
 

 

 
 

Droga Młodzieży! 

 

W dniu 18 września Kościół katolicki w Polsce przeżywa święto 

św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, patrona dzieci i 

młodzieży, natomiast 29 września obchodzi święto Świętych 

Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. 

Dlatego też w tym numerze przedstawiamy Wam tych świętych. 

Życzymy przyjemnej lektury   

Redakcja młodzieżowa 

 

 

Słowo od redakcji 



Św. Stanisław Kostka patron dzieci i młodzieży 

Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie 
pod Przasnyszem jesienią 1550 roku. Był synem 
Jana Kostki, kasztelana zakroczymskiego 
i Małgorzaty z Kryskich. Ochrzczono go 
w kościele farnym w Przasnyszu. Stanisław 
Kostka miał trzech braci i dwie siostry. 
Do czternastego roku życia przebywał w domu 
rodzinnym w Rostkowie. Jego rodzice 
wychowywali swoje dzieci w atmosferze 
religijnej, w poszanowaniu zasad 
chrześcijańskich, zaprawiali je do modlitwy 
i uczciwości. Stanisław był dzieckiem bardzo pobożnym, skłonnym 
do wzruszeń, wcześnie rozpoczął pogłębione życie religijne, 
w którym szczególną rolę odgrywała cześć dla Matki Bożej. Jeżeli ktoś 
wyrażał się w jego obecności nieprzyzwoicie, wówczas chłopiec bladł, 
robiło mu się słabo, a nawet mdlał. Pierwsze nauki mały Stanisław 
pobierał w domu od rodziców, a także od miejscowego kapelana w ich 
prywatnej kaplicy. Potem kształcił się i wychowywał pod opieką Jana 
Bilińskiego. Na dalsze studia rodzice wysłali Stanisława i jego brata - 
Pawła, do Wiednia, w którym znajdowało się gimnazjum prowadzone 
przez jezuitów. Stanisław był w nauce pilny, pracowity i dokładny. 
Uczył się greki, niemieckiego i włoskiego. Jezuici przywiązywali dużą 
wagę do codziennego uczestniczenia we Mszy św. Raz w miesiącu 
wszyscy uczniowie powinni przystępować do sakramentów świętych. Co 
tydzień wysłuchiwali specjalnie dla nich przeznaczonego kazania. 
Obowiązywała ich wspólna modlitwa – rano i wieczorem 
oraz przed i po lekcjach. Zwracano też uwagę nie tylko na pobożność, 
posłuszeństwo i czystość obyczajów, ale też na sumienność, pilność 
w nauce i właściwe zachowanie. Prawdopodobnie już wtedy Stanisław 
uświadomił sobie, że pragnie wstąpić do Towarzystwa Jezusowego 
(Zakonu Jezuitów). Nie dbał o zabawy, towarzystwo, hałaśliwe 
spotkania studenckie przy winie. Kolegom Stanisława jego pobożność 
wydawała się przesadna. Musiał znosić kpiny, a nawet bicie zarówno 
od swojego brata, Pawła, jak i od kolegów. W pierwszej połowie grudnia 
1565 roku Stanisław zapadł na poważną chorobę. Przyczyną był 



wyczerpujący tryb życia – nocne czuwania, posty i umartwienia, które 
osłabiły organizm chłopca. Po kilku dniach wysokiej gorączki 
przypuszczał, że jest bliski śmierci. Prosił o sprowadzenie księdza. Nikt 
jednak nie brał jego prośby na serio. Chory zaczął się modlić żarliwie 
do świętej Barbary, patronki dobrej śmierci. Doznał wówczas widzenia, 
w którym Święta przyniosła mu Komunię do jego pokoju. Również 
podczas choroby, kiedy prosił Matkę Bożą o pomoc, ujrzał Maryję 
z Dzieciątkiem, które złożyła mu na wyciągnięte 
ręce. W tym widzeniu otrzymał od Niej polecenie, 
aby wstąpił do Zakonu Jezuitów. Zamysł taki 
powziął już wcześniej, jednak teraz umocnił się 
ostatecznie w swoim postanowieniu. Zaczął szybko 
wracać do zdrowia. Przekonany, że to Matka 
Najświętsza cudem go uzdrowiła, stał się od tej pory 
jeszcze gorętszym niż dotąd Jej wielbicielem 
i sługą. Stanisław napisał do ojca, prosząc 
o zezwolenie na wstąpienie do Towarzystwa 
Jezusowego. Spotkał się jednak ze zdecydowaną, 
gniewną odmową. Wówczas sam zwrócił się 
z prośbą o przyjęcie go do klasztoru do prowincjała o. Wawrzyńca 
Magiussa, który nie mając zgody rodziców, również zdecydowanie 
odmówił jego przyjęcia. Zakon nie chciał narażać się na zarzut, 
że zwabia młodych ludzi do swego zgromadzenia wbrew woli ich 
rodziców. W tej sytuacji Stanisław 10 sierpnia 1567 roku opuścił 
potajemnie Wiedeń i udał się do Rzymu do samego generała zakonu o. 
Franciszka Borgiasza. W Augsburgu zatrzymał się u prowincjała 
Górnych Niemiec, o. Piotra Kanizjusza, który widząc gorliwość 
Stanisława, wystawił mu bardzo pochlebną opinię w liście do generała 
zakonu i poparł go w staraniach o przyjęcie do zgromadzenia. Napisał 
między innymi: „Spodziewamy się po nim wielkich rzeczy”. Kiedy 
dotarł do Rzymu, spełniło się jego pragnienie: został przyjęty 
do Towarzystwa Jezusowego w dniu 28 października 1567 roku. 
Stanisław Kostka spędził w rzymskim nowicjacie niespełna 10 miesięcy. 
Wróciły dolegliwości zdrowotne. Zmarł z wyczerpania w nocy z 14 
na 15 sierpnia 1568 roku. 



Kiedy w dwa lata później otworzono grób Stanisława, znaleziono w nim 
nietknięte ciało. W 1605 roku papież Paweł V zezwolił na umieszczenie 
jego obrazu w kościele zakonnym. Papież Klemens X w 1670 roku 
pozwolił jezuitom na odprawianie Mszy św. ku czci św. Stanisława, 
a  cztery lata później ogłosił go jednym z głównych patronów Polski 
i Litwy. Stanisław Kostka został kanonizowany przez papieża Benedykta 
XIII w 1723 roku.  

„Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich winienem żyć” – takie 
było hasło Stanisława w czasie pobytu w Wiedniu. W Rzymie zmienił je 
na inne: „Początkiem, środkiem i końcem rządź łaskawie, Chryste”.  

Święty Stanisławie, Twojej opiece się polecam i proszę Cię, 

abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem 

wspierał i ratował we wszystkich potrzebach moich 

i wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania cnót twoich. 

Spraw to, abym Bogu dochował wierności 

pośród wszelkich dróg tego życia 

i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen 
 

Święci archaniołowie: Michał, Rafał, Gabriel 

 

Co roku 29 września obchodzimy w Kościele liturgiczne wspomnienie 
świętych archaniołów Michała, Rafała i Gabriela. W początkach 
chrześcijaństwa dość pochopnie oddawano cześć siedmiu archaniołom. 
Ponieważ znane są imiona tylko trzech, wymienionych w Piśmie św., 
dozwolony jest tylko ich kult. Wedle tradycji chrześcijańskiej, 
archaniołowie należą do szczególnego rodzaju duchów posyłanych przez 
Boga, którzy odegrali ważną rolę w wielu wydarzeniach historii 
zbawienia. Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. 
Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. 
Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) istniały 



trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29 września, św. Gabriela - 24 
marca, a św. Rafała - 24 października. Obecnie wszyscy trzej 
archaniołowie są czczeni wspólnie. 
Pismo św. wspominając o aniołach wskazuje na hierarchiczny podział 
tych istot, pod względem zadań pełnionych przez anioły. Archaniołowie 
odegrali ważniejszą rolę od aniołów, stąd wynika to rozróżnienie. 
Wypełnianie jakiejś misji należy do samej istoty aniołów. „Anioł” to z 
greckiego po prostu „posłany”. Katechizm wyjaśnia, że aniołowie są 
istotami duchowymi, nie posiadającymi ciała, powoływanymi przez 
Boga do spełniania zadań specjalnych. 
Michał (imię to oznacza: “Któż jak Bóg”) wymieniony jest w Starym i 
Nowym Testamencie 5 razy, jako: “jeden z przedniejszych książąt 
nieba”, obrońca wiernych, wódz zastępów anielskich walczący z 
Szatanem. Archaniołowi Michałowi przypisuje się zwycięstwo w walce 
ze złymi duchami (upadłymi aniołami) i strącenie ich, wraz z Lucyferem 
na czele, z nieba do czeluści piekielnych u początku historii stworzonego 
przez Boga świata, jeszcze przed grzechem Adama i Ewy. Św. Michał 
jest zarazem aniołem sądu jak i miłosierdzia Bożego: wspiera wiernych 
w walce ze złem, pomaga w ostatecznej walce o zbawienie oraz 
towarzyszy duszom zmarłych na sądzie Bożym. 
Gabriel (“mąż Boży”) pojawia się w Starym Testamencie w księdze 
proroka Daniela, tłumacząc sens proroczych wizji i wolę Bożą. 
Najpiękniejszą rolę św. Gabriel wypełnił w Nowym Testamencie. 
Najpierw, w świątyni jerozolimskiej, powiadomił Zachariasza o 
narodzinach Jana Chrzciciela, potem zwiastował Najświętszej Maryi 
Pannie, że zostanie Matką Syna Bożego. To Gabriel pojawił się również 
w snach św. Józefa, powiadamiając go najpierw o macierzyństwie Maryi, 
następnie ostrzegając przed Herodem i wreszcie nakazując mu wrócić do 
Nazaretu. Papież Pius XII ogłosił św. Gabriela patronem telefonu, 
telegrafu, radia oraz telewizji. 
Rafał (“Bóg uleczył”) uważany jest za szczególnego patrona podróżnych 
i chorych. W Starym Testamencie czytamy, że Archanioł przeprowadza 
młodego Tobiasza przez wiele trudów w czasie podróży do Persji, 
pozwala mu szczęśliwie się ożenić, a także uzdrawia ze ślepoty ojca 
młodzieńca. ”Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w 
pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” - czytamy w księdze 
Tobiasza (12, 15). 



Co zrobić, by zaprzyjaźnić się z archaniołami w naszej często zabieganej 
codzienności? Trzeba odkryć, że mamy w sobie serce dziecka. Takim 
dzieckiem był św. Jan Vianney, który rano, gdy się budził, mówił: „Dzień 
dobry, Aniele Stróżu, dziękuję, że przy mnie czuwałeś, polecam ci 
dzisiejszy dzień, wszystkie spotkania, wszystkich ludzi”. 
                                

 

 

 

 

 

Na wesoło… 

Marku, jutro przyjdziesz do szkoły z dziadkiem! 

- Dlaczego, proszę pani? 

- Ponieważ jego syn robi błędy ortograficzne w twoim zeszycie 

 do języka polskiego. 

 

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 

- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny. 

 

My nie ptaki, więc w ławkach siedzimy 

i w nowym roku szkolnym Wam życzymy, 

wielu sukcesów i radości w pokonywaniu trudności   

Redakcja Młodzieżowa                                                                                                                             


