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Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu (obecnie powiat 
przasnyski). Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego, i Małgorzaty z Kryskich 
(z Drobina). Krewni rodziny zajmowali eksponowane stanowiska w ówczesnej Polsce. Miał 
trzech braci: Pawła (+ 1607), Wojciecha (+ 1576) i Mikołaja, oraz dwie siostry, 
z których znamy imię tylko jednej, Anny. Historia nie przekazała nam bliższych szczegółów 
z lat dziecięcych Stanisława. Wiemy tylko z akt procesu beatyfikacyjnego, że był bardzo 
wrażliwy. Pierwsze nauki Stanisław pobierał w domu rodzinnym. W wieku 14 lat razem 
ze swoim bratem, Pawłem, został wysłany do szkół 
jezuickich w Wiedniu. Początkowo Stanisławowi nauka 
nie szła zbyt dobrze. Nie otrzymał bowiem 
dostatecznego przygotowania w Rostkowie. Pod koniec 
trzeciego roku studiów należał już jednak 
do najlepszych uczniów. Władał płynnie językiem 
łacińskim i niemieckim, rozumiał również język grecki. 
Zachowały się zeszyty Stanisława z błędami 
poprawianymi ręką nauczyciela. Pozostały również 
notatki dotyczące problemów religijnych, jakie 
poruszano, aby chłopców przygotować także pod tym 
względem i umocnić ich w wierze katolickiej. Wolny 
czas Stanisław spędzał na lekturze i modlitwie. Ponieważ w ciągu dnia nie mógł poświęcić 
kontemplacji wiele czasu, oddawał się jej w nocy. Zadawał sobie także pokuty i biczował 
się. Taki tryb życia nie mógł się podobać kolegom, wychowawcy i bratu. Uważali to za rzecz 
niemoralną, a Stanisława za "dziwaka". Usiłowali go przekonywać złośliwymi przycinkami 
"jezuity" i "mnicha", a potem nawet biciem i znęcaniem skierować na drogę "normalnego" 
postępowania. W grudniu 1565 r. ciężko zachorował. Według własnej relacji, był pewien 
śmierci, a nie mógł otrzymać Komunii świętej, gdyż właściciel domu nie chciał wpuścić 
kapłana katolickiego. Wówczas sama św. Barbara, patronka dobrej śmierci, do której się 
zwrócił, w towarzystwie dwóch aniołów nawiedziła jego pokój i przyniosła mu Wiatyk. 
W tej samej chorobie zjawiła mu się Najświętsza Maryja Panna z Dzieciątkiem, które złożyła 
mu na ręce. Od Niej też doznał cudu uzdrowienia i usłyszał polecenie, aby wstąpił 
do Towarzystwa Jezusowego.  Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski – 
18 września. 

[brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-18a.php3] 
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Witajcie Młodzi Przyjaciele! 
To już dwunasty numer Izydora. Po wakacyjnej przerwie czas wrócić 
do obowiązków szkolnych. Zachęcam Was, aby w wolnej chwili zajrzeć 
do nowego numeru naszego miesięcznika. Jak zwykle znajdziecie w nim fragment encykliki 
Papieża Jana Pawła II oraz słowa kolejnej pieśni.  W cyklu Kartka z kalendarza przegląd 
wrześniowych uroczystości i świąt. Jak zwykle zapraszam do pisania na adres gazetki oraz 
do rozwiązania krzyżówki. 
Na początku nowego roku szkolnego, na czas nauki, życzę Wam dużo sił, wytrwałości 
i opieki Matki Bożej.            [Ł.M.] 
 
 
 
 
 
1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,  
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!  
Gdzie Bóg, Król świata całego  
dokonał życia swojego. 
 
2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,  
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!  
Ta sama Krew Cię skropiła,  
która nas z grzechów obmyła.  
 
3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,  
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!  
Z Ciebie moc płynie i męstwo,  
w Tobie jest nasze zwycięstwo!  
 

4. Krzyżu zbawienny, drzewo poświęcone, 
Krwią przenajświętszą Baranka skropione, 
Że tam Zbawiciel na tobie 
Umarł i poświęcił ciebie. 
 
 
Modlitwa do św. Stanisława – Modlitwa o świętość życia  
Boże, któryś wśród wielu cudów swojej mądrości udzielił Stanisławowi 
Kostce w młodzieńczym wieku łaskę dojrzałej świętości, spraw, prosimy, 
abyśmy – w przyjaźni z Tobą wzrastając – za wstawiennictwem Świętego 
Stanisława – przezwyciężali nieprawości nasze i dobrze w życiu czyniąc 
coraz bardziej upodabniali się do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen. 
 

Pieśń na wrzesień 
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Drugą część encykliki Redemptoris Mater, O błogosławionej Maryi 
Dziewicy, W życiu pielgrzymującego Kościoła, Papież Jan Paweł II 
zatytułował „Bogarodzica pośrodku pielgrzymującego Kościoła”. Pisze 
w niej między innymi: 
 
25. „Kościół «wśród prześladowań świata i pociech Bożych zdąża naprzód w pielgrzymce», 

zwiastując krzyż i śmierć Pana, aż przybędzie (por. 1 Kor 11, 26)”. „Jak Izrael wedle ciała, 

wędrujący przez pustynię, nazwany już jest Kościołem Bożym (por. 2 Ezd 13, 1; Lb 20, 4; 

Pwt 23, 1 nn.), tak nowy Izrael (...) nazywa się Kościołem Chrystusowym (por. Mt 16, 18), 

jako że Chrystus nabył go za cenę krwi swojej (por. Dz 20, 28), Duchem swoim go napełnił 

i w stosowne środki widzialnego i społecznego zjednoczenia wyposażył. Bóg powołał 

zgromadzenie tych, co z wiarą spoglądają na Jezusa, sprawcę zbawienia i źródło pokoju 

oraz jedności i ustanowił Kościołem, aby ten Kościół był dla wszystkich razem i dla każdego 

z osobna widzialnym sakramentem owej zbawczej jedności”. Sobór Watykański II mówi 

o Kościele pielgrzymującym, czyniąc analogię z Izraelem Starego Przymierza wędrującym 

przez pustynię. Ma więc owo pielgrzymowanie charakter także zewnętrzny: widzialny 

w czasie i przestrzeni, w której historycznie się dokonuje. Kościół bowiem 

ma „rozprzestrzenić się na wszystkie kraje” i dlatego „wchodzi w dzieje ludzkie, 

wykraczając równocześnie poza czasy i granice ludów”. Jednakże istotny charakter 

pielgrzymowania Kościoła jest wewnętrzny. Jest to pielgrzymowanie przez wiarę „mocą 

Pana zmartwychwstałego”, pielgrzymowanie w Duchu Świętym — danym Kościołowi jako 

niewidzialny Pocieszyciel (Parakletos) (por. J 14, 26; 15, 26; 16, 7). Tak więc, „idąc naprzód 

poprzez doświadczenia i uciski, krzepi się Kościół mocą obiecanej mu przez Pana łaski 

Bożej, aby (...) pod działaniem Ducha Świętego nieustannie odnawiał samego siebie, dopóki 

przez Krzyż nie dotrze do światłości, która nie zna zmierzchu”. Właśnie na tej drodze-

pielgrzymce Kościoła poprzez przestrzeń i czas, a bardziej jeszcze poprzez dzieje ludzkich 

dusz, Maryja jest obecna jako Ta „błogosławiona, która uwierzyła”, jako Ta, która „szła 

naprzód w pielgrzymce wiary”, uczestnicząc jak żadne inne stworzenie w tajemnicy 

Chrystusa. Uczy dalej Sobór: „Maryja, wkroczywszy głęboko w dzieje zbawienia, łączy 

w sobie i odzwierciedla najważniejsze treści wiary”. Jest Ona — pośród wszystkich 

wierzących — jakby „zwierciadłem”, w którym odbijają się w sposób najgłębszy 

i najprostszy „wielkie dzieła Boże” (Dz 2, 11). 26. Kościół, zbudowany przez Chrystusa 

na Apostołach, stał się w pełni świadomy tych „wielkich Bożych dzieł” w dniu 

Pięćdziesiątnicy, gdy wszyscy zgromadzeni w Wieczerniku „zostali napełnieni Duchem 

Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2, 4). 

Od tej chwili też rozpoczyna się owa wędrówka wiary: pielgrzymowanie Kościoła poprzez 

dzieje ludzi i ludów. Wiadomo, że u początku tej wędrówki Maryja jest obecna. Wraz 

z Apostołami w Wieczerniku błaga „w modlitwach o dar Ducha”.  

Z encyklik Papieża Jana Pawła II 
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PYTANIA: 1Egzotyczna papuga; 2 Tajemnice Różańca odmawiane w poniedziałki i soboty; 
3 Człowiek wyrzekający się wszelkich przyjemności i uciech życiowych; 4 Na domie; 5 Biała 
szata, np. u duchownego; 6 Ubierany przez księdza do Mszy św.; 7 Marcelino, chleb i …; 
8 Żądlący owad; 9 Jeden z dwóch, ukrzyżowany z Panem Jezusem. 

[Ł.M.] 
 

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na nasz adres e-mailowy (podając swoje imię, 
nazwisko i wiek) do 18 września. Wśród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie 
wylosowana ostanie książka. Rozwiązanie Krzyżówki nr 11: SZARBEL . Książkę 
otrzymuje Zuzanna lat 14. O sposobie odbioru nagrody informujemy e-mailem. 
Dziękujemy wszystkim czytelnikom za przesłane odpowiedzi. 
 
 

 
 

3 – Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i dK 
8 – Święto Narodzenia NMP 

12 – Uroczystość NMP Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji 

14 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 

15 – Wspomnienie NMP Bolesnej 

16 – Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, bpa 

18 – Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski 

21 – Święto św. Mateusza , apostoła i ewangelisty 

23 – Wspomnienie św. Pio z Pietreciny, prezbitera 

28 – Wspomnienie św. Wacława, męczennika 

29 – Święto św. archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 

[na podstawie Kalendarza liturgicznego archidiecezji katowickiej] 

Krzyżówka nr 12 

Kartka z kalendarza – wrzesień 


