
  

Św. Stanisław Kostka



  

Narodziny i lata młodości
● Św. Stanisław Kostka – urodzony w październiku 

1550 roku Stanisław Kostka dorastał na Mazowszu, a 
ściślej w Rostkowie, która to miejscowość jest małą 
wioską położoną około 4 kilometrów od Przasnysza. 
Przyszedł na świat w rodzinie dobrze znanej, znany 
był zarówno jego ojciec Stanisław Kostka, ponieważ 
piastował urząd kasztelana zakroczymskiego, ale i 
matka Małgorzata, z domu Kryska.



  

Objawienie
● Na tak zwaną wówczas niemoc śmiertelną zapadł 

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 
uzdrowienia, z poleceniem od Niepokalanej, by 
wstąpił niezwłocznie do Towarzystwa Jezusowego. 



  

Wstąpienie do zakonu
● Po objawieniu Stanisław został przyjęty do jezuitów po 

długich staraniach, najpierw na próbę. Sprzątał pokoje i 
pomagał w kuchni, po pewnym jednak czasie udał się do 
Rzymu gdzie dostąpił nowicjatu. Rozkład zajęć nowicjuszów 
przedstawiał się następująco: modlitwa, praca umysłowa i 
fizyczna, posługi w domu i w szpitalach, dyskusje na tematy 
życia wewnętrznego i o sprawach kościelnych, konferencje 
mistrza nowicjatu i przyjezdnych gości.



  

Nowicjat
● 1 sierpnia 1568 naukę dla nowicjuszy w Domu Nowicjackim św. Andrzeja 

wygłosił przebywający w Rzymie o. Kanizjusz, a tematem jego rozważań 
była niespodziewana śmierć. Tego samego dnia wieczorem podczas czasu 
rekreacji Stanisław Kostka zwierzył się swojemu przyjacielowi Stefanowi 
Augusti, iż ma przeczucie, że właśnie ten miesiąc okaże się ostatnim w 
jego życiu, traktując rozważanie o. Kanizjusza jako ostrzeżenie dla siebie. 
Cztery dni później idąc z o. Emanuelem Saa SJ do Bazyliki Santa Maria 
Maggiore, Stanisław Kostka powiedział, że w tym miesiącu umrze. 
Przyjętym zwyczajem w nowicjacie było comiesięczne losowanie jakiegoś 
świętego patrona nowicjusza na dany miesiąc. Stanisław Kostka wylosował 
wówczas św. Wawrzyńca.



  

Śluby zakonne 
● Obserwatorzy jego życia zauważyli, że posługiwał 

się praktykami umartwienia, poprzez np. liczne 
okresy postów (przed przyjęciem Komunii świętej), 
biczowanie ciała (za zgodą przełożonych) czy też 
sypianie na podłodze[31]. Pochlebną opinię o jego 
życiu nowicjusza wystawił mistrz nowicjatu, 

● W październiku 1568 roku złożył śluby zakonne



  

Ostatni miesiąc życia
●  W patronalnym dniu tego świętego (10 sierpnia) 

wieczorem poczuł się źle, a po stwierdzeniu gorączki 
położono go do łóżka. 14 lutego 1606 jego kolega, 
nowicjusz Pelecius złożył jako naoczny świadek tego 
zdarzenia zeznanie, w którym stwierdził: Stanisław 
kładąc się do łóżka uczynił znak krzyża i powiedział: 
„Jeśli spodoba się Bogu, bym z tego łóżka nie wstał, 
niech się dzieje jego wola”.



  

Śmierć
● Przez pierwsze trzy dni choroby sądzono, że nie jest ona groźna, a 

sprowadzony lekarz stwierdził, że jest to najprawdopodobniej chwilowe 
niedomaganie organizmu. 14 sierpnia chorego opanowała jednak wysoka 
gorączka, poczuł bezwładność, pojawiły się mdłości, zimny pot na czole, 
dreszcze, a z ust poczęła sączyć się krew. Poprosił on wówczas by 
położono go na podłodze, na której usłano prześcieradło, odbył sakrament 
pokuty, przyjął Komunię świętą, a następnie o. Fatio udzielił mu sakramentu 
namaszczenia chorych, po którym ponownie odbył krótką spowiedź. Zmarł 
15 sierpnia 1568, po północy, najprawdopodobniej około godziny 3:00, 
trzymając krucyfiks i gromnicę w rękach z modlitwą na ustach wobec 
klęczących o. Fatio i Stanisława Warszewickiego.



  

Święty człowiek
● W 1674 ogłoszono św. Stanisława Kostkę patronem Korony Polskiej i 

Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kostka jest też pierwszym Polakiem, który 
dostąpił w Towarzystwie Jezusowym chwały ołtarza. Musiało jednak 
upłynąć sporo czasu, bo dopiero w roku 1714 papież Klemens XI uruchomił 
przewód kanonizacyjny swym dekretem, ale już sam akt kanonizacji został 
dokonany przez papieża Benedykta XIII dopiero w roku 1726. Uroczystość 
sprowadzenia do Polski małej części relikwii św. Stanisława odbyła się w 
roku 1926, czyli w 200. rocznicę kanonizacji. Miały wówczas miejsce 
uroczystości jubileuszowe z udziałem samego prezydenta państwa, 
Ignacego Mościckiego. Ciało św. Stanisława do dziś spoczywa w kościele 
św. Andrzeja Boboli w Rzymie.



  

Ciekawostki
●     Został uzdrowiony przez widzenie Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
●     Dołożył starań wszelkich, by zostać świętym. Nie cofnął się przed 

wewnętrznym przymusem samobiczowania się.
●     Prosił o śmierć wyzwalającą, taką, która oswobodzi go z przymusów 

ciała.
●     Jest pierwszym Polakiem, świętym z Towarzystwa Jezusowego.
●     Akt kanonizacji przeprowadził papież Benedykt XIII w roku 1726.
●     Stanisław Kostka został patronem Korony Polskiej i Wielkiego 

Księstwa Litewskiego.
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