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Od wielu lat zaprzyjaźniona z „Zawiszą”.
Studentka polonistyki na Uniwersytecie
we Wrocławiu.
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więty Łukasz pochodził z Antiochii Syryjskiej. Około 50 r. n.e. został towarzyszem podróży i uczniem świętego Pawła. Był
razem z nim w Rzymie, Macedonii i Grecji.
Według przekazów zmarł w Beocji, mając
84 lata. Łukasz Ewangelista nigdy nie spotkał Jezusa, zaś swe dzieło kierował głównie
do greckich katechumenów. Prawdopodobnie był lekarzem, ponieważ w jego Ewangelii
możemy znaleźć dużo terminów medycznych,
które występują również u Hipokratesa
czy Galena. Dzięki temu możemy poznać
próby diagnozowania niektórych schorzeń

św. Łukasz Ewangelista

zwój, paleta malarska, przyrządy medyczne.
Ukazywany jest najczęściej podczas pisania
ikony.

Kamil Buźko, zastępowy Łosia
św. Łukasza Ewangelisty
w Otmuchowie Wlkp.
18.10.2006 r. z okazji obchodów
święta Łukasza Ewangelisty udaliśmy się
z naszym zastępem na wyprawę „śladami
patrona”. Do jednodniowej zbiórki należało
się solidnie przygotować, więc od trzech
tygodni układaliśmy trasę, zbieraliśmy
informacje o Świętym oraz wymyślaliśmy
krótką dramę na podstawie jego życia.
Przypadło mi w udziale ustalenie, w których instytucjach w naszej miejscowości
znajdują się opisy i wizerunki św. Łukasza. Wyniki poszukiwań przeszły nasze
najśmielsze oczekiwania! Obrazy wisiały w pracowni introligatorskiej, na izbie
przyjęć, w holu domu kultury, w ratuszu
oraz… w mieszkaniu rolnika hodującego
bydło pod Otmuchowem. Okazało się
również, że logo lokalnej stacji pogodowej przedstawia – zgadnijcie – patrona
naszego zastępu. Przy okazji dowiedziałem się od znajomego „pogodowca”, że
w miejscowości, w której mieszkamy,
odbywał się w średniowieczu coroczny
odpust i jarmark bydła. 18 października

„Święty Łukasz był wykształconym Grekiem,
prawdopodobnie lekarzem. Ewangelię pisał
pięknym artystycznym stylem, ozdabiając go
szczegółami z życia Jezusa i Maryi, których
nie ma w innych Ewangeliach. Święty był
również uzdolnionym malarzem. Wspomina
o tym Teodor Lektor (w VI wieku), podając, że Łukasz namalował obraz Matki Bożej,
który zabrała z Jerozolimy cesarzowa Eudoksja i przesłała w darze Pulcherii, siostrze cesarza. Od tego czasu autorstwo św. Łukasza
przypisywano wielu obrazom, między innymi
ikonie Matki Bożej Częstochowskiej, co jednak jest mało prawdopodobne.

Lekarz, pisarz, malarz… Wędrując śladami
św. Łukasza, można odnaleźć wiele ciekawych wątków jego życiorysu. A może i patron Twojego zastępu ma przed wami jakieś tajemnice?
albo reakcji fizjologicznych, np. krwawego
potu Jezusa podczas walki wewnętrznej
w Ogrodzie Oliwnym. Przypisuje się mu
ponadto autorstwo wielu ikon, w tym obrazu Czarnej Madonny czy wizerunku Matki
Boskiej Kostromskiej. Oprócz Ewangelii wg
św. Łukasza, święty jest też autorem Dziejów
Apostolskich, jedynego dokumentu, który
opisuje losy młodej gminy chrześcijańskiej.
Przez wieki jego opiece poświęcali się introligatorzy, lekarze, chirurdzy, malarze, rzeźbiarze, notariusze, złotnicy, hafciarze, synoptycy, a nawet opiekunowie bydła i rzeźnicy.
Atrybutami świętego Łukasza są wół, księga,
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na rynku dawano zwierzętom wraz z paszą
kartkę z błogosławieństwami i prośbami do
Łukasza Ewangelisty, by oddalił od zagród
zarazę i inne nieszczęścia. Chłopi ten dzień
uważali za czas wróżb i przewidywań oraz
początek zbiorów buraków.

Nie mogłem się doczekać, żeby
powiedzieć o tym chłopakom.
W przeddzień uroczystości zastanawialiśmy się, dlaczego św. Łukasz był tak popularny. Odpowiedzi na to pytanie udzielił nam
Marek – odpowiedzialny za życiorys Patrona:

św. Łukasz Ewangelista w Otmuchowie Wlkp.

Dzień uroczystości.
Głównym wydarzeniem obchodów była
oczywiście Msza św., której przewodniczył
nasz proboszcz. Objęliśmy służbę liturgiczną, a podczas ofiarowania darów przed
ołtarz zaniesiono podarunek od naszego zastępu – ikonę przedstawiającą Łukasza obok
wołu, który jest jego symbolem. Zwierzęta
te składano w ofierze w świątyni, w której
Gabriel ukazał się Zachariaszowi, a właśnie
opis owego wydarzenia rozpoczyna Ewangelię naszego Patrona.
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