Sant Blai de Maratea

Maratea es troba en la regió de la Basilicata, a uns 100 Km. al sud de Nàpols, al costat del mar
Mediterrani, en allò que es considerava "la Magna Grècia". En aquesta ciutat es troben, des de
l'any 732, unes significatives relíquies de Sant Blai (el seu tórax), portades per monjos bizantins
que es volien dedicar a la contemplació i al treball, en la muntanya que ara duu el seu nom.
Sobre aquesta muntanya es troba el santuari que, amb al Breu Apostòlic del 10 d'agost de
1940, ha estat elevat al rang de Basílica Pontifícia. En ellapodem contemplar unes vinyetes i
una simbologia que ens mostra la vida i la llegenda de sant Blai. Ens presenta el Bisbe Sant
Blai amb mitra i pectoral, amb barba, elevant la mà dreta, disposat a beneir-nos, i portant en la
mà esquerra el bàcul i el cardador. Sobre el cap del Sant destaca l'Esperit Sant, simbolitzat per
un colom, que actua i enforteix a Sant Blai, expressat amb uns llamps de llum, símbol dels seus
dons, que descendeixen sobre ell.

Les nou vinyetes que envolten la seua figura reflecteixen els miracles i el martiri de Sant Blai:
1. Aconsegueix que el llop retorne viu el porquet que li havia arrabassat a una dona pobra.
2. Amb el signe de la creu, allibera un xiquet que s'ofegava per una espina de peix.
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3. Llançat en el llac, Sant Blai no s'enfonsa en ell perquè, quan traça el senyal de la creu,
l'aigua es solidifica.
4. Sana un malalt i aquest es converteix.
5. Sant Blai a la cova, envoltat d'animals ferotges amb els quals conviu, disposats a rebre la
seua benedicció.
6. És dut al cadafal per uns soldats.
7. És jutjat pel governador Agrícola.
8. Sant Blai és torturat, lacerant les seues carns amb cardadors.
9. I, finalment, Sant Blai, agenollat, disposat a ser decapitat.

Vicente Estevan Cloquell, Rector
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