
Religia kl.7  21.04.2021 r.    

Temat: Święty Stanisław Kostka patronem młodzieży. 

Modlitwa 

Akt wiary Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, 

coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie może. 

Święty Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie pod Przasnyszem w 

1550 roku jako drugi syn kasztelana zakroczymskiego Jana Kostki i jego żony 

Małgorzaty. Od dzieciństwa odznaczał się nabożeństwem do Najświętszego 

Sakramentu i do Matki Bożej. Mając czternaście lat, wraz ze swym bratem 

Pawłem został wysłany na naukę do Wiednia. Tam uczęszczał do gimnazjum 

prowadzonego przez jezuitów. Był pilnym i zdolnym uczniem. Chciał wstąpić 

do zakonu, jednak natrafił na trudności ze strony rodziny, która wiązała z nim 

inne plany. Z tego powodu, w sierpniu 1567 roku, w przebraniu, uciekł z 

Wiednia i pieszo dotarł do Bawarii (Dylingen). Tam zgłosił się do Piotra 

Kanizjusza, który był wówczas prowincjałem jezuitów niemieckich. Ten 

rozpoznał w nim głębokie pragnienia duchowe, lecz licząc się z możliwością 

protestów rodziny, wysłał Stanisława do Rzymu. Wreszcie w październiku 1567 

roku generał zakonu, św. Franciszek Borgiasz, przyjął Stanisława do 

Towarzystwa Jezusowego. W nowicjacie Stanisław zachwycił wszystkich swoją 

duchową dojrzałością i rozmodleniem. Na początku roku 1568 złożył śluby 

zakonne. W sierpniu 1568 roku zachorował na malarię i po zaledwie kilku 

dniach, w wigilię święta Wniebowzięcia Matki Bożej, zmarł. Jego relikwie 

spoczywają w Rzymie, w kościele św. Andrzeja na Kwirynale. Kult świętego 

zrodził się spontanicznie natychmiast po jego śmierci, ale dopiero papież 

Benedykt XIII w roku 1726 kanonizował Stanisława Kostkę. Na początku XX 

wieku spontanicznie ogłoszono św. Stanisława Kostkę patronem polskiej 

młodzieży. 

Notatka 

Stanisław Kostka (1550–1568) – patron młodzieży odnalazł swoje szczęście, 

służąc Bogu. Chociaż rodzice widzieli go na urzędach i godnościach świeckich, 

on dążył do swego celu, którym było życie zakonne. W swojej dewizie życiowej 

zawarł program dążenia do świętości. Często mówił: „Do wyższych rzeczy 

jestem stworzony”. 



Praca domowa 

Wypełnij zadanie 2 w Kartach pracy. 

 


