktikis  sian  oficon  en  Gallio  de  la  tarda  romia
impero. La patro, milita tribunuso de la legio, donis al li nomon Marteno honore al Marso,
dio de la milito. Ankoraŭ infano li transloĝiĝis kun la gepatroj al Pavio, kie lia patro ricevis
bienon ĉar jam veterano, kaj en tiu urbo li pasigis la infanecon. Dekjara li fuĝis el la hejmo
du tagojn , kiujn li pasigis en preĝejo (eble en Pavio). En 331 imperia edikto devigis ĉiujn
filojn de veteranoj varbiĝi en la romana armeo. Li estis sendita al Gallio, ĉe la urbo Amiens,
apud la limo, kaj tie li pasigis la plej parton el lia vivo kiel soldato. Li estis parto, ene la
imperia gvardio, de trupoj ne batalantaj, kiuj garantiis la publikan ordon, la protekton de la
imperia  poŝto,  la  translokiĝon  de  militkaptitoj  aŭ  la  sekurecon  de  gravaj  personoj.  Li
plenumis la noktpatrolon kaj la inspektadon de la postenoj, kaj ankaŭ la nokta gardado de
la garnizonoj. Dum unu el tiuj patroloj okazis la epizodo, kiu ŝanĝis al li la vivon. En la
severa  vintro  de  la  jaro  335  Marteno  renkontis  duonnudan  almozulon.  Vidante  lin
suferanta, li tranĉis en du sian militan mantelon kaj li ĝin kunpartigis kun la almozulo. La
postan nokton li vidis sonĝe Jesuon revestita kun la duono de sia mantelo. Kiam Marteno
vekiĝis lia mantelo estis integra. La sonĝo havis tiom da kunpuŝiĝo por Marteno, ke li, jam
katekumeno, estis baptita la postan Paskon de Hilario el Poitiers (Poitiers, Francio, 315
ĉirkaŭ – tie, 367), kaj li iĝis kristano. Estis lia diŝiplo kaj vojaĝis tra la tuta Eŭropo. Marteno
restis  oficiro  de  la  armeo dum dudeko jaroj  atingante  la  gradon de oficiro  en  la  alae
scolares (selektita fako). Atingitaj ĉirkaŭ kvardek jarojn, li decidis lasi la armeon. Marteno
engaĝiĝis en la lukto kontraŭ la aria herezo, kondamnita en la Ia Nicea-koncilio (325), kaj li
estis pro tio ankaŭ vipita (en la naskiĝa Panonio) kaj elpelita, antaŭe de Francio, poste de
Milano, kie estis elektitaj ariaj episkopoj. En 357 li iris do insulon Gallinara en Albenga en
provinco Savona, kie li pasigis kvar jarojn je ermita vivo. Revenita do al Poitiers, post la
reveno  de  la  katolika  episkopo,  li  iĝis  monaĥo  kaj  baldaŭ  li  estis  sekvita  de  novaj
kamaradoj, startigante, en 360, unu el la unuaj okcidentaj monaĥejoj, en Ligugé, sub la
protekto de episkopo Hilario. En 371 Tours-anoj lin volis ilia episkopo kaj, tiele, Marteno

https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Briosco
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Simone_Martini_033.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Ca_d_Oro_Elemosina_di_San_Martino_Il_Riccio_Venezia.jpg


daŭrigis lokiĝi en lia simpla monaĥa hejmo kaj li daŭrigis lian mision kiel diskoniganto de la
kredo,  starigante  en  la  teritorio  novajn   malgrandajn  komunumojn  da  monaĥoj.  Plie  li
predikis, baptis vilaĝojn, disbatis templojn, sakrajn arbojn kaj paganajn idolojn, montrante
kiel ajn kompaton kaj mizerikordo al ĉiuj. Marteno forpasis la 8an de novembro 397 en
Candes-Saint-Martin, kie li iris por interpacigi la lokan klerikaron. Li estas prezentita kiel
rajdsoldato, dum per la spado li tranĉas la mantelon por ĝin doni al malriĉulo. S. Marteno
el  Tours  estas  memorigata  la  11an de novembro,  malgraŭ ĝi  ne  estus  la  dato  de lia
forpaso, sed tiu de lia sepulto.



29. - Cervignano del Friuli (Ĉervinjano de Friulo): Sankta Mikelo (29 septembro).

Guido Reni, Ĉefanĝelo Mikelo dispremas Satanon (1636)

Mikelo estas el tiuj al kiuj la Biblio atribuas specife la titolon de Ĉefanĝelo, kiel Gabrielo
kaj Rafaelo, menciita en la Libro de Danielo. Ĉefanĝelo Mikelo estas memorigita ĉar li
defendis la kredon en Dio kontraŭ la hordoj de Satano.  Mikelo, estro de la ĉielaj milicoj, en
la unua momento apud Lucifero (Satano) prezentinte la angelan paron, poste li apartiĝas
de Satano kaj de anĝeloj, kiuj aktivas la dividiĝon de Dio, restante male fidela al Li, dum
Satano kaj liaj aroj falas en la Inferon. El la funkcioj atribuitaj al li de la tradicio estas tiu kiel
gvidanto de la animoj dum la transiĝo al la dia juĝo. Pro tio al la ĉefanĝelo estas dediĉitaj
ostejojn en la tombejoj kaj funebrajn kapelojn, kiel ekzemple en Rusio la Kremlo-preĝejo,
kie  oni  sepultis  carojn.  Ankaŭ la  Maŭzoleo de Hadriano estis  tombo – tiu  al  la  romia
imperiestro Publio Elio Hadriano (Italica, Hispanio, 24 januaro 76 – Baia, Napolo, 10 julio
138) -, nomita poste Kastelo S. Anĝelo sekve de apero de S. Mikelo, en la VI jarcento,
dum terura pestepidemio. La ĉefanĝelo sin montris sur la supro de la konstruaĵo je la
momento eningiĝi la ardan spadon, signo de la mirakla ĉesigo de la terura epidemio. Li
estas prezentita flugilhava en armaturo kun spado kaj lanco per kiuj li venkas la diablon
ofte sub aspekto de drako.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:GuidoReni_MichaelDefeatsSatan.jpg


30. - Chiopris-Viscone (Kiopris-Viskone): Sankta Mikelo, 29 septembro

   
Guido Reni, Ĉefanĝelo Mikelo dispremas Satanon (1636)

Mikelo estas el tiuj al kiuj la Biblio atribuas specife la titolon de Ĉefanĝelo, kiel Gabrielo
kaj Rafaelo, menciita en la Libro de Danielo. Ĉefanĝelo Mikelo estas memorigita ĉar li
defendis la kredon en Dio kontraŭ la hordoj de Satano.  Mikelo, estro de la ĉielaj milicoj, en
la unua momento apud Lucifero (Satano) prezentinte la angelan paron, poste li apartiĝas
de Satano kaj de anĝeloj, kiuj aktivas la dividiĝon de Dio, restante male fidela al Li, dum
Satano kaj liaj aroj falas en la Inferon. El la funkcioj atribuitaj al li de la tradicio estas tiu kiel
gvidanto de la animoj dum la transiĝo al la dia juĝo. Pro tio al la ĉefanĝelo estas dediĉitaj
ostejojn en la tombejoj kaj funebrajn kapelojn, kiel ekzemple en Rusio la Kremlo-preĝejo,
kie  oni  sepultis  carojn.  Ankaŭ la  Maŭzoleo de Hadriano estis  tombo – tiu  al  la  romia
imperiestro Publio Elio Hadriano (Italica, Hispanio, 24 januaro 76 – Baia, Napolo, 10 julio
138) -, nomita poste Kastelo S. Anĝelo sekve de apero de S. Mikelo, en la VI jarcento,
dum terura pestepidemio. La ĉefanĝelo sin montris sur la supro de la konstruaĵo je la
momento eningiĝi la ardan spadon, signo de la mirakla ĉesigo de la terura epidemio. Li
estas prezentita flugilhava en armaturo kun spado kaj lanco per kiuj li venkas la diablon
ofte sub aspekto de drako.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:GuidoReni_MichaelDefeatsSatan.jpg


31. – Chiusaforte (Kiusaforte): Sankta Bartolomeo (24 aŭgusto).

Mikelanĝelo Buonarroti, S. Bartolomeo senigita de la haŭto
En la Lasta Juĝo de la Kapelo Sistina (1535-1541)

(La vizaĝo sur la haŭto estas memportreto)

Bartolomeo (Kana, Galileo, … - Sirio,  I  jarcento) estis unu el  la dekdu apostoloj,  kiuj
sekvis Jesuon. La Evangelio laŭ Johano li estis amiko de Filipo, kiu entuziasme parolis al li
pri Mesio. Lia nomo poste estas en la listo de la dek du sendita de Kristo prediki  kaj,
ankoraŭ, en la Agoj de la Apostoloj, kie li estas enlistigita kune kun la aliaj apostoloj post la
resurekto de Kristo. La tradicio rakontas pri lia misia vivo en diversaj regionoj de la Meza
Oriento. Dum li estis en Hindio, li konvertis reĝon Polemio, kun la tuta familio, poste la
resaniĝo de la filino obsedita. Pro liaj multenombraj predikadoj, Bartolomeo estis kaptita de
la frato de Polemio, Astiage, kiu, ne sukcesinte forĵurigi la apostolon, lin faris senhaŭtigi kaj
krucumi, eble la kapo malsupren. En 264 la restaĵoj de la sanktulo alvenis al Lipari, kiam
estis  episkopo  sankta  Agatone,  ĝis  kiam ili  estis  parte  disperditaj  de  araboj  en  la  IX
jarcento:  en  410  la  restaĵoj  estis  portitaj  al  Maypherkat  (Turkio).  En  507  imperiestro
Anastazio l (Durazzo, Albanio, 430 ĉirkaŭ – Konstantinopolo, Turkio, 9 julio 518) ilin portis
al Darae, en Mezopotamio. En 546 ili reaperis en Lipari kaj en 838 en Benevento, kie la
depono de la restaĵoj de la sanktulo estis ĉiam gardita kun pia ĵaluza gardado ankaŭ okaze
de granda danĝero, kiel kiam imperiestro Ottone III (Kessel, Nederlando, junio aŭ julio 980
– Faleria, Viterbo, 23 januaro 1002) en 983, pretendis la transdonon de la sankta restaĵoj.
En tiu okazo oni donis al li la kopon de S. Paŭleto, episkopo de Nola. Malkovita la trompon
la imperiestro sieĝis la urbon, sed ne sukcesinte konkeri ĝin li reiris Romon, kie cetere li
konstruigis bazilikon dediĉita al S. Bartolomeo sur la insulo Tiberina.  Lia atributo estas la
tranĉilo per kiu li estis senhaŭtigita viva; ofte li mportas sian haŭton surbrake.



32. - Cividale del Friuli (Ĉividale de Friulo): Sankta Donato (21 aŭgusto).

                   
                               Filipeto  Lippi, S. Donato de Arezzo          Sigelita urno kun la ostoj de la Ss.martiroj

Donato de Arezzo (Nikomedio, Turkio, … - Arezzo, 7 aŭgusto 363), estis la dua episkopo
de  Arezzo.  Lia  evangelia  faro  estis  tre  fruktodona.  Konsekrita  episkopo  de  papo,  li
postsekvis  Satiro-n  (m.  353)  en  la  gvidado  de  la  Arezzo’a  Eklezio  kaj  li  daŭrigis  lian
episkopan faron. Li estis martirigita de la prefekto de Arezzo, Kvadraziano, per semkapigo.

Laŭ  la  titolo  sanktaj  martiroj  konkordanoj estas  indikita  aro  de  sepdek  du  martiroj,
mortigitaj en Konkordio Sagittara en 304 dum la persekuto de la kristanoj sub Diokleciano
(Salona, Kroatio, 22 decembro 244 . Spalato, Kroatio, 3 decembro 311), kaj loke venerataj
de kelkaj katolikaj diocezoj en Trivenetio. Tradicie la nomoj estas Donato, Romolo, …).

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Urna_dei_santi_martiri_concordiesi.jpg


33. – Codroipo (Kodrojpo): Madono de la Neĝo (5 aŭgusto).

  
Madono de la Neĝo 
(Torre Annunziata)

Madono de la Neĝo estas unu el la nomoj per kiu la Katolika Eklezio veneras Maria’n.
Temas de la tradicia kaj popola nomo por indiki Maria’n Patrino de Dio kiel sankciita de la
Efez-Koncilio (431). Ŝia liturgia memoro estas la 5an de aŭgusto kaj memore al la mirakla
apero maria la eklezio starigis en Romo la Bazilikon S. Maria Majora.
34. - Colloredo di Monte (Koloredo de Monto) Albano: Sankta Blazo (3 februaro).

    
                                                                                Hans Memling, S. Blazo

                                                                                 (Lubeko, Sankt-Annen-Museum)

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hans_Memling_002.jpg


Blazo de Sebaste, konata kiel  S. Blazo (III jarcento – Sebaste, Turkio, 3 februaro 316),
episkopo. Travivinta en Sebaste, en Armenio (Malgrandazio), li  estis kuracisto kaj estis
nomumita episkopo de lia urbo. Pro lia kredo li estis enprizonigita de Romianoj kaj dum la
proceso li  refuzis  malkonfesi  la  mkristanan kredon;  kiel  puno li  estis  turmentita  per  la
ferkombiloj,  kiujn  oni  uzas  por  kardi  la  lanon.  Li  forpasis  senkapigita.  Sankta  Blazo
forpasas martiro tri jarojn poste la dono de la libereco de kulto en la Romia Imperio (313).
Kredebla motivaĵo pri lia martiriĝo povus esti la kontrasto inter Konstanteno l (Naissus,
Serbio,  27  februaro  274  –  Nikomedio,  Turkio,  22  majo  337)  kaj  Licino  (265  ĉirkaŭ  –
Tessaloniko, 325), la du imperiestro-bofratoj, kiuj kondukis al lokaj persekutoj, kun detruo
de preĝejoj, kondamnoj al punlaboroj por la kristanoj kaj mortkondamnoj por la episkopoj.
La korpo de S.  Blazo estis  sepultita  en la  katedralo  de Sebaste.  En 372 parto  el  liaj
restaĵoj,  enmetitaj en urnon el marmoro, estis enŝipigitaj por ilin porti  al Romo. Ŝtormo
haltis  la  navigadon ĉe  la  bordoj  de  Maratea (Potenza),  kie  fideluloj  akceptis  la  urnon
enhavante la relikvojn (La “sakra torako” kaj aliaj partoj el la korpo) kaj ĝin gardis en la
Baziliko de Maratea, sur monto S. Blazo (Maratea). La kapelo kun la relikvoj poste estis
metita sub la defendo de la Reĝa Kurio de Filipo IV de Absburgo (Valladolid, Hispanio, 8
aprilo 1605 – Madrido, 17 septembro 1665),  per reĝa letero datita 23an de decembro
1629: de tiam ĝi estas popole konata laŭ la nomo de Reĝa Kapelo.



35. - Comeglians: Sankta Nikolao (6 decembro).

        

Nikolao de Bari, konata ankaŭ kiel S. Nikolao de Myra (Patara de Licia, Turkio, 15 marto
270  –  Myra,  hodiaŭ  Demre,  Turkio,  6  decembro  343),  episkopo.  Filo  de  Epifanio  kaj
Johana,  kiuj  estis  bonstataj,  li  estas  konata  ankaŭ  ekstere  la  kristana  mondo  ĉar  lia
personeco naskis la miton de Sankta Klaus, konata en Italio kiel Paĉjo Kristnasko. Kreskita
en medio je kristana kredo, li perdis trofrue la gepatrojn pro la pesto. Li iĝis tiele heredanto
de riĉa havaĵo, kiun li disdonis al malriĉuloj kaj tial memorita kiel granda bonfaranto. Poste
li lasis lian naskiĝan urbon kaj transloĝiĝis al Myra kie li estis ordinita sacerdoto. Post la
forpaso  de  la  metropolita  episkopo  de  Myra,  li  estis  aklamita  de  la  popolo  kiel  nova
episkopo.  Enprizonigita  kaj  ekzilita  en  305  dum la  persekuto  de  Diokleciano  (Salona,
Kroatio, 22 decembro 244 – Spalato, Kroatio, 3 decembro 311), poste li estis liberigita de
Konstanteno (Naissus, Serbio, 27 februaro 274 – Nikomedio, Turkio, 22 majo 337) en 313
kaj li reprenis la apostolan servon. Li forpasis en la monaĥejo de Sion. Liaj restaĵoj estis
garditas en la katedralo de Myra ĝis 1087. Kiam Myra falis en muzulmanan manojn, Bari’a-
ekspedicio je 62 maristoj atingis Mira-n kaj alproksimiĝis al si je ĉirkaŭ la duonon de la
skeleto de Nikolao, kiu alvenis al Bari la 9an de majo 1087. Li estas festata la 6an de
decembro kaj la 9an de majo.

https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Nikola_from_1294.jpg


36. - Corno di Rosazzo: Rozaria Madono (8 septembro).

 
                                              Laŭrenco Lotto, Rozaria Madono

La Rozaria Madono estas unu el la tradiciaj kaj pli gravaj prezentadoj en kiu la katolika
Eklezio veneras Maria’n: la Virgulino estas prezentita kun lazura vesto kaj rozaria ĉeno
inter  la  manoj.  Temas  pri  prezentado  tute  specife  ofta  en  la  devoteco  por  la
Kontraŭreformo, kies ikonografio estas reprenita el tiu, pli antikva, de Madono de la zono.

https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Lotto
https://it.wikipedia.org/wiki/File:13275-madonna-of-the-rosary-lorenzo-lotto.jpg


37. - Coseano: Sankta Jakobo (25 jullio).

José de Ribera, S. Jakobo la Majora (1634)

Jakobo de Zebedo, dirita ankaŭ Jakobo la Majora, sankta Jakopo aŭ Iacopo (Betsaida,
Galileo, … - Jerusalemo, Israelo, 42), estis unu el la dek du apostoloj de Jesuo. Li estas
dirita “Majora” por lin distingi de la samnoma apostolo Jakobo de alfeo dirita “Minora” (5
ĉirkaŭ – 62). Filo de Zebedeo kaj de Salomea, li estis la frato pli aĝa de sankta Johano
Evangeliisto (Betsaida, Galileo, 10 – Efezo – Turkio, 98-99). Jakobo kaj Johano estis kune
kun la patro ĉe la lagbordo de Tiberiado dum ili aranĝis la fiŝretojn kiam Jesuo vokis ilin
por sekvi lin. Jakobo estis unu el la tri  apostoloj, kiuj ĉeestis la Transfiguriĝo de Jesuo
okazita sur monto Tabor (Israelo). Li evangelizis Hispanion, kiu ĝin atingis post la Ĉieliro
de Jesuo, sed li revenis Jerusalemon pro la malgranda sukceso obtenita. Ĉi tie, unua el la
apostoloj, li suferis martiriĝon. Li estas mortokondamnita de reĝo Herodo Agripa l (10 a.K.
– 44) en la provo bloki la evoluon de la komenca kristanismo. Antikva tradicio volas ke,
post la senkapigo liaj diŝiploj forŝtelis lian korpon kaj sukcesis ĝin porti ĉe la bordoj de
Galizio. La tombo enhavante liajn restaĵojn estus malkovita en la jaro 839 de anakoreto
Pelagio sekve de luma vizio.  Episkopo Teodomito,  informita  pri  tiu  antaŭsigno,  alvenis
surloke kaj malkovris la restaĵojn de la Apostolo. La tombo iĝis celo de grandaj pilgrimadoj
dum la Mezepoko, tiom ke la loko havis la nomon Santiago (el Sancti Jacobi, hispane
Sant-Yago) kaj en 1075 estis komencita la konstruaĵo de la granda baziliko al li dediĉita.
La loko estis nomita campus stellae (“kampo de la stelo”) el kiu devenas la nuna nomo
Santiago de Campostela, la ĉefurbo de Galizio. Tiu kredo trovis konfirmon en la solena
aŭtentikeca deklaro de la restaĵoj,  okazita en 1884 fare de papo Leono XIII  (Karpineto
Romano, Romo, 2 marto 1810 – Romo, 20 julio 1903).  Li  estas prezentita vestita kiel
pilgrimanto kun bastono,sako, ĉapelo, pelerino kaj konko; iafoje kun libro kaj la spado.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Santiago_el_Mayor.jpg


38. – Dignano (Dinjano): Sankta Sebastiano (20 gennaio).

Il Sodoma (Johano Antono Bazzi), S Sebastiano (1525)

Sankta Sebastiano (Narbona, Gallio, 256 – Romo, 20 januaro 288), romia oficiro, martiro
car li subtenis la kristanan kredon. Laŭ la legendo la sanktulo vivis kiam la imperio estis
estrita de Diokleciano (Salona, Kroatio, 22 decembro 244 – Spalato, Kroatio, 3 decembro
311). Naskiĝinta de patro el Narbona (Francio) kaj de patrino Milano’a, li estis instruita pri
la principoj de la kristana kredo. Poste li iris Romon kie li ekkontaktis la rondon militaran en
la rekta dipendo de imperiestroj. Iĝita altgrada oficiro de la imperia armeo, baldaŭ li karieris
kaj estis la estro de la prestiĝa unua kohorto de la unua legio, rezidanta en Romo por la
defendo de imperiestro. En tiu kunteksto, pro lia rolo, li povis subteni la enkarcerigitajn
kristanojn, prizorgi la enterigon de martiroj kaj disvastigi kristanismon inter funkciuloj kaj la
kortegaj soldatoj,  profitinte de lia imperia ofico. La  Passio rakontas ke iam du kristanaj
junuloj, Marko kaj Marceliano, filoj de iu Trankvillino, estis arestitaj laŭ ordono de prefekto
Kromazio. La patro apelaciis al prokrasto je tridek tagojn por la proceso, por konvinki la
filojn rezigni kaj eviti kondamnon oferonte al la dioj. La fratoj jam estis je la punkto cedi
kiam Sebastiano faris viziton al ili pervadante ilin persisti en ilia kredo kaj suferi heroe la
morton. Dum li dialogis kun ili, la vizaĝo de tribunuso estis radiita per mirakla lumo, kiu
lasis konsternitaj la ĉeestantojn, el kiuj Zoe (m. Romo, 5 julio 286), la edzino de Nikostrato,
estro de la imperio kancelerio, muta de ses jarojn. La virino sin sternis antaŭ la piedo de
tribunuso,  kiu  alvokinte  la  dian  gracon,  metis  siajn  manojn  sur  ŝiajn  lipojn  kaj  faris
krucosignon, redonante al ŝi la voĉon. La korpo estis reakirita de kompatindaj manoj kaj
enterigota en la katakomboj,  kiuj  hodiaŭ estas guĝte dirita “de Sankta Sebastiano”.  S.
Sebastiano estis martirigita sur la gradus Helagaboli aŭ la ŝtupoj de Elogabolo (Romo, 203
– tie, 11 marto 222). En tiu sama loko estis starigita preĝejo laŭ lia nomo.



39. – Dogna (Donja): Sankta Laŭrenco (10 aŭgusto).

Spinello Aretino (Spinello de Luko Spinelli), S. Laŭrenco (XIV jarcento)

Laŭrenco (Huesca, Hispanio, 225 – Romo, 10 aŭgusto 258), unu el la sep diakonoj de
Romo, kie li estis martirigita en 258 dum la persekuto volita de imperiestro Valeriano (200
ĉirkaŭ – Bishapur, Irano, post 260) en 257. Ankoraŭ juna, li estis sendita al Zaragozo por
kompletigi la humanismajn kaj la teologiajn studojn; ĉi tie li konis la estontan papon Siksto
II (Grekio, … - Romo, 6 aŭgusto 258). Ĉi lasta instruis en tiu, kiu estis tiam, unu el la plej
konata studentroj en la urbo kaj, el tiuj instruistoj, la estonta papo estis el la plej konataj kaj
ŝatataj.  Inter  instruisto  kaj  lernanto komencis do amikecon kaj  ŝaton reciprokaj.  Poste
ambaŭ lasis Hispanion por transloĝiĝi al Romo. Kiam la 30an de aŭgusto 257 Siksto estis
elektita  episkopo  de  Romo,  li  konfidis  al  Laŭrenco  la  taskon  ĉefdiakono,  tio  estas
respondeculo pri la bonkoraj aktivecoj en la Romo-diocezo. Ĉe la komenco de aŭgusto
258 imperiesto Valeriano publikigis edikton, laŭ kiu ĉiuj episkopoj, presbiterianoj, diakonoj
devis esti mortkondamnotaj. La edikto esti tujtuje plenumita en Romo, kiam Deciano estis
prefekto de Romo. Suprizita sum li celebris eŭkaristion en la katakomboj de Pretestato,
papo Siksto la IIa estis mortigita la 6an de aŭgusto kune kun kvar el liaj diakonoj, el kiuj
Innocenzo (m. Romo, 6 aŭgusto 258); kvar tagojn poste, la 10an de aŭgusto, estis la vico
de Laŭrenco, kiu estis 33jara. Ekde la IVa jarcento Laŭurenco estis unu el la martiroj pli
venerataj  el  la  Eklezio  de  Romo.  Konstanteno  l  (Naissus,  Serbio,  27  februaro  274  –
Nikomedio, Turkio, 22 majo 337), imperiestro de 306 ĝis lia forpaso, estis la unua starigi
preĝkapeleton sur la loko de la martiriĝo. Tiu konstruaĵo estis pliigita kaj beligita de Pelagio
II (m. Romo, 7 februaro 590).



40. – Drenchia (Drenkja): Ĉieliro de Maria (15 aŭgusto).

Guido Reni, Ĉieliro de Maria (1642)
(Alte Pinakothek, Munkeno)

La  Ĉieliro de Maria estas katolika dogmo en kiu estas asertata ke Maria, finita la tera
vivofluo, ŝi estis transportita Paradizon, kaj kun la animo kaj kun la korpo, tio estas ŝi estis
ĉieleprenita, akceptita en ĉielo. La katolika dogmo estis proklamita de papo Pio XII (Romo,
2 marto 1876 – Kastel Gandolfo, Romo, 9 oktobro 1958) la 1an de novembro 1950, sankta
jaro.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Reni,_Guido_-_Himmelfahrt_Mariae_-_1642.jpg


41. - Enemonzo: Sanktaj Hilario kaj Taziano (16 marto).

Hilario iafoje ankaŭ Ilaro aŭ ankaŭ  Ellero, Ellaro aŭ Elaro (m. Akvileio, Udino, 16 marto
284) kaj  Taziano (m. Akvileio, Udino, 16 marto 284) estis respektive la dua episkopo de
Akvileio  kaj  lia  diakono,  martirigitaj  kune en  la  tempo de imperiestro  Numeriano  (254
ĉirkaŭ – Nikomedio, Turkio, novembro 284). Ili estas venerataj kiel sanktuloj de la katolika
Eklezio, precipe en la lokoj de la antikva metropolo de la patriarkeco Akvileio. Eble jam eke
la IV jarcento, la restaĵoj de la du martiroj estis kunigitaj en martyrium okangula ene la urbo
Akvileio. En 568, ĉe la alveno de Longobardoj de reĝo Alboino (530 ĉirkaŭ – Verono, 28
junio 572), patriarko Paŭleto l (m. Grado, Goricio, 569) fuĝis al Grado kun la trezoro de la
Preĝejo kaj kun la relikvoj de la Akvileio’a martiroj, el kiuj tiuj de Hilario kaj Taziano.



42. - Faedis: Ĉieliro de Maria (15 aŭgusto).

Guido Reni, Ĉieliro de Maria (1642)
(Alte Pinakothek, Munkeno)

La  Ĉieliro de Maria estas katolika dogmo en kiu estas asertata ke Maria, finita la tera
vivofluo, ŝi estis transportita Paradizon, kaj kun la animo kaj kun la korpo, tio estas ŝi estis
ĉieleprenita, akceptita en ĉielo. La katolika dogmo estis proklamita de papo Pio XII (Romo,
2 marto 1876 – Kastel Gandolfo, Romo, 9 oktobro 1958) la 1an de novembro 1950, sankta
jaro.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Reni,_Guido_-_Himmelfahrt_Mariae_-_1642.jpg


43. – Fagagna (Faganja): Sankta Jakobo (25 julio).

José de Ribera, S. Jakobo la Majora (1634)

Jakobo de Zebedo, dirita ankaŭ Jakobo la Majora, sankta Jakopo aŭ Iacopo (Betsaida,
Galileo, … - Jerusalemo, Israelo, 42), estis unu el la dek du apostoloj de Jesuo. Li estas
dirita “Majora” por lin distingi de la samnoma apostolo Jakobo de alfeo dirita “Minora” (5
ĉirkaŭ – 62). Filo de Zebedeo kaj de Salomea, li estis la frato pli aĝa de sankta Johano
Evangeliisto (Betsaida, Galileo, 10 – Efezo – Turkio, 98-99). Jakobo kaj Johano estis kune
kun la patro ĉe la lagbordo de Tiberiado dum ili aranĝis la fiŝretojn kiam Jesuo vokis ilin
por sekvi lin. Jakobo estis unu el la tri  apostoloj, kiuj ĉeestis la Transfiguriĝo de Jesuo
okazita sur monto Tabor (Israelo). Li evangelizis Hispanion, kiu ĝin atingis post la Ĉieliro
de Jesuo, sed li revenis Jerusalemon pro la malgranda sukceso obtenita. Ĉi tie, unua el la
apostoloj, li suferis martiriĝon. Li estas mortokondamnita de reĝo Herodo Agripa l (10 a.K.
– 44) en la provo bloki la evoluon de la komenca kristanismo. Antikva tradicio volas ke,
post la senkapigo liaj diŝiploj forŝtelis lian korpon kaj sukcesis ĝin porti ĉe la bordoj de
Galizio. La tombo enhavante liajn restaĵojn estus malkovita en la jaro 839 de anakoreto
Pelagio sekve de luma vizio.  Episkopo Teodomito,  informita  pri  tiu  antaŭsigno,  alvenis
surloke kaj malkovris la restaĵojn de la Apostolo. La tombo iĝis celo de grandaj pilgrimadoj
dum la Mezepoko, tiom ke la loko havis la nomon Santiago (el Sancti Jacobi, hispane
Sant-Yago) kaj en 1075 estis komencita la konstruaĵo de la granda baziliko al li dediĉita.
La loko estis nomita campus stellae (“kampo de la stelo”) el kiu devenas la nuna nomo
Santiago de Campostela, la ĉefurbo de Galizio. Tiu kredo trovis konfirmon en la solena
aŭtentikeca deklaro de la restaĵoj,  okazita en 1884 fare de papo Leono XIII  (Karpineto
Romano, Romo, 2 marto 1810 – Romo, 20 julio 1903).  Li  estas prezentita vestita kiel
pilgrimanto kun bastono,sako, ĉapelo, pelerino kaj konko; iafoje kun libro kaj la spado.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Santiago_el_Mayor.jpg


44. – Fiumicello (Fiumiĉelo): Sankta Valenteno (14 februaro).

Leonhard Beck, S. Valenteno
(Nazia Muzeo de la Fortreso de Koburgo)

Valenteno,  dirita  ankaŭ  S.  Valenteno  de  Terni aŭ  S.  Valenteno  de  Interamna
(Interamna, hodiaŭ Terni,  176 ĉirkaŭ – Romo, 14 februaro 273),  episkopo kaj  martiro.
Naskiĝita en patricia familio, li estis konvertita al kristanismo kaj ordinita episkopo de Terni
en 197, je 21jara. En la jaro 270 Valenteno estis en Romo, alvenita laŭ  la invito de la
greka kaj latina oratoro Cratone (Kratono), por prediki la Evangelion kaj konverti paganojn.
Invitita de imperatoro Klaŭdio II la Gotika (Sirmia, Serbio.Kroatio, 10 majo 213 aŭ 214 –
Sirmium,  Serbio,  julio  270),  interrompi  la  religian  celebradon kaj  forĵuri  sian  kredon,  li
refuzis fari ĝin, klopodante male konverti la imperatoro al kristanismo. Klaŭdio II lin indulgis
de la ekzekuto kaj li konfidis lin al nobela familio. Valenteno estis arestita duan fojon sub
Aŭreliano  (Sirmio,  Serbio,  9  septembro  214  –  Bisanco,  Turkio,  25  septembro  275),
postsekvita Klaŭdion II. La imperio daŭrigis ĝiajn persekutojn kontraŭ kristanoj kaj, ĉar la
populareco de Valenteno pliiĝis, la romanaj soldatoj lin kaptis kaj portis ekstere la urbon
laŭ la vojo Flaminia por lin skurĝi, timante ke la popolo povus ekribeli je lia defendo. Li
estis senkapigita la 14an de februaro 273, je 97jara, de la romana soldato Furius Placidus,
je imperatoro Aŭreliano servo. Laŭ kelkaj fontoj Valenteno estis ekzekutita ĉar li celebris la
geedziĝon inter la kristana Serapia kaj la romana legiano Sabino, kiu male estis pagano: la
cerimonio okazis haste, ĉar la junulino estis malsana; kaj la geedzoj mortis, kune, ĝuste
kiam Valenteno ilin benis. Liaj restaĵoj estis enterigitaj sur la monteto de Terni.

https://it.wikipedia.org/wiki/Fortezza_di_Coburgo


45. - Flaibano: Maria SS. Annunziata (25 marzo).

La Anonco de la Beata Virgulino Maria aŭ de la Sinjoro estas la anonco de la virga koncipo kaj de la naskiĝo
de Jesuo, kiu estas farita al lia patrino Maria (pri la Vanĝelo laŭ Luko) kaj lia patro Jozefo (pri la Vanĝelo laŭ
Mateo) de ĉefanĝelo Gabrielo.



46. - Forgaria nel Friuli (Forgarja en Friulo): Sankta Laŭrenco (10 aŭgusto).

Spinello Aretino (Spinello de Luko Spinelli), S. Laŭrenco (XIV jarcento)

Laŭrenco (Huesca, Hispanio, 225 – Romo, 10 aŭgusto 258), unu el la sep diakonoj de
Romo, kie li estis martirigita en 258 dum la persekuto volita de imperiestro Valeriano (200
ĉirkaŭ – Bishapur, Irano, post 260) en 257. Ankoraŭ juna, li estis sendita al Zaragozo por
kompletigi la humanismajn kaj la teologiajn studojn; ĉi tie li konis la estontan papon Siksto
II (Grekio, … - Romo, 6 aŭgusto 258). Ĉi lasta instruis en tiu, kiu estis tiam, unu el la plej
konata studentroj en la urbo kaj, el tiuj instruistoj, la estonta papo estis el la plej konataj kaj
ŝatataj.  Inter  instruisto  kaj  lernanto komencis do amikecon kaj  ŝaton reciprokaj.  Poste
ambaŭ lasis Hispanion por transloĝiĝi al Romo. Kiam la 30an de aŭgusto 257 Siksto estis
elektita  episkopo  de  Romo,  li  konfidis  al  Laŭrenco  la  taskon  ĉefdiakono,  tio  estas
respondeculo pri la bonkoraj aktivecoj en la Romo-diocezo. Ĉe la komenco de aŭgusto
258 imperiesto Valeriano publikigis edikton, laŭ kiu ĉiuj episkopoj, presbiterianoj, diakonoj
devis esti mortkondamnotaj. La edikto esti tujtuje plenumita en Romo, kiam Deciano estis
prefekto de Romo. Suprizita sum li celebris eŭkaristion en la katakomboj de Pretestato,
papo Siksto la IIa estis mortigita la 6an de aŭgusto kune kun kvar el liaj diakonoj, el kiuj
Innocenzo (m. Romo, 6 aŭgusto 258); kvar tagojn poste, la 10an de aŭgusto, estis la vico
de Laŭrenco, kiu estis 33jara. Ekde la IV jarcento Laŭurenco estis unu el la martiroj pli
venerataj  el  la  Eklezio  de  Romo.  Konstanteno  l  (Naissus,  Serbio,  27  februaro  274  –
Nikomedio, Turkio, 22 majo 337), imperiestro de 306 ĝis lia forpaso, estis la unua starigi
preĝkapeleton sur la loko de la martiriĝo. Tiu konstruaĵo estis pliigita kaj beligita de Pelagio
II (m. Romo, 7 februaro 590).



47. - Forni Avoltri: Sankta Laŭrenco (10 aŭgusto).

Spinello Aretino (Spinello de Luko Spinelli), S. Laŭrenco (XIV jarcento)

Laŭrenco (Huesca, Hispanio, 225 – Romo, 10 aŭgusto 258), unu el la sep diakonoj de
Romo, kie li estis martirigita en 258 dum la persekuto volita de imperiestro Valeriano (200
ĉirkaŭ – Bishapur, Irano, post 260) en 257. Ankoraŭ juna, li estis sendita al Zaragozo por
kompletigi la humanismajn kaj la teologiajn studojn; ĉi tie li konis la estontan papon Siksto
II (Grekio, … - Romo, 6 aŭgusto 258). Ĉi lasta instruis en tiu, kiu estis tiam, unu el la plej
konata studentroj en la urbo kaj, el tiuj instruistoj, la estonta papo estis el la plej konataj kaj
ŝatataj.  Inter  instruisto  kaj  lernanto komencis do amikecon kaj  ŝaton reciprokaj.  Poste
ambaŭ lasis Hispanion por transloĝiĝi al Romo. Kiam la 30an de aŭgusto 257 Siksto estis
elektita  episkopo  de  Romo,  li  konfidis  al  Laŭrenco  la  taskon  ĉefdiakono,  tio  estas
respondeculo pri la bonkoraj aktivecoj en la Romo-diocezo. Ĉe la komenco de aŭgusto
258 imperiesto Valeriano publikigis edikton, laŭ kiu ĉiuj episkopoj, presbiterianoj, diakonoj
devis esti mortkondamnotaj. La edikto esti tujtuje plenumita en Romo, kiam Deciano estis
prefekto de Romo. Suprizita sum li celebris eŭkaristion en la katakomboj de Pretestato,
papo Siksto II  estis mortigita la 6an de aŭgusto kune kun kvar el  liaj  diakonoj,  el  kiuj
Innocenzo (m. Romo, 6 aŭgusto 258); kvar tagojn poste, la 10an de aŭgusto, estis la vico
de Laŭrenco, kiu estis 33jara. Ekde la IV jarcento Laŭurenco estis unu el la martiroj pli
venerataj  el  la  Eklezio  de  Romo.  Konstanteno  l  (Naissus,  Serbio,  27  februaro  274  –
Nikomedio, Turkio, 22 majo 337), imperiestro de 306 ĝis lia forpaso, estis la unua starigi
preĝkapeleton sur la loko de la martiriĝo. Tiu konstruaĵo estis pliigita kaj beligita de Pelagio
II (m. Romo, 7 februaro 590).



48. - Forni di Sopra (Forni de Supre): Madono de la Sano (21 novembro).

   
  
La festo de la Madono de la Sano estas religia festo starigita de la Venecio’a Respubliko
ĝis ĝia falo. Ĝi okazas la 21an de novembro kaj ankoraŭ hodiaŭ spontane en la urbo
Venecio kaj en multaj urboj kaj urbetoj de la antikva Respubliko, en Italio, en Istrio kaj en
Dalmatio. La datreveno originas de la granda epidemio je bubona peesto, kiu trafis la tutan
nordan Italion inter la jaroj 1630 mkaj 1631. Ĝi estas la sama epidemio priskribita ankaŭ
de Aleksandro Manzoni (Milano, 7 marto 1785 – tie, 22 majio 1873) en La Gefianĉoj.



49. - Forni di Sotto (Forni de Sube): Rozaria Madono (8 septembro).

 
                                              Laŭrenco Lotto, Rozaria Madono

La Rozaria Madono estas unu el la tradiciaj kaj pli gravaj prezentadoj en kiu la katolika
Eklezio veneras Maria’n: la Virgulino estas prezentita kun lazura vesto kaj rozaria ĉeno
inter  la  manoj.  Temas  pri  prezentado  tute  specife  ofta  en  la  devoteco  por  la
Kontraŭreformo, kies ikonografio estas reprenita el tiu, pli antikva, de Madono de la zono.

https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Lotto
https://it.wikipedia.org/wiki/File:13275-madonna-of-the-rosary-lorenzo-lotto.jpg


50. - Gemona del Friuli (Ĝemona de Friulo): Sankta Antono (13 junio).

Guercino, S. Antono de Padovo kun la Infano

Antono de Padovo aŭ de Lisbono, sekulare Fernando Martins de Bulhões (Lisbono, 15
aŭgusto 1195 – Padovo, 13 junio 1231), franciskano. Unuenaskita de Marteno Alfonso de’
Buglioni,  reĝkavaliro,  kaj  de  Maria  Terasia  Taveira,  baptita  Fernando.  En  1210,
dekkvinjara, li  decidis eniri  esti parto de la kanonikoj regulaj de la Sankta Kruco de la
Abatejo S. Vincento el Lisbono. Li restis en la abatejo S. Vincento ĉirkaŭ du jarojn. Poste,
preferonte pli koncentriĝon, obstaklita pro la oftaj vizitoj de amikoj kaj familianoj, li petis kaj
obtenis la translokadon al la konvento Sankta Kruco en Koimbro, urbo tiam ĉefurbo de
Portugalio. Komence kanoniko regula en Koimbro de 1210, poste de 1220 franciskano laŭ
la nomo Antono. Li vojaĝis multe, vivinte antaŭe en Portugalio do en Italio kaj en Francio.
En 1221 li  iris  al  la  Generala Kapitulo  en Asizo,  kie  li  vidis  kaj  aŭskultis  persone S.n
Francisko de Asizo. Li estis dotita per granda humileco, sed ankaŭ per granda saĝeco kaj
kulturo, por liaj  lertaj  dotoj  kiel  predikanto.  Dum la dua duono de 1222 la franciskana
komunumo alvalis  por ĉeesti  en la sacerdotaj  ordinoj  en la ĉefpreĝejo de Forlì.  Pri  la
prediko de Antono atingis sciigon al ĉefoj en Asizo, kiuj lin revokis al la predikado. Antono
ekvojaĝis kaj ekprediki, jam konata laŭ la nomo Antono el Forlì. En 1228 Antono revenis
Padovon.  Turmentata  de  malsanoj,  iafoje  li  trovis  malfacile  ankaŭ  nur  promeni.  Li
kunsentis  retiriĝi  por  konvalesko en la  konvento Sankta Maria  Mater  Domini.  En junio
1231, malmultaj tagoj antaŭ lia forpaso, Antono restadis en Kamposanpiero por metida
periodo kaj ripozo. La 13an de junio 1231 li sin sentis ekmanki kaj komprenante ke ne
restis al li multe vivi, li petis esti portata Padovon kie li deziris forpasi. Li estis transportita
al Padovo sur agrara ĉaro tirita per bovoj (la dudek kilometroj de la romia vojo hodiaŭ
estas nomita vojo “de la Sanktulo”). Ĉe la vido de la muregoj la grupo renkontis fraton
Vinotto, kiu, vidante liajn gravajn sanstatojn, konsilis halti en Arcella, en la hospico apud la
monaĥinejo de  Klaraminoj.  En la  konvento  de Arcella  kunfratoj  kuŝigis  Antonon teren.
Recevita la sanktoleado de malsanuloj, li aŭskultis la kunfratojn kanti la marian himnon de
li preferata, “Ho glora Domina”, kaj, dirite la vortojn Video Dominum meum (Mi vidis  mian
Sinjoron), li forpasis. Oni dediĉis al li la grandan Bazilikon en Padovo; kaj la baziliko  kaj S.
Antono en urbo estas komune nomataj “la Sanktulo”. Lia naskiĝtago oni transiĝis al ni de

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Guercino_Antonio_Bambino.jpg


la tradicio, kaj li festo estas la 13an de junio, tago de lia forpaso; en Padovo, okaze de la
datreveno, estas granda kaj sentata procesio. Papo Gregorio IX (Anagni, Frosinone, 1170
ĉirkaŭ – Romo, 22 aŭgusto 1241), konsidere al la amaso da mirakloj al li  atribuitaj,  lin
kanonizis post nur unu jaron de la forpaso (30 majo 1232) kaj en 1946 Pio XII (Romo, 2
marto  1876  –  Kastel  Gandolfo,  Romo,  9  oktobro  1958)  levis  sanktan  Antono  inter  la
Doktoroj  de la katolika Eklezio.  Li  estas prezentita kun franciskana vesto, kun libro, la
blanka lilio, simbolo de la virgeco kaj la Infano memore al vizio.



51. - Gonars: Sankta Roko (16 aŭgusto).

Bernardo Strozzi, S. Roko (1640)
(Skola Granda de S. Roko, Venecio)

Roko de Montepeliero,  universale  konata  kiel  S.  Roko (Montepeliero,  ĉirkaŭ 1295 –
Vogera, Pavio, 1327), pilgrimanto kaj taŭmaturgo. Li estas la sanktulo pli preĝe alvokita,
ekde Mezepoko, kiel  protektanto de la terura plago de pesto, kaj lia populareco estas
ankoraŭ nun larĝe disvastiĝinta. Lia patroneco iom post iom plivastiĝis al la kamparana
mondo,  al  bestoj,  al  la grandaj  katastrofoj  kiel  la tertremoj,  al  epidemioj  kaj  tre gravaj
malsanoj;  laŭ pli  moderna senso,  li  estas granda ekzemplo je  homa solidareco kaj  je
kristana karitato, en la signo de la voluntuleco. Kun la paso de la jarcentoj li iĝis unu el la
sanktuloj pli konataj en la eŭropa kontinento kaj transoceano, sed li  restis unu el la pli
misteraj

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Bernardo_Strozzi_-_St_Roch_-_WGA21932.jpg


52. – Grimacco (Grimako): Sankta Valenteno (14 februaro).

Leonhard Beck, S. Valenteno
(Nazia Muzeo de la Fortreso de Koburgo)

Valenteno,  dirita  ankaŭ  S.  Valenteno  de  Terni aŭ  S.  Valenteno  de  Interamna
(Interamna, hodiaŭ Terni,  176 ĉirkaŭ – Romo, 14 februaro 273),  episkopo kaj  martiro.
Naskiĝita en patricia familio, li estis konvertita al kristanismo kaj ordinita episkopo de Terni
en 197, je 21jara. En la jaro 270 Valenteno estis en Romo, alvenita laŭ  la invito de la
greka kaj latina oratoro Cratone (Kratono), por prediki la Evangelion kaj konverti paganojn.
Invitita de imperatoro Klaŭdio II la Gotika (Sirmia, Serbio.Kroatio, 10 majo 213 aŭ 214 –
Sirmium,  Serbio,  julio  270),  interrompi  la  religian  celebradon kaj  forĵuri  sian  kredon,  li
refuzis fari ĝin, klopodante male konverti la imperatoro al kristanismo. Klaŭdio II lin indulgis
de la ekzekuto kaj li konfidis lin al nobela familio. Valenteno estis arestita duan fojon sub
Aŭreliano  (Sirmio,  Serbio,  9  septembro  214  –  Bisanco,  Turkio,  25  septembro  275),
postsekvita Klaŭdion II. La imperio daŭrigis ĝiajn persekutojn kontraŭ kristanoj kaj, ĉar la
populareco de Valenteno pliiĝis, la romanaj soldatoj lin kaptis kaj portis ekstere la urbon
laŭ la vojo Flaminia por lin skurĝi, timante ke la popolo povus ekribeli je lia defendo. Li
estis senkapigita la 14an de februaro 273, je 97jara, de la romana soldato Furius Placidus,
je imperatoro Aŭreliano servo. Laŭ kelkaj fontoj Valenteno estis ekzekutita ĉar li celebris la
geedziĝon inter la kristana Serapia kaj la romana legiano Sabino, kiu male estis pagano: la
cerimonio okazis haste, ĉar la junulino estis malsana; kaj la geedzoj mortis, kune, ĝuste
kiam Valenteno ilin benis. Liaj restaĵoj estis enterigitaj sur la monteto de Terni.

https://it.wikipedia.org/wiki/Fortezza_di_Coburgo


53. - Grions (Sedegliano, Sedeljano): Sankta Andreo (Lasta dimanĉo de novembro).

           
                                 Ikono de S. Andreo Protocletos         Karlo Crivelli, sankta Andreo (1471 ĉirkaŭ)

                                                                           (Honolulu Academy)

Andreo (Betsadia, Galileo, 6 a.K. – Patrasso, Grekio, 30 novembro 60) estis diŝiplo de
Johano Baptisto  kaj  el  la  unuaj  sekvi  Jesuon.  Frato de Simon Petro,  li  transloĝiĝis  al
Kafarnao kie ankaŭ li estis fiŝisto. En la evangelioj Andreo estas indikita ĉeesti multajn
gravajn okazojn kiel unu el la diŝiploj pli proksima al Jesuo: li  estas citita en la epizodoj de
la mirakla fiŝkaptado, de la plimultigo de panoj kaj fiŝoj kaj en tiu de grekoj, kiuj volas
renkontiĝi Jesuon. Andreo estis martirigita per krucumo en Patrasso: li estis ligita kaj ne
alnajlita  sur  latina  kruco  (simila  tiu  kie  Kristo  estis  krucumita),  sed  kiel  estas  tradicie
Andreo estis krucumita sur kruco dirita Kruco krucita (“X” forme) kaj kutime konata laŭ la
nomo “Kruco de S. Andreo”; tiu estis adoptita laŭ lia persona elekto, ĉar li neniam estus
kiel Jesuo en la martiriĝo. La elekto de la  X  povus havi simbolan signifon estante la
inicialo  greka  de  la  nomo  de  Kristo.  Laŭ  la  tradicio,  liaj  restaĵoj  estis  translokitaj  de
Patrasso al Konstantinopolo. Ĉi tie ili restis ĝis 1208 kiam la restaĵoj estis translokitaj al
Amalfi de karfdinalo Petro Capuano (m. Viterbo, aŭgusto 1214); garditaj en sankta Petro
de 1460, ili estis redonitaj al la Eklezio de Patrasso laŭ la volo de Paŭlo VI (Concesio,
Brescia, 26 septembro 1897 – Kastel Gandolfo, 6 aŭgusto 1978) en 1964.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Apostol-Andrey-Pervozvannyj.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Carlo_crivelli,_montefiore,_apostolo_di_honolulu_02.jpg


54. - Latisana: Sankta Johano (24 junio)

Pinturicchio, S. Johano (La) Baptisto

Johano (La) Baptisto (Regno de Herodo, I  jarcentfino a.K. – Makeronto, Jordanio, 35
p.K. ĉirkaŭ), asketo. Filo de Zakario kaj de Elizabeta, naskita kiam la gepatroj estis en
maljuna aĝo, li estas unu el la plej gravaj personeco el la Evangelioj. Lia naskiĝo estas
anoncita de la sama ĉefanĝelo Gabrielo, kiu donis la anoncon al Maria; kiam ĉilasta iris
viziti Elizabeton, la naskiĝonto saltis pro ĝojo en la patrina ventro. Ĉar li konis rekte Jesuon
kaj ĉar li  anoncis la alvenon antaŭ ol  lia naskiĝo, Johano estas memorata kiel  “la plej
granda el  la  profetoj”.  Baptisto  forpasis  pro lia  predikado.  Laŭ la evangelia  rakonto,  li
publike kondamnis la konduton de Herodo Antipa (20 a.K. – post 39), kiu kunvivis kun la
bofratino Herodiasa (15 a.K. – 39), restita vidvino de Filipo (3 p.K. – 41 p.K.); la reĝo antaŭ
lin enprizonigis, poste, por komplezi al la filino de Herodiasa, Salomea (14 ĉirkaŭ – inter 62
kaj 71), kiu dancis dum bankedo, li lin senkapigigis. La forpaso per semkapigo agis tiel, ke
Johano Baptisto iĝis fama ankaŭ kiel “S. Johano senkapigita”. La celebrado de la martiro
de Johano Baptisto aŭ celebrado de S. Johano Senkapigita estas la 29 de aŭgusto.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Pinturicchio_z03.jpg


55. – Lauco (Laŭko): Sankta Roko (16 aŭgusto).

Bernardo Strozzi, S. Roko (1640)
(Skola Granda de S. Roko, Venecio)

Roko de Montepeliero,  universale  konata  kiel  S.  Roko (Montepeliero,  ĉirkaŭ 1295 –
Vogera, Pavio, 1327), pilgrimanto kaj taŭmaturgo. Li estas la sanktulo pli preĝe alvokita,
ekde Mezepoko, kiel  protektanto de la terura plago de pesto, kaj lia populareco estas
ankoraŭ nun larĝe disvastiĝinta. Lia patroneco iom post iom plivastiĝis al la kamparana
mondo,  al  bestoj,  al  la grandaj  katastrofoj  kiel  la tertremoj,  al  epidemioj  kaj  tre gravaj
malsanoj;  laŭ pli  moderna senso,  li  estas granda ekzemplo je  homa solidareco kaj  je
kristana karitato, en la signo de la voluntuleco. Kun la paso de la jarcentoj li iĝis unu el la
sanktuloj pli konataj en la eŭropa kontinento kaj transoceano, sed li  restis unu el la pli
misteraj

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Bernardo_Strozzi_-_St_Roch_-_WGA21932.jpg


56. - Lestizza: Sankta Blazo (3 februaro).

    
                                                                                 Hans Memling, S. Blazo

                                                                                (Lubeko, Sankt-Annen-Museum)

Blazo de Sebaste, konata kiel  S. Blazo (III jarcento – Sebaste, Turkio, 3 februaro 316),
episkopo. Travivinta en Sebaste, en Armenio (Malgrandazio), li  estis kuracisto kaj estis
nomumita episkopo de lia urbo. Pro lia kredo li estis enprizonigita de Romianoj kaj dum la
proceso li  refuzis  malkonfesi  la  mkristanan kredon;  kiel  puno li  estis  turmentita  per  la
ferkombiloj, kiujn oni uzas por kardi la lanon. Li forpasis senkapigita. S. Blazo forpasas
martiro tri jarojn poste la dono de la libereco de kulto en la Romia Imperio (313). Kredebla
motivaĵo pri lia martiriĝo povus esti la kontrasto inter Konstanteno l (Naissus, Serbio, 27
februaro 274 – Nikomedio, Turkio, 22 majo 337) kaj Licino (265 ĉirkaŭ – Tessaloniko, 325),
la  du  imperiestro-bofratoj,  kiuj  kondukis  al  lokaj  persekutoj,  kun  detruo  de  preĝejoj,
kondamnoj al punlaboroj por la kristanoj kaj mortkondamnoj por la episkopoj. La korpo de
S. Blazo estis sepultita en la katedralo de Sebaste. En 372 parto el liaj restaĵoj, enmetitaj
en urnon el marmoro, estis enŝipigitaj por ilin porti al Romo. Ŝtormo haltis la navigadon ĉe
la bordoj de Maratea (Potenza), kie fideluloj akceptis la urnon enhavante la relikvojn (La
“sakra torako” kaj aliaj partoj el la korpo) kaj ĝin gardis en la Baziliko de Maratea, sur
monto S. Blazo (Maratea). La kapelo kun la relikvoj poste estis metita sub la defendo de la
Reĝa Kurio de Filipo IV de Absburgo (Valladolid, Hispanio, 8 aprilo 1605 – Madrido, 17
septembro 1665), per reĝa letero datita 23an de decembro 1629: de tiam ĝi estas popole
konata laŭ la nomo de Reĝa Kapelo.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hans_Memling_002.jpg


57. - Lignano Sabbiadoro (Linjano Orsablo): Sankta Johano Bosco (31 januaro).

Pastro Bosco en 1880

Johano  Melkioro  Bosco  (Bosko),  plibone  konata  kiel  Pastro  Bosco (Becchi,
Kastelnuovo  d’Asti,  16  aŭgusto  1815  –  Torino,  31  januaro  1888),  fondinto  de  la
kongregacio  de  Salesanoj  kaj  de  la  Filinoj  de  Maria  Helpantino.  Johano  naskiĝis  en
modesta farmo kie nun estas la Templo patro Bosco, en la monteta kvartalo La Becchi de
Kastelnuovo  d’Asti  (hodiaŭ  Kastelnuovo  don  Bosco),  filo  de  gekamparanoj  Francisko
Bosco (1784 – 12 majo 1817) kaj Margareta Occhiena (Capriglio, Asti, 1 aprilo 1788 –
Torino, 25 novembro 1856). Kiam Johano havis nur du jarojn, la patro estis trafita de grava
pneŭmonio, kiu lin mortigis, nur je 33jara. Francisko Bosco lasis do la edzinon Margareta
vidvino  kun  tri  filoj,  krom  la  patrino  de  la  edzo,  Margareta  Zucca  (1752  –  1826),
maljunulino kaj malsana. Estis tre malfacilaj tagoj por panjo Margareta; multaj personoj
forpasis pro la malsato kaj la epidemioj. Pastro Bosco forpasis je eluziĝo en Torino kaj lia
korpo nune estas eksponita en la interno de urno en la Sanktejo Maria Helpantino. Li havis
profundan amon por junuloj, ŝlosilo de la tuta lia eduka faro. La 2an de junio 1929 papo
Pio XI (Desio, Monza, 31 majo 1857 – Vatikana Urbo, 10 februaro 1939) lin beatigis, lin
deklarinte sanktulo la 1an de aprilo 1934, Paskotago.



58. - Lusevera: Sankta Kamilo de Lellis (14 julio).

Pentraĵo de ‘800

Sankta Kamilo de Lellis (Bucchianico,  Chieti,  25 majo 1550 – Romo, 14 julio 1614),
fondinto  de  la  Ordeno  de  la  Regulaj  Klerikoj  Religiulaj  Flegistoj  (Kamilanoj),  Kamilo
naskiĝis  en  familio  aparteninta  al  la  malgranda  aristokrataro  de  la  abruza  urbeto
Bucchianico; je la naskiĝo, oni donis al li la patrinan nomon, Kamila el Compellied, kiu lin
akuŝis ĉirkaŭ 60jara kaj ŝi forpasis kiam Kamilo havis dek tri jarojn; la patro, Johano, estis
oficiro  je  Hispanio  servo.  Junulo  pigra  kaj  kverelema,  la  patro  decidis  direkti  lin  al  la
soldata kariero. Sed, en 1570, ulcero en la piedo lin devigis lasi la kompanion. Por sin
kuraci  li  estis devigita iri  Romon, al  Hospitalo S.  Jakobo de la nekuracebluloj.  Post la
resaniĝo li estis dungita kiel serviston ĉe la hospitalo, sed la sperto estis mallonga: pro lia
nesufiĉa emon al laboro, li estis forigita. Dume la patro forpasis. Li ree dediĉis al armoj,
kiel dungita soldato, sin metinte en la servo, antaŭe de Venecio, poste de Hispanio. Sed
baldaŭ li ree kondukis diboĉeman vivon. Li ekvagabondis tra Italio, ĝis kiam li estis dungita
de Kapucenoj de la konvento de Manfredonia. Ĉilastaj sendis lin por komisio al la apuda
konvento  S.  Johano Rotondo (Foggia).  La  25an de februaro,  reveninte  Manfredonian,
okazis  lia  konvertiĝo:  li  decidis  aliĝi  al  religia  vivo  kaj  iĝi  kapuceno  en  Trivento
(Campobasso). Sed la antikva vundo en la mpiedo redonis al li  problemojn: do li  estis
devigita reveni Romon por sin kuraci. Li restis en la hospitalo de la nekuracebluloj kvar
jarojn. Ĉi tie li definitive primeditis sian vokiĝon asisti al malsanuloj kaj dediĉis starigi, en
aŭgusto 1582 la “Frataron de Religiulaj  Flegistoj”.  Kamilo  translokis  al  konvento de la
Maddaleno kaj komencis labori ĉe la hospistalo Sankta Spirito en Sassio. Grave malsano,
en 1607 li lasis la direkcion de la Ordeno, sed li daŭrigis asisti al malsanuloj ĝis la forpaso,
okazita  en la  konvento de la  Maddaleno,  kiu  iĝis  sidejo de lia  Ordeno kaj  kie  li  estis
entombigita: la relikvo de lia koro estis transportita al Bucchianico. Li estis beatigita la 7an
de aprilo 1742 de Benedikto XIV (Bolonjo, 31 marto 1675 – Romo, 3 majo 1758), kiu lin
sanktigis la 29an de junio 1746. En 1886 papo Leono XIII (Karpineto Romano, 2 marto
1810 – Romo, 20 julio 1903) lin deklaris, kune kun Johano de Dio, “Patrono de hospitaloj
kaj  de malsanuloj”;  Pio XI,  la 28an de aŭgusto 1930,  lin  proklamis,  ĉiam kune kun la
fondinto de la Hospitala Ordeno de S. Johano de Dio, “Patrono de flegistoj”;  Paŭlo VI
(Koncesio, Brescia, 28 septembro 1897 – Kastel Gandolfo, 6 aŭgusto 1978), fine, en 1964,
lin proklamis Patrono de la Regiono Abruzoj kaj, en 1974 “Protektanto aparta de la milita
sano itala”.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Lellis2.jpg


59. - Magnano in Riviera: Rozaria Madono (Dua dimanĉo de oktobro).

 
                                              Laŭrenco Lotto, Rozaria Madono

La Rozaria Madono estas unu el la tradiciaj kaj pli gravaj prezentadoj en kiu la katolika
Eklezio veneras Maria’n: la Virgulino estas prezentita kun lazura vesto kaj rozaria ĉeno
inter  la  manoj.  Temas  pri  prezentado  tute  specife  ofta  en  la  devoteco  por  la
Kontraŭreformo, kies ikonografio estas reprenita el tiu, pli antikva, de Madono de la zono.

https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Lotto
https://it.wikipedia.org/wiki/File:13275-madonna-of-the-rosary-lorenzo-lotto.jpg


60. - Majano: Sanktaj Petro kaj Paŭlo (29 junio).

   
Karlo Crivelli, Ss. Petro kaj Paŭlo (1470)

(Nacia Galerio, Londono)

Simono, dirita Petro (Betsaida, Galileo, … - Romo, 67 ĉirkaŭ), fiŝisto, hebreo el Kafarnao.
Iĝita apostolo de Jesuo post kiam ĉilasta lin vokis ĉe la lago de Galileo, li estas parto de
limigita rondo (kune kun Johano kaj Jakobo) de la tri, kiuj ĉeestis renaskiĝon de la filino de
Giairo, transfiguriĝon kaj angoron de Jesuo en la Olivarba Ĝardeno. Li klopodis defendi
Jesuon de la aresto, sukcesante nur vundi unu el la agresantoj. Sola, kune kun la tiel dirita
“plejamata diŝiplo”,  sekvi  Jesuon al  la  domo de la  ĉefsacerdoto Kajfo,  li  estis devigita
ankaŭ li  al  fuĝo post kiam li  malkonfesis tri  fojojn Jesuon, kiel  ĉilasta profetis.  Post la
krucumo kaj la posta resurekto de Jesuo, Petro estis nomita de Jesuo mem estro de la
dekdu apostoloj kaj gardisto do de tiu movado, kiu poste iĝos la unua kristana Eklezio.
Nelacigebla predikisto, li estis la unua bapti paganon, centuriestro Kornelio. Li malakordis
kun Paŭlo el Tarso (Tarso, 5-10 – Romo, 64-67), pri kelkaj problemoj koncernantaj judojn
kaj paganojn, solvitaj tamen dum la unua koncilio en Jerusalemo (ĉirkaŭ la jaro 49). Laŭ la
tradicio, li iĝis unua episkopo de Antioĥio de Sirio dum ĉirkaŭ30 jarojn, de la jaro 34 ĝis 64
p.K., li daŭrigis lian predikadon ĝis Romo kie li forpasis inter la jaroj 64 kaj 67, dum la
persekutoj kontraŭ-kristanoj ordonitaj de Nerono (Anzio, 15 decembro 37 – Romo, 9 junio
68). En Romo Petro kaj Paŭlo estas venerataj kune kiel ĉefaj fondintoj de la Eklezio. Petro
estas konsiderata la unua papo de la katolika Eklezio.

Paŭlo aŭ Saŭlo de Tarso (Tarso, Cilicia, nun Turkio, 5-10  –  Romo, 64-67), verkisto kaj
teologo, konata kiel  S. Paŭlo. Li estis la ĉefa misiisto de la Evangelio inter paganoj kaj
romianoj. Paŭlo estis hebreo, tendproduktisto,  kiu ĝuis la romianan civitanecon.  Li  ne
konis rekte Jesuon, kiel multaj samlandanoj, li kontraŭis la nov-starigita kristanan Eklezion,
ĝis persekuti ĝin. Li havis sufiĉe influon influon obteni la aŭtorizadon aresti kaj konduki en
katenoj al Jerusalemo la adeptoj de la nova religio. Laŭ la biblia rakonto, Paŭlo konvertiĝis

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Carlo_crivelli,_Santi_Pietro_e_Paolo,_87x44_cm,_Londra,_National_Gallery.jpg


al  kristanismo dum,  irante  de  Jerusalemo  al  Damasko  por  organizi  la  subpremon  de
kristanoj de la urbo, li estis neatendite ĉirkaŭita de tre forta lumo kaj aŭdis la voĉon de la
Sinjoro, kiu diris al li: “Saŭlo, Saŭlo, kial vi persekutu min?”. Blindigita pro tiu dia lumo,
Paŭlo vagis tri tagojn en Damasko, kie li estis sanigata kaj poste baptota de la estro de la
malgranda kristana komunumo de tiu  urbo,  Anania  (Damasko,  Sirio,  I  jarcento  a.K.  –
Elentheropolis, Israelo, I jarcento). La epizodo, konata kiel “konvertiĝo de Sankta Paŭlo”,
komencis la evangelizadan faron de Paŭlo, kiu komence renkontis multajn problemojn pro
la maldifemo de kristanoj mem, kaj pro la deziro venĝi de hebreoj, kiuj pli foje klopodis
murdi lin. Diversaj estas liaj vojaĝoj, kiuj lin portis plugi Mediteraneon, precipe en Grekio
kaj en Malgrandazio, prediki Evangelion kaj fondi komunumojn. Al Paŭlo oni devas ankaŭ
multajn verkojn sub la formo de leteroj adresitaj al la komunumoj, kiujn li fondis kaj ili estas
la  dokumentoj  la  plej  antikvaj  el  la  Nova  Testamento.  Li  fondis  diversajn  kristanajn
komunumojn en Malgrandazio kaj, fine, li vivis en Romo tri jarojn. Li forpasis en Romo
senkapiĝe sub Nerono: ĉar romiano oni ŝparis al li la krucumon. Li estas prezentita kun la
spado, la libro, la tri akva fontoj. La festotago estas la 25an de januaro.



61. - Malborghetto Valbruna: Vizito de Maria (2 julio).

      
                                                                                               Rafaelo, la vizito, (1517)

La vizito de la Beata Virgulino Maria estas liturgia festo de la katolika Eklezio, kiun oni
celebras la 31an de majo. La festo memorigas la viziton, kiun Maria Virgulino faris al ŝia
parenco Elizabeta post kiam ŝi ricevis la anoncon (Anunciacio), ke ŝi estus iĝota patrino de
Jesuo fare de la Sankta Spirito. En tiu rolo, Maria estas nomita Madono de la Visito aŭ Tre
Sankta Maria de la Vizito.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Giotto,_Lower_Church_Assisi,_The_Visitation_01.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Visitaci%C3%B3n_de_Rafael.jpg


62. - Manzano: Sankta Valenteno (14 februaro).

Leonhard Beck, sankta Valenteno
(Nazia Muzeo de la Fortreso de Koburgo)

Valenteno,  dirita  ankaŭ  S.  Valenteno  de  Terni aŭ  S.  Valenteno  de  Interamna
(Interamna, hodiaŭ Terni,  176 ĉirkaŭ – Romo, 14 februaro 273),  episkopo kaj  martiro.
Naskiĝita en patricia familio, li estis konvertita al kristanismo kaj ordinita episkopo de Terni
en 197, je 21jara. En la jaro 270 Valenteno estis en Romo, alvenita laŭ  la invito de la
greka kaj latina oratoro Cratone (Kratono), por prediki la Evangelion kaj konverti paganojn.
Invitita de imperatoro Klaŭdio II la Gotika (Sirmia, Serbio.Kroatio, 10 majo 213 aŭ 214 –
Sirmium,  Serbio,  julio  270),  interrompi  la  religian  celebradon kaj  forĵuri  sian  kredon,  li
refuzis fari ĝin, klopodante male konverti la imperatoro al kristanismo. Klaŭdio II lin indulgis
de la ekzekuto kaj li konfidis lin al nobela familio. Valenteno estis arestita duan fojon sub
Aŭreliano  (Sirmio,  Serbio,  9  septembro  214  –  Bisanco,  Turkio,  25  septembro  275),
postsekvita Klaŭdion II. La imperio daŭrigis ĝiajn persekutojn kontraŭ kristanoj kaj, ĉar la
populareco de Valenteno pliiĝis, la romanaj soldatoj lin kaptis kaj portis ekstere la urbon
laŭ la vojo Flaminia por lin skurĝi, timante ke la popolo povus ekribeli je lia defendo. Li
estis senkapigita la 14an de februaro 273, je 97jara, de la romana soldato Furius Placidus,
je imperatoro Aŭreliano servo. Laŭ kelkaj fontoj Valenteno estis ekzekutita ĉar li celebris la
geedziĝon inter la kristana Serapia kaj la romana legiano Sabino, kiu male estis pagano: la
cerimonio okazis haste, ĉar la junulino estis malsana; kaj la geedzoj mortis, kune, ĝuste
kiam Valenteno ilin benis. Liaj restaĵoj estis enterigitaj sur la monteto de Terni.

https://it.wikipedia.org/wiki/Fortezza_di_Coburgo


63. - Marano Lagunare: Sankta Vito (15 junio).

  
                                        Janez Gosar, la martiriĝo de S. Vito    

Vito,  venerata ankaŭ kiel  S. Vito martiro aŭ  S. Vito de Lukanio (Mazaro de la Valo,
Trapani, 286 – Lukanio, 15 junio 303), filo de Hila, nobela patricio kaj de Blanka, virta
matrono devota al Kristo, ĉirkaŭ la jaro 286. Restita baldaŭ orfa je sia patrino, li havis kiel
geedukistoj  Modesto kaj  Krescencia, je kristana kredo, kiuj  lin baptis kaj  edukis laŭ la
kristanaj  principoj.  Tio  vekis  la  furiozojn  de  la  patro,  kiu  akuzis  la  filon  al  Valeriano,
Prefekto de Sicilio. Li suferis torturojn kaj estis ĵetita en karcero ne malfonfesante sian
kredon; li  estus mirakle liberigita de anĝelo kaj  estus irita,  kune kun la doma edukisto
Modesto kaj la nutristino Krescencia, Lukanion por daŭrigi sian apostolecon. Akirita ĉiam
pli famon ĉe la fidelularo, kondukita al Romo, li estus eĉ petita de imperiestro Diokleciano
(Salona, Kroatio, 22 decembro 244 – Spalato, Kroatio, 3 decembro 311) sanigi la filon de
epilepsio sed, farita la miraklon. Diokleciano impetis kontraŭ li, enprizonigigita kaj mortigi
lin.  Li  estas  prezentita  kiel  junilo,  iafoje  kun blanka koko,  aŭ  kun palmoĉambro de la
martiriĝo.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Janez_Gosar_-_Mu%C4%8Deni%C5%A1tvo_Sv._Vida.jpg


64. – Martignacco (Martinjako): Sankta Blazo (3 februaro)

    
                                                                                Hans Memling, S. Blazo

                                                                                                              (Lubeko, Sankt-Annen-Museum)

Blazo de Sebaste, konata kiel  S. Blazo (III jarcento – Sebaste, Turkio, 3 februaro 316),
episkopo. Travivinta en Sebaste, en Armenio (Malgrandazio), li  estis kuracisto kaj estis
nomumita episkopo de lia urbo. Pro lia kredo li estis enprizonigita de Romianoj kaj dum la
proceso li  refuzis  malkonfesi  la  mkristanan kredon;  kiel  puno li  estis  turmentita  per  la
ferkombiloj, kiujn oni uzas por kardi la lanon. Li forpasis senkapigita. S. Blazo forpasas
martiro tri jarojn poste la dono de la libereco de kulto en la Romia Imperio (313). Kredebla
motivaĵo pri lia martiriĝo povus esti la kontrasto inter Konstanteno l (Naissus, Serbio, 27
februaro 274 – Nikomedio, Turkio, 22 majo 337) kaj Licino (265 ĉirkaŭ – Tessaloniko, 325),
la  du  imperiestro-bofratoj,  kiuj  kondukis  al  lokaj  persekutoj,  kun  detruo  de  preĝejoj,
kondamnoj al punlaboroj por la kristanoj kaj mortkondamnoj por la episkopoj. La korpo de
S. Blazo estis sepultita en la katedralo de Sebaste. En 372 parto el liaj restaĵoj, enmetitaj
en urnon el marmoro, estis enŝipigitaj por ilin porti al Romo. Ŝtormo haltis la navigadon ĉe
la bordoj de Maratea (Potenza), kie fideluloj akceptis la urnon enhavante la relikvojn (La
“sakra torako” kaj aliaj partoj el la korpo) kaj ĝin gardis en la Baziliko de Maratea, sur
monto S. Blazo (Maratea). La kapelo kun la relikvoj poste estis metita sub la defendo de la
Reĝa Kurio de Filipo IV de Absburgo (Valladolid, Hispanio, 8 aprilo 1605 – Madrido, 17
septembro 1665), per reĝa letero datita 23an de decembro 1629: de tiam ĝi estas popole
konata laŭ la nomo de Reĝa Kapelo.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hans_Memling_002.jpg


65. - Mereto di Tomba: Sankta Mikelo (29 septembro).

Guido Reni, Ĉefanĝelo Mikelo dispremas Satanon (1636)

Mikelo estas el tiuj al kiuj la Biblio atribuas specife la titolon de Ĉefanĝelo, kiel Gabrielo
kaj Rafaelo, menciita en la Libro de Danielo. Ĉefanĝelo Mikelo estas memorigita ĉar li
defendis la kredon en Dio kontraŭ la hordoj de Satano.  Mikelo, estro de la ĉielaj milicoj, en
la unua momento apud Lucifero (Satano) prezentinte la angelan paron, poste li apartiĝas
de Satano kaj de anĝeloj, kiuj aktivas la dividiĝon de Dio, restante male fidela al Li, dum
Satano kaj liaj aroj falas en la Inferon. El la funkcioj atribuitaj al li de la tradicio estas tiu kiel
gvidanto de la animoj dum la transiĝo al la dia juĝo. Pro tio al la ĉefanĝelo estas dediĉitaj
ostejojn en la tombejoj kaj funebrajn kapelojn, kiel ekzemple en Rusio la Kremlo-preĝejo,
kie  oni  sepultis  carojn.  Ankaŭ la  Maŭzoleo de Hadriano estis  tombo – tiu  al  la  romia
imperiestro Publio Elio Hadriano (Italica, Hispanio, 24 januaro 76 – Baia, Napolo, 10 julio
138) -, nomita poste Kastelo S.  Anĝelo sekve de apero de S. Mikelo, en la VI jarcento,
dum terura pestepidemio. La ĉefanĝelo sin montris sur la supro de la konstruaĵo je la
momento eningiĝi la ardan spadon, signo de la mirakla ĉesigo de la terura epidemio. Li
estas prezentita flugilhava en armaturo kun spado kaj lanco per kiuj li venkas la diablon
ofte sub aspekto de drako.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:GuidoReni_MichaelDefeatsSatan.jpg


66. – Moggio (Moĝjo) Udinese: Madono de la Sano (21 novembro)

             
                                      
                                                            
La festo de la Madono de la Sano estas religia festo starigita de la Venecio’a Respubliko
ĝis ĝia falo. Ĝi okazas la 21an de novembro kaj ankoraŭ hodiaŭ spontane en la urbo
Venecio kaj en multaj urboj kaj urbetoj de la antikva Respubliko, en Italio, en Istrio kaj en
Dalmatio. La datreveno originas de la granda epidemio je bubona peesto, kiu trafis la tutan
nordan Italion inter la jaroj 1630 mkaj 1631. Ĝi estas la sama epidemio priskribita ankaŭ
de Aleksandro Manzoni (Milano, 7 marto 1785 – tie, 22 majio 1873) en La Gefianĉoj.



67. – Moggio (Moĝjo) Udinese: Sankta Gallo (19 marto).

Sankta Gallo (Irlando, 550 ĉirkaŭ – Arbon, Svisio, 16 oktobro 645), monaĥo, misiisto kaj
verkisto.
Li  precipe  praktikis  lian  aktivecon  kiel  kolomboniano el  la  ĉirkaŭaĵoj  de  la  lago  de
Konstanco. S. Gallo eniris kaj formiĝis en la monaĥejo nord-irlanda de Bangor estrita de la
severa abato S. Comgall (Antrim, Irlando, 516 – Bangor, 10 majo 622), akceptante do la
regulon kelta-irlanda kaj ĉirkaŭ la jaro 590 li revenis en la eŭropan firmateron  kiel unu el la
dek du samideanoj de la monaĥo abato misiisto S. Kolombano (Navan, Irlando, 542 ĉirkaŭ
– Bobbio, Plaĉenzo, 23 novembro 615). Li sekvis liaj majstron al Anglio kaj poste tra Galio.
Post malmultaj da jaroj Kolombano vojaĝis al Italio, sed neatendite Gallo ne sekvis lin ĉar
malsanulo, rompante la obean ĵuron de la ordeno. S. Gallo devis resti en Arbon pro grava
malsano, kiu lin trafis kaj tie naskiĝis fakte la unua grava malakordo kun Kolombano, kiu
malpermesis al sia skolano celebri Meson kaj prediki ĉar li rompis la obean regulon. Unu
nokto li vidis en sonĝo sian majstron Kolombanon aliformiĝis en kolombinon kaj flugi ĉielen
ĝis la suno malaperante en ĝi, intuiciis do ke li forpasis kaj celebris propetan meson; poste
alvenis monaĥo el Bobbio alportante sciigon pri la forpaso de S. Kolombano dirante ke li
pardonis lin kaj kiel simbolo de la pardono li havis lian episkopan bastonon kaj la nomuno
kiel  prioro.  S.  Gallo  vivis  kiel  ermito  sed  li  kunigis  ĉe  si  multajn  skolanojn  kaj
kontraŭbatalisla  paganajn  morojn.  Li  forpasis  post  predikon  en  Arbon.  Lia  tombo  iĝis
pilgrimejo kaj li estas venerata precipe sude de Germanio, el Alsaco kaj en Svisio, ejoj kie
li praktikis plejofte sian monaĥecon. En 719, cent jarojn post la forpaso de S. Gallo, la
germana monaĥo Otmar (Sankta Gallo. Svisio, 689 – Werd, Svisio, 16 novembro 759),
fondis Abatejon je lia honoro sur la pilgrimejo kaj ĝin donis la nomon Abatejo de S. Gallo.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Pf%C3%A4rrenbach_Wandmalerei_Hl_Gallus_retouched.jpg


68. – Moimacco (Moimako): Ĉieliro de Maria (15 aŭgusto).

Guido Reni, Ĉieliro de Maria (1642)
(Alte Pinakothek, Munkeno)

La  Ĉieliro de Maria estas katolika dogmo en kiu estas asertata ke Maria, finita la tera
vivofluo, ŝi estis transportita Paradizon, kaj kun la animo kaj kun la korpo, tio estas ŝi estis
ĉieleprenita, akceptita en ĉielo. La katolika dogmo estis proklamita de papo Pio XII (Romo,
2 marto 1876 – Kastel Gandolfo, Romo, 9 oktobro 1958) la 1an de novembro 1950, sankta
jaro.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Reni,_Guido_-_Himmelfahrt_Mariae_-_1642.jpg


69. - Montenars: Sankta Helena (18 aŭgusto).

Flavia Julino Helena (Elenopoli, Britnia, Malgrandazio, 248 ĉirkaŭ – Treviri, Germanio,
329),  aŭgusta de la romia imperio, kromedzino (aŭ ĉu edzo) de imperiestro Konstancio
Cloro (Illyricum, Dalmatio, 31 marto 250 ĉirkaŭ – Eboracum nun York, Anglio, 25 julio 306)
kaj patrino de imperiestro Konstanteno l (Naissus, Serbio, 27 februaro 274 – Nikomedio,
Turkio,  22 majo 337).  Katolikoj  ŝin veneras kiel  S. Helena Imperiestrino. Helena estas
ligita, en la kristana tradicio, al ĝia supozita retrovo de la “vera kruco”, la ekzekutiĝo sur kiu
forpasis Jesuo, okaze de ŝia vojaĝo al Palestino.



70. - Mortegliano: Konvertiĝo de Sankta Paŭlo (25 januaro).

Caravaggio, konvertiĝo de S. Paŭlo (1600-1601)
(Baziliko S. Maria de la Popolo, Romo)

La konvertiĝo de Paŭlo estas evento priskribita en la Agoj de la Apostoloj, kiu markas la
aliĝon al kristanismo de Saŭlo aŭ Paŭlo el Tarso.

Paŭlo aŭ Saŭlo de Tarso (Tarso, Cilicia, nun Turkio, 5-10  –  Romo, 64-67), verkisto kaj
teologo, konata kiel S. Paŭlo. Li estis la ĉefa misiisto de la Evangelio inter paganoj kaj
romianoj. Paŭlo estis hebreo, tendproduktisto,  kiu ĝuis la romianan civitanecon.  Li  ne
konis rekte Jesuon, kiel multaj samlandanoj, li kontraŭis la nov-starigita kristanan Eklezion,
ĝis persekuti ĝin. Li havis sufiĉe influon influon obteni la aŭtorizadon aresti kaj konduki en
katenoj al Jerusalemo la adeptoj de la nova religio. Laŭ la biblia rakonto, Paŭlo konvertiĝis
al  kristanismo dum,  irante  de  Jerusalemo  al  Damasko  por  organizi  la  subpremon  de
kristanoj de la urbo, li estis neatendite ĉirkaŭita de tre forta lumo kaj aŭdis la voĉon de la
Sinjoro, kiu diris al li: “Saŭlo, Saŭlo, kial vi persekutu min?”. Blindigita pro tiu dia lumo,
Paŭlo vagis tri tagojn en Damasko, kie li estis sanigata kaj poste baptota de la estro de la
malgranda kristana komunumo de tiu  urbo,  Anania  (Damasko,  Sirio,  I  jarcento  a.K.  –
Elentheropolis, Israelo, I jarcento). La epizodo, konata kiel “konvertiĝo de Sankta Paŭlo”,
komencis la evangelizadan faron de Paŭlo, kiu komence renkontis multajn problemojn pro
la maldifemo de kristanoj mem, kaj pro la deziro venĝi de hebreoj, kiuj pli foje klopodis
murdi lin. Diversaj estas liaj vojaĝoj, kiuj lin portis plugi Mediteraneon, precipe en Grekio
kaj en Malgrandazio, prediki Evangelion kaj fondi komunumojn. Al Paŭlo oni devas ankaŭ
multajn verkojn sub la formo de leteroj adresitaj al la komunumoj, kiujn li fondis kaj ili estas
la  dokumentoj  la  plej  antikvaj  el  la  Nova  Testamento.  Li  fondis  diversajn  kristanajn
komunumojn en Malgrandazio kaj, fine, li vivis en Romo tri jarojn. Li forpasis en Romo
senkapiĝe sub Nerono: ĉar romiano oni ŝparis al li la krucumon. Li estas prezentita kun la
spado, la libro, la tri akva fontoj. La festotago estas la 25an de januaro.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Caravaggio-The_Conversion_on_the_Way_to_Damascus.jpg


71. - Moruzzo: Sankta Anna (26 iulio)

Anna (Sapphira,  Israelo,  I  jarcento  a.K.  –  tie,  I  jarcento  p.K)  estas konsiderata de la
kristana tradicio la edzino de Joakino kaj la patrino de Maria Virgulino kaj ŝi estas venerata
kiel sanktulino.
Anna estis filino de Achar, el la tribo de Levi kaj fratino de Esmeria, patrino de sankta
Elizabetade  Baptisto.  Laŭ  la  tradicio  Anna  kaj  Joakino,  kun  Maria  infanino,  loĝis  en
Jerusalemo ĉe la nuna Leonaj Pordegoj, ĉe la nordorienta de la malnova urbo. Hodiaŭ en
la loko loĝis kaj kreskis Maria estas preĝejo konstruita de krucmilitistoj en la XII jarcento,
dediĉita al sankta Anna kaj gardita de Blankaj Pastraro. Laŭ la tradicio la relikvoj de la
sanktulino estis savitaj de la detruo de centuriestro Longino mem. La restaĵoj poste estis
garditaj en Sankta Lando ĝis kiam fare de kelkaj monaĥoj ili alvenis Francion kie ili restis
longtempe. Dum la famaj otomanaj atakoj, la tuta korpo estis fermita en ĉerko el cipreso
kaj masonita, antaŭgarde, en kapelo fosita sub la naskiĝonta ĉefpreĝejo de Apt (Francio).
Multajn jarojn poste okazis la retrovo, antaŭita kaj  sekvita,  laŭ la rakontoj,  de diversaj
mirakloj, kiuj kondukis al la identigo de la korpo, dank’al plejofte skribaĵo greklingve. Poste
okazis la dismembrigo kaj divido inter la nobeloj  kaj la pastraro, nune ŝia kranio estas
gardata kaj portata procezie la 27an de julio en Kastelbuono (Palermo). El la supozitaj
mirakloj  oni  memoras la  “lumeto”-n,  restita  lumigata  ĉe  la  ĉerko  el  cipreso longtempe
malgraŭ la neĉeesto de aero. La katolika Eklezio kun papo Siksto IV (Pecorile, Savona, 21
julio 1414 – Romo, 12 aŭgusto 1484), difinis la daton de la liturgia memoro la 26an de
julio.



72. - Muzzana del Turgnano (de Turnjano): Sankta Vitale (28 aprilo).

Martirlibro de la XIV jarcento, Martiriĝo de S. Vitale

Vitale (Milano, … - Ravenna, inter la III kaj IV jarcento), martiro. Laŭ la tradicio li estis
edzo de sankta Valeria; Vitale kaj Valeria estis la gepatroj de aliaj du sanktuloj venerataj en
Milano kaj Ravenna: Gervazio kaj Protasio. Pri Vitale parolas al ni S. Ambrogio en unu el
lia leteroj, en kiu la episkopo de Milano rakontas pri vizio, kiu indikis al la li lokon de la
sepulto de martiroj Gervazio kaj Protasio (forpasitaj en Milano en la III jarcento). Ene la
sarkofago Ambrogio trovas skribaĵon subskribita de iu Filipo, kiu rakontas, antaŭ la historio
pri la du gemelaj sanktuloj, la historion pri iliaj gepatroj, Vitale kaj Valeria. Vitale, edzo de
Valeria  kaj  patro  de  Gervazio  kaj  Protasio,  ekskortis  juĝiston  Paŭleto  dum  vojaĝo  al
Ravenna. Ĉi tie li  vidis kristanan kuraciston nomita Ursicino kondamnita al  senkapitigo
post diversaj torturoj. Vitale estis proksima al la kuracisto kaj lin helpis alfronti la morton,
prizorgante ankaŭ pri lia sepulto. Riveliĝante per sia konduko esti ankaŭ li kristano, li estis
mortkondamnita kaj vive sepultita en Ravenna. La edzino Valeria, mirinta vane al Ravenna
por reakiri  la korpon de la edzo, ĉe la revena vojo ankaŭ ŝi suferis la martiriĝon fare de
grupo da krudaj idolanoj, kiuj ŝin invitis festeni kun ili  honore al sio Silvano. Dek jarojn
poste ankaŭ la junaj filoj Gervazio kaj Protasio suferos la martiriĝon por la kredo je Dio. En
379, Ambrogio ekkonstruigis bazilikon dediĉota al multaj martiroj el kiuj ĝuste Vitale, kiu
hodiaŭ ĝi  havas lian nomon. Ambaŭ la sanktuloj  eble estis veneritaj  en la Baziliko de
Martiroj  (hodiaŭ  Baziliko  S.  Ambrogio)  en  Milano;  S.  Ambrogio  volis  doni  specialan
gravecon al Ss. Gervazio kaj Protasio kaj al iliaj gepatroj. La sama Ambrogio volis esti
sepultita en la kripto kie ripozas Gervazio kaj Protasio.



73. - Nimis: sankatj Gervazio kaj Protasio, 19 junio

Miniaturo de la XIV jarcento, Martiriĝo de Ss. Gervazio e Protasio

Gervazio kaj  Protasio (forpasitaj en Milano en la III jarcento), diritaj ankaŭ Gervazo kaj
Protaso, estis du ĝemelaj fratoj Milano’aj, martiroj de la kristaneco. Tradicio volas ke ili
estis filoj de S. Vitale kaj S. Valeria. Laŭ tradicio ili konfesis ilian kredon dum la imperio de
Nerono  (Anzio,  Romo,  15  decembro  37  –  Romo,  9  junio  68),  kaj  ili  konvertiĝis  al
Kristanismo, kune kun iliaj gepatroj, de la episkopo de Milano S. Kajo. La patro Vitale el
Milano estis mortigita dum li estis en Ravenna kaj la patrino S. Valeria estis murdita dum la
revena vojo al  Milano.  Eksciiginte la morton de iliaj  gepatroj,  ili  ne planis  ian venĝon,
kontraŭe ili  decidis vendi ĉiujn familiajn havaĵojn por disdoni la enspezitan monon al la
malriĉuloj de Milano. Poste ili pasigis dek jarojn  el ilia vivo preĝi, mediti kaj konfesi ĉiujn
regulojn de la kristaneco. Kiam generalo Anastazo pasis kun liaj  trupoj  en la urbon,  li
denuncis ilin kiel kristanoj kaj li montris ilin kiel personoj puni kaj redempti. La du fratoj
estis arestitaj, torturitaj kaj humiligitaj. Al Protasio oni dehakis la kapon per spadofrapo,
dum Gervazio forpasis sekve de multaj skruĝofrapoj ricevitaj. Iliaj korpoj estas trovitaj la
17an de junio 386 en la antikva tombeja zono, kiu hodiaŭ estas entenata inter la kazerno
Garibaldi de la Ŝtatpolico kaj la Katolika Universitato, dank’al foso komisiita de episkpo
Ambrogio (Treviri,  Germanio, necerta 339-340 – Milano, 397) el Milano. Neniu konis la
identecon  de  la  du  korpoj,  ilia  memoro  estis  preskaŭ  tute  perdita.  Paŭleto  el  Milano,
sekretario  kaj  biografio  de  Ambrogio,  rakontas  ke  la  du  korpoj  estis  rekonataj  dank’al
revelacio, kiun Ambrogio mem havis.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Gervaseandprotase.jpg


74. - Osoppo: Sankta Kolomba (Una dimanĉo de julio).

     
                  Altaro S. Kolomba, Osoppo’anina virgino

Laŭ la fradicio, en la ermitejo ĉe la piedoj de la monto Infornace (Pretara, Teramo) nomata
“La Ermitejo de S: Kolomba”, en la XII jarcento S. Kolomba, filino de Grafoj el Pagliara kaj
fratino de sankta Bernardo, forlasitaj la komfortojn de la Kastelo tie ŝi retiriĝis en preĝo kaj
pento. El la legendoj, kiuj rakontas la vivon de la Sanktulino, la plej disvastiĝintaj estas tiu,
kiu parolas pri la spuro de ŝia mano, kiu restis stampita sur la roko, kiun oni renkontas
dum la supreniro al la Ermitejo kaj tiu de la tiel nomata “Kombilo de S. Kolomba”, kiu por
iuj ĝi estas serio de ĉizadoj paralelaj (kiel la dentoj de kombilo) sur roko plata apude la
Ermitejo. En la ermitejo S. Kolomba forpasis, ameme asistita de la frato, estonta episkopo
de Teramo. En 1595 ŝiaj restaĵoj estis translokitaj en la Preĝejon S. Lucia kaj nur en 1955
la statuo al S. Kolomba, kaj la sakraj restaĵoj, estis translokitaj en la nunan kapelon de
Pretara.



75. - Ovaro: Sankta Vigilio (26 junio).

Jozefo Alberti, S. Vigilio ekstaze

Vigilio (Trento, IV jarcento – tie, 400 aŭ 405), episkopo kaj martiro, naskiĝita en familio je
romia origino. En la dua duono de la IV jarcento li estas konsekrita tria episkopo de Trento,
de S. Ambrogio (Treviri, Germanio, necerta 339-340 – Milano, 397), episkopo de Milano,
dum la papregado de papo Siricio (Romo, 334 ĉirkaŭ – tie, 26 novembro 399). Granda
parto el teritorio de lia diocezo ne estas ankoraŭ evangelizita kaj mankas evangelizantoj,
pro tio li  petas helpon ĝuste de Ambrogio havi efikajn misiistojn. S. Ambrogio, kun kiu
Vigilio estas eb letera korespondado, sendas kelkajn kristanojn deveninte el Kapadocio
(en la nuna Turkio): Sisinnio kaj la fratoj Martirio kaj Aleksandro (forpasitaj la 29an de majo
397). Episkopo Vigilio konfidas al  ili  la predikadon en la okcidenta parto de la diocezo
konstituita de la Anaunia-regiono (Valo de Non) tasko tre malfacila pro la kontraŭeco de la
popoloj. La episkopo mem preparas siajn senditojn evangelizi kun la ekzemplo de ilia vivo,
per amikeco kaj karitato. La evangelizo havas ĝiajn fruktojn, la tri estas akceptitaj, iĝas
helpantoj kaj amikoj de ĉiuj. Ilia domo iĝas kunvenejo kaj preĝa loko. Post deko da jaroj,
okazas tamen tragika evento: eksplodas en Sanzeno kverelo inter paganoj kaj kristano,
kiu refuzis veneri statuon al dio Saturno. Part el la popolo restita legita al la paganaj kultoj
lokalizas la tri misiistojn kiel la respondeculoj de la kristana ĉeesto kaj ilin ĝismorte batas
kaj  poste bruligi  ilin.  Iliaj  restaĵoj  estas prenitaj  zorge kaj  ame de episkopo Vigilio,  kiu
tamen  ne  ŝanĝas  lian  manieron  je  episkopa  evangelio.  Ne  nur  li  pardonas  la
respondeculojn  de la  martiriĝo de liaj  misiistoj,  sed li  mem propetas  por  ili  petante la
gracon  al  imperiestro  Honorio.  La  relikvoj  de  la  tri  evangelizantoj  estas  sendataj  al
Konstantenipolo,  kie  ilin  akceptas  S.  Johano  Krisostomo  (Antioĥio,  Turkio,  344-354  –
Comana Pontica, Malgrandaszio, 14 septembro 407), kaj al Milano, kie akcepti ilin estas la
posteulo de Ambrogio, S. Simpliciano (Beverate de Brivio, Lecco, 320 ĉirkaŭ – Milano, 401
ĉirkaŭ).  En  la  XX  jarcento  parto  el  tiuj  restaĵoj  revenos  en  la  preĝejon  Sanzeno  en
Trentlando. Oni ne havas kontraŭe certajn sciigojn pri la forpaso de Vigilio. La historio pri
lia martiriĝo al ŝtonumado okazita en Valo Renden, kie li mem iris evangelizi, ne estas
opiniita de la fakuloj. Pri tiu legendo restas vasta ikonografio popola, kiu lin prezentas kun
apude lignoŝuo, opiniita la ilo de lia martiriĝo. Liaj restaĵoj estas gardataj en la Ĉefpreĝejo
de Trento.

http://it.cathopedia.org/wiki/File:Trento_Museo_Dio_SanVigilio.jpg


76. – Pagnacco (Panjako): Sankta Georgo (23 aprilo).

Karlo Crivelli, S. Georgo (1472)

Georgo (Kapadocio 280 – Nikomedio, 23 aprilo 303), martiro, filo de Geronzio (m. 411),
persa, kaj Polikromia, kapadoca. La gepratroj lin edukis al la kristana religio. Translokita al
Palestino,  li  rekrutiĝis  en  la  armeo  de  imperiestro  Diokleciano  (Salona,  Kroatio,  22
decembro 244 – Spalato, Kroatio, 3 decembro 311). La martiriĝo okazis suk Diokleciano
mem, kiu kunvokis sepdek du reĝojn por decido kiajn rimedojn prepari kontraŭ la kristanoj.
Georgo donacis al malriĉuloj ĉiujn siajn havaĵojn kaj sin konfesis kristano; je la invito de
imperiestro  oferi  al  la  dioj  li  rifuzis:  laŭ  la  legendo  li  estis  batita,  pendigita,  ŝirita  kaj
enkarcerigita, kie li havis vizion de Dio, kiu antaŭdiris al li sep jarojn de turmentoj, tri fojojn
la morton kaj tri fojojn la resurekton. Tranĉita en du per rado plena de najloj kaj spadoj,
Georgo  resurektis  farante  la  konvertiĝon  de  Anatolio  kun  ĉiuj  liaj  soldatoj,  kiuj  estis
mortigitaj per glavo; li eniris paganan templon kaj per blovo li faligis la idolojn el ŝtono; li
konvertis imperiestrinon Aleksandra, kiu estis martiriĝita. Imperiestro Diokleciano lin ree
mortkondamnis kaj la sanktulo, antaŭ ol esti senkapigita, preĝpetis Dion ke la imperiestro
kaj la sepdek du reĝoj estu cindrigotaj; elaŭdita lian preĝon, Georgo sin lasis senkapigi
promesante protekton al kiu honoros siajn relikvojn, kiuj estas gardataj en kripto sub la
kristana  preĝejo  (je  grekortodoksa  rito)  en  Lydda  (la  nuna  Lod,  en  Israelo).  Laŭ  La
legendo, en Silene, en Libio, drako teruris la tutan urbon per sia spiro venena. Por salvi la
popolon, laŭ konsilo de orakolo, oni decidis oferi al ĝi la filinon de la reĝo, Margareta. Sed
la junulino estis savita de Georgo, kiu ligis la beston per la zono de la princino kaj ĝin
mortigis interŝanĝe kontraŭ la bapto de la reĝo kaj de la tuta lia popolo. Li estas prezentita
rajde, kun la kiraso (spado kaj lanco ĝuste kiam li venkas drakon), la insigno de la ruĝa
kruco sur blanka kampo sur la ŝildo kaj sur la standardo de la lanco per kiu li mortigas la
drakon.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Saint_George_-_Carlo_Crivelli.jpg


77. - Palazzolo dello Stella: sankta Antono, 13 junio

Guercino, S. Antono de Padovo kun la Infano

Antono de Padovo aŭ de Lisbono, sekulare Fernando Martins de Bulhões (Lisbono, 15
aŭgusto 1195 – Padovo, 13 junio 1231), franciskano. Unuenaskita de Marteno Alfonso de’
Buglioni,  reĝkavaliro,  kaj  de  Maria  Terasia  Taveira,  baptita  Fernando.  En  1210,
dekkvinjara, li  decidis eniri  esti parto de la kanonikoj regulaj de la Sankta Kruco de la
Abatejo S. Vincento el Lisbono. Li restis en la abatejo S. Vincento ĉirkaŭ du jarojn. Poste,
preferonte pli koncentriĝon, obstaklita pro la oftaj vizitoj de amikoj kaj familianoj, li petis kaj
obtenis la translokadon al la konvento Sankta Kruco en Koimbro, urbo tiam ĉefurbo de
Portugalio. Komence kanoniko regula en Koimbro de 1210, poste de 1220 franciskano laŭ
la nomo Antono. Li vojaĝis multe, vivinte antaŭe en Portugalio do en Italio kaj en Francio.
En 1221 li  iris  al  la  Generala Kapitulo  en Asizo,  kie  li  vidis  kaj  aŭskultis  persone S.n
Francisko de Asizo. Li estis dotita per granda humileco, sed ankaŭ per granda saĝeco kaj
kulturo, por liaj  lertaj  dotoj  kiel  predikanto.  Dum la dua duono de 1222 la franciskana
komunumo alvalis  por ĉeesti  en la sacerdotaj  ordinoj  en la ĉefpreĝejo de Forlì.  Pri  la
prediko de Antono atingis sciigon al ĉefoj en Asizo, kiuj lin revokis al la predikado. Antono
ekvojaĝis kaj ekprediki, jam konata laŭ la nomo Antono el Forlì. En 1228 Antono revenis
Padovon.  Turmentata  de  malsanoj,  iafoje  li  trovis  malfacile  ankaŭ  nur  promeni.  Li
kunsentis  retiriĝi  por  konvalesko en la  konvento Sankta Maria  Mater  Domini.  En junio
1231, malmultaj tagoj antaŭ lia forpaso, Antono restadis en Kamposanpiero por metida
periodo kaj ripozo. La 13an de junio 1231 li sin sentis ekmanki kaj komprenante ke ne
restis al li multe vivi, li petis esti portata Padovon kie li deziris forpasi. Li estis transportita
al Padovo sur agrara ĉaro tirita per bovoj (la dudek kilometroj de la romia vojo hodiaŭ
estas nomita vojo “de la Sanktulo”). Ĉe la vido de la muregoj la grupo renkontis fraton
Vinotto, kiu, vidante liajn gravajn sanstatojn, konsilis halti en Arcella, en la hospico apud la
monaĥinejo de  Klaraminoj.  En la  konvento  de Arcella  kunfratoj  kuŝigis  Antonon teren.
Recevita la sanktoleado de malsanuloj, li aŭskultis la kunfratojn kanti la marian himnon de
li preferata, “Ho glora Domina”, kaj, dirite la vortojn Video Dominum meum (Mi vidis  mian
Sinjoron), li forpasis. Oni dediĉis al li la grandan Bazilikon en Padovo; kaj la baziliko  kaj S.
Antono en urbo estas komune nomataj “la Sanktulo”. Lia naskiĝtago oni transiĝis al ni de

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Guercino_Antonio_Bambino.jpg


la tradicio, kaj li festo estas la 13an de junio, tago de lia forpaso; en Padovo, okaze de la
datreveno, estas granda kaj sentata procesio. Papo Gregorio IX (Anagni, Frosinone, 1170
ĉirkaŭ – Romo, 22 aŭgusto 1241), konsidere al la amaso da mirakloj al li  atribuitaj,  lin
kanonizis post nur unu jaron de la forpaso (30 majo 1232) kaj en 1946 Pio XII (Romo, 2
marto  1876  –  Kastel  Gandolfo,  Romo,  9  oktobro  1958)  levis  sanktan  Antono  inter  la
Doktoroj  de la katolika Eklezio.  Li  estas prezentita kun franciskana vesto, kun libro, la
blanka lilio, simbolo de la virgeco kaj la Infano memore al vizio.



78. - Palmanova: SS. Redemptoro (15 julio).

Remptiĝo estas termino, kiu indikas la religian koncepton rilate al la partono aŭ absolvo
de la pekoj aŭ eraroj faritaj, kaj protekto de la damno kaj malfavoro, eterna aŭ dumtempa.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Palmanova_kathedraal.JPG


79. - Palmanova: Sankta Justena (7 oktobro).

Moretto, sankta Justena de Padovo kaj  donacanto (1530) 
Vieno, Kunsthistorisches Museum

Justena de Padovo (m. Padovo, 7 oktobro 304), naskita en bontona familio padova dum
la periodo de la kristanaj persekutoj de Diokleciano (Salona, Kroatio, 22 decembro 244 –
Spalato, Kroatio, 3 decembro 311). Pro ŝia rifuzo al la pagana religio la 7an de oktobro
304 ŝi estis haltigita de soldatoj  de Diokleciano kaj mortkondamnita. La ekzekuto tradicie
okazis ĉe la subo de Pontekorvo. Ŝi estis sepultita apude la romia teatro Zairo. Nun ŝia
korpo estas sub la bankedo de la ĉefaltaro en la grandioza Baziliko S. Justena en Padovo.
Sur  la  tombo  de  Justenino  oni  starigis  jam en  la  VI  jarcento  de  la  pretoria  prefekto
Venanzio Opilione unuan sanktejon, kiu poste ĝi estis grandigita kaj de la XV jarcento ĝi
iĝis gravan monaĥan centron. La disvastigo de ŝia kulto estis tre frutempa kaj ĝi estas
atestita en Rimini en skribaĵo de la VI–VII jarcento kaj en Como en la preĝkapeleto, kiun
episkopo Agripino dediĉis al ŝi en 617. La kulto al sanktulino alprenis specialan valoron ĉe
la fino de la Deksesa jarcento en ŝia festotago, la 7an de oktobro 1571, la ŝiparo de la
Sankta  Ligo  venkis  en  la  Lepanto-batalo  tiun  turkan  kaj  sukcesis  tiele  malrapidigi  la
avancon de la otomana Imperio en Mediteraneon.
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80. - Paluzza: Sankta Danielo (21 julio).

Mikelanĝelo Buonarroti, Danielo,
(Volbo de la Kapelo Sistina, 1511-1512)

Li estas la ĉefa gravulo kaj la ŝajna aŭtoro de la Libro de Danielo, kiu rakontas travivaĵojn
tempe okazitaj dum la ekzilo al Babilono ekde 605 a.K.. En la hebrea Kanono la libro ne
estas klasifikata el la profetaj libroj, sed el la Ketuvim. Danielo, kontraŭe, estas konsiderita
kiel la lasta el la kvar grandaj profetoj de la Malnova Testamengto kristana (kaj li estas
konsiderata sanktulo de la kristanajj Eklezioj), ĉar lia libro enhavas profetaĵojn pri Jesuo
Kristo.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB.jpg


81. - Pasian di Prato: Sankta Jakobo (25 jullio).

José de Ribera, S. Jakobo la Majora (1634)

Jakobo de Zebedo, dirita ankaŭ Jakobo la Majora, sankta Jakopo aŭ Iacopo (Betsaida,
Galileo, … - Jerusalemo, Israelo, 42), estis unu el la dek du apostoloj de Jesuo. Li estas
dirita “Majora” por lin distingi de la samnoma apostolo Jakobo de alfeo dirita “Minora” (5
ĉirkaŭ – 62). Filo de Zebedeo kaj de Salomea, li estis la frato pli aĝa de sankta Johano
Evangeliisto (Betsaida, Galileo, 10 – Efezo – Turkio, 98-99). Jakobo kaj Johano estis kune
kun la patro ĉe la lagbordo de Tiberiado dum ili aranĝis la fiŝretojn kiam Jesuo vokis ilin
por sekvi lin. Jakobo estis unu el la tri  apostoloj, kiuj ĉeestis la Transfiguriĝo de Jesuo
okazita sur monto Tabor (Israelo). Li evangelizis Hispanion, kiu ĝin atingis post la Ĉieliro
de Jesuo, sed li revenis Jerusalemon pro la malgranda sukceso obtenita. Ĉi tie, unua el la
apostoloj, li suferis martiriĝon. Li estas mortokondamnita de reĝo Herodo Agripa la I (10
a.K. – 44) en la provo bloki la evoluon de la komenca kristanismo. Antikva tradicio volas
ke, post la senkapigo liaj diŝiploj forŝtelis lian korpon kaj sukcesis ĝin porti ĉe la bordoj de
Galizio. La tombo enhavante liajn restaĵojn estus malkovita en la jaro 839 de anakoreto
Pelagio sekve de luma vizio.  Episkopo Teodomito,  informita  pri  tiu  antaŭsigno,  alvenis
surloke kaj malkovris la restaĵojn de la Apostolo. La tombo iĝis celo de grandaj pilgrimadoj
dum la Mezepoko, tiom ke la loko havis la nomon Santiago (el Sancti Jacobi, hispane
Sant-Yago) kaj en 1075 estis komencita la konstruaĵo de la granda baziliko al li dediĉita.
La loko estis nomita campus stellae (“kampo de la stelo”) el kiu devenas la nuna nomo
Santiago de Campostela, la ĉefurbo de Galizio. Tiu kredo trovis konfirmon en la solena
aŭtentikeca deklaro de la restaĵoj,  okazita en 1884 fare de papo Leono XIII  (Karpineto
Romano, Romo, 2 marto 1810 – Romo, 20 julio 1903).  Li  estas prezentita vestita kiel
pilgrimanto kun bastono,sako, ĉapelo, pelerino kaj konko; iafoje kun libro kaj la spado.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Santiago_el_Mayor.jpg


82. - Paularo: Sanktaj Vito, Modesto kaj Krescenca (15 junio).

    
                                              La martiriĝo de Ss. Vito, Modesto kaj Krescenca

Vito,  venerata ankaŭ kiel  S. Vito martiro aŭ  S. Vito el Lukanio (Mazaro de la Valo,
Trapani, 286 – Lukanio, 15 junio 303), filo de Hila, nobela patricio kaj de Blanka, virta
matrono devota al Kristo, ĉirkaŭ la jaro 286. Restita baldaŭ orfa je sia patrino, li havis kiel
geedukistoj  Modesto kaj  Krescencia, je kristana kredo, kiuj  lin baptis kaj  edukis laŭ la
kristanaj  principoj.  Tio  vekis  la  furiozojn  de  la  patro,  kiu  akuzis  la  filon  al  Valeriano,
Prefekto de Sicilio. Li suferis torturojn kaj estis ĵetita en karcero ne malfonfesante sian
kredon; li  estus mirakle liberigita de anĝelo kaj  estus irita,  kune kun la doma edukisto
Modesto kaj la nutristino Krescencia, Lukanion por daŭrigi sian apostolecon. Akirita ĉiam
pli famon ĉe la fidelularo, kondukita al Romo, li estus eĉ petita de imperiestro Diokleciano
(Salona, Kroatio, 22 decembro 244 – Spalato, Kroatio, 3 decembro 311) sanigi la filon de
epilepsio sed, farita la miraklon. Diokleciano impetis kontraŭ li, enprizonigigita kaj mortigi
lin.  Li  estas  prezentita  kiel  junilo,  iafoje  kun blanka koko,  aŭ  kun palmoĉambro de la
martiriĝo

Modesto  kaj  Krescenzia. La  nuna  Martirlibro  Roma ne  citas  ilin,  sed  la  tradicio  ilin
kunigas  kun  sankta  Vito,  kies  majstro  estis  Modesto  kaj  Krescenzia  nutristino.  La  du
enkondukis Vito-n al  kristanismo kaj ĉilasta, ol malkonfesi antaŭ la patromsian kredon,
fuĝisnkun ili al Lukanio, kie, en Carpaccio, ili suferis la martiriĝon. La kulto por Modesto kaj
Krescenzia ests pli mal rapida ol tiu por sankta Vito kaj certe sen historieco. Nune la korpo
de S. Krescenzia estas en la baziliko S. Marteno en Magenta (Milano).

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Vitusmodestuscrescentia.jpg


83. - Pavia di Udine: Sankta Agata (5 februaro).

Agata (Katanio,  8  septembro  235  –  tie,  5  februaro  251),  junulino  travivinta  dum  la
prokonsula tempo de Kvintiniano, naskiĝis en sicilia familio riĉa je nobela. Laŭ la katolika
tradicio S. Agata konsekris sin al Dio en la aĝo de dek kvin jaroj ĉirkaŭ, kiam ŝi faris tiun
peton al Episkopo de Katanio, kiu akceptis ŝian deziron kaj trudis al ŝi la ruĝan vualon
portata de la virginoj konsakritaj. Dum la periodo inter la fino de 250 kaj la komenco de
251 prokonsulo Kvintiano, alvenita al la sidejo de Katanio ankaŭ kun celo respektigi la
edikton de imperiestro Decio, kiu petis al ĉiuj kristanoj forĵuri publike sian kredon, plenumis
kruelan persekutadon. La tradicio raportas ke Agata fuĝis kun la familio al Palermo, al
Guilla, sed Kvintiano trovis ilin kaj revenigi ilin al Katanio. Kiam li vidis ŝin ĉeeste, Kvintiano
raviĝis  pri  junulineto kaj,  eksciita pri  la  dediĉo, ordonis al  ŝi,  sen sukceso,  forĵuri  sian
kredon kaj adori la paganajn diojn. Al la decida rifuzon de Agata, la prokonsulo ŝin konfidis
unu monaton por reeduka gardo de la korteganino Afrodisia. La celo de tiu gardo estis la
morala korupto de Agata, per daŭra psikologia premo, farita per allogoj kaj minacoj, por ŝin
subigi  al  la  deziroj  de  Kvintiano.  Sed  Agata  kontraŭmetis  la  absolutan  fidon  je  Dio.
Kvintiano komencis  proceson.  Mallonge estis  la  paso de la  proceso al  karcero  kaj  al
perfortoj kun la celo cedigi la junulineton. Komence ŝi estis skurĝita kaj submetita al la
violenta ŝiro de la mamoj, per tenajloj. La tradicio indikas ke la nokto ŝi estis vizitata de S.
Petro,  kiu  ŝin  trankviligis  kaj  konsolis  kaj  li  mirakle  resanigis  la  vundojn.  Fine  ŝi  estis
submetita al  torturo de la  ardantaj  karboj.  La postan nokton al  la lasta violento Agata
forpasis en ŝia ĉelo. En 1040 la bizanca generalo Georgo Maniace (Macedonio, 998 –
Tesaloniko,  nun  Saloniko,  Grekio,  1043)  forŝtelis  la  relikvoj  de  la  Sanktulino  por  ilin
kunporti  al  Konstantinopolo.  En  1126  du  soldatoj  de  la  bisanca  armeo,  Gisliberto  kaj
Goselmo ŝtelis la restaĵojn de la martirulino por ilin doni al Episkopo de Katanio Maŭricio
(1080 – 1147). La 17an de aŭgusto 1126, la relikvoj revenis al la ĉefpreĝejo de Katanio. Ŝi
estas prezentita kun la detranĉitaj mamoj sur plado kaj tenajlo enmane.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Sagata.jpg


84. - Pavia di Udine: Sankta Ulderiko (4 julio).

  
S. Ulderiko de Aŭgusta

Ulriko, aŭ ankaŭ Ulderiko kaj Uldariko (Zuriko, 890 – Augusta, Bavario, Germanio, 4 julio
973), estis monako, kiu iĝis episkopo de Aŭgusta. Post kiam li estis ĝis 908 en la abatejo
de S. Gallo, dank’al la influo de la onklo Burkado la IIa (883 aŭ 884 – Novara, 28 aprilo
926), en 923 li estis elektita episkopo de la Aŭgusta-diocezo de Henriko la Ia de Saksio
(876 – Memleben, Germanio, 2 julio 936). Li plibonigis la pastraran staton kaj plifortigis la
observemo de la leĝoj de la eklezio. Plie, li konstruigis multajn preĝejojn kaj faris diversajn
episkopajn visitojn. En la tempo de la madjaraj invadoj en la Bavari-Ŝvabujan teritoriojn,
Ulriko fortigigis la germanan urbon kaj poste li rekonstruigis la preĝejojn detruitaj dum la
bataloj.  En 954 li  estis  unu el  la  forintoj  de la  paco inter  Liudolfo  de Ŝvabujo (930 –
Pombia, 6 septembro 957) kaj la patro de ĉilasta, Otono la Ia (Wallhausen, Germanio, 23
novembro 912 – Memleben, Germanio, 7 majo 973). Ulriko ĉeestis multajn sinodojn, en
Ingelheim en 948 kaj en 972, en Aŭgusta en 952 kaj en Romo en 972. S. Ulriko estis la
unua sanktulo esti kanonizita de papo; li fakte estis kanonizita de papo Johano XV (Romo,
… - tie, marto 996), dum sinodo roma farita en Laterano la 31an de januaro 993.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Anton_Cebej_-_Sv._Urh.jpg


85. – Pocenia (Poĉenia): Sankta Nikolao (6 decembro).

        

Nikolao de Bari, konata ankaŭ kiel S. Nikolao de Myra (Patara de Licia, Turkio, 15 marto
270  –  Myra,  hodiaŭ  Demre,  Turkio,  6  decembro  343),  episkopo.  Filo  de  Epifanio  kaj
Johana,  kiuj  estis  bonstataj,  li  estas  konata  ankaŭ  ekstere  la  kristana  mondo  ĉar  lia
personeco naskis la miton de Sankta Klaus, konata en Italio kiel Paĉjo Kristnasko. Kreskita
en medio je kristana kredo, li perdis trofrue la gepatrojn pro la pesto. Li iĝis tiele heredanto
de riĉa havaĵo, kiun li disdonis al malriĉuloj kaj tial memorita kiel granda bonfaranto. Poste
li lasis lian naskiĝan urbon kaj transloĝiĝis al Myra kie li estis ordinita sacerdoto. Post la
forpaso  de  la  metropolita  episkopo  de  Myra,  li  estis  aklamita  de  la  popolo  kiel  nova
episkopo.  Enprizonigita  kaj  ekzilita  en  305  dum la  persekuto  de  Diokleciano  (Salona,
Kroatio, 22 decembro 244 – Spalato, Kroatio, 3 decembro 311), poste li estis liberigita de
Konstanteno (Naissus, Serbio, 27 februaro 274 – Nikomedio, Turkio, 22 majo 337) en 313
kaj li reprenis la apostolan servon. Li forpasis en la monaĥejo de Sion. Liaj restaĵoj estis
garditas en la katedralo de Myra ĝis 1087. Kiam Myra falis en muzulmanan manojn, Bari’a-
ekspedicio je 62 maristoj atingis Mira-n kaj alproksimiĝis al si je ĉirkaŭ la duonon de la
skeleto de Nikolao, kiu alvenis al Bari la 9an de majo 1087. Li estas festata la 6an de
decembro kaj la 9an de majo.

https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Nikola_from_1294.jpg


86. - Pontebba: Naskiĝo de la Beata Virgulino Maria (8 septembro).

Petro Lorenzetti, naskiĝo de la Virgulino (1335)

La naskiĝo de la Beata Virgulino Maria estas liturgia festo de la katolika Eklezio kaj de
la ortodoksa Eklezio, kiu memoras la naskiĝon de Maria kaj oni ĝin celebras la 8an de
septembro.  Laŭ  la  trdicio  transiĝita  al  Protoevangelio  de  Jakobo,  unu  el  la  apokrifaj
evangelioj, Maria naskiĝis de Joakino kaj Anna. La festo naskiĝis antaŭe en Oriento; ĝi
estis  enmetita  en la  Okcidentan eklezion de papo Sergio l  (Palermo,  650 –  Romo,  8
septembro 701).



87. - Porpetto: Sankta Vincento Martiro (22 januaro).

Anonimulo, S. Vincento de Zaragozo (XVII jarcento)

Vincento de Zaragozo (Huesca, Hispanio, … - Valencio, 22 januaro 304), diakono kaj
martiro. Je nobela familio, filo de konsulo Eutichio kaj de matrono Enola, Vincento ricevis
edukon samrange lian statuso: destinita al la litaraturo, baldaŭ li estis konfidita de la patro
al Valerio (Zaragozo, IIIa jarcento – Enate, Hispanio, 315), episkopo de Zaragozo, ĉar
prizorgu lian spiritan formadon. La episkopo lin nomumis ĉefdiakono, lin konsiderante sia
ĉefhelpanto  kaj  lin  konfidante  ankaŭ  la  taskon  prediki  anstataŭ  li.  Dume  Diokleciano
(Salona, Kroatio, 22 decembro 244 – Spalato, Kroatio, 3 decembro 311) eksplodigis la
persekuton kontraŭ kristanoj; la edikto de imperiestro trudis la detruon de la konstruaĵoj,
libroj kaj kristanaj ilaroj; kristanoj, kiu okupis publikajn oficojn estus senaŭtoritatigotaj kaj
submetotaj al torturoj kaj ĉiuj regatoj de la imperio antaŭ ol plenumi ian publikan agon
devis oferi al la dioj. En tiu tre malfacila situacio episkopo Valerio kaj ĉefdiakono Vincento
ne evitis iliajn devojn daŭrigante atesti ilian kredon kaj Daciano, la prefekto de la hispana
provinco kie ili  vivis,  ordonis ilian areston. Kondukitaj  al  Valencio,  kie Daciano tenis la
tribunalon,  ili  estis  skurĝitaj,  torturitaj  kaj  fine  mortigitaj.  Post  la  alveno de imperiestro
Konstanteno (Naissus, Serbio, 27 februaro 274 – Nikomedio, Turkio, 22 majo 337), kiu
konvertiĝis al kristanismo, en Valencio estis starigita baziliko honore al sankta Vincento kaj
sub la ĉefaltaro estis aranĝitaj liaj relikvoj. Tamen, sekve de la Morinvado, kristanoj de
Valencio forportis la korpon de la Martiro por ĝin meti en sekura loko en Portugalio, en
preĝejeto tute konstruigita en la loko de la promontoro hodiau dirita Kabo S. Vincento.
Finita la milito kontraŭ Moroj, la restaĵoj estis enŝipigitaj en ŝipon, kiu ekvojs al Lisbono.
Devoteca legendo rakontas, ke dum la vojaĝo kelkaj korvoj apoĝiĝis sur la pruo kaj sur la
poŭpo de tiu ŝipo kvazaŭ signifi ilian renovigantan protekton al Sankta martiro, kiu jam iam
ili salvis de la sovaĝaj bestoj. Alvenita urbon, la korpo estis metata en la preĝejo S. Justo
kaj S. Rufina kaj  post kelka tempo, la 15an de septembro 1173, translokota solene al
ĉefpreĝejo. S. Vincento estas el la martiroj pleje konata kaj venerata en la katolika mondo
kaj lia kulto, ekde la fojaj tempoj, estis transrakontita en multaj urboj kaj ne nur de Hispanio
lia patrio.
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88. - Povoletto: Sankta Klemento (23 novembro).

Papo Klemento I

Papo  Klemento l,  generale  konata  kiel  Klemento  el  Romo (Romo,  … -  Sebastopolo,
Krimeo, 23 novembro 100) estis la 4a episkopo de Romo kaj papo de la katolika Eklezio
de la jaro 92 ĝis 97.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Papa_Clemens_I.jpg


89. - Pozzuolo del Friuli: Sankta Andreo (Lasta dimanĉo de novembro).

                    
                             Ikono de S. Andreo Protocletos                    Karlo Crivelli, S. Andreo (1471 ĉirkaŭ)

                                                                               (Honolulu Academy)

Andreo (Betsadia, Galileo, 6 a.K. – Patrasso, Grekio, 30 novembro 60) estis diŝiplo de
Johano Baptisto  kaj  el  la  unuaj  sekvi  Jesuon.  Frato de Simon Petro,  li  transloĝiĝis  al
Kafarnao kie ankaŭ li estis fiŝisto. En la evangelioj Andreo estas indikita ĉeesti multajn
gravajn okazojn kiel unu el la diŝiploj pli proksima al Jesuo: li  estas citita en la epizodoj de
la mirakla fiŝkaptado, de la plimultigo de panoj kaj fiŝoj kaj en tiu de grekoj, kiuj volas
renkontiĝi Jesuon. Andreo estis martirigita per krucumo en Patrasso: li estis ligita kaj ne
alnajlita  sur  latina  kruco  (simila  tiu  kie  Kristo  estis  krucumita),  sed  kiel  estas  tradicie
Andreo estis krucumita sur kruco dirita Kruco krucita (“X” forme) kaj kutime konata laŭ la
nomo “Kruco de S. Andreo”; tiu estis adoptita laŭ lia persona elekto, ĉar li neniam estus
kiel Jesuo en la martiriĝo. La elekto de la  X  povus havi simbolan signifon estante la
inicialo  greka  de  la  nomo  de  Kristo.  Laŭ  la  tradicio,  liaj  restaĵoj  estis  translokitaj  de
Patrasso al Konstantinopolo. Ĉi tie ili restis ĝis 1208 kiam la restaĵoj estis translokitaj al
Amalfi de karfdinalo Petro Capuano (m. Viterbo, aŭgusto 1214); garditaj en sankta Petro
de 1460, ili estis redonitaj al la Eklezio de Patrasso laŭ la volo de Paŭlo VI (Concesio,
Brescia, 26 septembro 1897 – Kastel Gandolfo, 6 aŭgusto 1978) en 1964.
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90. - Pradamano: Sankta Cecila (22 novembro).

Simon Vouet, S. Cecila

Cecila (Romo, II jarcento – tie III jarcento), martiro. Naskita en nobela familio. Li edzigis la
nobelan Valeriano (Romo, 177 – tie, 14 aprilo 229). Konfidata al ŝia edzo sian vorton, li
konvertiĝis al   Katolikismo kaj en la unua geedziĝa nokto li  ricevis la Bapton de Papo
Urbano  l  (Teano,  Kazerto,___  -  Romo,  majo  230).  Reveninte  hejmen,  Valeriano  vidis
Cecilan profundiĝinta en preĝo kun la  Anĝelo,  kiu  ekde ĉiam prigardis  ŝin  kaj,  ja  fine
konvinkita kredanto, li preĝis ke ankaŭ la frato Tiburzio ricevu la saman gracon. Juĝisto
Almachio malpermesis sepulti  la korpojn de Kristanoj,  sed la du fratoj  konvertitaj  al  la
kredo sin dediĉis al la sepulto de ĉiuj malriĉaj korpoj, kiujn ili renkontis laŭlonge ilia vojo. Ili
estis do arestataj kaj post kiam ili redemptis oficiron Massimo, kiu havis la taskon konduki
ilin al karcero, ili suferis kruelajn torturojn ol malkonfesi Dion kaj poste ili estis senkapigitaj.
Cecila preĝis ĉe la tombo de la edzo, de la bofrato kaj de Massimo (ambaŭ Sanktuloj
venerataj la 14an de aprilo), ankaŭ li mortigita ĉar iĝita kristano, sed iom poste ŝi estis
vokita antaŭ juĝsto Almachio, kiu ordonis la morton per sufokiĝo en ŝia banejo, sed oni
rakontas ke “Sanktulino anstataŭ morti kantis laŭdojn al Dio”. Ŝangita la puno per asfiksio
en mortsenkapigon, la ekzekutisto svingis la tri leĝajn batojn (ili estis la “kontrakto de la
ekzekutisto po ĉiu mortigo) kaj, ne ankoraŭ forpasata, li ŝin lasis en ŝia sango. Estis Papo
Urbano l, ŝia spirita gvidanto, doni al ŝi la dignan sepulton en la katakomboj S. Kalisto. La
Aŭrea legendo rakontas, ke Papo Urbano l, kiu konvertis ŝian edzon Valeriano kaj estis
atestanto de la  martiriĝo,  “sepultis  la  korpon de Cecila  inter  tiuj  de la  episkopoj  kaj  li
konsakris ŝian domon transformate ĝin en preĝejon, kiel ŝi petis al li”.
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81. - Prato Carnico: Sankta Kanziano Martiro (31 majo).

Martiriĝo de Ss. Kanzio, Kanziano kaj Kanzianilla,     
(El la Krainburger Altar, 1510)

Sanktaj Kanzio, Kanziano  kaj  Kanzianilla estas konsiderataj de la tradicio tri kristanaj
fratoj, kiuj estis martirigitaj apud Akvileio (Udine) sub la imperio de Diokleciano (Salona,
Kroatio, 22 decembro 244 – Spalato, Kroatio, 3 decembro 311). La tri fratoj estis edukitaj
al la kristana kredo de ilia pedagogo Proto. Forpasita imperiestro Carino (257 – Mesia,
Serbio, julio 285), kaj intensigita la persekuton kontraŭ kristanoj, la tri fratoj decidis lasi
Romon kaj rifuĝi apud Akvileio, kiel eble la familio havis terenojn kaj kie estis episkopo
Krisogono (m. Akvilei, 303), ilia amiko. Antaŭ ol lasi Romon, ili liberis ĉiujn iliajn sklavojn
post kiam ili baptis ilin, ili vendis ĉiujn aliajn havaĵojn kaj disdonis la enspezitan monon al la
malriĉuloj. Alvenita Akvileion, ili estis informataj pri la martiriĝo de Krisogono, okazita ĉe
Aquae Gradatae, la nuna Sankta Kanzian de Isonzo (Goricio). Nokte aperis al ili Kristo, kiu
ilin instigis iri al martiriĝejo; la postan tagon la tri fratoj kaj ilia pedagogo Proto ekvojaĝis
sur ĉaro tirata de mulinoj. Alvenitaj al Aquae Gradatae ili genufleksis kaj preĝis antaŭ la
tombo de Krisogono, sed ili estis arestitaj de la soldatoj de la Akvileio’aj  juĝistoj Dulcidio
kaj  Sisinnio.  Invitatitaj  malkonfesi  ilian  kristananan  kredon.  Kanzio,  Kanziano  kaj
Kanzianilla  kun Proto refuzis  kaj  tuje  senkapigitaj.  Monaĥo Zoilo,  la  sama, kiu  antaŭe
reakiris kaj sepultis la korpon de Krisogono, donis al li komunan sepulton en tombo tegita
el marmoraj platoj. Ankaŭ la korpo de Proto estis sepultita en la ĉirkaŭaĵoj. La datreveno
de ilia memoro estas la 31an de majo, dato de ilia sufero laŭ la tradicio.
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92. - Precenicco: Sankta Marteno (11 novembro).

                                                       Andreo Briosco, Almozo de S. Marteno

Marteno de  Tours (Sabaria  Sicca,  nun  Szombathely,  Hungario,  315  –  Candes-Saint-
Martin,  8  novembro  397),  episkopo,  praktikis  sian  oficon  en  Gallio  de  la  tarda  romia
impero. La patro, milita tribunuso de la legio, donis al li nomon Marteno honore al Marso,
dio de la milito. Ankoraŭ infano li transloĝiĝis kun la gepatroj al Pavio, kie lia patro ricevis
bienon ĉar jam veterano, kaj en tiu urbo li pasigis la infanecon. Dekjara li fuĝis el la hejmo
du tagojn , kiujn li pasigis en preĝejo (eble en Pavio). En 331 imperia edikto devigis ĉiujn
filojn de veteranoj varbiĝi en la romana armeo. Li estis sendita al Gallio, ĉe la urbo Amiens,
apud la limo, kaj tie li pasigis la plej parton el lia vivo kiel soldato. Li estis parto, ene la
imperia gvardio, de trupoj ne batalantaj, kiuj garantiis la publikan ordon, la protekton de la
imperia  poŝto,  la  translokiĝon  de  militkaptitoj  aŭ  la  sekurecon  de  gravaj  personoj.  Li
plenumis la noktpatrolon kaj la inspektadon de la postenoj, kaj ankaŭ la nokta gardado de
la garnizonoj. Dum unu el tiuj patroloj okazis la epizodo, kiu ŝanĝis al li la vivon. En la
severa  vintro  de  la  jaro  335  Marteno  renkontis  duonnudan  almozulon.  Vidante  lin
suferanta, li tranĉis en du sian militan mantelon kaj li ĝin kunpartigis kun la almozulo. La
postan nokton li vidis sonĝe Jesuon revestita kun la duono de sia mantelo. Kiam Marteno
vekiĝis lia mantelo estis integra. La sonĝo havis tiom da kunpuŝiĝo por Marteno, ke li, jam
katekumeno, estis baptita la postan Paskon de Hilario el Poitiers (Poitiers, Francio, 315
ĉirkaŭ – tie, 367), kaj li iĝis kristano. Estis lia diŝiplo kaj vojaĝis tra la tuta Eŭropo. Marteno
restis  oficiro  de  la  armeo dum dudeko jaroj  atingante  la  gradon de oficiro  en  la  alae
scolares (selektita fako). Atingitaj ĉirkaŭ kvardek jarojn, li decidis lasi la armeon. Marteno
engaĝiĝis en la lukto kontraŭ la aria herezo, kondamnita en la I Nicea-koncilio (325), kaj li
estis pro tio ankaŭ vipita (en la naskiĝa Panonio) kaj elpelita, antaŭe de Francio, poste de
Milano, kie estis elektitaj ariaj episkopoj. En 357 li iris do insulon Gallinara en Albenga en
provinco Savona, kie li pasigis kvar jarojn je ermita vivo. Revenita do al Poitiers, post la
reveno  de  la  katolika  episkopo,  li  iĝis  monaĥo  kaj  baldaŭ  li  estis  sekvita  de  novaj
kamaradoj, startigante, en 360, unu el la unuaj okcidentaj monaĥejoj, en Ligugé, sub la
protekto de episkopo Hilario. En 371 Tours-anoj lin volis ilia episkopo kaj, tiele, Marteno
daŭrigis lokiĝi en lia simpla monaĥa hejmo kaj li daŭrigis lian mision kiel diskoniganto de la
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kredo,  starigante  en  la  teritorio  novajn   malgrandajn  komunumojn  da  monaĥoj.  Plie  li
predikis, baptis vilaĝojn, disbatis templojn, sakrajn arbojn kaj paganajn idolojn, montrante
kiel ajn kompaton kaj mizerikordo al ĉiuj. Marteno forpasis la 8an de novembro 397 en
Candes-Saint-Martin, kie li iris por interpacigi la lokan klerikaron. Li estas prezentita kiel
rajdsoldato, dum per la spado li tranĉas la mantelon por ĝin doni al malriĉulo. S. Marteno
el  Tours  estas  memorigata  la  11an de novembro,  malgraŭ ĝi  ne  estus  la  dato  de lia
forpaso, sed tiu de lia sepulto.



93. - Premariacco: Sankta Silvestro (31 decembro).

Papo Silvestro I

Silvestro l (m. Romo, 31 decembro 335) estis la 33a episkopo de Romo kaj papo de la
Katolika Eklezio de la jaro 314 ĝis lia forpaso. Silvestro estis filo de iu Rufino, romiano kaj
de iu  Justina.  Post  la  forpaso de papo Miltrado (Afriko,  … -  Romo,  10 januaro  314),
Silvestro estis episkopo de Romo kaj do papo; li okupis tiun oficon dudek unu jarojn. Lia
papregado koincidis kun la longa imperio de Konstanteno l (Naissus, Serbio, 27 februaro
274 – Nikomedio, Turkio, 22 majo 337), la unua romia imperiestro je kristana religio. La
politika ofteco de Silvestro estis tre malforta pro la tre vasta populareco kaj la tre alta
personeco  de  Konstanteno.  Estis  la  imperiestro  mastrumi,  fakte,  la  regadon  kaj  la
aktivecojn de la Eklezio dum la tuta periodo de la vivo de Silvestro kaj eĉ pli.  Li estis
sepultita en la preĝejo de li  volita ce la Katakomboj Priscilla. La 2an de junio 761, laŭ
antikva tradicio, papo Paŭlo l (Romo, 700 – tie, 28 junio 767) translokigis lian korpon en la
preĝkapeleton de la preĝejo Sankta Silvestro en Capite kaj la 17an de julio de la sama jaro
lin portigis enen la preĝejo, kie ĝi estis trovita dum la restaŭradoj de 1596. Papo Klemento
VIII (Fano, Pesaro, 24 februaro 1536 – Romo, 3 marto 1605) ĝin metigis sub la ĉefaltaron.



94. - Preone: Sankta Georgo (23 aprilo).

Karlo Crivelli, S. Georgo (1472)

Georgo (Kapadocio 280 – Nikomedio, 23 aprilo 303), martiro, filo de Geronzio (m. 411),
persa, kaj Polikromia, kapadoca. La gepratroj lin edukis al la kristana religio. Translokita al
Palestino,  li  rekrutiĝis  en  la  armeo  de  imperiestro  Diokleciano  (Salona,  Kroatio,  22
decembro 244 – Spalato, Kroatio, 3 decembro 311). La martiriĝo okazis suk Diokleciano
mem, kiu kunvokis sepdek du reĝojn por decido kiajn rimedojn prepari kontraŭ la kristanoj.
Georgo donacis al malriĉuloj ĉiujn siajn havaĵojn kaj sin konfesis kristano; je la invito de
imperiestro  oferi  al  la  dioj  li  rifuzis:  laŭ  la  legendo  li  estis  batita,  pendigita,  ŝirita  kaj
enkarcerigita, kie li havis vizion de Dio, kiu antaŭdiris al li sep jarojn de turmentoj, tri fojojn
la morton kaj tri fojojn la resurekton. Tranĉita en du per rado plena de najloj kaj spadoj,
Georgo  resurektis  farante  la  konvertiĝon  de  Anatolio  kun  ĉiuj  liaj  soldatoj,  kiuj  estis
mortigitaj per glavo; li eniris paganan templon kaj per blovo li faligis la idolojn el ŝtono; li
konvertis imperiestrinon Aleksandra, kiu estis martiriĝita. Imperiestro Diokleciano lin ree
mortkondamnis kaj la sanktulo, antaŭ ol esti senkapigita, preĝpetis Dion ke la imperiestro
kaj la sepdek du reĝoj estu cindrigotaj; elaŭdita lian preĝon, Georgo sin lasis senkapigi
promesante protekton al kiu honoros siajn relikvojn, kiuj estas gardataj en kripto sub la
kristana  preĝejo  (je  grekortodoksa  rito)  en  Lydda  (la  nuna  Lod,  en  Israelo).  Laŭ  La
legendo, en Silene, en Libio, drako teruris la tutan urbon per sia spiro venena. Por salvi la
popolon, laŭ konsilo de orakolo, oni decidis oferi al ĝi la filinon de la reĝo, Margareta. Sed
la junulino estis savita de Georgo, kiu ligis la beston per la zono de la princino kaj ĝin
mortigis interŝanĝe kontraŭ la bapto de la reĝo kaj de la tuta lia popolo. Li estas prezentita
rajde, kun la kiraso (spado kaj lanco ĝuste kiam li venkas drakon), la insigno de la ruĝa
kruco sur blanka kampo sur la ŝildo kaj sur la standardo de la lanco per kiu li mortigas la
drakon.
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95. - Prepotto: Sakta Johano (24 junio).

Pinturicchio, S. Johano (La) Baptisto

Johano (La) Baptisto (Regno de Herodo, I  jarcentfino a.K. – Makeronto, Jordanio, 35
p.K. ĉirkaŭ), asketo. Filo de Zakario kaj de Elizabeta, naskita kiam la gepatroj estis en
maljuna aĝo, li estas unu el la plej gravaj personeco el la Evangelioj. Lia naskiĝo estas
anoncita de la sama ĉefanĝelo Gabrielo, kiu donis la anoncon al Maria; kiam ĉilasta iris
viziti Elizabeton, la naskiĝonto saltis pro ĝojo en la patrina ventro. Ĉar li konis rekte Jesuon
kaj ĉar li  anoncis la alvenon antaŭ ol  lia naskiĝo, Johano estas memorata kiel  “la plej
granda el  la  profetoj”.  Baptisto  forpasis  pro lia  predikado.  Laŭ la evangelia  rakonto,  li
publike kondamnis la konduton de Herodo Antipa (20 a.K. – post 39), kiu kunvivis kun la
bofratino Herodiasa (15 a.K. – 39), restita vidvino de Filipo (3 p.K. – 41 p.K.); la reĝo antaŭ
lin enprizonigis, poste, por komplezi al la filino de Herodiasa, Salomea (14 ĉirkaŭ – inter 62
kaj 71), kiu dancis dum bankedo, li lin senkapigigis. La forpaso per semkapigo agis tiel, ke
Johano Baptisto iĝis fama ankaŭ kiel “S. Johano senkapigita”. La celebrado de la martiro
de Johano Baptisto aŭ celebrado de S. Johano Senkapigita estas la 29 de aŭgusto.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Pinturicchio_z03.jpg


96. - Pulfero: Sankta Floriano (4 majo).

Leonhrd von Brixen, S. Floriano (fresko, 1459)
(Preĝejo S. Georg, Taisten)

Floriano (m. Lorch, Germanio, 4 majo 304), romia soldato rezidanta en Noriko, engaĝita
en  la  defendo  de  la  norda  landlimo  de  la  imperio.  Dum  la  persekutoj  iniciatita  de
Diokleciano (Salona, Kroatio, 22 decembro 244 – Spalato, Kroatio, 3 decembro 311) en
304,  sciigita  ke  en  Lauriacum (hodiaŭ  Lorch),  aro  de  kvardek  siaj  sanreligianoj  estis
arestita kaj mortkondamnita, li  decidis atingi ilin kaj esti samsorta kiel ili:  alvenita en la
urbon, li sin donis al aro de siaj eks samarmeanoj konfesante sian kredon kaj, post kiam li
estis  pridemandita  kaj  torturigita  de  garnizonestro  Akvilino,  li  estis  ĵetita  en  la  riveron
Anesius (Enns) kun muelŝtono ligita al kolo. Lia korpo estis prenita de matrono Valeria kaj
sepultita en la loko kie episkopoj de Passavia starigigis la abatejon Sankt Florian (Linz-
Land). La iconografio lin prezentas kun lanco kaj standardo. La relikvoj de S. Floriano estis
translokitaj al Romo en 1138 kaj papo Lucio III (Lucca, 1097 – Verono, 25 novembro 1185)
ilin sendis al Pollando ĉe duko Kasimiro II (1138 – Krakovo, 5 majo 1194), kiu lia hono
starigigis preĝejon en Krakovo.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Taisten-St._Georg_21.jpg


97. – Ragogna (Ragonja): Sankta Jakobo (25 jullio).

José de Ribera, S. Jakobo la Majora (1634)

Jakobo de Zebedo, dirita ankaŭ Jakobo la Majora, sankta Jakopo aŭ Iacopo (Betsaida,
Galileo, … - Jerusalemo, Israelo, 42), estis unu el la dek du apostoloj de Jesuo. Li estas
dirita “Majora” por lin distingi de la samnoma apostolo Jakobo de alfeo dirita “Minora” (5
ĉirkaŭ – 62). Filo de Zebedeo kaj de Salomea, li estis la frato pli aĝa de sankta Johano
Evangeliisto (Betsaida, Galileo, 10 – Efezo – Turkio, 98-99). Jakobo kaj Johano estis kune
kun la patro ĉe la lagbordo de Tiberiado dum ili aranĝis la fiŝretojn kiam Jesuo vokis ilin
por sekvi lin. Jakobo estis unu el la tri  apostoloj, kiuj ĉeestis la Transfiguriĝo de Jesuo
okazita sur monto Tabor (Israelo). Li evangelizis Hispanion, kiu ĝin atingis post la Ĉieliro
de Jesuo, sed li revenis Jerusalemon pro la malgranda sukceso obtenita. Ĉi tie, unua el la
apostoloj, li suferis martiriĝon. Li estas mortokondamnita de reĝo Herodo Agripa l (10 a.K.
– 44) en la provo bloki la evoluon de la komenca kristanismo. Antikva tradicio volas ke,
post la senkapigo liaj diŝiploj forŝtelis lian korpon kaj sukcesis ĝin porti ĉe la bordoj de
Galizio. La tombo enhavante liajn restaĵojn estus malkovita en la jaro 839 de anakoreto
Pelagio sekve de luma vizio.  Episkopo Teodomito,  informita  pri  tiu  antaŭsigno,  alvenis
surloke kaj malkovris la restaĵojn de la Apostolo. La tombo iĝis celo de grandaj pilgrimadoj
dum la Mezepoko, tiom ke la loko havis la nomon Santiago (el Sancti Jacobi, hispane
Sant-Yago) kaj en 1075 estis komencita la konstruaĵo de la granda baziliko al li dediĉita.
La loko estis nomita campus stellae (“kampo de la stelo”) el kiu devenas la nuna nomo
Santiago de Campostela, la ĉefurbo de Galizio. Tiu kredo trovis konfirmon en la solena
aŭtentikeca deklaro de la restaĵoj,  okazita en 1884 fare de papo Leono XIII  (Karpineto
Romano, Romo, 2 marto 1810 – Romo, 20 julio 1903).  Li  estas prezentita vestita kiel
pilgrimanto kun bastono,sako, ĉapelo, pelerino kaj konko; iafoje kun libro kaj la spado.
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98. - Ravascletto: Sankta Spirito (Lundo post Pentokosto, Sankta Spirito)

Por preskaŭ ĉiuj kristanaj kredoj, la Sankta Spirito estas la Tria Persono de la tre sankta
Triuno, kune kun la aliaj du Personoj je Dio Patro kaj je Dio Filo.



99. - Ravascletto: Sankta Mateo (Lundo de Pentokosto, Sankta Spirito)

Caravaggio, S. Mateo kaj la Anĝelo

Mateo, naskita Levi (Kafarnao, Galileo, fino I jarcento a.K. – Etiopio, duono de la I jarcento
p.K.),  apostolo kaj evangelisto. Li estas tradicie indikata kiel aŭtoro de la Vanĝelo laŭ
Mateo, kie li mem estas nomita ankaŭ Levi aŭ la impostisto. Sankta Mateo estis ankaŭ
nomita Levi, ĉar impostisto, li estis ano de unu el la klasoj la plej malamataj de la hebrea
popolo. Efektive tiam la impostistoj antaŭpagis al la romia fikso la impostojn de la popolo
kaj poste li reakiris kiel uzuristoj taŭzante la popolon. Sacerdotoj, por respekti la unuan
ordonon,  malpermesis al  la hebrea popolo mastri  la romiajn monerojn,  kiuj  enhavis la
bildon de la  imperiestro.  La impostistoj  estis do akuzataj  esti  pekuloj  ĉar ili  veneris  la
inperiestron. Jesuo pasis ĉe Levi kaj simple diris al li Sekvu min. Kaj Mateo, leviĝante, lin
sekvis. Li estas prezentita maljuna kaj barbohava, li havas kiel emblemo anĝelon, kiu lin
inspiras aŭ gvidas lian manon  dum li verkas la Vanĝelon. Ofte li havas apude spadon,
simbolo de lia martiriĝo.
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100. - Raveo: Sankta Floriano (4 majo).

Leonhrd von Brixen, S. Floriano (fresko, 1459)
(Preĝejo S. Georg, Taisten)

Floriano (m. Lorch, Germanio, 4 majo 304), romia soldato rezidanta en Noriko, engaĝita
en  la  defendo  de  la  norda  landlimo  de  la  imperio.  Dum  la  persekutoj  iniciatita  de
Diokleciano (Salona, Kroatio, 22 decembro 244 – Spalato, Kroatio, 3 decembro 311) en
304,  sciigita  ke  en  Lauriacum (hodiaŭ  Lorch),  aro  de  kvardek  siaj  sanreligianoj  estis
arestita kaj mortkondamnita, li  decidis atingi ilin kaj esti samsorta kiel ili:  alvenita en la
urbon, li sin donis al aro de siaj eks samarmeanoj konfesante sian kredon kaj, post kiam li
estis  pridemandita  kaj  torturigita  de  garnizonestro  Akvilino,  li  estis  ĵetita  en  la  riveron
Anesius (Enns) kun muelŝtono ligita al kolo. Lia korpo estis prenita de matrono Valeria kaj
sepultita en la loko kie episkopoj de Passavia starigigis la abatejon Sankt Florian (Linz-
Land). La iconografio lin prezentas kun lanco kaj standardo. La relikvoj de S. Floriano estis
translokitaj al Romo en 1138 kaj papo Lucio III (Lucca, 1097 – Verono, 25 novembro 1185)
ilin sendis al Pollando ĉe duko Kasimiro II (1138 – Krakovo, 5 majo 1194), kiu lia hono
starigigis preĝejon en Krakovo.
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101. - Reana del Rojale: Sankta Roko (16 aŭgusto).

Bernardo Strozzi, S Roko (1640)
(Skola Granda de S. Roko, Venecio)

Roko de Montepeliero,  universale  konata  kiel  S.  Roko (Montepeliero,  ĉirkaŭ 1295 –
Vogera, Pavio, 1327), pilgrimanto kaj taŭmaturgo. Li estas la sanktulo pli preĝe alvokita,
ekde Mezepoko, kiel  protektanto de la terura plago de pesto, kaj lia populareco estas
ankoraŭ nun larĝe disvastiĝinta. Lia patroneco iom post iom plivastiĝis al la kamparana
mondo,  al  bestoj,  al  la grandaj  katastrofoj  kiel  la tertremoj,  al  epidemioj  kaj  tre gravaj
malsanoj;  laŭ pli  moderna senso,  li  estas granda ekzemplo je  homa solidareco kaj  je
kristana karitato, en la signo de la voluntuleco. Kun la paso de la jarcentoj li iĝis unu el la
sanktuloj pli konataj en la eŭropa kontinento kaj transoceano, sed li  restis unu el la pli
misteraj
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102. – Redenzicco (Redenziko) (Sedegliano, Sedeljano): Sankta Johano (Dimanĉo poste
la 24an de junio)

Pinturicchio, S. Johano (La) Baptisto

Johano (La) Baptisto (Regno de Herodo, I  jarcentfino a.K. – Makeronto, Jordanio, 35
p.K. ĉirkaŭ), asketo. Filo de Zakario kaj de Elizabeta, naskita kiam la gepatroj estis en
maljuna aĝo, li estas unu el la plej gravaj personeco el la Evangelioj. Lia naskiĝo estas
anoncita de la sama ĉefanĝelo Gabrielo, kiu donis la anoncon al Maria; kiam ĉilasta iris
viziti Elizabeton, la naskiĝonto saltis pro ĝojo en la patrina ventro. Ĉar li konis rekte Jesuon
kaj ĉar li  anoncis la alvenon antaŭ ol  lia naskiĝo, Johano estas memorata kiel  “la plej
granda el  la  profetoj”.  Baptisto  forpasis  pro lia  predikado.  Laŭ la evangelia  rakonto,  li
publike kondamnis la konduton de Herodo Antipa (20 a.K. – post 39), kiu kunvivis kun la
bofratino Herodiasa (15 a.K. – 39), restita vidvino de Filipo (3 p.K. – 41 p.K.); la reĝo antaŭ
lin enprizonigis, poste, por komplezi al la filino de Herodiasa, Salomea (14 ĉirkaŭ – inter 62
kaj 71), kiu dancis dum bankedo, li lin senkapigigis. La forpaso per semkapigo agis tiel, ke
Johano Baptisto iĝis fama ankaŭ kiel “S. Johano senkapigita”. La celebrado de la martiro
de Johano Baptisto aŭ celebrado de S. Johano Senkapigita estas la 29 de aŭgusto.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Pinturicchio_z03.jpg


103. – Remanzacco (Remanzako): Sankta Johano (24 junio).

Pinturicchio, S. Johano (La) Baptisto

Johano (La) Baptisto (Regno de Herodo, I  jarcentfino a.K. – Makeronto, Jordanio, 35
p.K. ĉirkaŭ), asketo. Filo de Zakario kaj de Elizabeta, naskita kiam la gepatroj estis en
maljuna aĝo, li estas unu el la plej gravaj personeco el la Evangelioj. Lia naskiĝo estas
anoncita de la sama ĉefanĝelo Gabrielo, kiu donis la anoncon al Maria; kiam ĉilasta iris
viziti Elizabeton, la naskiĝonto saltis pro ĝojo en la patrina ventro. Ĉar li konis rekte Jesuon
kaj ĉar li  anoncis la alvenon antaŭ ol  lia naskiĝo, Johano estas memorata kiel  “la plej
granda el  la  profetoj”.  Baptisto  forpasis  pro lia  predikado.  Laŭ la evangelia  rakonto,  li
publike kondamnis la konduton de Herodo Antipa (20 a.K. – post 39), kiu kunvivis kun la
bofratino Herodiasa (15 a.K. – 39), restita vidvino de Filipo (3 p.K. – 41 p.K.); la reĝo antaŭ
lin enprizonigis, poste, por komplezi al la filino de Herodiasa, Salomea (14 ĉirkaŭ – inter 62
kaj 71), kiu dancis dum bankedo, li lin senkapigigis. La forpaso per semkapigo agis tiel, ke
Johano Baptisto iĝis fama ankaŭ kiel “S. Johano senkapigita”. La celebrado de la martiro
de Johano Baptisto aŭ celebrado de S. Johano Senkapigita estas la 29 de aŭgusto.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Pinturicchio_z03.jpg


104. – Resia (Resja): Ĉieliro de Maria (15 aŭgusto),

Guido Reni, Ĉieliro de Maria (1642)
(Alte Pinakothek, Munkeno)

La  Ĉieliro de Maria estas katolika dogmo en kiu estas asertata ke Maria, finita la tera
vivofluo, ŝi estis transportita Paradizon, kaj kun la animo kaj kun la korpo, tio estas ŝi estis
ĉieleprenita, akceptita en ĉielo. La katolika dogmo estis proklamita de papo Pio XII (Romo,
2 marto 1876 – Kastel Gandolfo, Romo, 9 oktobro 1958) la 1an de novembro 1950, sankta
jaro.
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105. - Resiutta: Sankta Marteno (11 novembro).

      
                                                                                Andreo Briosco, Almozo de S. Marteno

Marteno de  Tours (Sabaria  Sicca,  nun  Szombathely,  Hungario,  315  –  Candes-Saint-
Martin,  8  novembro  397),  episkopo,  praktikis  sian  oficon  en  Gallio  de  la  tarda  romia
impero. La patro, milita tribunuso de la legio, donis al li nomon Marteno honore al Marso,
dio de la milito. Ankoraŭ infano li transloĝiĝis kun la gepatroj al Pavio, kie lia patro ricevis
bienon ĉar jam veterano, kaj en tiu urbo li pasigis la infanecon. Dekjara li fuĝis el la hejmo
du tagojn , kiujn li pasigis en preĝejo (eble en Pavio). En 331 imperia edikto devigis ĉiujn
filojn de veteranoj varbiĝi en la romana armeo. Li estis sendita al Gallio, ĉe la urbo Amiens,
apud la limo, kaj tie li pasigis la plej parton el lia vivo kiel soldato. Li estis parto, ene la
imperia gvardio, de trupoj ne batalantaj, kiuj garantiis la publikan ordon, la protekton de la
imperia  poŝto,  la  translokiĝon  de  militkaptitoj  aŭ  la  sekurecon  de  gravaj  personoj.  Li
plenumis la noktpatrolon kaj la inspektadon de la postenoj, kaj ankaŭ la nokta gardado de
la garnizonoj. Dum unu el tiuj patroloj okazis la epizodo, kiu ŝanĝis al li la vivon. En la
severa  vintro  de  la  jaro  335  Marteno  renkontis  duonnudan  almozulon.  Vidante  lin
suferanta, li tranĉis en du sian militan mantelon kaj li ĝin kunpartigis kun la almozulo. La
postan nokton li vidis sonĝe Jesuon revestita kun la duono de sia mantelo. Kiam Marteno
vekiĝis lia mantelo estis integra. La sonĝo havis tiom da kunpuŝiĝo por Marteno, ke li, jam
katekumeno, estis baptita la postan Paskon de Hilario el Poitiers (Poitiers, Francio, 315
ĉirkaŭ – tie, 367), kaj li iĝis kristano. Estis lia diŝiplo kaj vojaĝis tra la tuta Eŭropo. Marteno
restis  oficiro  de  la  armeo dum dudeko jaroj  atingante  la  gradon de oficiro  en  la  alae
scolares (selektita fako). Atingitaj ĉirkaŭ kvardek jarojn, li decidis lasi la armeon. Marteno
engaĝiĝis en la lukto kontraŭ la aria herezo, kondamnita en la I Nicea-koncilio (325), kaj li
estis pro tio ankaŭ vipita (en la naskiĝa Panonio) kaj elpelita, antaŭe de Francio, poste de
Milano, kie estis elektitaj ariaj episkopoj. En 357 li iris do insulon Gallinara en Albenga en
provinco Savona, kie li pasigis kvar jarojn je ermita vivo. Revenita do al Poitiers, post la
reveno  de  la  katolika  episkopo,  li  iĝis  monaĥo  kaj  baldaŭ  li  estis  sekvita  de  novaj
kamaradoj, startigante, en 360, unu el la unuaj okcidentaj monaĥejoj, en Ligugé, sub la
protekto de episkopo Hilario. En 371 Tours-anoj lin volis ilia episkopo kaj, tiele, Marteno
daŭrigis lokiĝi en lia simpla monaĥa hejmo kaj li daŭrigis lian mision kiel diskoniganto de la
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kredo,  starigante  en  la  teritorio  novajn   malgrandajn  komunumojn  da  monaĥoj.  Plie  li
predikis, baptis vilaĝojn, disbatis templojn, sakrajn arbojn kaj paganajn idolojn, montrante
kiel ajn kompaton kaj mizerikordo al ĉiuj. Marteno forpasis la 8an de novembro 397 en
Candes-Saint-Martin, kie li iris por interpacigi la lokan klerikaron. Li estas prezentita kiel
rajdsoldato, dum per la spado li tranĉas la mantelon por ĝin doni al malriĉulo. S. Marteno
el  Tours  estas  memorigata  la  11an de novembro,  malgraŭ ĝi  ne  estus  la  dato  de lia
forpaso, sed tiu de lia sepulto.



106. - Rigolato: Sanktaj Filipo kaj Jakobo (25 julio).

                 
          Rubens, S. Filipo  (1611 ĉirkaŭ)      José de Ribera, S. Jakobo la Majora (1634)

Filipo apostolo (Betsaida, Galileo, 5 ĉirkaŭ – Hierapolis, Turkio, 80), unu el la Dek du
apostoloj de Jesuo Kristo: indikita en la kvina posteno en la listo de la Apostoloj. Unu tago
la apostolo estis kaptita de kelkaj paganoj, kiuj lin portis en la templon de Marso kaj lin
devigis  oferi  al  la  dia  statuo,  sed  en  tiu  sama  momento  la  piedistalo  de  la  statuo
dispecetiĝis kaj el la kavo eliris drako, kiu sin ĵetis sur la filon de la sacerdoto, kiu estis
pretiganta  la  oferfajro  kaj  lin  mortigis  per  ĝia  venena  elspiro,  kaj  kun  li  ankaŭ  du
tribunusojn,  venenante  multaj  el  ĉeestantoj  per  ĝia  fetora  elspiro;  do  Filipo  forpelis  la
drakon kaj revivigis tiujn, kiuj estis mortigitaj de la demono, resanigante fine la malsanulojn
pro ĝiaj  fetoraj elspiroj.  Filipo alvenis al Hieerapolis, en la Frigia-regiono, kie li konvertis
multajn al kristanismo, eĉ la edzino de la prokonsulo. Kiu, koleriĝinta, lin alnajligis al arbo
kun la kapo sube, kiel prezentita en la tradicia idonografio. Post lia forpaso, li  tie estis
sepultita. La preĝejo S. Maria Lo Plano (Enna) gardas relikvojn de la apostoloj S. Filipo kaj
S. Jakobo, kies ĝeesto estas atestita ekde 1633.

Jakobo de Zebedo, dirita ankaŭ Jakobo la Majora, sankta Jakopo aŭ Iacopo (Betsaida,
Galileo, … - Jerusalemo, Israelo, 42), estis unu el la dek du apostoloj de Jesuo. Li estas
dirita “Majora” por lin distingi de la samnoma apostolo Jakobo de alfeo dirita “Minora” (5
ĉirkaŭ – 62). Filo de Zebedeo kaj de Salomea, li estis la frato pli aĝa de sankta Johano
Evangeliisto (Betsaida, Galileo, 10 – Efezo – Turkio, 98-99). Jakobo kaj Johano estis kune
kun la patro ĉe la lagbordo de Tiberiado dum ili aranĝis la fiŝretojn kiam Jesuo vokis ilin
por sekvi lin. Jakobo estis unu el la tri  apostoloj, kiuj ĉeestis la Transfiguriĝo de Jesuo
okazita sur monto Tabor (Israelo). Li evangelizis Hispanion, kiu ĝin atingis post la Ĉieliro
de Jesuo, sed li revenis Jerusalemon pro la malgranda sukceso obtenita. Ĉi tie, unua el la
apostoloj, li suferis martiriĝon. Li estas mortokondamnita de reĝo Herodo Agripa la I (10
a.K. – 44) en la provo bloki la evoluon de la komenca kristanismo. Antikva tradicio volas
ke, post la senkapigo liaj diŝiploj forŝtelis lian korpon kaj sukcesis ĝin porti ĉe la bordoj de
Galizio. La tombo enhavante liajn restaĵojn estus malkovita en la jaro 839 de anakoreto
Pelagio sekve de luma vizio.  Episkopo Teodomito,  informita  pri  tiu  antaŭsigno,  alvenis
surloke kaj malkovris la restaĵojn de la Apostolo. La tombo iĝis celo de grandaj pilgrimadoj
dum la Mezepoko, tiom ke la loko havis la nomon Santiago (el Sancti Jacobi, hispane
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Sant-Yago) kaj en 1075 estis komencita la konstruaĵo de la granda baziliko al li dediĉita.
La loko estis nomita campus stellae (“kampo de la stelo”) el kiu devenas la nuna nomo
Santiago de Campostela, la ĉefurbo de Galizio. Tiu kredo trovis konfirmon en la solena
aŭtentikeca deklaro de la restaĵoj,  okazita en 1884 fare de papo Leono XIII  (Karpineto
Romano, Romo, 2 marto 1810 – Romo, 20 julio 1903).  Li  estas prezentita vestita kiel
pilgrimanto kun bastono,sako, ĉapelo, pelerino kaj konko; iafoje kun libro kaj la spado.



107. - Rive D’Arcano (De Arkano): Sankta Marteno (11 novembro).

        
                                                              Andreo Briosco, Almozo de S. Marteno

Marteno de  Tours (Sabaria  Sicca,  nun  Szombathely,  Hungario,  315  –  Candes-Saint-
Martin,  8  novembro  397),  episkopo,  praktikis  sian  oficon  en  Gallio  de  la  tarda  romia
impero. La patro, milita tribunuso de la legio, donis al li nomon Marteno honore al Marso,
dio de la milito. Ankoraŭ infano li transloĝiĝis kun la gepatroj al Pavio, kie lia patro ricevis
bienon ĉar jam veterano, kaj en tiu urbo li pasigis la infanecon. Dekjara li fuĝis el la hejmo
du tagojn , kiujn li pasigis en preĝejo (eble en Pavio). En 331 imperia edikto devigis ĉiujn
filojn de veteranoj varbiĝi en la romana armeo. Li estis sendita al Gallio, ĉe la urbo Amiens,
apud la limo, kaj tie li pasigis la plej parton el lia vivo kiel soldato. Li estis parto, ene la
imperia gvardio, de trupoj ne batalantaj, kiuj garantiis la publikan ordon, la protekton de la
imperia  poŝto,  la  translokiĝon  de  militkaptitoj  aŭ  la  sekurecon  de  gravaj  personoj.  Li
plenumis la noktpatrolon kaj la inspektadon de la postenoj, kaj ankaŭ la nokta gardado de
la garnizonoj. Dum unu el tiuj patroloj okazis la epizodo, kiu ŝanĝis al li la vivon. En la
severa  vintro  de  la  jaro  335  Marteno  renkontis  duonnudan  almozulon.  Vidante  lin
suferanta, li tranĉis en du sian militan mantelon kaj li ĝin kunpartigis kun la almozulo. La
postan nokton li vidis sonĝe Jesuon revestita kun la duono de sia mantelo. Kiam Marteno
vekiĝis lia mantelo estis integra. La sonĝo havis tiom da kunpuŝiĝo por Marteno, ke li, jam
katekumeno, estis baptita la postan Paskon de Hilario el Poitiers (Poitiers, Francio, 315
ĉirkaŭ – tie, 367), kaj li iĝis kristano. Estis lia diŝiplo kaj vojaĝis tra la tuta Eŭropo. Marteno
restis  oficiro  de  la  armeo dum dudeko jaroj  atingante  la  gradon de oficiro  en  la  alae
scolares (selektita fako). Atingitaj ĉirkaŭ kvardek jarojn, li decidis lasi la armeon. Marteno
engaĝiĝis en la lukto kontraŭ la aria herezo, kondamnita en la I Nicea-koncilio (325), kaj li
estis pro tio ankaŭ vipita (en la naskiĝa Panonio) kaj elpelita, antaŭe de Francio, poste de
Milano, kie estis elektitaj ariaj episkopoj. En 357 li iris do insulon Gallinara en Albenga en
provinco Savona, kie li pasigis kvar jarojn je ermita vivo. Revenita do al Poitiers, post la
reveno  de  la  katolika  episkopo,  li  iĝis  monaĥo  kaj  baldaŭ  li  estis  sekvita  de  novaj
kamaradoj, startigante, en 360, unu el la unuaj okcidentaj monaĥejoj, en Ligugé, sub la
protekto de episkopo Hilario. En 371 Tours-anoj lin volis ilia episkopo kaj, tiele, Marteno
daŭrigis lokiĝi en lia simpla monaĥa hejmo kaj li daŭrigis lian mision kiel diskoniganto de la
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kredo,  starigante  en  la  teritorio  novajn   malgrandajn  komunumojn  da  monaĥoj.  Plie  li
predikis, baptis vilaĝojn, disbatis templojn, sakrajn arbojn kaj paganajn idolojn, montrante
kiel ajn kompaton kaj mizerikordo al ĉiuj. Marteno forpasis la 8an de novembro 397 en
Candes-Saint-Martin, kie li iris por interpacigi la lokan klerikaron. Li estas prezentita kiel
rajdsoldato, dum per la spado li tranĉas la mantelon por ĝin doni al malriĉulo. S. Marteno
el  Tours  estas  memorigata  la  11an de novembro,  malgraŭ ĝi  ne  estus  la  dato  de lia
forpaso, sed tiu de lia sepulto.



108. – Rivignano (Rivinjano): Sankta Laŭrenco (10 aŭgusto).

Spinello Aretino (Spinello de Luko Spinelli), S. Laŭrenco (XIV jarcento)

Laŭrenco (Huesca, Hispanio, 225 – Romo, 10 aŭgusto 258), unu el la sep diakonoj de
Romo, kie li estis martirigita en 258 dum la persekuto volita de imperiestro Valeriano (200
ĉirkaŭ – Bishapur, Irano, post 260) en 257. Ankoraŭ juna, li estis sendita al Zaragozo por
kompletigi la humanismajn kaj la teologiajn studojn; ĉi tie li konis la estontan papon Siksto
II (Grekio, ___ - Romo, 6 aŭgusto 258). Ĉi lasta instruis en tiu, kiu estis tiam, unu el la plej
konata studentroj en la urbo kaj, el tiuj instruistoj, la estonta papo estis el la plej konataj kaj
ŝatataj.  Inter  instruisto  kaj  lernanto komencis do amikecon kaj  ŝaton reciprokaj.  Poste
ambaŭ lasis Hispanion por transloĝiĝi al Romo. Kiam la 30an de aŭgusto 257 Siksto estis
elektita  episkopo  de  Romo,  li  konfidis  al  Laŭrenco  la  taskon  ĉefdiakono,  tio  estas
respondeculo pri la bonkoraj aktivecoj en la Romo-diocezo. Ĉe la komenco de aŭgusto
258 imperiesto Valeriano publikigis edikton, laŭ kiu ĉiuj episkopoj, presbiterianoj, diakonoj
devis esti mortkondamnotaj. La edikto esti tujtuje plenumita en Romo, kiam Deciano estis
prefekto de Romo. Suprizita sum li celebris eŭkaristion en la katakomboj de Pretestato,
papo Siksto la IIa estis mortigita la 6an de aŭgusto kune kun kvar el liaj diakonoj, el kiuj
Innocenzo (m. Romo, 6 aŭgusto 258); kvar tagojn poste, la 10an de aŭgusto, estis la vico
de Laŭrenco, kiu estis 33jara. Ekde la IV jarcento Laŭurenco estis unu el la martiroj pli
venerataj  el  la  Eklezio  de  Romo.  Konstanteno  l  (Naissus,  Serbio,  27  februaro  274  –
Nikomedio, Turkio, 22 majo 337), imperiestro de 306 ĝis lia forpaso, estis la unua starigi
preĝkapeleton sur la loko de la martiriĝo. Tiu konstruaĵo estis pliigita kaj beligita de Pelagio
II (m. Romo, 7 februaro 590).



109. – Ronchis (Ronkis): Sankta Andreo (Lasta dimanĉo de novembro).

                                   
                       Ikono de sankta Andreo Protocletos                Karlo Crivelli, sankta Andreo (1471 ĉirkaŭ)

                                                                                                 (Honolulu Academy)

Andreo (Betsadia, Galileo, 6 a.K. – Patrasso, Grekio, 30 novembro 60) estis diŝiplo de
Johano Baptisto  kaj  el  la  unuaj  sekvi  Jesuon.  Frato de Simon Petro,  li  transloĝiĝis  al
Kafarnao kie ankaŭ li estis fiŝisto. En la evangelioj Andreo estas indikita ĉeesti multajn
gravajn okazojn kiel unu el la diŝiploj pli proksima al Jesuo: li  estas citita en la epizodoj de
la mirakla fiŝkaptado, de la plimultigo de panoj kaj fiŝoj kaj en tiu de grekoj, kiuj volas
renkontiĝi Jesuon. Andreo estis martirigita per krucumo en Patrasso: li estis ligita kaj ne
alnajlita  sur  latina  kruco  (simila  tiu  kie  Kristo  estis  krucumita),  sed  kiel  estas  tradicie
Andreo estis krucumita sur kruco dirita Kruco krucita (“X” forme) kaj kutime konata laŭ la
nomo “Kruco de Sankta Andreo”; tiu estis adoptita laŭ lia persona elekto, ĉar li neniam
estus kiel Jesuo en la martiriĝo. La elekto de la  X  povus havi simbolan signifon estante la
inicialo  greka  de  la  nomo  de  Kristo.  Laŭ  la  tradicio,  liaj  restaĵoj  estis  translokitaj  de
Patrasso al Konstantinopolo. Ĉi tie ili restis ĝis 1208 kiam la restaĵoj estis translokitaj al
Amalfi de karfdinalo Petro Capuano (m. Viterbo, aŭgusto 1214); garditaj en sankta Petro
de 1460, ili estis redonitaj al la Eklezio de Patrasso laŭ la volo de Paŭlo VI (Concesio,
Brescia, 26 septembro 1897 – Kastel Gandolfo, 6 aŭgusto 1978) en 1964.
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110. - Ruda: Sankta Stefano (26 decembro).

Giotto, S. Stefano

Stefano (m. Jerusalemo, 26 decembro 34), protomartiro, tio estas la unua kristano, kiu
donis la vivon por atesti lian kredon en Kristo kaj por la disvastigo de la Vanĝelo. Pro lia
kulturo kaj saĝeco, li iĝis la unua el la diakonoj en Jerusalemo. Li faris grandajn miraklojn
ninter la popolo, precipe inter la hebreoj de la diasporo, kiuj trapasis la sanktan urbon
Jerusalemo kaj ke li konvertis al la kredo en Jesuo krucumita kaj resurektinto, La hebreoj,
vidinte  la  grandn  nombron  da  konvertiĝintoj,  instigis  la  popolon  kaj  akuzis  Stefanon
“prononci  blasfemajn esprimojn  kontraŭ  Moseo kaj  kontraŭ Dio”.  La  maljunuloj   kaj  la
skribistoj  lin  kaptis  kaj  portis  antaŭ  la  Sinedrio  kaj  kun  malsinceraj  atestantoj  li  estis
akuzita, portita eksteren la muregojn de la urbo kaj ŝtonmortigita. Li estas prezentita kun
diakona vesto, kun dalmatiko aŭ albo kaj stolo oblikve surmetita, li povas havi la tonsuron
tranversa. La religia memorigo de Stefano estas ĉiam fiksita la 26an de decembro, tuj
poste Kristnasko, ĉar en la postajn tagojn al la naskiĝo de la Filo de Dio estis enmetitaj en
la martirlibron la  comites Christi, tio estas la plej apudaj en lia terena vojo kaj la unuaj
atesti per la martiriĝo.
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111. - San Daniele del Friuli: Sankta Danielo (28 aŭgusto)

Mikelanĝelo Buonarroti, Danielo,
(Volbo de la Kapelo Sistina, 1511-1512)

Li estas la ĉefa gravulo kaj la ŝajna aŭtoro de la Libro de Danielo, kiu rakontas travivaĵojn
tempe okazitaj dum la ekzilo al Babilono ekde 605 a.K.. En la hebrea Kanono la libro ne
estas klasifikata el la profetaj libroj, sed el la Ketuvim. Danielo, kontraŭe, estas konsiderita
kiel la lasta el la kvar grandaj profetoj de la Malnova Testamengto kristana (kaj li estas
konsiderata sanktulo de la kristanajj Eklezioj), ĉar lia libro enhavas profetaĵojn pri Jesuo
Kristo.
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112. - San Daniele del Friuli: Sankta Mikelo (29 septembro).

Guido Reni, Ĉefanĝelo Mikelo dispremas Satanon (1636)

Mikelo estas el tiuj al kiuj la Biblio atribuas specife la titolon de Ĉefanĝelo, kiel Gabrielo
kaj Rafaelo, menciita en la Libro de Danielo. Ĉefanĝelo Mikelo estas memorigita ĉar li
defendis la kredon en Dio kontraŭ la hordoj de Satano.  Mikelo, estro de la ĉielaj milicoj, en
la unua momento apud Lucifero (Satano) prezentinte la angelan paron, poste li apartiĝas
de Satano kaj de anĝeloj, kiuj aktivas la dividiĝon de Dio, restante male fidela al Li, dum
Satano kaj liaj aroj falas en la Inferon. El la funkcioj atribuitaj al li de la tradicio estas tiu kiel
gvidanto de la animoj dum la transiĝo al la dia juĝo. Pro tio al la ĉefanĝelo estas dediĉitaj
ostejojn en la tombejoj kaj funebrajn kapelojn, kiel ekzemple en Rusio la Kremlo-preĝejo,
kie  oni  sepultis  carojn.  Ankaŭ la  Maŭzoleo de Hadriano estis  tombo – tiu  al  la  romia
imperiestro Publio Elio Hadriano (Italica, Hispanio, 24 januaro 76 – Baia, Napolo, 10 julio
138) -, nomita poste Kastelo S. Anĝelo sekve de apero de S. Mikelo, en la VI jarcento,
dum terura pestepidemio. La ĉefanĝelo sin montris sur la supro de la konstruaĵo je la
momento eningiĝi la ardan spadon, signo de la mirakla ĉesigo de la terura epidemio. Li
estas prezentita flugilhava en armaturo kun spado kaj lanco per kiuj li venkas la diablon
ofte sub aspekto de drako.
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113. - San Giorgio di Nogaro: Tre sankta Dolora Maria (15 septembro).

Karlo Dolci, Mater Dolorosa (1650 ĉirkaŭ)

Dolora Maria aŭ Maria Suferplena, Dolora Madono, Dolora Diapatrino aŭ Madono de
la sep doloroj estas titolo per kiu estas multfoje vokota kaj alvokota de kristanoj Marian, la
patrino de Jesuo. En la XIIa jarcento, ankaŭ senkve de aperoj de la Madono, oni havis
pliigon pri tiu kulto. Sed ĝia historio havis precizan komencon: la 15an de aŭgusto 1233,
kiam sep nobelaj  florencanoj aliĝintaj  al  la Arto de Komercistoj  kaj poetoj-aktoroj de la
Laudesi-kompanio kutimis esprimi ilian amon al Maria per laŭdoj antaŭ bildo pentrita sur
muro de unu strato.Neatendite ili vidis la bildon animiĝi, aperi dolora kaj funebre vestita pro
la  interfrata  malamo,  kiu  disigis  Florencon.  Tiuj  junuloj  demetis  la  armilojn,  surmetis
funebran veston, starigis la kompanion Dolora Maria, dirita de Servistoj  kaj  retiriĝis en
penton kaj preĝon sur Monto Sanario. Inter 1668 kak 1690 la kultiniciatoj de Servistoj de
Maria subtenis la disvastigon de la kulto al la Madono de la Doloroj. Komence la kulto de
la Dolora Madono estis kunligita kun la Sankta Semajno, poste naskiĝis ĝia festo, origine
celebrata la vendredon antaŭ la Sankta Semajno o post Paskvo kaj fine al septembro,
Estis papo Pio VII (Cesena, 14 aŭgusto 1742 – Romo, 20 aŭgusto 1823), en 1814, elekti
dediĉi la tagon 15an de septembro al la memoro pri Maria dum la Pasio kaj la Krucumo de
Jesuo. La simboloj,  kiuj  plibone prezentas tiun tipon de bildo estas:  unu, kvin  aŭ sep
spadoj enpikitaj en la koro; la tuko mane: la nigra vesto de la funebro; la ovala vizaĝo,
kliniĝanta kaj al ĉiela kaj kunigitaj manoj. En la Sankta Semajno estas ofte ĉeestanta en la
Krucvojoj.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Carlo_Dolci_Mater_dolorosa.jpg


114. - San Giorgio di Nogaro: Sankta Bartolomeo (24 aŭgusto).

Mikelanĝelo Buonarroti, S. Bartolomeo senigita de la haŭto
En la Lasta Juĝo de la Kapelo Sistina (1535-1541)

(La vizaĝo sur la haŭto estas memportreto)

Bartolomeo (Kana, Galileo, … - Sirio,  I  jarcento) estis unu el  la dekdu apostoloj,  kiuj
sekvis Jesuon. La Evangelio laŭ Johano li estis amiko de Filipo, kiu entuziasme parolis al li
pri Mesio. Lia nomo poste estas en la listo de la dek du sendita de Kristo prediki  kaj,
ankoraŭ, en la Agoj de la Apostoloj, kie li estas enlistigita kune kun la aliaj apostoloj post la
resurekto de Kristo. La tradicio rakontas pri lia misia vivo en diversaj regionoj de la Meza
Oriento. Dum li estis en Hindio, li konvertis reĝon Polemio, kun la tuta familio, poste la
resaniĝo de la filino obsedita. Pro liaj multenombraj predikadoj, Bartolomeo estis kaptita de
la frato de Polemio, Astiage, kiu, ne sukcesinte forĵurigi la apostolon, lin faris senhaŭtigi kaj
krucumi, eble la kapo malsupren. En 264 la restaĵoj de la sanktulo alvenis al Lipari, kiam
estis  episkopo  sankta  Agatone,  ĝis  kiam ili  estis  parte  disperditaj  de  araboj  en  la  IX
jarcento:  en  410  la  restaĵoj  estis  portitaj  al  Maypherkat  (Turkio).  En  507  imperiestro
Anastazio l (Durazzo, Albanio, 430 ĉirkaŭ – Konstantinopolo, Turkio, 9 julio 518) ilin portis
al Darae, en Mezopotamio. En 546 ili reaperis en Lipari kaj en 838 en Benevento, kie la
depono de la restaĵoj de la sanktulo estis ĉiam gardita kun pia ĵaluza gardado ankaŭ okaze
de granda danĝero, kiel kiam imperiestro Ottone III (Kessel, Nederlando, junio aŭ julio 980
– Faleria, Viterbo, 23 januaro 1002) en 983, pretendis la transdonon de la sankta restaĵoj.
En tiu okazo oni donis al li la kopon de sankta Paŭleto, episkopo de Nola. Malkovita la
trompon la imperiestro sieĝis la urbon, sed ne sukcesinte konkeri ĝin li reiris Romon, kie
cetere li konstruigis bazilikon dediĉita al S. Bartolomeo sur la insulo Tiberina.  Lia atributo
estas la tranĉilo per kiu li estis senhaŭtigita viva; ofte li mportas sian haŭton surbrake.



115. - San Giovanni al Natisone: Sakta Johano (24 junio).

Pinturicchio, S. Johano (La) Baptisto

Johano (La) Baptisto (Regno de Herodo, I  jarcentfino a.K. – Makeronto, Jordanio, 35
p.K. ĉirkaŭ), asketo. Filo de Zakario kaj de Elizabeta, naskita kiam la gepatroj estis en
maljuna aĝo, li estas unu el la plej gravaj personeco el la Evangelioj. Lia naskiĝo estas
anoncita de la sama ĉefanĝelo Gabrielo, kiu donis la anoncon al Maria; kiam ĉilasta iris
viziti Elizabeton, la naskiĝonto saltis pro ĝojo en la patrina ventro. Ĉar li konis rekte Jesuon
kaj ĉar li  anoncis la alvenon antaŭ ol  lia naskiĝo, Johano estas memorata kiel  “la plej
granda el  la  profetoj”.  Baptisto  forpasis  pro lia  predikado.  Laŭ la evangelia  rakonto,  li
publike kondamnis la konduton de Herodo Antipa (20 a.K. – post 39), kiu kunvivis kun la
bofratino Herodiasa (15 a.K. – 39), restita vidvino de Filipo (3 p.K. – 41 p.K.); la reĝo antaŭ
lin enprizonigis, poste, por komplezi al la filino de Herodiasa, Salomea (14 ĉirkaŭ – inter 62
kaj 71), kiu dancis dum bankedo, li lin senkapigigis. La forpaso per semkapigo agis tiel, ke
Johano Baptisto iĝis fama ankaŭ kiel “S. Johano senkapigita”. La celebrado de la martiro
de Johano Baptisto aŭ celebrado de S. Johano Senkapigita estas la 29 de aŭgusto.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Pinturicchio_z03.jpg


116. - San Leonardo: Sankta Leonardo (6 novembro).

Ligna statuo al S. Leonardo abato de Noblac 
(Ĉefpreĝejo de Serradifalco, Caltanissetta)

Leonardo de Noblac, konata ankaŭ kiel  S. Leonardo abato, eremito, de Limoges, de
Limosino  aŭ kredatestanto (Kastelo  de  Vandôme,  Corroi,  496  ĉirkaŭ  –  Noblac,  6
novembro 545 aŭ eble 559), abato, vivis eremite grandan parton el lia vivo. Naskita en
familio je nobelaj francoj, junulo li refuzis dediĉi al la kavalira kariero por sekvi la instruojn
de  la  tiama  ĉefespiskopo  de  Remso,  Remiĝo  (Laon,  Francio,  437  ĉirkaŭ  –  Remso,
Francio, 13 januaro 533), kiu rolis kiel baptopatro por li. Li retiriĝis dul kelka tempo ĉe la
monaĥejo de Micy. Forpasita S. Maksimino (Micy, Francio, … - 15 decembro 520), li sin
adresis suden kie li decidis starigi sian ermitejon en la arbaro de Pauvain, en Limosino. Li
havis multe da sekvantoj kaj  lia famo pri  lia sankteco alvenis ĝis la reĝo, kiju petis la
intervenon kiam reĝino Klotilda (Liono, 475 ĉirkaŭ – Tours, 3 junio 545), traveturante tiun
zonon, estis surprizita de la akuŝdoloroj. La interveno de Leonardo mildigis la dolorojn de
la reĝino, kiu povis naski sian infaneton. Klodoveo (Tournai, Belgio, 466 ĉirkaŭ – Parizo, 27
novembro 511), dankeme donacis al li parton el la arbaro, kiun li sukcesos streki en unu
tagon sur la dorso de azeno. Ĉi tie Leonardo starigis preĝkapeleton titolata al Nia Sinjorino
de sube arboj kaj starigis altaron honore al S. Remiĝo. Laŭ la legendo, li faris truon teren,
kiu ĝi mirakle pleniĝis per akvo naskonte puton, kiu estis nomata nobiliacum, memore al la
reĝa donaco.  El  la  nobiliacum havis  la  nomon ankaŭ la  urbeto,  kiu  formiĝis  ĉirkaŭ la
monaĥejo kaj komence ĝi havis la nomon Noblac, de Noblat kaj hodiaŭ ĝi estas nomata
Saint-Léonard-de-Noblat  honore  al  ĝia  eminenta  fondinto.  Li  estas  ofte  prezentita  kun
ĉenoj,  pro lia specifa protekto al  enkarcerigitoj  aŭ maljuste prizonuloj;  iafoje li  estas je
diakon vesto, episkopa, pli ofte li surmetas la monaĥan veston.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:San_leonardo_abate.jpg


117. - San Pietro al Natisone: Sanktaj Petro kaj Paŭlo (29 junio).

   
Karlo Crivelli, Ss. Petro kaj Paŭlo (1470)

(Nacia Galerio, Londono)

Simono, dirita Petro (Betsaida, Galileo, … - Romo, 67 ĉirkaŭ), fiŝisto, hebreo el Kafarnao.
Iĝita apostolo de Jesuo post kiam ĉilasta lin vokis ĉe la lago de Galileo, li estas parto de
limigita rondo (kune kun Johano kaj Jakobo) de la tri, kiuj ĉeestis renaskiĝon de la filino de
Giairo, transfiguriĝon kaj angoron de Jesuo en la Olivarba Ĝardeno. Li klopodis defendi
Jesuon de la aresto, sukcesante nur vundi unu el la agresantoj. Sola, kune kun la tiel dirita
“plejamata diŝiplo”,  sekvi  Jesuon al  la  domo de la  ĉefsacerdoto Kajfo,  li  estis devigita
ankaŭ li  al  fuĝo post kiam li  malkonfesis tri  fojojn Jesuon, kiel  ĉilasta profetis.  Post la
krucumo kaj la posta resurekto de Jesuo, Petro estis nomita de Jesuo mem estro de la
dekdu apostoloj kaj gardisto do de tiu movado, kiu poste iĝos la unua kristana Eklezio.
Nelacigebla predikisto, li estis la unua bapti paganon, centuriestro Kornelio. Li malakordis
kun Paŭlo el Tarso (Tarso, 5-10 – Romo, 64-67), pri kelkaj problemoj koncernantaj judojn
kaj paganojn, solvitaj tamen dum la unua koncilio en Jerusalemo (ĉirkaŭ la jaro 49). Laŭ la
tradicio, li iĝis unua episkopo de Antioĥio de Sirio dum ĉirkaŭ30 jarojn, de la jaro 34 ĝis 64
p.K., li daŭrigis lian predikadon ĝis Romo kie li forpasis inter la jaroj 64 kaj 67, dum la
persekutoj kontraŭ-kristanoj ordonitaj de Nerono (Anzio, 15 decembro 37 – Romo, 9 junio
68). En Romo Petro kaj Paŭlo estas venerataj kune kiel ĉefaj fondintoj de la Eklezio. Petro
estas konsiderata la unua papo de la katolika Eklezio.

Paŭlo aŭ Saŭlo de Tarso (Tarso, Cilicia, nun Turkio, 5-10  –  Romo, 64-67), verkisto kaj
teologo, konata kiel  S. Paŭlo. Li estis la ĉefa misiisto de la Evangelio inter paganoj kaj
romianoj. Paŭlo estis hebreo, tendproduktisto,  kiu ĝuis la romianan civitanecon.  Li  ne
konis rekte Jesuon, kiel multaj samlandanoj, li kontraŭis la nov-starigita kristanan Eklezion,
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ĝis persekuti ĝin. Li havis sufiĉe influon influon obteni la aŭtorizadon aresti kaj konduki en
katenoj al Jerusalemo la adeptoj de la nova religio. Laŭ la biblia rakonto, Paŭlo konvertiĝis
al  kristanismo dum,  irante  de  Jerusalemo  al  Damasko  por  organizi  la  subpremon  de
kristanoj de la urbo, li estis neatendite ĉirkaŭita de tre forta lumo kaj aŭdis la voĉon de la
Sinjoro, kiu diris al li: “Saŭlo, Saŭlo, kial vi persekutu min?”. Blindigita pro tiu dia lumo,
Paŭlo vagis tri tagojn en Damasko, kie li estis sanigata kaj poste baptota de la estro de la
malgranda kristana komunumo de tiu  urbo,  Anania  (Damasko,  Sirio,  I  jarcento  a.K.  –
Elentheropolis, Israelo, I jarcento). La epizodo, konata kiel “konvertiĝo de Sankta Paŭlo”,
komencis la evangelizadan faron de Paŭlo, kiu komence renkontis multajn problemojn pro
la maldifemo de kristanoj mem, kaj pro la deziro venĝi de hebreoj, kiuj pli foje klopodis
murdi lin. Diversaj estas liaj vojaĝoj, kiuj lin portis plugi Mediteraneon, precipe en Grekio
kaj en Malgrandazio, prediki Evangelion kaj fondi komunumojn. Al Paŭlo oni devas ankaŭ
multajn verkojn sub la formo de leteroj adresitaj al la komunumoj, kiujn li fondis kaj ili estas
la  dokumentoj  la  plej  antikvaj  el  la  Nova  Testamento.  Li  fondis  diversajn  kristanajn
komunumojn en Malgrandazio kaj, fine, li vivis en Romo tri jarojn. Li forpasis en Romo
senkapiĝe sub Nerono: ĉar romiano oni ŝparis al li la krucumon. Li estas prezentita kun la
spado, la libro, la tri akva fontoj. La festotago estas la 25an de januaro.



118. - San Vito al Torre: Sanktaj Vito, Modesto kaj Krescenca (15 junio).

        
                                                 La martiriĝo de Ss. Vito, Modesto kaj Krescenca

Vito,  venerata ankaŭ kiel  S. Vito martiro aŭ  S. Vito de Lukanio (Mazaro de la Valo,
Trapani, 286 – Lukanio, 15 junio 303), filo de Hila, nobela patricio kaj de Blanka, virta
matrono devota al Kristo, ĉirkaŭ la jaro 286. Restita baldaŭ orfa je sia patrino, li havis kiel
geedukistoj  Modesto kaj  Krescencia, je kristana kredo, kiuj  lin baptis kaj  edukis laŭ la
kristanaj  principoj.  Tio  vekis  la  furiozojn  de  la  patro,  kiu  akuzis  la  filon  al  Valeriano,
Prefekto de Sicilio. Li suferis torturojn kaj estis ĵetita en karcero ne malfonfesante sian
kredon; li  estus mirakle liberigita de anĝelo kaj  estus irita,  kune kun la doma edukisto
Modesto kaj la nutristino Krescencia, Lukanion por daŭrigi sian apostolecon. Akirita ĉiam
pli famon ĉe la fidelularo, kondukita al Romo, li estus eĉ petita de imperiestro Diokleciano
(Salona, Kroatio, 22 decembro 244 – Spalato, Kroatio, 3 decembro 311) sanigi la filon de
epilepsio sed, farita la miraklon. Diokleciano impetis kontraŭ li, enprizonigigita kaj mortigi
lin.  Li  estas  prezentita  kiel  junilo,  iafoje  kun blanka koko,  aŭ  kun palmoĉambro de la
martiriĝo

Modesto  kaj  Krescenzia. La  nuna  Martirlibro  Roma ne  citas  ilin,  sed  la  tradicio  ilin
kunigas  kun  sankta  Vito,  kies  majstro  estis  Modesto  kaj  Krescenzia  nutristino.  La  du
enkondukis Vito-n al  kristanismo kaj ĉilasta, ol malkonfesi antaŭ la patromsian kredon,
fuĝisnkun ili al Lukanio, kie, en Carpaccio, ili suferis la martiriĝon. La kulto por Modesto kaj
Krescenzia ests pli mal rapida ol tiu por sankta Vito kaj certe sen historieco. Nune la korpo
de S. Krescenzia estas en la baziliko S. Marteno en Magenta (Milano).
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119. - San Vito di Fagagna: Sanktaj Vito, Modesto kaj Krescenca (15 junio).

       
                                                 La martiriĝo de Ss. Vito, Modesto kaj Krescenca

Vito,  venerata ankaŭ kiel  S. Vito martiro aŭ  S. Vito de Lukanio (Mazaro de la Valo,
Trapani, 286 – Lukanio, 15 junio 303), filo de Hila, nobela patricio kaj de Blanka, virta
matrono devota al Kristo, ĉirkaŭ la jaro 286. Restita baldaŭ orfa je sia patrino, li havis kiel
geedukistoj  Modesto kaj  Krescencia, je kristana kredo, kiuj  lin baptis kaj  edukis laŭ la
kristanaj  principoj.  Tio  vekis  la  furiozojn  de  la  patro,  kiu  akuzis  la  filon  al  Valeriano,
Prefekto de Sicilio. Li suferis torturojn kaj estis ĵetita en karcero ne malfonfesante sian
kredon; li  estus mirakle liberigita de anĝelo kaj  estus irita,  kune kun la doma edukisto
Modesto kaj la nutristino Krescencia, Lukanion por daŭrigi sian apostolecon. Akirita ĉiam
pli famon ĉe la fidelularo, kondukita al Romo, li estus eĉ petita de imperiestro Diokleciano
(Salona, Kroatio, 22 decembro 244 – Spalato, Kroatio, 3 decembro 311) sanigi la filon de
epilepsio sed, farita la miraklon. Diokleciano impetis kontraŭ li, enprizonigigita kaj mortigi
lin.  Li  estas  prezentita  kiel  junilo,  iafoje  kun blanka koko,  aŭ  kun palmoĉambro de la
martiriĝo

Modesto  kaj  Krescenzia. La  nuna  Martirlibro  Roma ne  citas  ilin,  sed  la  tradicio  ilin
kunigas  kun  sankta  Vito,  kies  majstro  estis  Modesto  kaj  Krescenzia  nutristino.  La  du
enkondukis Vito-n al  kristanismo kaj ĉilasta, ol malkonfesi antaŭ la patromsian kredon,
fuĝisnkun ili al Lukanio, kie, en Carpaccio, ili suferis la martiriĝon. La kulto por Modesto kaj
Krescenzia ests pli mal rapida ol tiu por sankta Vito kaj certe sen historieco. Nune la korpo
de S. Krescenzia estas en la baziliko S. Marteno en Magenta (Milano).
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120. - Santa Maria La Longa: Ĉieliro de Maria (15 aŭgusto).

Guido Reni, Ĉieliro de Maria (1642)
(Alte Pinakothek, Munkeno)

La  Ĉieliro de Maria estas katolika dogmo en kiu estas asertata ke Maria, finita la tera
vivofluo, ŝi estis transportita Paradizon, kaj kun la animo kaj kun la korpo, tio estas ŝi estis
ĉieleprenita, akceptita en ĉielo. La katolika dogmo estis proklamita de papo Pio XII (Romo,
2 marto 1876 – Kastel Gandolfo, Romo, 9 oktobro 1958) la 1an de novembro 1950, sankta
jaro.
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121. - Sauris: Sankta Osvaldo (5 aŭgusto).

Fresko de la XII jarcento, S. Oswald 
(Katedralo de Durham, Anglio)

Osvaldo de Northumbria (604 ĉirkaŭ – 642 ĉirkaŭ), en 634 li aliris la tronon de Bernicia
kaj Deira, la du regnoj, kiuj, unuigitaj, estis konataj laŭ la nomo Northumbria. Oswald estas
venerata kiel sanktulo de la katolika Eklezio, ĉar kristano li estis mortigita en batalo de la
pagana reĝo Penda (m. 15 novembro 655) el Mercia. Dum liaj ok jarojn de regno, li estis
unu el  la reĝoj  pli  potencaj  en Britannia. Li  estis filo de Aethelfrith (m. 616),  kiu unue
unuigis Bernician kaj Deiran ĉirkaŭ 604, startigante tiele al Northumbria, kaj de Acha, filino
de la reĝo de Deira Aella (m. 588). La patro estis venkita kaj mortigita en batalo en 616 de
reĝo Raedwald (m. 624) de la orienta Anglia. La tronoj de Bernicia kaj Deira estis donitaj al
Edwin (584 – 12 oktobro 633), filo de reĝo Aella kaj do frato de Oswald.patrino. Ĉilasta
estis do fuĝita norden kun liaj fratoj, al Dalriada. Ĉi tie li konvertiĝis al Kristanismo fare de
monaĥoj de Iona. Kiam Edwin estis venkita en 633 de reĝoj Cadwallon ap Cadfan (591
ĉirkaŭ – 633 aŭ 634) el Gwynedd kaj Penda el Mercia, en la batalo de Hatfield Chase, lia
plej granda frato, Eanfrith, aliris la tronon de Bernicia. La kulto al S. Oswald disvastigis
ankaŭ en la kontinentan Eŭropon. La restaĵoj  de la sanktulo estis antaŭe sepultitaj  en
Lindsey, sed en 909 ili estis forprenitaj kaj portataj al Gloucester. La kapo estis sepultita en
la monaĥejo de Lindisfarne. La relikvoj estis translokitaj diversajn fojojn, ĝis kiam ili estis
lokitaj en Durham, kie estis konstruita preĝejo.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Saint_Oswald_Durham_Cathedral.jpg


122. – Savogna (Savonja): Sanktaj Ermakoro kaj Fortunato (12 julio).

                      
                                                                                           Johan-Baptisto Tiepolo, Ss. Ermakoro kaj Fortunato

                            
Ermagoro aŭ  Ermakoro (m. Akvileio, Udino, 70) kaj  Fortunato (m. Akvileio, Udino, 70)
estis la du protomartiroj  de Akvileio.  Ambaŭ estas konsiderataj  sanktuloj  precipe en la
zonoj de la antikva patriarkeco Akvileio. Ermagoro estis elektita en la jaro 50 kiel unua
episkopo de la Akvileio-komunumo de S. Marko, poste konsekrita en Romo de S. Petro.
Laŭ tradicio de la VIII-IX jarcento temis de pagano konvertiĝita de Marko. Fortunato estis
la diakono de Ermagoro kaj ili suferis kune la martiron en Akvileio en la jaro 70, aljuĝita al
ili, laŭ la legendo, de iu Sebasto. Ilia kulto estas tre antikva, precipe en Akvileio, kaj ĝi estis
firmigita  de  patriarko  Poppono  (m.  1045),  kiu  en  1031  dediĉas  al  la  du  sanktuloj  la
Patriarkan Bazilikon de Akvileio (deklarita Monda Riĉaĵo de la Homaro). La restaĵoj kaj la
relikvoj de la du sanktuloj, antaŭe garditaj en la baziliko de Akvileio, estis translokitaj en la
VI  jarcento  en  Gradon  en  la  baziliko  S.  Eŭfemio,  kaj  poste  redonitaj  al  la  Akvileio’a
komunumo nur je la fino de la XV jarcento. Kelkaj el tiuj relikvoj estis poste transportitaj al
Goricio en 1751 kun la forigo de la patrarkeco Akvileio.
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123. – Sedegliano (Sedeljano): Sankta Antono abato (17 januaro).

               
                         Francisco de Zurbarán, S. Antono abato (1664)

Antono abato, dirita ankaŭ S. Antono la Granda, S. Antono de Egiptio, S. Antono de
la Zostero, S. Antono de la Dezerto, S. Antono la Anakoreto  (Qumans, Egiptio, 251
ĉirkaŭ  –  Dezerto  de  Tebaido,  Egiptio,  17  januaro  357),  egipta  ermito,  konsiderata  la
fondinto de la kristana monaĥismo kaj la unua el la abatoj. Al li oni devas la starigon je la
formo  konstante  de  familioj  de  monaĥoj,  kiuj  sub  la  gvidado  de  spirita  patro,  abbà,
konsekris sin al  Dio.  Lia vivo estis transrakontita de lia diŝiplo Atanazio el  Aleksandrio
(Aleksandrio de Egiptio, 295 ĉirkaŭ - tie, 2 majo 373).
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124. – Socchieve (Sokieve): Sankta Blazo (3 februaro).

    
                                                             Hans Memling, S. Blazo

                                                                                                              (Lubeko, Sankt-Annen-Museum)

Blazo de Sebaste, konata kiel  S. Blazo (III jarcento – Sebaste, Turkio, 3 februaro 316),
episkopo. Travivinta en Sebaste, en Armenio (Malgrandazio), li  estis kuracisto kaj estis
nomumita episkopo de lia urbo. Pro lia kredo li estis enprizonigita de Romianoj kaj dum la
proceso li  refuzis  malkonfesi  la  mkristanan kredon;  kiel  puno li  estis  turmentita  per  la
ferkombiloj, kiujn oni uzas por kardi la lanon. Li forpasis senkapigita. S. Blazo forpasas
martiro tri jarojn poste la dono de la libereco de kulto en la Romia Imperio (313). Kredebla
motivaĵo pri lia martiriĝo povus esti la kontrasto inter Konstanteno l (Naissus, Serbio, 27
februaro 274 – Nikomedio, Turkio, 22 majo 337) kaj Licino (265 ĉirkaŭ – Tessaloniko, 325),
la  du  imperiestro-bofratoj,  kiuj  kondukis  al  lokaj  persekutoj,  kun  detruo  de  preĝejoj,
kondamnoj al punlaboroj por la kristanoj kaj mortkondamnoj por la episkopoj. La korpo de
S. Blazo estis sepultita en la katedralo de Sebaste. En 372 parto el liaj restaĵoj, enmetitaj
en urnon el marmoro, estis enŝipigitaj por ilin porti al Romo. Ŝtormo haltis la navigadon ĉe
la bordoj de Maratea (Potenza), kie fideluloj akceptis la urnon enhavante la relikvojn (La
“sakra torako” kaj aliaj partoj el la korpo) kaj ĝin gardis en la Baziliko de Maratea, sur
monto S. Blazo (Maratea). La kapelo kun la relikvoj poste estis metita sub la defendo de la
Reĝa Kurio de Filipo IV de Absburgo (Valladolid, Hispanio, 8 aprilo 1605 – Madrido, 17
septembro 1665), per reĝa letero datita 23an de decembro 1629: de tiam ĝi estas popole
konata laŭ la nomo de Reĝa Kapelo.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hans_Memling_002.jpg


125. – Stregna (Strenja): Konvertiĝo de Sankta Paŭlo (25 januaro).

Caravaggio, konvertiĝo de S. Paŭlo (1600-1601)
(Baziliko S. Maria de la Popolo, Romo)

La konvertiĝo de Paŭlo estas evento priskribita en la Agoj de la Apostoloj, kiu markas la
aliĝon al kristanismo de Saŭlo aŭ Paŭlo el Tarso.

Paŭlo aŭ Saŭlo de Tarso (Tarso, Cilicia, nun Turkio, 5-10  –  Romo, 64-67), verkisto kaj
teologo, konata kiel S. Paŭlo. Li estis la ĉefa misiisto de la Evangelio inter paganoj kaj
romianoj. Paŭlo estis hebreo, tendproduktisto,  kiu ĝuis la romianan civitanecon.  Li  ne
konis rekte Jesuon, kiel multaj samlandanoj, li kontraŭis la nov-starigita kristanan Eklezion,
ĝis persekuti ĝin. Li havis sufiĉe influon influon obteni la aŭtorizadon aresti kaj konduki en
katenoj al Jerusalemo la adeptoj de la nova religio. Laŭ la biblia rakonto, Paŭlo konvertiĝis
al  kristanismo dum,  irante  de  Jerusalemo  al  Damasko  por  organizi  la  subpremon  de
kristanoj de la urbo, li estis neatendite ĉirkaŭita de tre forta lumo kaj aŭdis la voĉon de la
Sinjoro, kiu diris al li: “Saŭlo, Saŭlo, kial vi persekutu min?”. Blindigita pro tiu dia lumo,
Paŭlo vagis tri tagojn en Damasko, kie li estis sanigata kaj poste baptota de la estro de la
malgranda kristana komunumo de tiu  urbo,  Anania  (Damasko,  Sirio,  I  jarcento  a.K.  –
Elentheropolis, Israelo, I jarcento). La epizodo, konata kiel “konvertiĝo de Sankta Paŭlo”,
komencis la evangelizadan faron de Paŭlo, kiu komence renkontis multajn problemojn pro
la maldifemo de kristanoj mem, kaj pro la deziro venĝi de hebreoj, kiuj pli foje klopodis
murdi lin. Diversaj estas liaj vojaĝoj, kiuj lin portis plugi Mediteraneon, precipe en Grekio
kaj en Malgrandazio, prediki Evangelion kaj fondi komunumojn. Al Paŭlo oni devas ankaŭ
multajn verkojn sub la formo de leteroj adresitaj al la komunumoj, kiujn li fondis kaj ili estas
la  dokumentoj  la  plej  antikvaj  el  la  Nova  Testamento.  Li  fondis  diversajn  kristanajn
komunumojn en Malgrandazio kaj, fine, li vivis en Romo tri jarojn. Li forpasis en Romo
senkapiĝe sub Nerono: ĉar romiano oni ŝparis al li la krucumon. Li estas prezentita kun la
spado, la libro, la tri akva fontoj. La festotago estas la 25an de januaro.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Caravaggio-The_Conversion_on_the_Way_to_Damascus.jpg


126. – Sutrio (Sutrjo): Sankta Blazo (3 februaro).

    
                                                             Hans Memling, S. Blazo

                                                                                                              (Lubeko, Sankt-Annen-Museum)

Blazo de Sebaste, konata kiel  S. Blazo (III jarcento – Sebaste, Turkio, 3 februaro 316),
episkopo. Travivinta en Sebaste, en Armenio (Malgrandazio), li  estis kuracisto kaj estis
nomumita episkopo de lia urbo. Pro lia kredo li estis enprizonigita de Romianoj kaj dum la
proceso li  refuzis  malkonfesi  la  mkristanan kredon;  kiel  puno li  estis  turmentita  per  la
ferkombiloj, kiujn oni uzas por kardi la lanon. Li forpasis senkapigita. S. Blazo forpasas
martiro tri jarojn poste la dono de la libereco de kulto en la Romia Imperio (313). Kredebla
motivaĵo pri lia martiriĝo povus esti la kontrasto inter Konstanteno l (Naissus, Serbio, 27
februaro 274 – Nikomedio, Turkio, 22 majo 337) kaj Licino (265 ĉirkaŭ – Tessaloniko, 325),
la  du  imperiestro-bofratoj,  kiuj  kondukis  al  lokaj  persekutoj,  kun  detruo  de  preĝejoj,
kondamnoj al punlaboroj por la kristanoj kaj mortkondamnoj por la episkopoj. La korpo de
S. Blazo estis sepultita en la katedralo de Sebaste. En 372 parto el liaj restaĵoj, enmetitaj
en urnon el marmoro, estis enŝipigitaj por ilin porti al Romo. Ŝtormo haltis la navigadon ĉe
la bordoj de Maratea (Potenza), kie fideluloj akceptis la urnon enhavante la relikvojn (La
“sakra torako” kaj aliaj partoj el la korpo) kaj ĝin gardis en la Baziliko de Maratea, sur
monto S. Blazo (Maratea). La kapelo kun la relikvoj poste estis metita sub la defendo de la
Reĝa Kurio de Filipo IV el Absburgo (Valladolid, Hispanio, 8 aprilo 1605 – Madrido, 17
septembro 1665), per reĝa letero datita 23an de decembro 1629: de tiam ĝi estas popole
konata laŭ la nomo de Reĝa Kapelo.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hans_Memling_002.jpg


127. - Taipana: Sankta Jozefo (19 marto).

Guido Reni, S. Jozefo kaj la infano Jesuo (1635)

Jozefo, laŭ la Nova Testamento, estas la edzo de Maria kaj la rolanta kiel patro de Jesuo,
kaj en la Biblio li estas difinita kiel homo justa. La malmultaj sciigoj, kiujn oni scias pri S.
Jozefo estas en la Evangelioj laŭ Mateo kaj Luko. Naskita en Nazareto (origina urbo) aŭ
en Betlehemo (patrio de David). Posteulo de reĝo Davido (Betlehemo, Palestino, 1040
a.K. ĉirkaŭ – Jerusalemo, Israelo, 970 a.K. ĉirkaŭ), praktikis metion kiel lignaĵisto. Fianĉo
de Maria, kiam li  sciiĝis ke ŝi  estis graveda, li  decidis ne repudii ŝin post kiam anĝelo
aperis en lia sonĝo.  Ĉiam songante,  post la naskiĝo de Jesuo,  anĝelo lin instigis fuĝi
Egiption por salvi la Infanon de la persekuto de Herodo (73 a.K. – 4 a.K.). Post la forpaso
de la reĝo li revenis Nazareton kaj tie li restis ĝis la fino de lia vivo. S. Jozefo, Maria kaj
Jesuo infano estas ankaŭ ope rekonataj kiel la Sankta Familio. Ne estas restaĵoj de S.
Jozefo, malgraŭ iu urbo ŝajnas havi ion pri li. En 1621 Gregorio XV (Bolonjo, 9 januaro
1554  –  Romo,  8  julio  1623)  deklaris  precepta  la  feston  de  S.  Jozefo  kaj  la  8an  de
decembro 1870 papo Pio IX (Senigallio, Ankono, 13 majo 1792 – Romo, 7 februaro 1878)
deklaris S.n Jozefon patrono de la katolika Eklezio. Li estas prezentita kun Jesuo Infano
(enbrake), la bastono florita, la lilio, la azeno, la iloj de la lignaĵisto. Lia festo oni celebras
ankau la 1an de majo (S. Jozefo laboristo).

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Saint_Joseph_with_the_Infant_Jesus_by_Guido_Reni,_c_1635.jpg


128. - Talmassons: Sankta Laŭrenco (10 aŭgusto).

Spinello Aretino (Spinello de Luko Spinelli), S. Laŭrenco (XIV jarcento)

Laŭrenco (Huesca, Hispanio, 225 – Romo, 10 aŭgusto 258), unu el la sep diakonoj de
Romo, kie li estis martirigita en 258 dum la persekuto volita de imperiestro Valeriano (200
ĉirkaŭ – Bishapur, Irano, post 260) en 257. Ankoraŭ juna, li estis sendita al Zaragozo por
kompletigi la humanismajn kaj la teologiajn studojn; ĉi tie li konis la estontan papon Siksto
II (Grekio___ - Romo, 6 aŭgusto 258). Ĉi lasta instruis en tiu, kiu estis tiam, unu el la plej
konata studentroj en la urbo kaj, el tiuj instruistoj, la estonta papo estis el la plej konataj kaj
ŝatataj.  Inter  instruisto  kaj  lernanto komencis do amikecon kaj  ŝaton reciprokaj.  Poste
ambaŭ lasis Hispanion por transloĝiĝi al Romo. Kiam la 30an de aŭgusto 257 Siksto estis
elektita  episkopo  de  Romo,  li  konfidis  al  Laŭrenco  la  taskon  ĉefdiakono,  tio  estas
respondeculo pri la bonkoraj aktivecoj en la Romo-diocezo. Ĉe la komenco de aŭgusto
258 imperiesto Valeriano publikigis edikton, laŭ kiu ĉiuj episkopoj, presbiterianoj, diakonoj
devis esti mortkondamnotaj. La edikto esti tujtuje plenumita en Romo, kiam Deciano estis
prefekto de Romo. Suprizita sum li celebris eŭkaristion en la katakomboj de Pretestato,
papo Siksto la IIa estis mortigita la 6an de aŭgusto kune kun kvar el liaj diakonoj, el kiuj
Innocenzo (m. Romo, 6 aŭgusto 258); kvar tagojn poste, la 10an de aŭgusto, estis la vico
de Laŭrenco, kiu estis 33jara. Ekde la IV jarcento Laŭurenco estis unu el la martiroj pli
venerataj  el  la  Eklezio  de  Romo.  Konstanteno  l  (Naissus,  Serbio,  27  februaro  274  –
Nikomedio, Turkio, 22 majo 337), imperiestro de 306 ĝis lia forpaso, estis la unua starigi
preĝkapeleton sur la loko de la martiriĝo. Tiu konstruaĵo estis pliigita kaj beligita de Pelagio
II (m. Romo, 7 februaro 590).



129. – Tapogliano (Tapoljano): Sankta Marteno (11 novembro).

                   
                                                                         Andreo Briosco, Almozo de S. Marteno

Marteno de  Tours (Sabaria  Sicca,  nun  Szombathely,  Hungario,  315  –  Candes-Saint-
Martin,  8  novembro  397),  episkopo,  praktikis  sian  oficon  en  Gallio  de  la  tarda  romia
impero. La patro, milita tribunuso de la legio, donis al li nomon Marteno honore al Marso,
dio de la milito. Ankoraŭ infano li transloĝiĝis kun la gepatroj al Pavio, kie lia patro ricevis
bienon ĉar jam veterano, kaj en tiu urbo li pasigis la infanecon. Dekjara li fuĝis el la hejmo
du tagojn , kiujn li pasigis en preĝejo (eble en Pavio). En 331 imperia edikto devigis ĉiujn
filojn de veteranoj varbiĝi en la romana armeo. Li estis sendita al Gallio, ĉe la urbo Amiens,
apud la limo, kaj tie li pasigis la plej parton el lia vivo kiel soldato. Li estis parto, ene la
imperia gvardio, de trupoj ne batalantaj, kiuj garantiis la publikan ordon, la protekton de la
imperia  poŝto,  la  translokiĝon  de  militkaptitoj  aŭ  la  sekurecon  de  gravaj  personoj.  Li
plenumis la noktpatrolon kaj la inspektadon de la postenoj, kaj ankaŭ la nokta gardado de
la garnizonoj. Dum unu el tiuj patroloj okazis la epizodo, kiu ŝanĝis al li la vivon. En la
severa  vintro  de  la  jaro  335  Marteno  renkontis  duonnudan  almozulon.  Vidante  lin
suferanta, li tranĉis en du sian militan mantelon kaj li ĝin kunpartigis kun la almozulo. La
postan nokton li vidis sonĝe Jesuon revestita kun la duono de sia mantelo. Kiam Marteno
vekiĝis lia mantelo estis integra. La sonĝo havis tiom da kunpuŝiĝo por Marteno, ke li, jam
katekumeno, estis baptita la postan Paskon de Hilario el Poitiers (Poitiers, Francio, 315
ĉirkaŭ – tie, 367), kaj li iĝis kristano. Estis lia diŝiplo kaj vojaĝis tra la tuta Eŭropo. Marteno
restis  oficiro  de  la  armeo dum dudeko jaroj  atingante  la  gradon de oficiro  en  la  alae
scolares (selektita fako). Atingitaj ĉirkaŭ kvardek jarojn, li decidis lasi la armeon. Marteno
engaĝiĝis en la lukto kontraŭ la aria herezo, kondamnita en la I Nicea-koncilio (325), kaj li
estis pro tio ankaŭ vipita (en la naskiĝa Panonio) kaj elpelita, antaŭe de Francio, poste de
Milano, kie estis elektitaj ariaj episkopoj. En 357 li iris do insulon Gallinara en Albenga en
provinco Savona, kie li pasigis kvar jarojn je ermita vivo. Revenita do al Poitiers, post la
reveno  de  la  katolika  episkopo,  li  iĝis  monaĥo  kaj  baldaŭ  li  estis  sekvita  de  novaj
kamaradoj, startigante, en 360, unu el la unuaj okcidentaj monaĥejoj, en Ligugé, sub la
protekto de episkopo Hilario. En 371 Tours-anoj lin volis ilia episkopo kaj, tiele, Marteno
daŭrigis lokiĝi en lia simpla monaĥa hejmo kaj li daŭrigis lian mision kiel diskoniganto de la
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kredo,  starigante  en  la  teritorio  novajn   malgrandajn  komunumojn  da  monaĥoj.  Plie  li
predikis, baptis vilaĝojn, disbatis templojn, sakrajn arbojn kaj paganajn idolojn, montrante
kiel ajn kompaton kaj mizerikordo al ĉiuj. Marteno forpasis la 8an de novembro 397 en
Candes-Saint-Martin, kie li iris por interpacigi la lokan klerikaron. Li estas prezentita kiel
rajdsoldato, dum per la spado li tranĉas la mantelon por ĝin doni al malriĉulo. S. Marteno
el  Tours  estas  memorigata  la  11an de novembro,  malgraŭ ĝi  ne  estus  la  dato  de lia
forpaso, sed tiu de lia sepulto.



130. – Tarcento (Tarĉento): Sankta Petro (29 junio).

                                                                   Paul Rubens, S. Petro (1610-1612)

Simono, dirita Petro (Betsaida, Galileo, … - Romo, 67 ĉirkaŭ), fiŝisto, hebreo el Kafarnao.
Iĝita apostolo de Jesuo post kiam ĉilasta lin vokis ĉe la lago de Galileo, li estas parto de
limigita rondo (kune kun Johano kaj Jakobo) de la tri, kiuj ĉeestis renaskiĝon de la filino de
Giairo, transfiguriĝon kaj angoron de Jesuo en la Olivarba Ĝardeno. Li klopodis defendi
Jesuon de la aresto, sukcesante nur vundi unu el la agresantoj. Sola, kune kun la tiel dirita
“plejamata diŝiplo”,  sekvi  Jesuon al  la  domo de la  ĉefsacerdoto Kajfo,  li  estis devigita
ankaŭ li  al  fuĝo post kiam li  malkonfesis tri  fojojn Jesuon, kiel  ĉilasta profetis.  Post la
krucumo kaj la posta resurekto de Jesuo, Petro estis nomita de Jesuo mem estro de la
dekdu apostoloj kaj gardisto do de tiu movado, kiu poste iĝos la unua kristana Eklezio.
Nelacigebla predikisto, li estis la unua bapti paganon, centuriestro Kornelio. Li malakordis
kun Paŭlo el Tarso (Tarso, 5-10 – Romo, 64-67), pri kelkaj problemoj koncernantaj judojn
kaj paganojn, solvitaj tamen dum la unua koncilio en Jerusalemo (ĉirkaŭ la jaro 49). Laŭ la
tradicio, li iĝis unua episkopo de Antioĥio de Sirio dum ĉirkaŭ30 jarojn, de la jaro 34 ĝis 64
p.K., li daŭrigis lian predikadon ĝis Romo kie li forpasis inter la jaroj 64 kaj 67, dum la
persekutoj kontraŭ-kristanoj ordonitaj de Nerono (Anzio, 15 decembro 37 – Romo, 9 junio
68). En Romo Petro kaj Paŭlo estas venerataj kune kiel ĉefaj fondintoj de la Eklezio. Petro
estas konsiderata la unua papo de la katolika Eklezio.
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131. – Tarvisio (Tarvisjo): Sanktaj Petro kaj Paŭlo (29 junio)

  
Karlo Crivelli, Ss. Petro kaj Paŭlo (1470)

(Nacia Galerio, Londono)

 
Simono, dirita Petro (Betsaida, Galileo, … - Romo, 67 ĉirkaŭ), fiŝisto, hebreo el Kafarnao.
Iĝita apostolo de Jesuo post kiam ĉilasta lin vokis ĉe la lago de Galileo, li estas parto de
limigita rondo (kune kun Johano kaj Jakobo) de la tri, kiuj ĉeestis renaskiĝon de la filino de
Giairo, transfiguriĝon kaj angoron de Jesuo en la Olivarba Ĝardeno. Li klopodis defendi
Jesuon de la aresto, sukcesante nur vundi unu el la agresantoj. Sola, kune kun la tiel dirita
“plejamata diŝiplo”,  sekvi  Jesuon al  la  domo de la  ĉefsacerdoto Kajfo,  li  estis devigita
ankaŭ li  al  fuĝo post kiam li  malkonfesis tri  fojojn Jesuon, kiel  ĉilasta profetis.  Post la
krucumo kaj la posta resurekto de Jesuo, Petro estis nomita de Jesuo mem estro de la
dekdu apostoloj kaj gardisto do de tiu movado, kiu poste iĝos la unua kristana Eklezio.
Nelacigebla predikisto, li estis la unua bapti paganon, centuriestro Kornelio. Li malakordis
kun Paŭlo el Tarso (Tarso, 5-10 – Romo, 64-67), pri kelkaj problemoj koncernantaj judojn
kaj paganojn, solvitaj tamen dum la unua koncilio en Jerusalemo (ĉirkaŭ la jaro 49). Laŭ la
tradicio, li iĝis unua episkopo de Antioĥio de Sirio dum ĉirkaŭ30 jarojn, de la jaro 34 ĝis 64
p.K., li daŭrigis lian predikadon ĝis Romo kie li forpasis inter la jaroj 64 kaj 67, dum la
persekutoj kontraŭ-kristanoj ordonitaj de Nerono (Anzio, 15 decembro 37 – Romo, 9 junio
68). En Romo Petro kaj Paŭlo estas venerataj kune kiel ĉefaj fondintoj de la Eklezio. Petro
estas konsiderata la unua papo de la katolika Eklezio.

Paŭlo aŭ Saŭlo de Tarso (Tarso, Cilicia, nun Turkio, 5-10  –  Romo, 64-67), verkisto kaj
teologo, konata kiel  S. Paŭlo. Li estis la ĉefa misiisto de la Evangelio inter paganoj kaj
romianoj. Paŭlo estis hebreo, tendproduktisto,  kiu ĝuis la romianan civitanecon.  Li  ne
konis rekte Jesuon, kiel multaj samlandanoj, li kontraŭis la nov-starigita kristanan Eklezion,
ĝis persekuti ĝin. Li havis sufiĉe influon influon obteni la aŭtorizadon aresti kaj konduki en
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katenoj al Jerusalemo la adeptoj de la nova religio. Laŭ la biblia rakonto, Paŭlo konvertiĝis
al  kristanismo dum,  irante  de  Jerusalemo  al  Damasko  por  organizi  la  subpremon  de
kristanoj de la urbo, li estis neatendite ĉirkaŭita de tre forta lumo kaj aŭdis la voĉon de la
Sinjoro, kiu diris al li: “Saŭlo, Saŭlo, kial vi persekutu min?”. Blindigita pro tiu dia lumo,
Paŭlo vagis tri tagojn en Damasko, kie li estis sanigata kaj poste baptota de la estro de la
malgranda kristana komunumo de tiu  urbo,  Anania  (Damasko,  Sirio,  I  jarcento  a.K.  –
Elentheropolis, Israelo, I jarcento). La epizodo, konata kiel “konvertiĝo de Sankta Paŭlo”,
komencis la evangelizadan faron de Paŭlo, kiu komence renkontis multajn problemojn pro
la maldifemo de kristanoj mem, kaj pro la deziro venĝi de hebreoj, kiuj pli foje klopodis
murdi lin. Diversaj estas liaj vojaĝoj, kiuj lin portis plugi Mediteraneon, precipe en Grekio
kaj en Malgrandazio, prediki Evangelion kaj fondi komunumojn. Al Paŭlo oni devas ankaŭ
multajn verkojn sub la formo de leteroj adresitaj al la komunumoj, kiujn li fondis kaj ili estas
la  dokumentoj  la  plej  antikvaj  el  la  Nova  Testamento.  Li  fondis  diversajn  kristanajn
komunumojn en Malgrandazio kaj, fine, li vivis en Romo tri jarojn. Li forpasis en Romo
senkapiĝe sub Nerono: ĉar romiano oni ŝparis al li la krucumon. Li estas prezentita kun la
spado, la libro, la tri akva fontoj. La festotago estas la 25an de januaro.



132. - Tavagnacco: Sankta Antono abato (17 januaro).

               
                          Francisco de Zurbarán, S. Antono abato (1664)

Antono abato, dirita ankaŭ S. Antono la Granda, S. Antono el Egiptio, S. Antono de la
Zostero, S. Antono de la Dezerto, S. Antono la Anakoreto (Qumans, Egiptio, 251 ĉirkaŭ
– Dezerto de Tebaido, Egiptio, 17 januaro 357), egipta ermito, konsiderata la fondinto de la
kristana  monaĥismo  kaj  la  unua  el  la  abatoj.  Al  li  oni  devas  la  starigon  je  la  formo
konstante de familioj de monaĥoj, kiuj sub la gvidado de spirita patro, abbà, konsekris sin
al Dio. Lia vivo estis transrakontita de lia diŝiplo Atanazio el Aleksandrio (Aleksandrio de
Egiptio, 295 ĉirkaŭ - tie, 2 majo 373).
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133. - Teor: Sankta Maŭro (26 novembro).

Maŭro de Parenzo (… - 305 ĉirkaŭ), unua episkopo de Parenzo. Laŭ la tradicio li estas
afrika  origino;  iĝita  monaĥo  tre  juna,   li  pasis  dek ok  jarojn  en  monaĥejo.  Pilgriminta
Romon al la tombo de apostolo Petro, de li li iris ĝis Istrio al Parenzo (Fiume), kie li estis
elektita unua episkopo de la urbo. Li estis martiriĝita dum la lasta granda persekuto de
Diokleciano (Salona, Kroatio, 22 decembro 244 – Spalato, Kroatio, 3 decembro 311). Liaj
restaĵoj  estis  sepultitaj  en ĉirkaŭurba tombejo,  sed ili  estis  ttranslokitaj  en la  Bazilikon
Eufrasianan  de  episkopo  Eufrasio.  Poste  la  relikvoj  estis  portitaj  al  Romo  en  la  VII
jarcento, en la tempo de papo Johano IV (Zara, Dalmatio, … - 12 oktobro 642), por ilin
depreni de profanada danĝero fare de Avari-anoj kaj Slavoj. En Romo la relikvoj de S.
Maŭro estas ankoraŭ gardataj en S. Johano en Laterano.



134. - Terzo d’Aquileia: Sankta Blazo (3 februaro).

    
                                                            Hans Memling, S. Blazo

                                                                                                              (Lubeko, Sankt-Annen-Museum)

Blazo de Sebaste, konata kiel  S. Blazo (III jarcento – Sebaste, Turkio, 3 februaro 316),
episkopo. Travivinta en Sebaste, en Armenio (Malgrandazio), li  estis kuracisto kaj estis
nomumita episkopo de lia urbo. Pro lia kredo li estis enprizonigita de Romianoj kaj dum la
proceso li  refuzis  malkonfesi  la  mkristanan kredon;  kiel  puno li  estis  turmentita  per  la
ferkombiloj, kiujn oni uzas por kardi la lanon. Li forpasis senkapigita. S. Blazo forpasas
martiro tri jarojn poste la dono de la libereco de kulto en la Romia Imperio (313). Kredebla
motivaĵo pri lia martiriĝo povus esti la kontrasto inter Konstanteno l (Naissus, Serbio, 27
februaro 274 – Nikomedio, Turkio, 22 majo 337) kaj Licino (265 ĉirkaŭ – Tessaloniko, 325),
la  du  imperiestro-bofratoj,  kiuj  kondukis  al  lokaj  persekutoj,  kun  detruo  de  preĝejoj,
kondamnoj al punlaboroj por la kristanoj kaj mortkondamnoj por la episkopoj. La korpo de
S. Blazo estis sepultita en la katedralo de Sebaste. En 372 parto el liaj restaĵoj, enmetitaj
en urnon el marmoro, estis enŝipigitaj por ilin porti al Romo. Ŝtormo haltis la navigadon ĉe
la bordoj de Maratea (Potenza), kie fideluloj akceptis la urnon enhavante la relikvojn (La
“sakra torako” kaj aliaj partoj el la korpo) kaj ĝin gardis en la Baziliko de Maratea, sur
monto S. Blazo (Maratea). La kapelo kun la relikvoj poste estis metita sub la defendo de la
Reĝa Kurio de Filipo IV el Absburgo (Valladolid, Hispanio, 8 aprilo 1605 – Madrido, 17
septembro 1665), per reĝa letero datita 23an de decembro 1629: de tiam ĝi estas popole
konata laŭ la nomo de Reĝa Kapelo.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hans_Memling_002.jpg


135. - Tolmezzo: Sankta Marteno (11 novembro).

             
                                                                   Andreo Briosco, Almozo de S. Marteno

Marteno de  Tours (Sabaria  Sicca,  nun  Szombathely,  Hungario,  315  –  Candes-Saint-
Martin,  8  novembro  397),  episkopo,  praktikis  sian  oficon  en  Gallio  de  la  tarda  romia
impero. La patro, milita tribunuso de la legio, donis al li nomon Marteno honore al Marso,
dio de la milito. Ankoraŭ infano li transloĝiĝis kun la gepatroj al Pavio, kie lia patro ricevis
bienon ĉar jam veterano, kaj en tiu urbo li pasigis la infanecon. Dekjara li fuĝis el la hejmo
du tagojn , kiujn li pasigis en preĝejo (eble en Pavio). En 331 imperia edikto devigis ĉiujn
filojn de veteranoj varbiĝi en la romana armeo. Li estis sendita al Gallio, ĉe la urbo Amiens,
apud la limo, kaj tie li pasigis la plej parton el lia vivo kiel soldato. Li estis parto, ene la
imperia gvardio, de trupoj ne batalantaj, kiuj garantiis la publikan ordon, la protekton de la
imperia  poŝto,  la  translokiĝon  de  militkaptitoj  aŭ  la  sekurecon  de  gravaj  personoj.  Li
plenumis la noktpatrolon kaj la inspektadon de la postenoj, kaj ankaŭ la nokta gardado de
la garnizonoj. Dum unu el tiuj patroloj okazis la epizodo, kiu ŝanĝis al li la vivon. En la
severa  vintro  de  la  jaro  335  Marteno  renkontis  duonnudan  almozulon.  Vidante  lin
suferanta, li tranĉis en du sian militan mantelon kaj li ĝin kunpartigis kun la almozulo. La
postan nokton li vidis sonĝe Jesuon revestita kun la duono de sia mantelo. Kiam Marteno
vekiĝis lia mantelo estis integra. La sonĝo havis tiom da kunpuŝiĝo por Marteno, ke li, jam
katekumeno, estis baptita la postan Paskon de Hilario el Poitiers (Poitiers, Francio, 315
ĉirkaŭ – tie, 367), kaj li iĝis kristano. Estis lia diŝiplo kaj vojaĝis tra la tuta Eŭropo. Marteno
restis  oficiro  de  la  armeo dum dudeko jaroj  atingante  la  gradon de oficiro  en  la  alae
scolares (selektita fako). Atingitaj ĉirkaŭ kvardek jarojn, li decidis lasi la armeon. Marteno
engaĝiĝis en la lukto kontraŭ la aria herezo, kondamnita en la I Nicea-koncilio (325), kaj li
estis pro tio ankaŭ vipita (en la naskiĝa Panonio) kaj elpelita, antaŭe de Francio, poste de
Milano, kie estis elektitaj ariaj episkopoj. En 357 li iris do insulon Gallinara en Albenga en
provinco Savona, kie li pasigis kvar jarojn je ermita vivo. Revenita do al Poitiers, post la
reveno  de  la  katolika  episkopo,  li  iĝis  monaĥo  kaj  baldaŭ  li  estis  sekvita  de  novaj
kamaradoj, startigante, en 360, unu el la unuaj okcidentaj monaĥejoj, en Ligugé, sub la
protekto de episkopo Hilario. En 371 Tours-anoj lin volis ilia episkopo kaj, tiele, Marteno
daŭrigis lokiĝi en lia simpla monaĥa hejmo kaj li daŭrigis lian mision kiel diskoniganto de la

https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Briosco
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kredo,  starigante  en  la  teritorio  novajn   malgrandajn  komunumojn  da  monaĥoj.  Plie  li
predikis, baptis vilaĝojn, disbatis templojn, sakrajn arbojn kaj paganajn idolojn, montrante
kiel ajn kompaton kaj mizerikordo al ĉiuj. Marteno forpasis la 8an de novembro 397 en
Candes-Saint-Martin, kie li iris por interpacigi la lokan klerikaron. Li estas prezentita kiel
rajdsoldato, dum per la spado li tranĉas la mantelon por ĝin doni al malriĉulo. S. Marteno
el  Tours  estas  memorigata  la  11an de novembro,  malgraŭ ĝi  ne  estus  la  dato  de lia
forpaso, sed tiu de lia sepulto.



136. - Torreano: Sankta Marteno (11 novembro).

         
                                                               Andreo Briosco, Almozo de S. Marteno

Marteno de  Tours (Sabaria  Sicca,  nun  Szombathely,  Hungario,  315  –  Candes-Saint-
Martin,  8  novembro  397),  episkopo,  praktikis  sian  oficon  en  Gallio  de  la  tarda  romia
impero. La patro, milita tribunuso de la legio, donis al li nomon Marteno honore al Marso,
dio de la milito. Ankoraŭ infano li transloĝiĝis kun la gepatroj al Pavio, kie lia patro ricevis
bienon ĉar jam veterano, kaj en tiu urbo li pasigis la infanecon. Dekjara li fuĝis el la hejmo
du tagojn , kiujn li pasigis en preĝejo (eble en Pavio). En 331 imperia edikto devigis ĉiujn
filojn de veteranoj varbiĝi en la romana armeo. Li estis sendita al Gallio, ĉe la urbo Amiens,
apud la limo, kaj tie li pasigis la plej parton el lia vivo kiel soldato. Li estis parto, ene la
imperia gvardio, de trupoj ne batalantaj, kiuj garantiis la publikan ordon, la protekton de la
imperia  poŝto,  la  translokiĝon  de  militkaptitoj  aŭ  la  sekurecon  de  gravaj  personoj.  Li
plenumis la noktpatrolon kaj la inspektadon de la postenoj, kaj ankaŭ la nokta gardado de
la garnizonoj. Dum unu el tiuj patroloj okazis la epizodo, kiu ŝanĝis al li la vivon. En la
severa  vintro  de  la  jaro  335  Marteno  renkontis  duonnudan  almozulon.  Vidante  lin
suferanta, li tranĉis en du sian militan mantelon kaj li ĝin kunpartigis kun la almozulo. La
postan nokton li vidis sonĝe Jesuon revestita kun la duono de sia mantelo. Kiam Marteno
vekiĝis lia mantelo estis integra. La sonĝo havis tiom da kunpuŝiĝo por Marteno, ke li, jam
katekumeno, estis baptita la postan Paskon de Hilario el Poitiers (Poitiers, Francio, 315
ĉirkaŭ – tie, 367), kaj li iĝis kristano. Estis lia diŝiplo kaj vojaĝis tra la tuta Eŭropo. Marteno
restis  oficiro  de  la  armeo dum dudeko jaroj  atingante  la  gradon de oficiro  en  la  alae
scolares (selektita fako). Atingitaj ĉirkaŭ kvardek jarojn, li decidis lasi la armeon. Marteno
engaĝiĝis en la lukto kontraŭ la aria herezo, kondamnita en la I Nicea-koncilio (325), kaj li
estis pro tio ankaŭ vipita (en la naskiĝa Panonio) kaj elpelita, antaŭe de Francio, poste de
Milano, kie estis elektitaj ariaj episkopoj. En 357 li iris do insulon Gallinara en Albenga en
provinco Savona, kie li pasigis kvar jarojn je ermita vivo. Revenita do al Poitiers, post la
reveno  de  la  katolika  episkopo,  li  iĝis  monaĥo  kaj  baldaŭ  li  estis  sekvita  de  novaj
kamaradoj, startigante, en 360, unu el la unuaj okcidentaj monaĥejoj, en Ligugé, sub la
protekto de episkopo Hilario. En 371 Tours-anoj lin volis ilia episkopo kaj, tiele, Marteno
daŭrigis lokiĝi en lia simpla monaĥa hejmo kaj li daŭrigis lian mision kiel diskoniganto de la
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kredo,  starigante  en  la  teritorio  novajn   malgrandajn  komunumojn  da  monaĥoj.  Plie  li
predikis, baptis vilaĝojn, disbatis templojn, sakrajn arbojn kaj paganajn idolojn, montrante
kiel ajn kompaton kaj mizerikordo al ĉiuj. Marteno forpasis la 8an de novembro 397 en
Candes-Saint-Martin, kie li iris por interpacigi la lokan klerikaron. Li estas prezentita kiel
rajdsoldato, dum per la spado li tranĉas la mantelon por ĝin doni al malriĉulo. S. Marteno
el  Tours  estas  memorigata  la  11an de novembro,  malgraŭ ĝi  ne  estus  la  dato  de lia
forpaso, sed tiu de lia sepulto.



137. - Torviscosa: Ĉieliro de Maria (15 aŭgusto).

Guido Reni, Ĉieliro de Maria (1642)
(Alte Pinakothek, Munkeno)

La  Ĉieliro de Maria estas katolika dogmo en kiu estas asertata ke Maria, finita la tera
vivofluo, ŝi estis transportita Paradizon, kaj kun la animo kaj kun la korpo, tio estas ŝi estis
ĉieleprenita, akceptita en ĉielo. La katolika dogmo estis proklamita de papo Pio XII (Romo,
2 marto 1876 – Kastel Gandolfo, Romo, 9 oktobro 1958) la 1an de novembro 1950, sankta
jaro.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Reni,_Guido_-_Himmelfahrt_Mariae_-_1642.jpg


138. - Trasaghis: Sanktaj Ermakoro kaj Fortunato (12 julio).

                      
                                                                                           Johan-Baptisto Tiepolo, Ss. Ermakoro kaj Fortunato

                            
Ermagoro aŭ  Ermakoro (m. Akvileio, Udino, 70) kaj  Fortunato (m. Akvileio, Udino, 70)
estis la du protomartiroj  de Akvileio.  Ambaŭ estas konsiderataj  sanktuloj  precipe en la
zonoj de la antikva patriarkeco Akvileio. Ermagoro estis elektita en la jaro 50 kiel unua
episkopo de la Akvileio-komunumo de S. Marko, poste konsekrita en Romo de S. Petro.
Laŭ tradicio de la VIII-IX jarcento temis de pagano konvertiĝita de Marko. Fortunato estis
la diakono de Ermagoro kaj ili suferis kune la martiron en Akvileio en la jaro 70, aljuĝita al
ili, laŭ la legendo, de iu Sebasto. Ilia kulto estas tre antikva, precipe en Akvileio, kaj ĝi estis
firmigita  de  patriarko  Poppono  (m.  1045),  kiu  en  1031  dediĉas  al  la  du  sanktuloj  la
Patriarkan Bazilikon de Akvileio (deklarita Monda Riĉaĵo de la Homaro). La restaĵoj kaj la
relikvoj de la du sanktuloj, antaŭe garditaj en la baziliko de Akvileio, estis translokitaj en la
VI  jarcento  en  Gradon  en  la  baziliko  S.  Eŭfemio,  kaj  poste  redonitaj  al  la  Akvileio’a
komunumo nur je la fino de la XV jarcento. Kelkaj el tiuj relikvoj estis poste transportitaj al
Goricio en 1751 kun la forigo de la patrarkeco Akvileio.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Udine-Duomo-GB_Tiepolo-ErmacoraFortunato.jpg


139. - Treppo Carnico: Sankta Agnesa 21 (januaro)

        Johann Schraudolph, S. Agnesa el Romo (1842)

Treppo Carnico: estis establita la 1an de februaro 2018 el la kunfandiĝo de la komunumoj
Ligosullo kaj Treppo Carnico. La ĉefurbo estas en la centro de Treppo Carnico.

Agnesa (Romo,  290.293  –  tie,  21  januaro  304),  nobelino.  Dekdujara  ŝi  suferis  la
martiriĝon  dum  la  persekutoj  de  la  kristanoj  sub  Diokleciano  (Salona,  Kroatio,  22
decembro 244 – Spalato, Kroatio, 3 decembro 311). Laŭ iuj la filo de la Romo-prefekto
raviĝis pri Agnesa ne reciprokata, ĉar la junulino sin votis al  ĉasteco al Jesuo. Post la
rifuzo de la knabino, la patro de la junulo, sciiĝita pri la ĉastecvoto, trudis al ŝi la klaŭzuron
inter la vestaloj, kun kiuj ŝi devos kulti al la diino, kiu gardis la urbon Romo. Je la rifuzo de
la knabino, la prefekto ŝin enfermis en bordelon. Sed tie neniu kliento aŭdacis tuŝi ŝin,
ekcepte de viro,  kiun la religia tradicio volas blindigita de blanka anĝelo, al  kiu tamen
poste,  pro  propetado  de  Agnesa  mem,  Dio  redonis  la  vidon.  La  hagiografia  tradicio
rakontas ankaŭ, ke Agnesa, akuzita pri magio, estis en tiu momento kondamnita al bruliĝo,
sed la flamoj dividiĝis sub ŝia korpo sen ankaŭ ne alkisi ĝin kaj ŝia hararo kreskis tiom da
kovri ŝian nudaĵon.
Post tiu “miraklo” Agnesa estis trapikata per spadofrapo al gorgo. Post ŝia forpaso ŝia
korpo estis sepultita en la katakombo hodiaŭ konata kiel Katakombo de S. Agnesa.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Sant-Agnese-Vergine-e-martire.jpg


140. - Treppo Grande: Sankta Jozefo (19 marto).

Guido Reni, S. Jozefo kaj la infano Jesuo (1635)

Jozefo, laŭ la Nova Testamento, estas la edzo de Maria kaj la rolanta kiel patro de Jesuo,
kaj en la Biblio li estas difinita kiel homo justa. La malmultaj sciigoj, kiujn oni scias pri S.
Jozefo estas en la Evangelioj laŭ Mateo kaj Luko. Naskita en Nazareto (origina urbo) aŭ
en Betlehemo (patrio de David). Posteulo de reĝo Davido (Betlehemo, Palestino, 1040
a.K. ĉirkaŭ – Jerusalemo, Israelo, 970 a.K. ĉirkaŭ), praktikis metion kiel lignaĵisto. Fianĉo
de Maria, kiam li  sciiĝis ke ŝi  estis graveda, li  decidis ne repudii ŝin post kiam anĝelo
aperis en lia sonĝo.  Ĉiam songante,  post la naskiĝo de Jesuo,  anĝelo lin instigis fuĝi
Egiption por salvi la Infanon de la persekuto de Herodo (73 a.K. – 4 a.K.). Post la forpaso
de la reĝo li revenis Nazareton kaj tie li restis ĝis la fino de lia vivo. S. Jozefo, Maria kaj
Jesuo infano estas ankaŭ ope rekonataj kiel la Sankta Familio. Ne estas restaĵoj de S.
Jozefo, malgraŭ iu urbo ŝajnas havi ion pri li. En 1621 Gregorio XV (Bolonjo, 9 januaro
1554  –  Romo,  8  julio  1623)  deklaris  precepta  la  feston  de  S.  Jozefo  kaj  la  8an  de
decembro 1870 papo Pio IX (Senigallio, Ankono, 13 majo 1792 – Romo, 7 februaro 1878)
deklaris S. Jozefon patrono de la katolika Eklezio. Li estas prezentita kun Jesuo Infano
(enbrake), la bastono florita, la lilio, la azeno, la iloj de la lignaĵisto. Lia festo oni celebras
ankau la 1an de majo (S. Jozefo laboristo).

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Saint_Joseph_with_the_Infant_Jesus_by_Guido_Reni,_c_1635.jpg


141. - Treppo Ligosullo: Sankta Nikolao (6 decembro)

         

Treppo  Ligosullo:  estis  establita  la  1an  de  februaro  2018  el  la  kunfandiĝo  de  la
komunumoj  Ligosullo  kaj  Treppo  Carnico.  La  ĉefurbo  estas  en  la  centro  de  Treppo
Carnico.

Nikolao de Bari, konata ankaŭ kiel S. Nikolao de Myra (Patara de Licia, Turkio, 15 marto
270  –  Myra,  hodiaŭ  Demre,  Turkio,  6  decembro  343),  episkopo.  Filo  de  Epifanio  kaj
Johana,  kiuj  estis  bonstataj,  li  estas  konata  ankaŭ  ekstere  la  kristana  mondo  ĉar  lia
personeco naskis la miton de Sankta Klaus, konata en Italio kiel Paĉjo Kristnasko. Kreskita
en medio je kristana kredo, li perdis trofrue la gepatrojn pro la pesto. Li iĝis tiele heredanto
de riĉa havaĵo, kiun li disdonis al malriĉuloj kaj tial memorita kiel granda bonfaranto. Poste
li lasis lian naskiĝan urbon kaj transloĝiĝis al Myra kie li estis ordinita sacerdoto. Post la
forpaso  de  la  metropolita  episkopo  de  Myra,  li  estis  aklamita  de  la  popolo  kiel  nova
episkopo.  Enprizonigita  kaj  ekzilita  en  305  dum la  persekuto  de  Diokleciano  (Salona,
Kroatio, 22 decembro 244 – Spalato, Kroatio, 3 decembro 311), poste li estis liberigita de
Konstanteno (Naissus, Serbio, 27 februaro 274 – Nikomedio, Turkio, 22 majo 337) en 313
kaj li reprenis la apostolan servon. Li forpasis en la monaĥejo de Sion. Liaj restaĵoj estis
garditas en la katedralo de Myra ĝis 1087. Kiam Myra falis en muzulmanan manojn, Bari’a-
ekspedicio je 62 maristoj atingis Mira-n kaj alproksimiĝis al si je ĉirkaŭ la duonon de la
skeleto de Nikolao, kiu alvenis al Bari la 9an de majo 1087. Li estas festata la 6an de
decembro kaj la 9an de majo.

https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Nikola_from_1294.jpg


142. – Tricesimo (Triĉesjmo): Madono de la Kandelo (2 februaro).

Giotto, prezento de Jesuo al la Templo
(Scrovegni-kapelo, Padovo)

La 2an de februaro la katolika Eklezio celebras la prezento de Jesuo al la Templo, popole
nomata Kandelfesto, ĉar en tiu tago oni benas la kandelojn, simbolo de Kristo “lumo por
lumigi la gentojn”, kiel la infano Jesuo estis nomita de la oldula Simeono je la momento de
la mprezento al  la  Tempo de Jerusalemo, kiu  estis preskribita  de la juda Leĝo por la
unuenaskitaj filoj.

La festo estas ankaŭ dirata de la  Puriĝo de Maria, ĉar, laŭ la juda kutimo, virino estis
konsiderata malpura de la menstrua sango dum tempo je 40 tagojn post la akuŝo de filo
kaj ŝi devis iri Templon por sin purigi: la 2an de februaro estas ĝuste 40 tagoj post la 25an
de decembro, tago de la naskiĝo de Jesuo.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Giotto_-_Scrovegni_-_-19-_-_Presentation_at_the_Temple.jpg


143. – Trivignano (Trivinjano) Udinese: Sankta Teodoro (9 novembro).

Teodoro,  dirita  la Studita (Konstantinopolo, 758 – Calkite, Malgrandazio, 11 novembro
826), bizanca monaĥo. Li iĝis famulo pro lia fervora opono al ikonoklasteco, por la monaĥa
regulo de li enmetita, batalante kuraĝe ekde la juneco por defendi la ĉeestantajn ikonojn
en la ĉefurbo de la bizanca Imperio, minacataj de la religia politiko imperiestra. En 794 li
postsekvis la onklon Plato, kiu lin pervadis monaĥiĝi antaŭ dek jarojn, en la gvido de la
Sakkoudion-monaĥejo  en  Bitinia.  Malmulte  da  tempo  poste  tamen  li  estis  ekzilita  al
Tesaloniko ĉar li ekskomunikis Konstanteno-n VI (Konstantinopolo, 14 januaro 711 – 19
aŭgusto 797), kiu divorzis de la edzino Maria por edzinigi Teodata-n. Post la forpaso de la
imperiestro,  li  estis  revokita  patrion  kun  ĉiuj  honoroj  kaj  li  transloĝiĝis  al  la  Studion-
monaĥejo  en  Konstantinopolo,  kie  li  iniciatis  grandan  kampanion  por  asketismo  kaj
monaĥaj reformoj. En 809 li estis ree ekzilita pro lia rifuzo ricevi la komunion de patriarko
Niceforo l (758 ĉirkaŭ – 5 aprilo 828), kiu restarigis pastron Jozefo malgraŭ ĉilasta celebris
mla geedziĝon inter Konstanteno kaj  Teodata.   En 811 li  estis revokita el  la ekzilo de
Mikaelo l Rangabe (m. 11 januaro 844), sur kiu li havis grandan influon, kaj li estis ree
ekzilita kaj ankaŭ skurĝita en 814 pro lia persista opono al la edikto de imperiestro Leono
V (775 – Konstantinopolo, 25 decembro 820), kiu malpermesis la veneradon de la sakraj
bildoj. Liberigita en 821 de Imperiestro Mikaelo II (770 – Amorio, Frigio, Malgrandazio, 2
oktobro 829), iniciatis en 824 insurekcion kontraŭ la sama kaj juĝita de la sanktulo tro
indulga  rilate  al  ikonoklastoj.  Kiam  liaj  planoj  malsukcesis,  Teodoro  juĝis  oportune
malproksimiĝi  de  Konstantinopolo.  De  tiam  li  vivis  migrante  al  diversaj  monaĥejoj  eb
Bitinia, kie, en tiu de Calkie, li forpasis. Li estis sepultita en la monaĥejo sed lia korpo estis
poste translokita en la Studion-monaĥejon la 26an de januaro 844.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Studite.jpg


144. - Turrida (Sedegliano, Sedeljano): Sankta Marteno (11 novembro).

                   
                                                                         Andreo Briosco, Almozo de S. Marteno

Marteno de  Tours (Sabaria  Sicca,  nun  Szombathely,  Hungario,  315  –  Candes-Saint-
Martin,  8  novembro  397),  episkopo,  praktikis  sian  oficon  en  Gallio  de  la  tarda  romia
impero. La patro, milita tribunuso de la legio, donis al li nomon Marteno honore al Marso,
dio de la milito. Ankoraŭ infano li transloĝiĝis kun la gepatroj al Pavio, kie lia patro ricevis
bienon ĉar jam veterano, kaj en tiu urbo li pasigis la infanecon. Dekjara li fuĝis el la hejmo
du tagojn , kiujn li pasigis en preĝejo (eble en Pavio). En 331 imperia edikto devigis ĉiujn
filojn de veteranoj varbiĝi en la romana armeo. Li estis sendita al Gallio, ĉe la urbo Amiens,
apud la limo, kaj tie li pasigis la plej parton el lia vivo kiel soldato. Li estis parto, ene la
imperia gvardio, de trupoj ne batalantaj, kiuj garantiis la publikan ordon, la protekton de la
imperia  poŝto,  la  translokiĝon  de  militkaptitoj  aŭ  la  sekurecon  de  gravaj  personoj.  Li
plenumis la noktpatrolon kaj la inspektadon de la postenoj, kaj ankaŭ la nokta gardado de
la garnizonoj. Dum unu el tiuj patroloj okazis la epizodo, kiu ŝanĝis al li la vivon. En la
severa  vintro  de  la  jaro  335  Marteno  renkontis  duonnudan  almozulon.  Vidante  lin
suferanta, li tranĉis en du sian militan mantelon kaj li ĝin kunpartigis kun la almozulo. La
postan nokton li vidis sonĝe Jesuon revestita kun la duono de sia mantelo. Kiam Marteno
vekiĝis lia mantelo estis integra. La sonĝo havis tiom da kunpuŝiĝo por Marteno, ke li, jam
katekumeno, estis baptita la postan Paskon de Hilario el Poitiers (Poitiers, Francio, 315
ĉirkaŭ – tie, 367), kaj li iĝis kristano. Estis lia diŝiplo kaj vojaĝis tra la tuta Eŭropo. Marteno
restis  oficiro  de  la  armeo dum dudeko jaroj  atingante  la  gradon de oficiro  en  la  alae
scolares (selektita fako). Atingitaj ĉirkaŭ kvardek jarojn, li decidis lasi la armeon. Marteno
engaĝiĝis en la lukto kontraŭ la aria herezo, kondamnita en la I Nicea-koncilio (325), kaj li
estis pro tio ankaŭ vipita (en la naskiĝa Panonio) kaj elpelita, antaŭe de Francio, poste de
Milano, kie estis elektitaj ariaj episkopoj. En 357 li iris do insulon Gallinara en Albenga en
provinco Savona, kie li pasigis kvar jarojn je ermita vivo. Revenita do al Poitiers, post la
reveno  de  la  katolika  episkopo,  li  iĝis  monaĥo  kaj  baldaŭ  li  estis  sekvita  de  novaj
kamaradoj, startigante, en 360, unu el la unuaj okcidentaj monaĥejoj, en Ligugé, sub la
protekto de episkopo Hilario. En 371 Tours-anoj lin volis ilia episkopo kaj, tiele, Marteno
daŭrigis lokiĝi en lia simpla monaĥa hejmo kaj li daŭrigis lian mision kiel diskoniganto de la
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kredo,  starigante  en  la  teritorio  novajn   malgrandajn  komunumojn  da  monaĥoj.  Plie  li
predikis, baptis vilaĝojn, disbatis templojn, sakrajn arbojn kaj paganajn idolojn, montrante
kiel ajn kompaton kaj mizerikordo al ĉiuj. Marteno forpasis la 8an de novembro 397 en
Candes-Saint-Martin, kie li iris por interpacigi la lokan klerikaron. Li estas prezentita kiel
rajdsoldato, dum per la spado li tranĉas la mantelon por ĝin doni al malriĉulo. S. Marteno
el  Tours  estas  memorigata  la  11an de novembro,  malgraŭ ĝi  ne  estus  la  dato  de lia
forpaso, sed tiu de lia sepulto.



145. - Varmo: Sankta Laŭrenco (10 aŭgusto).

Spinello Aretino (Spinello de Luko Spinelli), S. Laŭrenco (XIV jarcento)

Laŭrenco (Huesca, Hispanio, 225 – Romo, 10 aŭgusto 258), unu el la sep diakonoj de
Romo, kie li estis martirigita en 258 dum la persekuto volita de imperiestro Valeriano (200
ĉirkaŭ – Bishapur, Irano, post 260) en 257. Ankoraŭ juna, li estis sendita al Zaragozo por
kompletigi la humanismajn kaj la teologiajn studojn; ĉi tie li konis la estontan papon Siksto
II (Grekio___ - Romo, 6 aŭgusto 258). Ĉi lasta instruis en tiu, kiu estis tiam, unu el la plej
konata studentroj en la urbo kaj, el tiuj instruistoj, la estonta papo estis el la plej konataj kaj
ŝatataj.  Inter  instruisto  kaj  lernanto komencis do amikecon kaj  ŝaton reciprokaj.  Poste
ambaŭ lasis Hispanion por transloĝiĝi al Romo. Kiam la 30an de aŭgusto 257 Siksto estis
elektita  episkopo  de  Romo,  li  konfidis  al  Laŭrenco  la  taskon  ĉefdiakono,  tio  estas
respondeculo pri la bonkoraj aktivecoj en la Romo-diocezo. Ĉe la komenco de aŭgusto
258 imperiesto Valeriano publikigis edikton, laŭ kiu ĉiuj episkopoj, presbiterianoj, diakonoj
devis esti mortkondamnotaj. La edikto esti tujtuje plenumita en Romo, kiam Deciano estis
prefekto de Romo. Suprizita sum li celebris eŭkaristion en la katakomboj de Pretestato,
papo Siksto la IIa estis mortigita la 6an de aŭgusto kune kun kvar el liaj diakonoj, el kiuj
Innocenzo (m. Romo, 6 aŭgusto 258); kvar tagojn poste, la 10an de aŭgusto, estis la vico
de Laŭrenco, kiu estis 33jara. Ekde la IV jarcento Laŭurenco estis unu el la martiroj pli
venerataj  el  la  Eklezio  de  Romo.  Konstanteno  l  (Naissus,  Serbio,  27  februaro  274  –
Nikomedio, Turkio, 22 majo 337), imperiestro de 306 ĝis lia forpaso, estis la unua starigi
preĝkapeleton sur la loko de la martiriĝo. Tiu konstruaĵo estis pliigita kaj beligita de Pelagio
II (m. Romo, 7 februaro 590).



146. - Venzone: Sankta Andreo (Lasta dimanĉo de novembro).

                       
                           Ikono de S. Andreo Protocletos                         Karlo Crivelli, S. Andreo (1471 ĉirkaŭ)

                                                                                   (Honolulu Academy)

Andreo (Betsadia, Galileo, 6 a.K. – Patrasso, Grekio, 30 novembro 60) estis diŝiplo de
Johano Baptisto  kaj  el  la  unuaj  sekvi  Jesuon.  Frato de Simon Petro,  li  transloĝiĝis  al
Kafarnao kie ankaŭ li estis fiŝisto. En la evangelioj Andreo estas indikita ĉeesti multajn
gravajn okazojn kiel unu el la diŝiploj pli proksima al Jesuo: li  estas citita en la epizodoj de
la mirakla fiŝkaptado, de la plimultigo de panoj kaj fiŝoj kaj en tiu de grekoj, kiuj volas
renkontiĝi Jesuon. Andreo estis martirigita per krucumo en Patrasso: li estis ligita kaj ne
alnajlita  sur  latina  kruco  (simila  tiu  kie  Kristo  estis  krucumita),  sed  kiel  estas  tradicie
Andreo estis krucumita sur kruco dirita Kruco krucita (“X” forme) kaj kutime konata laŭ la
nomo “Kruco de Sankta Andreo”; tiu estis adoptita laŭ lia persona elekto, ĉar li neniam
estus kiel Jesuo en la martiriĝo. La elekto de la  X  povus havi simbolan signifon estante la
inicialo  greka  de  la  nomo  de  Kristo.  Laŭ  la  tradicio,  liaj  restaĵoj  estis  translokitaj  de
Patrasso al Konstantinopolo. Ĉi tie ili restis ĝis 1208 kiam la restaĵoj estis translokitaj al
Amalfi de karfdinalo Petro Capuano (m. Viterbo, aŭgusto 1214); garditaj en sankta Petro
de 1460, ili estis redonitaj al la Eklezio de Patrasso laŭ la volo de Paŭlo VI (Concesio,
Brescia, 26 septembro 1897 – Kastel Gandolfo, 6 aŭgusto 1978) en 1964.
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147. – Verzegnis (Verzenjs): Sankta Marteno (11 novembro).

                
                                                                                            Andreo Briosco, Almozo de S. Marteno

Marteno  el  Tours (Sabaria  Sicca,  nun  Szombathely,  Hungario,  315  –  Candes-Saint-
Martin,  8  novembro  397),  episkopo,  praktikis  sian  oficon  en  Gallio  de  la  tarda  romia
impero. La patro, milita tribunuso de la legio, donis al li nomon Marteno honore al Marso,
dio de la milito. Ankoraŭ infano li transloĝiĝis kun la gepatroj al Pavio, kie lia patro ricevis
bienon ĉar jam veterano, kaj en tiu urbo li pasigis la infanecon. Dekjara li fuĝis el la hejmo
du tagojn , kiujn li pasigis en preĝejo (eble en Pavio). En 331 imperia edikto devigis ĉiujn
filojn de veteranoj varbiĝi en la romana armeo. Li estis sendita al Gallio, ĉe la urbo Amiens,
apud la limo, kaj tie li pasigis la plej parton el lia vivo kiel soldato. Li estis parto, ene la
imperia gvardio, de trupoj ne batalantaj, kiuj garantiis la publikan ordon, la protekton de la
imperia  poŝto,  la  translokiĝon  de  militkaptitoj  aŭ  la  sekurecon  de  gravaj  personoj.  Li
plenumis la noktpatrolon kaj la inspektadon de la postenoj, kaj ankaŭ la nokta gardado de
la garnizonoj. Dum unu el tiuj patroloj okazis la epizodo, kiu ŝanĝis al li la vivon. En la
severa  vintro  de  la  jaro  335  Marteno  renkontis  duonnudan  almozulon.  Vidante  lin
suferanta, li tranĉis en du sian militan mantelon kaj li ĝin kunpartigis kun la almozulo. La
postan nokton li vidis sonĝe Jesuon revestita kun la duono de sia mantelo. Kiam Marteno
vekiĝis lia mantelo estis integra. La sonĝo havis tiom da kunpuŝiĝo por Marteno, ke li, jam
katekumeno, estis baptita la postan Paskon de Hilario el Poitiers (Poitiers, Francio, 315
ĉirkaŭ – tie, 367), kaj li iĝis kristano. Estis lia diŝiplo kaj vojaĝis tra la tuta Eŭropo. Marteno
restis  oficiro  de  la  armeo dum dudeko jaroj  atingante  la  gradon de oficiro  en  la  alae
scolares (selektita fako). Atingitaj ĉirkaŭ kvardek jarojn, li decidis lasi la armeon. Marteno
engaĝiĝis en la lukto kontraŭ la aria herezo, kondamnita en la I Nicea-koncilio (325), kaj li
estis pro tio ankaŭ vipita (en la naskiĝa Panonio) kaj elpelita, antaŭe de Francio, poste de
Milano, kie estis elektitaj ariaj episkopoj. En 357 li iris do insulon Gallinara en Albenga en
provinco Savona, kie li pasigis kvar jarojn je ermita vivo. Revenita do al Poitiers, post la
reveno  de  la  katolika  episkopo,  li  iĝis  monaĥo  kaj  baldaŭ  li  estis  sekvita  de  novaj
kamaradoj, startigante, en 360, unu el la unuaj okcidentaj monaĥejoj, en Ligugé, sub la
protekto de episkopo Hilario. En 371 Tours-anoj lin volis ilia episkopo kaj, tiele, Marteno
daŭrigis lokiĝi en lia simpla monaĥa hejmo kaj li daŭrigis lian mision kiel diskoniganto de la
kredo,  starigante  en  la  teritorio  novajn   malgrandajn  komunumojn  da  monaĥoj.  Plie  li
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predikis, baptis vilaĝojn, disbatis templojn, sakrajn arbojn kaj paganajn idolojn, montrante
kiel ajn kompaton kaj mizerikordo al ĉiuj. Marteno forpasis la 8an de novembro 397 en
Candes-Saint-Martin, kie li iris por interpacigi la lokan klerikaron. Li estas prezentita kiel
rajdsoldato, dum per la spado li tranĉas la mantelon por ĝin doni al malriĉulo. S. Marteno
el  Tours  estas  memorigata  la  11an de novembro,  malgraŭ ĝi  ne  estus  la  dato  de lia
forpaso, sed tiu de lia sepulto.



148. - Villa Santina: Sankta Laŭrenco (10 aŭgusto).

Spinello Aretino (Spinello de Luko Spinelli), S. Laŭrenco (XIV jarcento)

Laŭrenco (Huesca, Hispanio, 225 – Romo, 10 aŭgusto 258), unu el la sep diakonoj de
Romo, kie li estis martirigita en 258 dum la persekuto volita de imperiestro Valeriano (200
ĉirkaŭ – Bishapur, Irano, post 260) en 257. Ankoraŭ juna, li estis sendita al Zaragozo por
kompletigi la humanismajn kaj la teologiajn studojn; ĉi tie li konis la estontan papon Siksto
II (Grekio___ - Romo, 6 aŭgusto 258). Ĉi lasta instruis en tiu, kiu estis tiam, unu el la plej
konata studentroj en la urbo kaj, el tiuj instruistoj, la estonta papo estis el la plej konataj kaj
ŝatataj.  Inter  instruisto  kaj  lernanto komencis do amikecon kaj  ŝaton reciprokaj.  Poste
ambaŭ lasis Hispanion por transloĝiĝi al Romo. Kiam la 30an de aŭgusto 257 Siksto estis
elektita  episkopo  de  Romo,  li  konfidis  al  Laŭrenco  la  taskon  ĉefdiakono,  tio  estas
respondeculo pri la bonkoraj aktivecoj en la Romo-diocezo. Ĉe la komenco de aŭgusto
258 imperiesto Valeriano publikigis edikton, laŭ kiu ĉiuj episkopoj, presbiterianoj, diakonoj
devis esti mortkondamnotaj. La edikto esti tujtuje plenumita en Romo, kiam Deciano estis
prefekto de Romo. Suprizita sum li celebris eŭkaristion en la katakomboj de Pretestato,
papo Siksto la IIa estis mortigita la 6an de aŭgusto kune kun kvar el liaj diakonoj, el kiuj
Innocenzo (m. Romo, 6 aŭgusto 258); kvar tagojn poste, la 10an de aŭgusto, estis la vico
de Laŭrenco, kiu estis 33jara. Ekde la IV jarcento Laŭurenco estis unu el la martiroj pli
venerataj  el  la  Eklezio  de  Romo.  Konstanteno  l  (Naissus,  Serbio,  27  februaro  274  –
Nikomedio, Turkio, 22 majo 337), imperiestro de 306 ĝis lia forpaso, estis la unua starigi
preĝkapeleton sur la loko de la martiriĝo. Tiu konstruaĵo estis pliigita kaj beligita de Pelagio
II (m. Romo, 7 februaro 590).



149. - Villa Vicentina: Tre Sankta Nomo de Maria (12 septembro).

La festo de la Tre Sankta Nomo de Maria estas katolika festotago, kiu estas la 12an de
septembro.  La devotecon al  la  nomo de Maria  reiras al  la  XII  jarcento.  La festo estis
starigita  en  1513  de  papo  Julio  II  (Albisola,  Savona,  5  decembro  1443  –  Romo,  21
februaro 1513), kiu ĝin konsentis nur al la hispana diocezo de Cuenca: komence celebrata
la  15an  de  septembro,  ŝanĝita  de  papo  Siksto  V  (Grottammare,  Ascoli  Piceno,  13
decembro  1521 –  Romo,  27  aŭgusto  1590)  al  la  17a  de la  sama monato  (1587),  la
celebrado estis disvastigita de papo Gregorio XV (Bolonjo, 9 januaro 1554 – Romo, 8 julio
1623) al la ĉefdiocezo de Toledo (1622) kaj de papo Klemento X (Romo, 13 julio 1590 –
tie, 22 julio 1676) al la tuta Hispanio (1671). Ŝian pliigon kiel festotago al la tuta Eklezio
starigis papo Inocenzo la XI Odescalchi (Como, 19 majo 1611 – Romo, 12 aŭgusto 1689)
por memorigi la meson, kiu en Vieno, la 12an de septembro 1683, sigelis la aliancon inter
imperiestro Leopoldo l de Aŭstrio (Vieno, 9 junio 1640 – tie, 5 majo 1705) kaj la Pollando-
reĝo Johano III Sobieski (Olesko, Ukrajno, 17 aŭgusto 1629 – Wilanów, Pollando, 17 junio
1696): tiu tago, la du katolikaj reĝoj startigis kontraŭofensivon, kiu portis al la libereco de la
aŭstria ĉefurbo de la sieĝo de Turkanoj (12 septembro 1683). Kiel festotago de la tuta
Eklezio la Tre Sankta Nomo de Maria havas do originojn same al tiu de la Transfiguriĝo,
starigita  de papo Kallisto III  (Xàtiva, Hispanio, 31 decembro 1378 – Romo, 6 aŭgusto
1458), memore al la liberigo de Belgrado (6 aŭgusto 1455), kaj de Rozaria Madono, volita
de papo Pio V (Bosco Marengo, 17 januaro 1504 – Romo, 1 majo 1572) por memorigi la
Lepanto-venkon (7 oktobro 1571). En pli antaŭaj jaroj papo Pio X (Riese, Treviso, 2 junio
1835 – Romo, 20 aŭgusto 1914), ĝin reportis al la tradicia dato la 12an de septembro,
papo Paŭlo VI (Concesio, Brescia, 26 septembro 1897 – Kastel Gandolfo, 6 aŭgusto 1978)
ĝin malaperigis el  la  roma kalendaro kaj  iom poste papo Johano Paŭlo II  (Wadowice,
Pollando, 18 majo 1920 – Vatikano, 2 aprilo 2005), en la tria eldono de la Roma Misalo
post-koncilio (2002), ĝin aperigis kiel memoro (fakultativa) la 12an de septembro.



150. - Visco: Sanktaj Petro kaj Paŭlo (29 junio).

   
Karlo Crivelli, Ss. Petro kaj Paŭlo (1470)

(Nacia Galerio, Londono)

Simono, dirita Petro (Betsaida, Galileo, … - Romo, 67 ĉirkaŭ), fiŝisto, hebreo el Kafarnao.
Iĝita apostolo de Jesuo post kiam ĉilasta lin vokis ĉe la lago de Galileo, li estas parto de
limigita rondo (kune kun Johano kaj Jakobo) de la tri, kiuj ĉeestis renaskiĝon de la filino de
Giairo, transfiguriĝon kaj angoron de Jesuo en la Olivarba Ĝardeno. Li klopodis defendi
Jesuon de la aresto, sukcesante nur vundi unu el la agresantoj. Sola, kune kun la tiel dirita
“plejamata diŝiplo”,  sekvi  Jesuon al  la  domo de la  ĉefsacerdoto Kajfo,  li  estis devigita
ankaŭ li  al  fuĝo post kiam li  malkonfesis tri  fojojn Jesuon, kiel  ĉilasta profetis.  Post la
krucumo kaj la posta resurekto de Jesuo, Petro estis nomita de Jesuo mem estro de la
dekdu apostoloj kaj gardisto do de tiu movado, kiu poste iĝos la unua kristana Eklezio.
Nelacigebla predikisto, li estis la unua bapti paganon, centuriestro Kornelio. Li malakordis
kun Paŭlo el Tarso (Tarso, 5-10 – Romo, 64-67), pri kelkaj problemoj koncernantaj judojn
kaj paganojn, solvitaj tamen dum la unua koncilio en Jerusalemo (ĉirkaŭ la jaro 49). Laŭ la
tradicio, li iĝis unua episkopo de Antioĥio de Sirio dum ĉirkaŭ30 jarojn, de la jaro 34 ĝis 64
p.K., li daŭrigis lian predikadon ĝis Romo kie li forpasis inter la jaroj 64 kaj 67, dum la
persekutoj kontraŭ-kristanoj ordonitaj de Nerono (Anzio, 15 decembro 37 – Romo, 9 junio
68). En Romo Petro kaj Paŭlo estas venerataj kune kiel ĉefaj fondintoj de la Eklezio. Petro
estas konsiderata la unua papo de la katolika Eklezio.

Paŭlo aŭ Saŭlo de Tarso (Tarso, Cilicia, nun Turkio, 5-10  –  Romo, 64-67), verkisto kaj
teologo, konata kiel  S. Paŭlo. Li estis la ĉefa misiisto de la Evangelio inter paganoj kaj
romianoj. Paŭlo estis hebreo, tendproduktisto,  kiu ĝuis la romianan civitanecon.  Li  ne
konis rekte Jesuon, kiel multaj samlandanoj, li kontraŭis la nov-starigita kristanan Eklezion,
ĝis persekuti ĝin. Li havis sufiĉe influon influon obteni la aŭtorizadon aresti kaj konduki en
katenoj al Jerusalemo la adeptoj de la nova religio. Laŭ la biblia rakonto, Paŭlo konvertiĝis
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al  kristanismo dum,  irante  de  Jerusalemo  al  Damasko  por  organizi  la  subpremon  de
kristanoj de la urbo, li estis neatendite ĉirkaŭita de tre forta lumo kaj aŭdis la voĉon de la
Sinjoro, kiu diris al li: “Saŭlo, Saŭlo, kial vi persekutu min?”. Blindigita pro tiu dia lumo,
Paŭlo vagis tri tagojn en Damasko, kie li estis sanigata kaj poste baptota de la estro de la
malgranda kristana komunumo de tiu  urbo,  Anania  (Damasko,  Sirio,  I  jarcento  a.K.  –
Elentheropolis, Israelo, Ia jarcento). La epizodo, konata kiel “konvertiĝo de Sankta Paŭlo”,
komencis la evangelizadan faron de Paŭlo, kiu komence renkontis multajn problemojn pro
la maldifemo de kristanoj mem, kaj pro la deziro venĝi de hebreoj, kiuj pli foje klopodis
murdi lin. Diversaj estas liaj vojaĝoj, kiuj lin portis plugi Mediteraneon, precipe en Grekio
kaj en Malgrandazio, prediki Evangelion kaj fondi komunumojn. Al Paŭlo oni devas ankaŭ
multajn verkojn sub la formo de leteroj adresitaj al la komunumoj, kiujn li fondis kaj ili estas
la  dokumentoj  la  plej  antikvaj  el  la  Nova  Testamento.  Li  fondis  diversajn  kristanajn
komunumojn en Malgrandazio kaj, fine, li vivis en Romo tri jarojn. Li forpasis en Romo
senkapiĝe sub Nerono: ĉar romiano oni ŝparis al li la krucumon. Li estas prezentita kun la
spado, la libro, la tri akva fontoj. La festotago estas la 25an de januaro.



151. - Zuglio: Sankta Leonardo (6 novembro).

Ligna statuo de S. Leonardo abato el Noblac 
(Ĉefpreĝejo de Serradifalco, Caltanissetta)

Leonardo de Noblac, konata ankaŭ kiel  S. Leonardo abato, eremito, de Limoges, de
Limosino  aŭ kredatestanto (Kastelo  de  Vandôme,  Corroi,  496  ĉirkaŭ  –  Noblac,  6
novembro 545 aŭ eble 559), abato, vivis eremite grandan parton el lia vivo. Naskita en
familio je nobelaj francoj, junulo li refuzis dediĉi al la kavalira kariero por sekvi la instruojn
de  la  tiama  ĉefespiskopo  de  Remso,  Remiĝo  (Laon,  Francio,  437  ĉirkaŭ  –  Remso,
Francio, 13 januaro 533), kiu rolis kiel baptopatro por li. Li retiriĝis dul kelka tempo ĉe la
monaĥejo de Micy. Forpasita S. Maksimino (Micy, Francio, … - 15 decembro 520), li sin
adresis suden kie li decidis starigi sian ermitejon en la arbaro de Pauvain, en Limosino. Li
havis multe da sekvantoj kaj  lia famo pri  lia sankteco alvenis ĝis la reĝo, kiju petis la
intervenon kiam reĝino Klotilda (Liono, 475 ĉirkaŭ – Tours, 3 junio 545), traveturante tiun
zonon, estis surprizita de la akuŝdoloroj. La interveno de Leonardo mildigis la dolorojn de
la reĝino, kiu povis naski sian infaneton. Klodoveo (Tournai, Belgio, 466 ĉirkaŭ – Parizo, 27
novembro 511), dankeme donacis al li parton el la arbaro, kiun li sukcesos streki en unu
tagon sur la dorso de azeno. Ĉi tie Leonardo starigis preĝkapeleton titolata al Nia Sinjorino
de sube arboj kaj starigis altaron honore al S. Remiĝo. Laŭ la legendo, li faris truon teren,
kiu ĝi mirakle pleniĝis per akvo naskonte puton, kiu estis nomata nobiliacum, memore al la
reĝa donaco.  El  la  nobiliacum havis  la  nomon ankaŭ la  urbeto,  kiu  formiĝis  ĉirkaŭ la
monaĥejo kaj komence ĝi havis la nomon Noblac, de Noblat kaj hodiaŭ ĝi estas nomata
Saint-Léonard-de-Noblat  honore  al  ĝia  eminenta  fondinto.  Li  estas  ofte  prezentita  kun
ĉenoj,  pro lia specifa protekto al  enkarcerigitoj  aŭ maljuste prizonuloj;  iafoje li  estas je
diakon vesto, episkopa, pli ofte li surmetas la monaĥan veston.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:San_leonardo_abate.jpg


                              Perspektiva plano de 1652 atribuita al Joseph Heintz la Juna (Augusta, 
                     Germanio, 1600 ĉirkaŭ – Venecio, 1678), gardata ĉe la urbaj muzeoj de la Kastelo.

Nia Sinjorino de la Espero
Patronino de la esperantistoj

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Old_udine.jpg


 

Jakobeto Martinez naskiĝinta en Trapani la 7an de januaro 1949, eklernis Esperanton kiam, en la jaro 1965,
prof. Nunzjo Parisi, lia instruisto pri Taipado ĉe la Ŝtata Komerca Instituo Profesia  kaj Estro de la Esperanta
Katedro  de  Trapani,  gvidis  unagradan  kurson  informacele  ĉe  la  Klasika  Liceo  “Leonardo  Ximenes”  de
Trapani.
En Udino ekde la jaro 1969 kiel Artileria Suboficiro, li reprenis la 9an de novembro 1981 la studadon de la
Internacia Lingvo partoprenante en la 2agrada kurso ĉe la Udine’a grupo Nova Espero Friuli, ĵus fondita, kaj
tuj li integriĝis en la interna vivo de la sama grupo, supreninte la taskon kiel Kasisto kaj poste Sekretario,
partoprenante en la aktivecoj kja gvidante kursojn.  
En la jaro 1992 li sukcesis en la 3agrada ekzameno por instrui Esperanton kaj en la jaro 1996, okaze de la
kunveno en Feraro (65a Itala Esperanto-Kongreso, 24 - 30 aŭgusto), oni nomumis lin “Ordinara Membro” de
la Itala Esperanto-Instituto. De  la jaro 2001 li estas Estro de la Udine’a Esperanto-Katedro.
Krom esti en korespondado kun multe da eksterlandaj geesperantistoj, li klopodis pri la serĉado de la italaj
Z.E.O.-j favore de s.ro Raymondo Borè de Chambéry.
Plie li klopodis por ordigi kaj inventari la esperantan bibliotecon, kiu estis en la Paulet-a kelo (ĉirkaŭ 3.500
volumoj el ĉirkaŭ 500 verkoj), kaj ordigi la korespondaĵon de kav. Paolet.
Liaj artikolojn estas eldonitaj sur la revuo “Ĉirkoli Aziendali” - Firmaj Kluboj de la Fervojista Postlaboro de 
Udino (nun “Cronaca e Cultura” - Kronako kaj Kulturo, Revuo de la Asocio D.L.F. de Udino). 

Memorante siajn originojn, li klopodis pri la kompilado de skriboj pri Trapani kaj Sicilio, analoge al tiuj pri 
Udino kaj Friulo.

Li kompilis: 
- Biografiaj sciigoj pri Stefano kaj Nikolao La Kolla - Sciigoj pri la Grupo Siĉilja Esperanto-Klubo “Stefano La

Kolla” (1987); 
- Pastro Jakobo Biankini kaj Esperanto kune kun prof. Johano Strasiotto (2005); 
- Cent jaroj de Esperanto en Triesto, kune kun la T.E.A. (2008).

Plie li kompilis: 
- Esperantismo en Friulo (ne eldonita); 
- Esperantismo en Sicilio (ne eldonita); 
- Monumentoj kaj memorŝtonoj en la urbo Udino kun biografiaj kaj historiaj sciigoj (ne eldonita); 
- Monumentoj kaj memorŝtonoj en la urbo Trapani kun biografiaj kaj historiaj sciigoj (ne eldonita); 
- Palacoj en la urbo Udino kun mallongaj priskribaj sciigoj (ne eldonita); 
- Palacoj en la urbo Trapani kun mallongaj priskribaj sciigoj (ne eldonita); 
- Preĝejoj en la urbo Udino kun mallongaj priskribaj sciigoj (ne eldonita); 
- Preĝejoj en la urbo Trapani kun mallongaj priskribaj sciigoj (ne eldonita); 
- Monumentoj kaj memorŝtonoj dediĉitaj al opero en Italio (ne eldonita); 
- Filatelio kaj Opero en Italio (ne eldonita).

En la libro Cent Udine’anoj rakontas 3 de Mario Blasoni (La Nuova Base Eldonejo, Udino, 2007, paĝoj 61 –
63) estas raportita la artikolo aperita sur “Messaggero Veneto” de la 11a de julio 2005.


