
Święty Stanisław Kostka,
co może pokazać ministrantowi?



Święty Stanisław Kostka

https://www.youtube.com/watch?v=y3VlmqxgLV8
https://www.youtube.com/watch?v=CYcsZFv2k9M

„ Do wyższych rzeczy jestem 
stworzony i pragnę dla nich żyć.”

https://www.youtube.com/watch?v=CYcsZFv2k9M
https://www.youtube.com/watch?v=CYcsZFv2k9M




• Stanisław Kostka urodził się w drugiej połowie 1550, 
najprawdopodobniej 28 października w Rostkowie, w 
średniozamożnej rodzinie szlacheckiej herbu Dąbrowa.

• Miał trzech braci: Pawła, Wojciecha i Mikołaja oraz 
siostry, z których znane jest imię jednej: Anna.

•Wychowywany był w atmosferze religijnej, o czym 
zaświadczyli świadkowie późniejszego procesu 
kanonizacyjnego.



Świadectwo o atmosferze rodzinnego domu wydał jego 
brat Paweł Kostka mówiąc:

Rodzice wychowali nas po katolicku, pouczając 
o dogmatach katolickich. Nie przyzwyczajali nas do 
przyjemności, postępując z nami surowo. Zaprawiali 
nas do modlitwy, uczciwości. Wszyscy nas upominali 
i brali udział w naszym wychowaniu (...) Wszystkich 

czciliśmy i przez wszystkich byliśmy kochani.



Stanisław od dzieciństwa czcił 
Maryję i po Bogu wszystkie 

swoje myśli i uczucia kierował 
ku Matce Bożej.



Wybór drogi zakonnej

• Jego rodzice zdecydowali się, aby dalej kształcił się 
w Collegium Nobilium w Wiedniu, które 
prowadzili jezuici. Dostanie się na tę uczelnię nie było 
łatwe, a wsparcia udzielił mu kard. Stanisław Hozjusz.

• 26 lipca 1564 obaj bracia przybyli do Wiednia, 
Stanisław  z uwagi na solidne przygotowanie został 
przyjęty od razu na trzeci rok gramatyki, czyniąc 
postępy w nauce, stając się wzorem pracowitego 
i sumiennego ucznia.



Jego szkolny kolega Wawrzyniec 
stwierdził:

Stanisław nie miał jeszcze żadnego zarostu, twarzy 
był pełnej, białoróżowej, wejrzenia przyjemnego; 
oczami swemi wesołymi, ale na których zawsze ślady 
łez było widać, każdego co nań spoglądał, poruszać 
musiał do litości... W rozmowie był skromny, wesoły 
i uprzejmy, chętnie przestawał z osobami prostemi.



• Na początku grudnia 1565 podupadł na zdrowiu 
i poważnie zachorował.

• Podczas tej choroby miał widzenie, podczas którego 
objawiła mu się św. Barbara, która w asyście dwóch 
aniołów przyniosła mu Komunię świętą. 

• Matki Bożej, która objawiła mu się w następnym 
widzeniu trzymająca Dzieciątko Jezus, które złożyła na 
wyciągnięte jego ręce. Otrzymał wówczas polecenie 
od Matki Bożej by wstąpić do zakonu jezuitów



Droga do Augsburga

• Stanisław za radą Ojca Franciszka Antonio SJ udał się 
w drogę do Augsburga z prośbą o przyjęcie do 
Jezuitów.

• Przypuszcza się, że średnio przebywał codziennie 
około 45 km. Po przejściu ponad 600 km dotarł do 
Augsburga.



Fragment listu o. Kanizjusza dotyczący 
Stanisława:

Otrzymałem, pisze, list Wielebności Waszej z 23 sierpnia, 
w którym oznajmiasz mi, że mogę posłać do Rzymu 
brata Jakóba Lewantego, genuańczyka. Przyjdzie tam 
zatem wkrótce z magistrem Fabrycym Reynerem, a do 
tych dwóch, być może, że przyłączę Stanisława, dobrego 
i zacnego polskiego młodzieniaszka, który pragnie 
poświęcić się naszemu powołaniu, nawet wbrew woli 
rodziców.



Dostał się do nowicjatu w Rzymie gdzie pochlebną 
opinię o jego życiu wystawił mistrz nowicjatu:

Brak słów na wyrażenie wzniosłości jego cnót 
i drogocennych przykładów, którymi odznaczał się 
jego żywot. Był dla wszystkich wzorem i zwierciadłem 
doskonałości zakonnej. Niezwykle pokorny, pełen 
wzgardy względem zaszczytów świata, skromności 
przedziwnej, w posłuszeństwie dokładny, bez żadnego 
sprzeciwu względem rozkazów, bez oporu i wahania 
tak wykonywał otrzymane zlecenia, jak gdyby wyszły 

z ust samego Boga... 



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”. 

Choroba Stanisława rozpoczęła się 10 sierpnia, co 
też wcześniej przeczuwał. Cztery dni później jego 
stan się pogorszył. Zmarł 15 sierpnia 1568, po 
północy, najprawdopodobniej około godziny 3:00, 
trzymając krucyfiks i gromnicę
w rękach z modlitwą na ustach.



• Św. Stanisław Kostka został 
kanonizowany 31 grudnia 1726 
w Rzymie przez Benedykta XIII.

• Jest patronem m.in. Nowicjuszy, 
ministrantów, Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży, polskich 
dzieci i młodzieży.

• Jego wspomnienie obchodzimy 18 
września.


