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Czytania: (Rdz 18,20-32); (Kol 2,12-14); 

Ps 138 

Ewangelia wg św. Łukasza (16,12-15) 
 

 „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; 

kołaczcie, a zostanie wam otworzone”. 

Jezus pokazuje nam Ojca, który chce z nami rozmawiać, chce 

relacji z żywym człowiekiem, woli dialog od bezmyślności, 

rozmowę i emocje od obojętności. Oczekuje, że będziemy stawiać 

pytania i wspólnie z Nim poszukiwać odpowiedzi. A nawet woli, 

gdy jesteśmy natrętni, uparci, narzucający się, szukający i 

zdeterminowani do tego, by osiągnąć cel.              
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ŻYCIORYS ŚW. ANDRZEJA BOBOLI   

 

Już po całej Polsce wieść biegnie dookoła, 

Po wsiach i po miastach lud z radością woła, 

Że patronem Polski pozostał Bobola, 

Najdzielniejszy z synów obrońców Kościoła. 

 

Ten Święty Bobola, on nawracał dusze, 

 Za nas cierpiał męki i wielkie katusze. 

Wielki męczenniku i Polski patronie, 

 Przez kozaków męczony w Połocku, Janowie. 

 

Tyś obchodził wszędzie poleskie zagrody, 

 Zawsze z krzyżem w ręce oświecał narody. 

Ten Andrzej Bobola Apostoł Polesia 

 Panu Bogu ludność w sukmanach polecał. 

 

Siadając na przyzbach, głosił całą prawdę, 

 Za to sztab kozacki czuł do niego wzgardę. 

Chciano go przyłapać, by się wyrzekł wiary, 

 A gdy stawi sprzeciw, to spadną nań kary. 

 

Lecz Andrzej Bobola nie bał się kozaków 

 I nadal nawracał, mijając łajdaków. 

Aż razu pewnego doszła wieść w Janowie, 

 Że go horda szuka, są z zdrajcami w zmowie. 

 

Więc Święty Bobola wyjechał z Janowa o świcie 

 I nawracał dalej niedowiarków skrycie, 

A horda kozacka znając go z oblicza, 

Świętego w Mogilnie przyłapała dzicza. 

 

Zaraz go wywlekli kozacy z kolaski, 

On się tylko modlił, aby z Bożej łaski 

Pozostał patronem, by go Polska znała, 

 Co za życia jego głowa dokonała. 



Kozacy wmawiali, by się wyrzekł wiary. 

 Gdy będzie posłuszny, to go miną kary, 

A w przeciwnym razie nie puszczą go cało, 

 Będą torturować i przypiekać ciało. 

                                                               

A Święty Bobola odrzekł im te słowa: 

Ja się za was modlę, już zsiwiała głowa, 

Chcę was też nawrócić, dając upomnienie: 

 Chrystusowa wiara dla wszystkich zbawienie. 

 

Gdy tylko dokończył, odwlekli go z dala, 

 Zaraz przywiązali do ściętego pala, 

Zdarli z niego suknie, na pół obnażyli, 

 Zaczęli biczować, pluli i szydzili. 

 

A potem przez rynek powlekli zbitego, 

By przed atamana przedstawić Świętego. 

Chcieli, by się wyrzekł przed władzą swej wiary, 

Lecz Święty się modlił i nie bał się kary. 

 

Ataman na niego  szablą wymierzył, 

Gdyby nań opadła, Bobola by nie żył. 

Chciał go w głowę rąbnąć, lecz szabla zawisła, 

Święty cud uczynił, zgraja się rozprysła. 

 

Świętego zaczęli w rzeźni torturować. 

Boga  się nie wyrzekł, trzeba zamordować. 

Poranili ręce święte namaszczone, 

Obcęgami rwali ciało poparzone. 

 

Ja za wiarę ginę, powiedział z godnością, 

Gdy paznokcie z palców wyrywali ze złością. 

Potem bez litości ciało przypiekali, 

A gdy wzywał Boga, to język wyrwali 

 

 



I usta obcięli, by nie głosił prawdy, 

Tak bili po twarzy, aż zęby wypadły. 

Lewą nogę z biodra wyszarpnęli 

I sieczkę napychać mu w rany zaczęli. 

 

Nawet oko z głowy szablą wyłupili, 

Aż w końcu go głową na dół powiesili 

I kozacka zgraja uciekła bezkarnie, 

A pułkownik szablą dokończył męczarnie. 

 

W ten sposób Świętego męczyli  zwierzęta 

W Pińsku i Janowie, lud o tem pamięta. 

Nikt takich męczarni opisać nie zdoła, 

Jakie przeszedł męki obrońca Kościoła. 

 

W Pińsku święte ciało w krypcie pochowano, 

O świętym z Polesia do dziś pamiętano, 

W Janowie kolumna od lat wystawiona 

Przez tamtejszy naród mile jest sławiona. 

 

A gdy w Wilnie Święty w bractwie się objawił, 

Na stole swej ręki znak wieczny zostawił, 

Przepowiedział Polsce, że będzie wskrzeszona, 

Mieć będzie świętego z Polesia patrona. 

 

Jego przepowiednia już się nam sprawdziła, 

Niepodległa Polska jest dla wszystkich miła, 

A Święty Bobola jest sercem zbliżonem 

I został dla Polski jej głównym patronem. 

 

 

 

 

 



OPOWIADANIE.   STRACHOCINA – ZIEMIA ŚWIĘTA.                                            

Poniższe słowa zapisała Maria po pielgrzymce do Strachociny, 

Sanktuarium św. Andrzeja Boboli.  
 

 Tu niebo zstępuje do stworzeń. O, Święty Andrzeju, Boży 

Wojowniku! Przychodzisz do kolejnych pokoleń Polaków, których wiara się 

chwieje. Przychodzisz ratować dusze, ratować Ojczyznę, a przez Nią świat. 

Trafiłeś na wiernego sługę Chrystusa, dobrego Pasterza. On świątynię 

przygotował, abyś tu zamieszkał, abyś Chrystusowi tu był strażą i 

orędownikiem – razem z Maksymilianem Męczennikiem. A Rycerz 

Niepokalanej natchnął Pasterza – Proboszcza, aby tu też był Niepokalanów 

Żeński, jak ongiś przez Maksymiliana założony w Japonii, gdzie Matka Boża 

króluje w stroju japońskim. I też zechciała tu w tej postaci zamieszkać w 

ogrodowej kaplicy w Strachocinie. Tu wstawia się za polskim ludem, także 

przez służbę Sióstr Franciszkanek, oddanych Niepokalanej i posługujących 

pątnikom. 
 A CHRYSTUS KRÓL w rozległym polu z wysoka błogosławi. To 

Źródło Żywej Wody! I też tej zwyczajnej – ze źródełka, które wytrysło spod 

Chrystusowych Stóp. 

 O, niepojęta dobroci Boga! Nie sposób opisać cuda tu zaistniałe. 

A pasterz tutejszej Parafii imponuje rozmachem rozbudowy miejsc kultu: 

Świątynia na Bobolówce, Droga Krzyżowa, Dróżki do rozmyślań, Domek 

Matki Bożej i wiele innych stacji kultu. 

 O, Święty Andrzeju! Niech będzie Bóg uwielbiony, że posyła nam 

Ciebie, abyś wspierał poszukujących sensu życia, zawracał z błędnych dróg i 

budził nadzieję na lepsze, Boże życie. 

 Tu Przedsionek Nieba. To jakby „Kancelaria Niebieska”, gdzie Św. 

Andrzej Bobola przyjmuje „wnioski” i prośby i przedstawia je Stwórcy. Tu 

wszystko za wstawiennictwem gorliwego Orędownika jest wysłuchane. 

  

Z wdzięcznością, doświadczająca radości serca i miłości – odmłodzona 

duchowo – sędziwa pątniczka z Bydgoszczy.    Maria. 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 



NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (16) 
 

 OBJAWIENIA   c.d. 

  

            Bóg przyjmuje ofiarę Noego. Błogosławi mu. 
 Zawiera z nim przymierze. Błogosławieństwo udzielone Noemu 

przypomina to pierwsze skierowane do Adama i Ewy w raju. Ma ono 

charakter uniwersalny. Dotyczy całej ludzkości. Człowiek zobowiązuje się 

strzec ludzkiego życia, a Pan Bóg składa obietnicę troski nad ludem i całym 

światem. Przymierze jest odbudowaniem nowej relacji, więzi, 

przywróceniem harmonii istniejącej w raju między Bogiem i człowiekiem, a 

także między naturą a człowiekiem. Nie może ono być przerwane jakimś 

błędem. Człowiek zatem nie jest oddany na pastwę ślepego losu, niepojętego 

fatum czy nieokreślonego przeznaczenia. Ale należy do dobrego Boga 

Stwórcy, który nie przestaje troszczyć się o swoje dzieło. Znakiem 

przymierza, zawartego między Bogiem i Noem, była tęcza. Jedno z 

najpiękniejszych zjawisk atmosferycznych. Dla wielu religii jest ona 

symbolem pomostu między niebem i ziemią. 

 Przymierze z Noem jest pierwsze, które Bóg wprowadza do historii 

ludzkości. Jest w nim dużo spójnych elementów z historią zawartą w Piśmie 

Świętym, a dotyczących historii wybrania Abrahama i wybrania ludu. 

Podsumowując można stwierdzić, że niewierność Bogu to łamanie prawa i 

ładu, które porządkując świat Pan ustanowił. Było to znalezieniem się w 

przestrzeni, jaką reprezentuje np.: otchłań morza. Potop pozwolił uświadomić 

sobie stworzeniu, jako miejsce podstawowe, w którym nie ma tego co odnosi 

się do Pana Boga. Odwrócenia się od Niego. Zatem po ocaleniu garstki, która 

Mu zaufała dzięki wierze, Bóg zaczyna realizować historię zbawienia 

człowieka poprzez ustanowienie praw dla nowego świata. Dotyczy to nie 

tylko tej garstki ludzi, ale całego stworzenia. Wprowadza ład pieczętowany 

błogosławieństwem. W tym nowym ładzie można dostrzec miłosierdzie 

Boga. Święty Paweł nazywa ten proces „wyswobodzeniem ku wolności”. To 

pierwsze przymierze jest zwiastunem całej historii zbawienia, w której Bóg 

będzie ponawiał i pogłębiał obietnice za pośrednictwem Noego. 

 Ten kosmiczny, społeczny, religijny porządek wielości narodów ma 

na celu ograniczenie pychy upadłej ludzkości, która jednomyślnie w swej 

przewrotności chciała dojść do swojej jedności, budując wieżę Babel. Z 

powodu grzechu, politeizmu, bałwochwalstwa tego narodu, jego przywódcy 



nieustanie zagrażają pogańską przewrotnością tymczasowej ekonomii i 

przymierze z Noem pozostaje w mocy dopóki trwa czas narodów aż do 

powszechnego ogłoszenia Ewangelii. 

 Biblia sławi niektóre wielkie postacie należące do narodów: 

sprawiedliwego Abla, kapłana Melchizedeka (będącego figurą Chrystusa), 

sprawiedliwych Noego, Daniela, Hioba. Pismo Święte pokazuje w ten sposób, 

jakie wyżyny świętości mogą osiągnąć ci, którzy żyją według przymierza 

zawartego z Noem, aby „Chrystus rozproszone dzieci Boże zgromadził w 

jedno” – jak czytamy w Ewangelii wg św. Jana. 

 Chrystus także powiedział wszystko w swoim słowie. Wielokrotnie i 

na różne sposoby przemawiał Bóg przez proroków, a w tych ostatecznych 

dniach mówił do nas przez Syna – czytamy w liście św. Pawła do 

Hebrajczyków. Chrystus – Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest 

jedynym, doskonałym i ostatecznym Słowem Ojca. W Nim powiedział On 

wszystko i nie będzie już innego Słowa oprócz Niego. Obok wielu innych 

doskonale wyraża to św. Jan od Krzyża, komentując fragment Listu do 

Hebrajczyków: Od kiedy Bóg dał nam swego Syna, który jest Jego jedynym 

Słowem, przeto powiedział nam wszystko naraz i nie ma już nic więcej do 

powiedzenia. To co mówił dawniej przez proroków  wypowiedział całkowicie 

w Nim dając nam Go całego, tj. swojego Syna. Jeśliby dziś ktoś chciał, Go o 

coś pytać lub prosić o jakąś wizję lub objawienie, nie tylko postępowałby 

nieroztropnie lecz także obrażałby Boga, nie mając oczu utkwionych w 

Chrystusa bądź szukając poza Nim. 

 Bóg powiedział wszystko w swoim słowie: Jezusie Chrystusie. Nie 

będzie innego objawienia. Chociaż objawienia zostały już zakończone, to nie 

są jeszcze całkowicie wyjaśnione. Zadaniem wiary chrześcijańskiej jest 

stopniowe wnikanie w ich znaczenie. W historii zdarzały się tzw. objawienia 

prywatne. Niektóre z nich zostały uznane przez autorytet Kościoła. Nie należą 

one jednak do depozytu wiary. Ich rolą nie jest ulepszanie czy uzupełnianie 

ostatecznego objawienia Chrystusa, lecz pomoc w pełniejszym przeżywaniu 

Go. Zmysł wiary wiernych, kierowany przez Urząd Nauczycielski Kościoła 

umie rozróżniać i przyjmować to, co w objawieniach stanowi autentyczne 

wezwanie Chrystusa lub świętych skierowane do Kościoła. Wiara 

chrześcijańska nie może przyjąć objawień zmierzających do przekroczenia 

czy poprawiania objawienia, którego Chrystus jest wypełnieniem. 
                                                                 OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 

 



ŚW. ANDRZEJ BOBOLA  - PROROCKIM 

ZNAKIEM 

Św. Jan Paweł II powiedział: „Święty Andrzej jest równocześnie jakimś znakiem 

prorockim (…) Bóg pozwolił świętemu Andrzejowi stać się znakiem, znakiem nie 

tylko spraw przeszłych, ale także i spraw, na które czekamy”. Słowa papieża 

zwracają uwagę na św. Andrzeja jako „znak prorocki”. Nadchodzą dla nas czasy, że 

nie będzie nam łatwo żyć, a św. Andrzej jest przykładem, że „bardziej trzeba słuchać 

Boga niż ludzi”. Święty Andrzej jest znakiem dotyczącym przyszłości, czyli czasów, w 

których już żyjemy? Jednak to, co dziś czynią pewne środowiska liberalne i 

masońskie wobec Kościoła, duchowieństwa, chrześcijan, a także jak uderzają w 

rodzinę, małżeństwo i prawa naturalne, musi budzić niepokój. Czy papież nie dał 

wzoru do naśladowania w św. Andrzeju? Św. Andrzej Bobola został ogłoszony przez 

papieża Polaka Patronem Polski. W tej decyzji papieża została spełniona 

przepowiednia z Wilna, kiedy św. Andrzej powiedział, że nadejdą czasy, gdy on 

będzie Patronem Ojczyzny. Przepowiednia została spełniona w roku 2002, czyli sto 

osiemdziesiąt trzy lata po jej ogłoszeniu. Czy to przypadek, że wypełnia się ona u 

początku nowego tysiąclecia? Zapatrzeni w św. Andrzeja, szczególnie w jego 

wierność wierze, mamy mieć świadomość, że za wierność Bogu i Kościołowi 

Chrystusowemu trzeba płacić wielką cenę, nawet taką jaką zapłacił ów „prorocki 

znak”. Zapatrzenie w niego jest potrzebne narodowi polskiemu, by uczyć się od 

niego w trzecim tysiącleciu trwania przy Jezusie. Uczyć się wierności wierze. Kto 

tego nie chce przyjąć i nie rozumie, to być może przyczynia się do tego, że gotuje 

Ojczyźnie coś z tego, czego doznali Żydzi, gardząc Jezusem. Trzeba narodowi przyjąć 

św. Andrzeja, bo jest z woli Boga „znakiem prorockim”, w który naród powinien się 

wpatrywać, aby rozumieć wierność Bogu i Kościołowi w trzecim tysiącleciu. Święty 

Jan Paweł II w św. Andrzeju widzi nie tylko „znak prorocki”, ale „znak spraw, na które 

czekamy”. Ostatnio przypomnieli sobie o św. Andrzeju, gdy był kryzys na granicy z 

Białorusią (2021 r.). W roku 2021 blisko czterdzieści tysięcy migrantów chciało 

przekroczyć nielegalnie naszą granicę państwową z Białorusią. Tylko modlitwą 

możemy ocalić to, co chrześcijańskie w nas i Ojczyźnie. Św. Andrzej kilka lat temu 

ukazał się proboszczowi w Strachocinie mówiąc „Zacznijcie mnie czcić”. Oby stało 

się to jak najszybciej. Pomóż nam w tym św. Andrzeju, Polski Patronie. 
           KORZYSTANO:: KS. JÓZEF NIŻNIK – ŚW. ANDRZEJ BOBOLA, BOHATER CHRYSTUSOWY 

 



KOLOROWANKA 

PRZYJEMNEJ ZABAWY 



DZIEJE RELIKWII ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 

 Po śmierci w Janowie Poleskim (1657 r.) ciało męczennika złożono w 

podziemiach kościoła księży jezuitów w Pińsku i stopniowo o nim 

zapomniano. Odnalezione w kwietniu 1702 r. i przełożone do nowej trumny 

spoczęło z powrotem w krypcie grobowej pod głównym ołtarzem. Cudownie 

zachowane święte szczątki stają się ośrodkiem żywego kultu męczennika oraz 

źródłem licznych łask Bożych. 1710-1712 r. trumna zostaje umieszczona w 

przyległym do kościoła składzie. 1712-1808 r. święte szczątki pozostają w 

nowej krypcie pod zakrystią. Od  1784 r. relikwie wraz z kościołem św. 

Stanisława przejmuje duchowieństwo unickie. W roku 1792 caryca Katarzyna 

II oddaje kościół prawosławnym bazylianom. W roku 1808 przewiezienie 

ciała do kościoła księży jezuitów w Połocku. Kolejno opiekowali się ciałem 

najpierw jezuici, a następnie pijarzy (1822-1830). W roku 1830 po wydaleniu 

z Połocka również księży pijarów przeniesiono relikwie do kościoła 

parafialnego i umieszczono w osobnej kaplicy. Nad relikwiami ojcowie 

dominikanie, a po ich usunięciu – od roku 1864 księża diecezjalni. Już po 

rewolucji w 1922 roku przedstawiciele państwa radzieckiego zdecydowali o 

przetransportowaniu zwłok do instytutu medycznego w Moskwie, by 

przeprowadzić badania wyjaśniające, dlaczego prawie trzystuletnie zwłoki się 

nie „rozłożyły”. W wyniku rozmów z papieżem dotyczących wymiany zwłok 

na żywność, w 1923 roku przez Odessę i Konstantynopol przybyły relikwie 

do Rzymu ( rząd radziecki wyraźnie zakazał oddania trumny ze zwłokami 

Polakom). W 1938 roku po uroczystej kanonizacji przez Jugosławię, Węgry 

i Czechosłowację powróciły relikwie do Polski, aby po triumfalnym 

pochodzie przez ważniejsze miasta polskie spocząć w Warszawie w kaplicy 

księży jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61. 1939 roku – 25 września 

przeniesienie relikwii do kościoła przy ulicy Świętojańskiej. 1944 roku – 17 

sierpnia przeniesiono relikwie przejściami podziemnymi do podziemi 

kościoła św. Jacka (ojców dominikanów), gdzie pozostały do dnia 7 lutego 

1945 roku. Stamtąd powróciły na ulicę Rakowiecką, gdzie obecnie 

spoczywają pod mensą głównego ołtarza.     
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