22
GEN 1. SANT VICENT MÀRTIR
Patró de la ciutat de València
Parlem de Sant Vicent
en les agendes escolars:
Primària: pàgina 22
Secundària: pàgina 21

Cada 22 de gener se celebra a la ciutat deValència la festivitat de Sant Vicent
Màrtir, un dels seus patrons. (Els altres dos són Sant Vicent Ferrer, dominic
predicador nascut a València, on realitzà molts miracles, i la Mare de Déu dels
Desamparats). Sant Josep és patró de la Comunitat Valenciana.

San Vicent va nàixer a Saragossa i fou diaca de Sant Valero, bisbe d’eixa mateixa ciutat. Va ser martiritzat
en l’any 304 d.C. a la per aquell temps ciutat romana de Valentia, on va trobar la mort el 22 de gener d’eixe
mateix any. La persecució i martiri va ser duta a terme per Dacià, Prefecte de l’Emperador romà Dioclecià, el
qual havia firmat un edicte pel qual els habitants de l’Imperi devien adorar l’Emperador com si d’un Déu es
tractara.
San Vicent Màrtir és un dels sants més coneguts internacionalment. És també Patró de Portugal i Saragossa,
a més d’altres ciutats. Existix fins i tot una ruta de pelegrinatge entre Saragossa i València que seguix el camí
del sant, ja que este seria traslladat des de la seua ciutat d’origen junt amb el bisbe Sant Valero a València, on
seria martiritzat.
La història del turment de Sant Vicent passa per ser tancat a una presó fosca, assotat, turmentat al poltre i
col.locat en una graella ardent. Malgrat tota eixa tortura, Sant Vicent no abandonaria la seua fe cristiana. Una
vegada mort, Dacià va ordenar llançar el cos sense vida a un femer, on es diu que el cos seria protegit per un
corb (per això el Sant apareix moltes voltes representat junt a este ocell), per a evitar que fora menjat per les
bestioles. Davant d’eixa situació, Dacià va donar l’ordre de llançar el seu cos al mar amb una enorme pedra de
molí penjada al coll. Tot i això, el cos exiria de forma miraculosa de nou a la superfície i seria trobat a una platja
de Cullera. Anys més tard, arribada la pau, les restes de Sant Vicent Màrtir van ser soterrades al Monestir
de Sant Vicent de la Roqueta, abans de ser traslladades a altres llocs degut al temor a què fora destruït pels
àrabs al conquerir la ciutat.

Quina és la ruta Vicentina?

Què saps d’ell?

Els llocs de la “Ruta Vicentina” a València són: L’Església de Santa Mònica, La Cripta de Sant Vicent Màrtir, El
Monestir de Sant Vicent de la Roqueta i L’Església de Sant Vicent.
Una de les millors representacions artístiques de Sant Vicent Màrtir a la ciutat de València és l’oli del pintor
valencià Josep Vergara que trobem a la porta románica de la Catedral de València. El quadre va ser
donat pel pintor en l’any 1790.
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tenen lloc diferents celebracions a la ciutat de València.
an

nt
t Vice Màrtir

COL·LEGIS DIOCESANS. CURS 2017-2018. FITXES DE TREBALL PER A L’AULA

2

22
GEN

Curs :

Nom :

Medianil Comunicación

Sant Vicent:
Aconseguiu-nos del cel
la gràcia de Déu
que ens faça valents
per a proclamar la
nostra fe!
Cuideu dels Col.legis
Diocesans,
feu que siguen llocs
d’evangelització
i en ells cresquen
vocacions.

2017 - 2018

Sant Vicent Màrtir

Escriu amb les teues pròpies
paraules algunes idees
fonamentals de la vida de
Sant Vicent i pinta el dibuix.

Per què és important este
sant per als valencians?

Què coneixes de la vida de
Sant Vicent Màrtir?
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Què és allò que més
t’ha sorprés?
Per què és tan
important este sant per
als valencians?
Escriu amb les teues paraules la vida
de Sant Vicent amb el següent títol:

Medianil Comunicación

“Vicent Màrtir: un sant
que va viure a València i va
canviar la nostra historia”

San Vicente Mártir
Sant Vicent Màrtir

En què t’agradaria
semblar-te a este sant?

Sant Vicent: aconseguix-nos
del cel la gràcia de Déu que ens
faça valents per a proclamar
la nostra fe! Cuida dels Col·legis
Diocesans, feix que siguen
lloc d’evangelització i en ells
cresquen vocacions.

2017 - 2018

Nom :
Curs:

Sant Vicent Màrtir

