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Zdzisław Nowrotek

O św. Wendelinie w skrócie
1. Święty Wendelin z Trewiru (Treves) ur. w 554 r. w Szkocji, zmarł w 617 r. Sankt Wendel,
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kraju Saary, Niemcy. Imieniny: 13 stycznia, 4 lutego, 17 maja, 9 lipca, 20, 21 lub 22
października; odpusty: 22 październik, 21 października, 25 kwietnia. Czczony w Kościele
rzymskokatolickim i prawosławnym. Cuda, działalność cudotwórcza: Wendelin leczył w
cudowny sposób okolicznym chłopom i pasterzom ich zwierzęta. Po jego śmierci, za jego
wstawiennictwem ratowano się przed zarazami i epidemiami. Patron: ludu wiejskiego,
pasterzy, pielgrzymów, chorych, wędrowców, podróżnych, rolników, chłopów, owczarzy,
opiekunów bydła, hodowców bydła, myśliwych; patron pól i pastwisk; leczy oczy, gardło,
chroni przed zarazą i epidemią. Żył w czasach, gdy na stolicy biskupiej w Trewirze
zasiadali: Magneryk, Gunderyk i Sabaudus. Prawdopodobnie spotkał się z papieżem
Benedyktem I. Miejsca pobytu: Szkocja, Niemcy, Rzym, Niemcy kraj Saary, Westricht,
pustelnia w okolicy St. Wendel, opactwo w Tholey, gdzie spędził 20 lat, wyprawiał się do
Trewiru. Status: określany jako pustelnik, eremita z gór Wogezów, później opat.
Miejsce spoczynku, bazylika w Sankt Wendel w
Niemczech. Po śmierci doczesne szczątki złożono w celi
opactwa w Tholey, następnie w miejscowości
Basonevillare, ok. 10 km od Tholey, gdzie była jego
pierwsza pustelnia. Nad miejscem pochówku na
przełomie IX/X wieku zbudowano kościółek. Po śmierci
znacznie rozwinął się kult świętego, a pielgrzymi
napływali w to miejsce. W 1360 r. obok zbudowano
obszerniejszy kościół, gdzie przeniesiono relikwie.
Miasteczko rozrosło się dla obsługi pielgrzymów.
Basonevillare przemianowano na Sankt Wendel. W
1506 roku sarkofagowi za głównym ołtarzem nadano
kunsztowny gotycki styl. W 1960 roku papież Jan XXIII
podniósł ten parafialny i pielgrzymkowy kościół do
godności bazyliki mniejszej.
Wizerunek, atrybuty, główne cechy rozpoznawcze. W sztuce jest przedstawiany jako
młodzieniec lub mężczyzna z brodą, kijem pasterskim, naramienną torbą, psem
pasterskim, wśród owiec, czasem z księgą (modlitewnikiem), rzadziej z różańcem,
sporadycznie z koroną i tarcza u stóp, zapewne nawiązujących do jego królewskiego
pochodzenia.
Czczony w krajach i krainach: Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii,
Portugalii, Czechach, Morawach, Spiszu, Orawie, Słowacji, Węgrzech, Polsce, Afryce
Południowej, USA. Miejsca kultu: ok. tysiąc pięćset patrociniów, pięćset kaplic, sto
sześćdziesiąt miejsc pielgrzymkowych.
Biografia. Pierwsza biografia o Wendelinie pojawiła się w 1417 roku, równe 800 lat (!) po
jego śmierci. Poniżej wersja z Encyklopedii Katolickiej z 1912 roku za: Löffler Klemens, St.
Wendelin of Trier, In The Catholic Encyclopedia, New York:
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Urodzony około 554 roku, zmarł prawdopodobnie w 617 r. (…) Wendelin był synem króla
szkockiego. Po pobożnie spędzonej młodości potajemnie opuścił swój dom, udając się na
pielgrzymkę do Rzymu. W drodze powrotnej osiadł jako pustelnik w Westricht w diecezji
Trewiru. (…). W Tholey, gdzie działał wraz z innymi pustelnikami wyrosło benedyktyńskie
opactwo. W 597 roku został jego opatem. Po śmierci został pochowany w swojej celi, a nad
grobem zbudowano kaplicę. W pobliżu wyrosło miasteczko pielgrzymkowe, nazwane Sankt
Wendel (St. Wendel). Wstawiennictwo świętego było potężne w czasach zarazy i chorób
zakaźnych bydła. (…). Wendelin jest patronem ludu wiejskiego i pasterzy (…). W Martyrologii
Rzymskiej nie ma wzmianki o św. Wendelinie, ale jego święto obchodzone jest w diecezji
Trewiru 22 października.
6. Otwarcie krypty z pochówkiem św. Wendelina.

W 1960 roku decyzją
władz kościelnych
dokonano otwarcia
grobowca
znajdującego się za
ołtarzem głównym
świątyni w St. Wendel.
Szczątki świętego
umieszczone zostały
tutaj w 1338, po
przeniesieniu z
opactwa w Tholey.
Kości okazały się
bardzo dobrze
zachowane, wskazują,
że należą do człowieka
wysokiego wzrostu,
185 cm. Po wykonaniu
dokumentacji,
pobraniu relikwii i
poświęceniu wróciły na
swoje miejsce. Uroczystość wystawienia była publiczna, a okazją stało się nadanie
kościołowi parafialnemu statusu bazyliki mniejszej.
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