
 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA  

Święty Stanisław Kostka urodził się w 1550 roku w Rost-

kowie, małej wiosce na Mazowszu. Przyszedł na świat w 

rodzinie dobrze znanej. Jego ojcem był Jan Kostka, piastu-

jący od 1564 roku urząd kasztelana zakroczymskiego, mat-

ką Małgorzata z domu Kryska. Stanisław Kostka nie był 

jedynakiem, bowiem miał dwie siostry i trzech braci. Stanisław rozpoczął 

studia w szkole jezuitów w Wiedniu. Był w tym nadobowiązkowy, bowiem z 

czasem przystąpił do regularnego samobiczowania się, do tego stopnia, że 

osłabił organizm do granic wytrzymałości biologicz-

nej. Na tak zwaną wówczas niemoc śmiertelną za-

padł w grudniu roku 1565. Był wtedy pewien swej 

śmierci, miał nawet pewnego dnia widzenie Matki 

Boskiej z Dzieciątkiem. Widzenie to odcisnęło się na 

życiu Stanisława, ponieważ doznał nagłego uzdro-

wienia, z poleceniem od Niepokalanej, by wstąpił do 

Towarzystwa Jezusowego. Odtąd Stanisław zmierzał 

do realizacji powołania zakonnego. W 1568 roku 

złożył śluby zakonne. Tymczasem śmierć zbliżała 

się, a on to przeczuwał. 10 sierpnia w uroczystość 

św. Wawrzyńca Stanisław napisał list do Matki Bożej i ukrył go na swojej 

piersi. Przyjmując tego dnia Komunię świętą, prosił św. Wawrzyńca, aby 

dana mu była u Boga łaska śmierci w święto Wniebowzięcia. Ostatnią Komu-

nię św. przyniosła mu św. Barbara. Jego prośba została wysłuchana. Umarł 

mając zaledwie siedemnaście lat, tuż po północy 15 sierpnia 1568 roku. Nie 

był to jednak koniec cudów. Dwa lata później otwarto grób św. Stanisława, a 

wtedy znaleziono jego ciało nietknięte rozkładem. Uroczystość sprowadzenia 

do Polski małej części relikwii św. Stanisława odbyła się w roku 1926, czyli 

w 200. rocznicę kanonizacji. Ciało św. Stanisława do dziś spoczywa w ko-

ściele św. Andrzeja Boboli w Rzymie. 

 

  
 

W komnacie, gdzie Stanisław święty zasnął w Bogu, 

na miejscu łoża jego stoi grób z marmuru. 

Taki, że widz niechcący wstrzymuje się w progu, 

myśląc, że Święty we śnie zwrócił twarz do muru 

i rannych dzwonów echa w powietrzu dochodzi... 

I wstać chce, i po pierwszy raz człowieka zwodzi. 

Nad łożem tym i grobem świeci wizerunek 

Królowej Nieba, która z Świętych chórem schodzi 

i tron opuszcza, nędzy śpiesząc na ratunek. 

Palm wiele, kwiatów wiele aniołowie niosą, 

skrzydłami z ram lub nogą wstępując bosą. 

Gdzie zaś od dołu obraz kończy się ku stronie, 

w którą Stanisław Kostka blade zwracał skronie, 

jeszcze na ram złoceniu róża jedna świeci: 

niby że, po obrazu stoczywszy się płótnie, 

upaść ma, jak ostatni dźwięk, gdy składasz lutnię. 

I nie zleciała dotąd na ziemię - i leci... 

(Cyprian Kamil Norwid) 

 

 

 

 

Wszystkim parafianom życzymy Bożej niedzieli i owocnego                               

w miłosierdzie tygodnia!            
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