
Św. Stanisław Kostka





 Święty Stanisław Kostka urodził się 28 października 
1550 r. w Rostkowie, a zmarł 15 sierpnia 1568 r. w 
Rzymie. Był on polskim jezuitą. Jest jednym z 
katolickich patronów Polski i m. in. patronem 
ministrantów, polskich dzieci i młodzieży oraz 
świętym kościoła katolickiego. Spoczywa w kaplicy 
przy kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie.



Rodzina Św. Stanisława Kostki

 Mama- Małgorzata Kryska
 Tata- Jan Kostka
 Ojciec chrzestny- Andrzej Radzanowski
 Siostra- Anna Kostka
 Druga siostra- brak informacji
 Brat- Paweł Kostka
 Drugi brat- Wojciech Kostka
 Trzeci brat- Mikołaj Kostka
 Kuzyn- Piotr Kostka



.
 Św. Stanisław Kostka urodził się w wielodzietnej, religijnej, 

szlacheckiej i  średnio zamożnej rodzinie. Miał trzech braci: 
Pawła,Wojciecha i Mikołaja oraz dwie siostry. Niestety znamy 
imię tylko jednej z nich – Anna.

  Od razu po urodzeniu został ochrzczony w kościele 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przasnyszu przez 
wikariusza ks. Huberta Macieja Komorowskiego, a jego ojcem 
chrzestnym został Andrzej Radzanowski.

 Jego pierwszą nauczycielką podstawowych prawd wiary była 
jego matka i najprawdopodobniej to właśnie od niej nauczył 
się pierwszych modlitw i zasad religijności.

Dzieciństwo

 Od 12 do 14 roku życia jego nauczycielem był Jan Biliński, 
który znacznie poszerzył jego wiedzę religijną.



Nauka za granicą
 Gdy Stanisław miał około 14 lat jego rodzice zdecydowali aby dalej kształcił się on 

w Collegium Nobilium w Wiedniu ( w XVI wieku bowiem większość dzieci rodzin 
szlacheckich wysyłano na dalsze kształcenie do uznanych uczelni za 
granicę).Uczelnia, w której miał kształcić się Stanisław była prowadzona przez 
jezuitów. Niestety ciężko było się do niej dostać. Stanisław miał jednak wsparcie ze 
strony kardynała Stanisława Hozjusza i krewnego Piotra Kostka ze Sztemberku . 
( obecny Stążków) . Wsparcie to dodało mu otuchy i pomogło dostać się na 
uczelnię. Mniej więcej w połowie lipca 1564 r. Stanisław wraz z bratem Pawłem 
wyruszył do Wiednia. Najprawdopodobniej podążali przez Kraków, Oświęcim, 
Opawę i Ołomuniec. Stanisław i Paweł dotarli do Wiednia 26 lipca 1564 r. Tam 
zostali umieszczeni w Konwikcie ( bursie ) przeznaczonym dla chłopców 
szlachetnego pochodzenia. Dzięki solidnemu przygotowaniu z gramatyki greckiej i 
łacińskiej przez Jana Bilińskiego Stanisław od razu został przypięty na trzeci rok 
gramatyki. Dzięki jego stałym postępom w nauce stał się wzorem sumiennego i 
pracowitego ucznia. W Konwikcie prowadzonym zwykle przez wyznaczonego 
przełożonego obowiązywał regulamin, którego zasadami było:
- posłuszeństwo w zdobywaniu nauki,
- wyrobienie obyczajów i pobożności ( modlitwa poranna i wieczorna, uczestnictwo 
w codziennej mszy świętej, wysłuchanie całotygodniowej konferencji ascetycznej i 
raz w miesiącu przystępowanie do sakramentów świętych. Na tej uczelni bracia 
( Stanisław i Piotr ) przebywali 8 miesięcy, ponieważ  jezuitom zostało zabronione 
użytkowanie tego domu. Wtedy wielu uczniów się rozproszyło, a Kostkowie 
zamieszkali w prywatnym domu luteranina Kimberkera.



 Na czym polegała metoda nauki przez Stanisława 
Kostkę ?
Polegała ona na robieniu skrupulatnych notatek oraz 
późniejszym studiowaniu i przemyśleniu tych zapisków.

 Jakie języki znał lub jakich języków uczył się 
Stanisław Kostka ?
- język łaciński,
- język grecki,
- język hebrajski,
- język włoski,
- język niemiecki.



Ciężka choroba i....zakon jezuitów

 Na początku grudnia 1565 r. Stanisław poważnie zachorował. 
Początkowo stan jego zdrowia szybko się pogarszał, niektórzy 
nawet myśleli , że jego choroba może być śmiertelna. Na szczęście 
po kilkunastu dniach zaczął wracać do zdrowia. Ale to nie wszystko, 
 podczas tej choroby objawiły mu się dwie święte osoby ! Były nimi:
- święta Barbara ( patronka dobrej śmierci ), która wraz z dwoma 
aniołami przyniosła mu Komunię Świętą,
- Matka Boża trzymająca Dzieciątko Jezus, od której otrzymał 
polecenie, by wstąpić do zakonu jezuitów.
Stanisław zawdzięczał swoje wyzdrowienie prośbie o 
wstawiennictwo właśnie Matki Bożej, co powiedział swojemu 
przyjacielowi. Na prośbę Maryi Stanisław postanowił wstąpić do 
zakonu. W 1567 r. wbrew woli rodziców uciekł do  Augsburga. 
Pomogła mu w tym kłótnia z bratem Pawłem( miała ona być 
pretekstem jego ucieczki ) .Nikomu nie udało się go dogonić, 
ponieważ wszyscy myśleli, że uciekł do Rzymu.



Życie w zakonie jako nowicjusz
  Po przybyciu do Augsburga okazało się, że Stanisław wraz dwoma 

osobami m. in. zakonnym Piotrem Kanizjuszem musi  wyruszyć do 
Rzymu. Tam 28 października 1567 r. został przyjęty, jako kandydat do 
zakonu jezuitów i zamieszkał w Domu Profesorów rozpoczynając dwuletni 
okres nowicjatu. Kilka miesięcy później został znowu przeniesiony i 
przeszedł kolejny okres nowicjatu. Następnie w 1568 r. między lutym, a 
marcem został przeniesiony na wzgórze Kwirynalskie do Domu 
Nowicjackiego św. Andrzeja. Nowicjat w Rzymie rozpoczął się od 
rekolekcji podczas, których Stanisław odbył spowiedź generalną z całego 
swojego życia. Wychowaniem nowicjuszy zajmował się mistrz nowicjatu. 
Podczas nowicjatu odprawiano:
- ćwiczenia duchowne ze szczególnym podkreśleniem modlitwy,
- dwukrotny w ciągu dnia rachunek sumienia,
- czytania duchowne.

 Stanisław bardzo często rozmyślał o Męce Pańskiej, posługiwał się także 
praktykami umartwienia,na przykład:
- stosowanie licznych okresów postów( przed przyjęciem Komunii 
Świętej ),
- biczowanie ciała ( za zgodą przełożonych )
- spanie na podłodze.

 Stanisław złożył śluby zakonne w marcu lub kwietniu 1568 roku.



Ostatni miesiąc życia Stanisława

 Pierwszego sierpnia 1568 r. naukę dla nowicjuszy wygłosił przebywający 
w Rzymie Kanizjusz, a tematem tej przemowy była niespodziewana 
śmierć. Stanisław po tej nauce stwierdził, że w tym miesiącu umrze i, że ta 
przemowa była dla niego ostrzeżeniem. Swoim przeczuciem podzielił się z 
przyjacielem. Kilka dni później podczas losowania patrona na dany 
miesiąc ( w nowicjacie panował bowiem taki zwyczaj) Stanisław wylosował 
św. Wawrzyńca. W jego patronalnym dniu ( 10 sierpnia ) wieczorem 
poczuł się źle, a po stwierdzeniu gorączki położono go do łóżka. Na 
początku choroby twierdzono, że jest ona niegroźna. Jednak 14 sierpnia 
Stanisław m. in. dostał wysokiej gorączki, pojawiły się mdłości, dreszcze, a 
z jego ust zaczęła sączyć się krew. Wówczas ze względu na jego prośbę 
położono go na podłodze, gdzie usłano prześcieradło. Odbył on także 
sakrament pokuty, przyjął Komunię Świętą, otrzymał namaszczenie 
chorych, po którym ponownie odbył krótką spowiedź. Zmarł 15 sierpnia 
1568 r. około godziny 3.00 trzymając krucyfiks i gromnicę w rękach. 
Przyczyny jego śmierci pozostały nieznane. Początkowo został 
pochowany we wspólnym grobie pod kościołem św. Andrzeja w Rzymie 
na Kwirynale.



Duchowność

 Duży wpływ na rozwój bogatego życia duchowego Stanisława 
Kostki wywarła atmosfera domu rodzinnego pielęgnowanego 
przez troszczących się o religijność rodziców. Stanisław 
uczęszczał także do szkoły kierowanej przez jezuitów.  
Zamiast się bawić wolał chodzić do kościoła i tam się modlić. 
Postanowił także posłuchać Maryi i wbrew woli rodziców pójść 
do zakonu. Podczas choroby oprócz Maryi objawiła mu się 
także św. Barbara. Jeśli było to możliwe to w ciągu jednego 
dnia mógł wysłuchać kilku Mszy Świętych. W zakonie 
stosował praktyki umartwienia.



 Beatyfikacja i kanonizacja Stanisława Kostki

 W roku 1580 wyryto na blasze i wykuto obraz Stanisława z 
tytułem błogosławiony. Wszystkie te okoliczności oraz kult 
oddawany po jego śmierci sprawiły, że ludzie zaczęli się 
starać o jego beatyfikację . Dzięki temu 14 sierpnia 1606 roku 
papież Paweł V wydał ustną zgodę na jego publiczną cześć w 
Kościele, co oznaczało jego beatyfikację.

 Wkrótce zaczęły powstawać liczne wizerunki z jego 
podobizną, wybudowano drewnianą kaplicę ku jego czci i 
postawiono pierwszy kościół w Polsce pod jego wezwaniem.

 Następnie zaczęto starać się o jego kanonizację. Z tego 
powodu 31 grudnia 1736 roku papież Benedykt XIII wydał 
bullę kanonizacyjną ogłaszającą go świętym wraz z Alojzym 
Gonzagą.



Stanisław Kostka patronem naszej szkoły
 Św. Stanisław Kostka powinien zostać patronem naszej szkoły, 

ponieważ jest on wspaniałym przykładem do naśladowania przez 
uczniów. Pomimo tak młodego wieku, wbrew woli rodziców 
postanowił oddać swoje życie Bogu i pójść do zakonu spełniając 
tym sposobem polecenie Maryi. Zamiast zabawy wolał pójść do 
Kościoła. W zakonie stosował praktyki umartwienia.

 Uczniowie naszej szkoły mając takiego patrona mogą się od niego 
wiele nauczyć. Między innymi tego, że:
- zabawa nie zawsze jest najważniejsza i czasami trzeba ją 
porzucić, chociażby dlatego, by pójść do kościoła,
- wszystko jest możliwe jeśli się tego chce,
- zawsze warto być wytrwałym,
- warto cierpieć dla Jezusa, chociażby podczas Wielkiego Postu,
- warto utrzymywać kontakt z Bogiem, poprzez np. chodzenie na 
Mszę Świętą, przyjmowanie Komunii  Świętej, modlitwę poranną i 
wieczorną.
Mając takiego patrona uczniowie mogą pogłębiać swoją wiarę i 
religijność, a szkoła może być naprawdę dumna i szczęśliwa. 



Zdjęcia

 Kościół Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w 
Przasnyszu

 Grobowiec w kaplicy św. 
Stanisława Kostki przy 
kościele św. Andrzeja na 
Kwirynale w Rzymie

 Figura św. Stanisława 
Kostki z Dzieciątkiem Jezus 
na ręku
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