Sint Blasius

3 februari

Blasius is een vroegchristelijke martelaar. Begin vierde eeuw was hij bisschop van Sebaste in
Armenië en maakte naam als geneeskundige. Zijn geloof was er de oorzaak van dat hij in 316
in de gevangenis verdween. Onder keizer Licinius is hij vreselijk gemarteld en werd in 316 in
Cappadocië onthoofd. In de westerse kerk sinds de negende eeuw wordt Blasius beschouwd
als beschermheilige tegen keelpijn, omdat hij tijdens zijn leven een jongentje, die een visgraat
in zijn keel had, van de verstikkingsdood gered zou hebben. Hij zou het kind hebben genezen
nadat de moeder voor de heilige twee kaarsen had gebrand. Van oudsher is Blasius de patroon
tegen keelpijn en keelziekten. Op 3 februari wordt het Blasius-brood gewijd en kan men ook
terecht voor de Blasius-zegen. De hals wordt aangeraakt met twee kaarsen die in de vorm van
een Andreaskruis aan elkaar zijn gebonden. De priester bidt: Op voorspraak van de heilige
bisschop en martelaar Blasius moge God u behoeden van keelziekten en andere kwaad, in de
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het volksgeloof, dat een verband legde
tussen de naam van de heilige en het blazen van de wind, maakte van de heilige ook de
schutspatroon van de storm. Om diezelfde redenen werd Blasius de patroon van de
blaasmuzikanten en de patroon tegen “de blazen” waarmee zweren en huidontstekingen
worden bedoeld. Ook is hij de patroon van de wolkammers en de wevers. Blasius wordt
afgebeeld als bisschop met twee gekruiste kaarsen.
Blasius staat meestal afgebeeld als bisschop met een staf,
twee gekruiste kaarsen of een gedraaide waskaars, boek,
ijzeren hekel of kaarde van wol.
“Als het op St. Blasius regent of waait, zeven weken lang
de wintermolen draait”
In vele parochies wordt de Blasius-zegen gegeven zo ook
in de kerk van de Heilige Naam Jezus te
Broekhuizenvorst op zaterdag na de H. Mis.

Heilige Blasius afgebeeld met staf
gedraaide waskaars en een boek.

