
 

 

 
 

Ks. Chmielewski o Wielkiej Nowennie! Św. 

Andrzej Bobola uratuje Polskę przed wojną? 

||Rozmowa PCh24 TV 

Dodano: 20 listopada 2021, 07:00 

W tych niepewnych czasach, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo Polski, jest coś, co możemy 
uczynić dla naszej Ojczyzny. O Wielkiej Nowennie i wielkim Świętym opowiada ks. Dominik 
Chmielewski SDB w rozmowie z Marcinem Austynem 

 
-  https://pch24.tv/ks-chmielewski-o-wielkiej-nowennie-sw-andrzej-bobola-uratuje-polske-przed-wojna-rozmowa-pch24-tv/
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https://www.youtube.com/watch?v=UY12A3SEHf4 

https://www.youtube.com/watch?v=vCd92izDg14 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=_O4KJjsJJco 

 

 św. Andrzej Bobola 

zamęczony 

w Janowie Poleskim 

16 maja 1657 

( biał. Іванава) 

http://www.strachocina.przemyska.pl/ind 

ex.php?id=4&subpage=1 

 

 Powrót relikwii św. Andrzeja Boboli do 

Ojczyzny (Warszawa A. D. 1938) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W małej apsydzie nawy świątyni OO. Jezuitów w Krakowie znajduje się ołtarz dedykowany Św. 

Andrzejowi Boboli, niestrudzonemu  Apostołowi Pińszczyzny, który swą pracą zyskał przydomek 

duszochwata   i poniósł okrutną śmierć męczeńską z rąk Kozaków w Janowie Poleskim.  
https://www.ampolska.co/Artykuly/Bazylika-NSPJ/Kompozycja-oltarzowa/art-472-Sw-Andrzej-Bobola-meczennik-za-wiare.htm  

 
  

                           św. Andrzej Bobola zamęczony w Janowie Poleskim      
(беларуская мова - Іванава) 16 maja 1657 r. 

 1Życiorys 
o 1.1Męczeńska śmierć 

 2Relikwie 
 3Beatyfikacja i kanonizacja 
 4Upamiętnienie   

 

Męczeństwo - https://youtu.be/fh1ir7uSrUk 

Powrót do Ojczyzny A. D. 1938                                                                                                 

- http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/powrot-relikwii-sw-
andrzeja-boboli-do.html . https://youtu.be/DYNQkOINDrs  
 
- https://youtu.be/HUC4_E-Pqkc . https://youtu.be/X0rDCRXwwYE 
 

Sanktuarium w Strachocinie                                                                                                

- http://www.strachocina.przemyska.pl/index.php?id=4&subpage=1 
 

Tv Podkarpacie - https://youtu.be/UY12A3SEHf4 

Widzialne i Niewidzialne - https://youtu.be/vCd92izDg14 

Polonia Christiana - https://youtu.be/EaFL_nthsbE 

NIE LĘKAJCIE SIĘ! - https://youtu.be/5edcXeNkYtM 

Nowenna - https://youtu.be/oPDMiAK-lcA 

Modlitwa za Polskę - https://youtu.be/DmVEFsUL1AM 

Hymn - https://youtu.be/icS3uF6uwPQ 

Michał Niemiec - https://youtu.be/L5locd-xUTY 

Wyznawco wielki - https://youtu.be/AD82Y0Vn3Eo 
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Oświęcim. Przybycie relikwii św. Andrzeja Boboli było największym wydarzeniem                              
w przedwojennej historii miasta [ZDJĘCIA ARCHIWALNE] 

W uroczystości powitania relikwii świętego w Oświęcimiu wzięło udział 20 tys. ludzi. Zbiory Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oświęcimiu 

 



 
 
 

 
W uroczystości powitania relikwii świętego w Oświęcimiu wzięło udział 20 tys. ludzi.  
Zbiory Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oświęcimiu 

 



 

 

 



 

 
Na stacji w Oświęcimiu zatrzymał się jadący z Rzymu specjalny pociąg z relikwiami świętego . To była 

jedna z największych manifestacji religijno-patriotycznych w historii Oświęcimia. 11 czerwca 1938 roku 

w pochodzie i uroczystościach związanych z przybyciem relikwii św. Andrzeja Boboli wzięło udział 20 

tys. ludzi. Co ciekawe, Oświęcim liczył wówczas 14 tys. mieszkańców, z czego połowę stanowiła 



ludność żydowska. - Kanonizacji, a potem powrotowi ciała św. Andrzej Boboli z Rzymu do Polski 

towarzyszył wielki entuzjazm - podkreśla ks. Tomasz Chrzan. 

Wśród kilku powodów zwraca uwagę m.in. na przypisywane temu świętemu wstawiennictwo w ocaleniu 

świeżo odzyskanej przez Polskę niepodległości podczas najazdu bolszewików w 1920 roku. 15.08.1920,  

a więc w dzień „Cudu nad Wisłą” był ostatnim dniem nowenny do św. Andrzeja Boboli, patrona Polski - 

dodaje duchowny. Na terenie Polski Oświęcim był drugim miastem, po Czechowicach-Dziedziciach, w 

którym zatrzymał się pociąg jadący z Włoch z pierwszym świętym kanonizowanym w XX wieku w 

okresie wolnej Polski. Trumna z relikwiami świętego, którego ciało nie uległo rozpadowi, wieziona była 

w przygotowanym na tę okoliczność wagonie-kaplicy. Specjalnym pociągiem wracali również pielgrzymi 

z Polski uczestniczący w rzymskiej uroczystości kanonizacyjnej Andrzeja Boboli. Gdy stało się wiadomo, 

że pociąg zatrzyma się na trzy godziny w Oświęcimiu, wśród mieszkańców wybuchła wielka euforia. 

Ludzie byli dumni, że relikwie świętego, męczennika, proroka i patrona Polski będą mogli powitać przed 

Krakowem, Katowicami i Warszawą. W uroczystościach wzięli udział nie tylko oświęcimianie, ale także 

mieszkańcy okolicznych miast i wsi. - Z tej okazji, jak zauważył ówczesny proboszcz ks. Jan Skarbek, 

nawet ludność żydowska udekorowała swoje domy. Pochód z relikwiami miał kilka kilometrów długości. 

Gdy jego przód sięgał mostu Piastowskiego na Sole, srebrną trumną, ważąca 250 kg wynoszono 

dopiero z dworca kolejowego. Za trumną szli kolejni ludzie. W przemarszu obok duchownych brały 

udział władze miasta, wojsko, strażacy, dzieci i młodzież ze szkół powszechnych, gimnazjum, studenci, 

przedstawiciele organizacji działających w mieście i okolicznych wsiach. Przypominam sobie głośno 

bijące dzwony i tłumy ludzi. Przed kościołem parafialnym tata wziął mnie na ręce, żebym mogła coś 

zobaczyć , opowiada Helena Jastrzębska, mieszkanka Oświęcimia, wówczas sześcioletnia dziewczynka.  

Potem jeszcze przez kilka lat ludzie w mieście wracali do tej wielkiej uroczystości. Pierwsza część 

uroczystości odbyła się właśnie w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Z kościoła 

parafialnego pochód przeszedł następnie do Zakładu Towarzystwa Salezjańskiego. Tutaj mszę św. 

odprawił dyrektor zakładu salezjańskiego ks. Jan Śmiech, a kazanie wygłosił przez megafony ks. Jan 

Skarbek. Po nabożeństwie triumfalny pochód ruszył z powrotem na dworzec kolejowy, skąd po 

pożegnaniu, pociąg z relikwiami wyruszył do Krakowa. Kronikarze opisują jego życie jako apostoła na ziemiach 

wschodnich (obecnie tereny Litwy i Białorusi). 16 maja 1657 roku został zamordowany przez kozaków w Janowie Poleskim. W 
1755 roku papież Benedykt XIV orzekł, że poniósł śmierć za wiarę. W 1922 roku trumnę z relikwiami zajęli bolszewicy. W 1923 
roku na prośbę papieża Piusa XI zgodzili się na jej przewiezienie do Rzymu. https://gazetakrakowska.pl/oswiecim-przybycie-relikwii-sw-
andrzeja-boboli-bylo-najwiekszym-wydarzeniem-w-przedwojennej-historii-miasta-zdjecia-archiwalne/ar/13250374
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Kanonizacja Andrzeja Boboli i powrót jego relikwii do Polski w 1938 r. 
OKRES HISTORYCZNY:  (1922-1939) II RZECZPOSPOLITA 

 

W dniu 17 kwietnia 1938 r. w Rzymie papież Pius XI ogłosił świętym Andrzeja Bobolę, polskiego 

jezuitę. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Kościoła polskiego w okresie II 

Rzeczypospolitej. O jego wyjątkowości świadczy fakt, że poprzednia kanonizacja św. Jana Kantego  

miała miejsce 1767 r. Wymiar symboliczny miało także to, że kanonizacji dokonał Pius XI który jako 

abp Achille Ratti w latach 1918–1921 przebywał w Polsce jako wysłannik Stolicy Apostolskiej. 

  

Przygotowania do kanonizacji. W 1920 roku prasa w Polsce donosiła o rozmowach J. Piłsudskiego 

z bp. Rattim na temat bł. Andrzeja Boboli. Znana także była korespondencja w tej sprawie Piłsudskiego 

z Benedyktem XV: Wbrew rachubom naszych nieprzyjaciół, Bóg wskrzesił nam ojczyznę, co, po ludzku 

sądząc, było rzeczą wprost niemożliwą. Przypisujemy dokonanie tego aktu sprawiedliwości w dziejach 

świata przemożnemu wstawiennictwu naszych świętych Patronów, a zwłaszcza bł. Andrzeja Boboli, do 

którego szczególniej zwracał się naród polski, pokładając w nim swoje nadzieje”.                                  

Organizacja kanonizacji i przewiezienia integralnej relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski było niezwykle 

skomplikowane. W polskim Kościele zajmowali się nimi jezuici z ojcem Stanisławem Sopuchem TJ na 

czele, a wspierał ich polski episkopat pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego, 

kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski. Nie bez znaczenia był także fakt, że funkcję przełożonego 

generalnego zakonu jezuitów pełnił wówczas Polak, o. Włodzimierz Ledóchowski. Uroczystość miała 

charakter kościelny i jako taka nie wymagała udziału strony państwowej. Jednakże w Polsce było to 

wydarzenie wyjątkowe, którego znaczenie społeczne sprawiło, że obóz rządzący odniósł się do niego 

niezwykle przychylnie. Był to element szerszej polityki piłsudczyków wobec Kościoła katolickiego 

mającej na celu pozyskanie rzesz narodu dla przewodzącej mu elity. Świadczyć mogą o niej także 

wcześniejsze wydarzenia, w których ważną rolę odegrali jezuici. 

 

 

 
Kanonizacja bł.  Andrzeja Boboli w Rzymie. Postulator kanonizacji prosi Ojca Św. Piusa XI o zaliczenie bł. Andrzeja Boboli w poczet świętych, 1938 r. Fot. NAC 

https://przystanekhistoria.pl/pa2/polska-xx-wieku/#1922-1939-II-Rzeczpospolita


 

 
Wierni przed bazyliką św. Piotra podczas kanonizacji bł. Andrzeja Boboli w Rzymie, 1938 r. Fot. NAC   

W 1935 r. o. Sopuch zaprosił na uroczyste poświęcenie nowego domu zakonnego przy ul. Rakowieckiej 

najważniejsze osoby w państwie. W liście do o. Ledóchowskiego tak uzasadnił swą decyzję: 

„Przedstawicieli władz państwowych zaprosić musimy, bo dzięki tym władzom, a na pierwszym miejscu 

dzięki śp. Marszałkowi, otrzymaliśmy plac pod budowę w cenie 30% oszacowanej wartości”. 

Zaproszenie prowincjała zostało przyjęte i dało niezwykły efekt – na uroczystości, które nie miały 

charakteru publicznego, przybył prezydent Ignacy Mościcki. 

  

 

 

Książe Andrzej 
Lubomirski i gen. 
Józef Haller podczas 
uroczystości 
powitania relikwii 
św. Andrzeja Boboli 
w Czechowicach,                               
czerwiec 1938 r.  
Fot. NAC 



W 400-lecie urodzin o. Skargi SJ. W 1936 r. miały miejsce obchody 400-lecia urodzin Piotra Skargi. 

W skład komitetu honorowego uroczystości weszli zarówno prezydent Mościcki, jak i gen. Edward Rydz-

Śmigły. Po uroczystej mszy św.  doszło do przemarszu uczestników uroczystości od placu Teatralnego 

aż na pole Mokotowskie. Ojciec Sopuch relacjonował o. Ledóchowskiemu, że “wrażenie w mieście 

ogromne, bo takiej manifestacji katolickiej z udziałem najwyższych dostojników państwa w komplecie, 

Warszawa jeszcze nie widziała. […] co się stało w niedzielę w Warszawie, uważam za moment 

historyczny”. Dobrze układającej się współpracy dostojników państwowych i kościelnych nie popsuła 

nawet dobrze znana sprawa przeniesienia na polecenie abp. Adama Sapiehy trumny z ciałem Józefa 

Piłsudskiego z krypty św. Leonarda do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów w 1937 roku. 

Zaangażowanie się nuncjusza papieskiego w łagodzenie sporu z jednej strony i stanowcze 

zahamowanie wszelkich prób rewizji relacji państwo – Kościół katolicki przez Prezydenta RP z drugiej 

sprawiły, że „sprawa wawelska” stanowiła raczej wyjątek od reguły. Warto w tym kontekście 

przypomnieć słowa Tadeusza Schaetzla, wicemarszałka sejmu, który stwierdził, że „nie byłoby słuszne 

z załatwieniem sprawy wawelskiej łączenie innych zagadnień”. 

  

Protektorat Głowy Państwa. Na początku 1938 roku o. Sopuchowi udało się dotrzeć do marszałka 

Rydza-Śmigłego. Miało to miejsce podczas przyjęcia po procesji rezurekcyjnej w Warszawie u bp. 

Stanisława Galla. Warto przytoczyć okoliczności tego spotkania z relacji samego prowincjała. 

„Rozmawiałem przez chwilę z p. Marszałkiem Śmigłym-Rydzem, który z wielkim zainteresowaniem 

i radością wysłuchał moich informacji o bliskiej kanonizacji bł. Andrzeja. [...] gdy mu wspomniałem, że 

mam gotową już księgę pamiątkową z organizacji uroczystości Skargowskich z dedykacją dla pana 

Marszałka, oświadczył mi, że w tym tygodniu znajdzie chwilę czasu, żeby mnie przyjąć i jeszcze 

o bliskiej kanonizacji pomówić, rozumie bowiem, że i oficjalna Polska powinna w tej radosnej 

uroczystości wziąć odpowiedni udział”. Wkrótce potem prezydent Ignacy Mościcki udzielił ojcu 

Sopuchowi  audiencji, podczas której prezydent otrzymał relikwie św. Męczennika. Według słów 

prowincjała „przyjął je z największą czcią i widocznym wzruszeniem. Z wielką też radością przejął jako 

głowa państwa protektorat nad sprowadzeniem ciała męczeńskiego do Polski, obiecując wszystkim 

uroczystościom jak najserdeczniejszą opiekę”. Relacja ta przywodzi na myśl stereotypy dotyczące 

Towarzystwa Jezusowego, których przypominać chyba nie trzeba. Wystarczy zaznaczyć, że o. Sopuch 

w ciągu 10 dni spotkał się z dwoma najważniejszymi osobami w państwie, uzyskując przy tym 

obietnicę włączenia władz państwowych i armii w uroczystości kanonizacyjne. 

 

 

 
Sprowadzenie relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski. Kolejarze poznańscy niosą trumnę z relikwiami, 17 czerwca 1938 r. Fot. NAC 



 

 
Trumna z relikwiami św. Andrzeja Boboli w kościele OO. Jezuitów w Poznaniu, po prawej ołtarz boczny z wizerunkiem świętego, czerwiec 1938 r. Fot. NAC   

 

Organizacją wyjazdu przedstawicieli narodu polskiego zajmował się „Ogólnopolski Komitet organizacji 

pielgrzymki do Rzymu na kanonizację św. Andrzeja Boboli”. W sumie w dniu kanonizacji w Rzymie 

znalazło się 6–8 tys. pielgrzymów z Polski i ośrodków polskiej emigracji. 

  

Kanonizacja i translacja relikwii. Dnia 17 kwietnia 1938 r. w Niedzielę Wielkanocną w Bazylice św. 

Piotra na Watykanie odbyła się uroczysta kanonizacja Andrzeja Boboli. Dokonał jej papież Pius XI, 

który wprowadził zwyczaj ogłaszania nowych świętych podczas uroczystości Zmartwychwstania 

Pańskiego. Podczas homilii wygłoszonej w imieniu papieża prałat Antonio Bacci przypomniał o miejscu 

męczeństwa św. Andrzeja, nazywając je rubieżami Polski, na które „dziś naciera bolszewizm”. Przez 

niespełna dwa miesiące po kanonizacji relikwie świętego pozostawały w kościele Il Gesù w Rzymie. 

Nawiedzali je tłumnie także włoscy pielgrzymi.  

 

W dniu 6 czerwca 1938 r. podczas pożegnania  obecny był nowy ambasador przy Kwirynale Bolesław-

Wieniawa Długoszowski. Peregrynacja relikwii poza granicami Polski objęła Ljubljanę, Budapeszt, 

Bratysławę, Ostrawę i Bogumin. Relikwiarz przewożono w specjalnym wagonie kaplicy.  

 

Dnia 11 czerwca rano pociąg z ciałem Świętego przekroczył granicę II RP i stanął na peronie 

w Zebrzydowicach. Późnym popołudniem relikwie znalazły się w Krakowie.  

 

Wyjechały stamtąd 13 czerwca rano, aby w południe odebrać cześć w Katowicach, a wieczorem 

w Poznaniu, gdzie uroczystości trwały przez trzy dni.  

 

W dniu 17 czerwca rano pociąg wyruszył do Łodzi, gdzie odbyła się około półtoragodzinna celebracja. 

Następnym etapem peregrynacji była Warszawa. Ojciec Sopuch w liście do o. Ledóchowskiego napisał, 

że relikwie powitał na Dworcu Głównym 

 

„Marszałek Polski z całym Rządem. Wojsko na ulicach trzymało szpaler, klękając pobożnie w miarę 

posuwania się rydwanu. Ogromnie wysoki rydwan ubrany kwieciem wiózł trumnę Świętego, której 

u szczytu asystowali sokoli, sznury od rydwanu nieśli przedstawiciele rządu i marszałek senatu, liczny 

episkopat z X. Kardynałem i X. Nuncjuszem na czele postępował w pochodzie, a na całej trasie setki 

tysięcy narodu w skupieniu rozmodlonego”. 



 

 

 
Prezydent RP Ignacy Mościcki podczas Mszy Św. na placu Zamkowym składa na trumnie z relikwiami swój Krzyż Niepodległości z mieczami jako votum,                                       
19 czerwca 1938 r. Fot. NAC 

Wierni na Rynku w Krakowie podczas uroczystości sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski, 
czerwiec 1938 r. Fot. NAC 



Wydarzenie państwowe. 19 czerwca, podczas pierwszego dnia uroczystego triduum odprawianego 

w stolicy, we mszy św. uczestniczył prezydent RP Ignacy Mościcki. „Gdy relikwie przenoszono z katedry 

na przygotowany ołtarz P. Prezydent R.P. siedzący w przygotowanej loży zbliżył się do trumny, zdjął 

z piersi własny order Krzyża Niepodległości z mieczami i złożył na trumnie świętego jako swoje 

wotum”. Był to gest symboliczny wielkiej wagi, bowiem odznaczenie to nie wiązało się z piastowanym 

urzędem, a z osobistymi zasługami Mościckiego, towarzysza Piłsudskiego w niepodległościowej 

konspiracji. Trzeba dodać, że wspaniała oprawa uroczystości była możliwa także dzięki wsparciu ze 

strony struktur administracyjnych. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wojciech 

Świętosławski wydał specjalne dyspozycje kuratorom oświaty, aby uczniowie wyznania katolickiego 

wzięli udział w uroczystościach urządzanych w Krakowie, Poznaniu i Warszawie, oraz w czasie 

przejazdu i postojów pociągu z relikwiami na poszczególnych stacjach kolejowych na trasie przejazdu. 

Minister Spraw Wojskowych gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki wydał rozkaz, aby garnizony miast na trasie 

peregrynacji wystawiły  kompanie honorowe ze sztandarami i orkiestrami na czas postoju pociągu na 

stacjach i w czasie uroczystości w Krakowie, Poznaniu i Warszawie. W organizację powrotu relikwii św. 

Męczennika do ojczyzny włączyła się także Liga Popierania Turystyki, która zorganizowała tanie 

dojazdy kolejowe do miejsc uroczystości Bobolańskich. Wśród pielgrzymek widniały wielkie 

transparenty z województw: stanisławowskiego, tarnopolskiego, poleskiego i innych. W tak trudnym 

pod względem polityki zagranicznej i wewnętrznej 1938 r. uroczystości, które skupiły kilkaset tysięcy 

obywateli, stały się swego rodzaju świętem narodowym, zjawiskiem świadczącym o istnieniu silnych 

więzi religijnych i narodowych ponad podziałami politycznymi i społecznymi. 
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/niepodleglosc/78497,Kanonizacja-Andrzeja-Boboli-i-powrot-jego-relikwii-do-Polski-w-1938-r.html 
 

 

1938 rok Andrzej Bobola został kanonizowany. 

Zachowały się zdjęcia z uroczystości 

 

 

Tymczasem 80 lat od śmierci skóra zmarłego była wciąż miękka i przypominała skórę osoby żyjącej, a 

całość zwłok zachowała naturalny kolor (bez żadnej konserwacji). Ostatecznie uznano to za cud 

wystarczający do jego beatyfikacji. Jeszcze w 1917 r. relikwie były dobrze zachowane. Obecnie są już 

pociemniałe i zesztywniałe. Znajdują się w warszawskim kościele jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61.               
Na zdjęciu: relikwie św. Andrzeja Boboli

 

Po otwarciu trumny okazało się, że ciało przyszłego patrona Polski 
pozostało nietknięte. Zanim jego relikwie trafiły do Warszawy, odbyły 
chyba najbardziej spektakularną podróż w dziejach Kościoła.                 
Przez Moskwę i Rzym!

 

https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/niepodleglosc/78497,Kanonizacja-Andrzeja-Boboli-i-powrot-jego-relikwii-do-Polski-w-1938-r.html


Jednym z głównych patronów Polski od 2002 roku jest św. Andrzej Bobola, Jezuita, męczennik okresu 

potopu szwedzkiego i wojen kozackich XVII-wiecznej Polski, apostoł katolicyzmu na wsch. kresach 

Rzeczpospolitej. Urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka. W wieku 20 lat wstąpił do 

zakonu jezuitów w Wilnie. W 1622 r. przyjął święcenia kapłańskie. Służył jako kaznodzieja, spowiednik 

oraz wychowawca młodzieży w Wilnie, Płocku, Warszawie, Łomży i Pińsku. Podejmował szczególne 

wysiłki na rzecz pojednania prawosławnych z katolikami.  

 

Był autorem słynnych ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza z 1 kwietnia 1656 r., oddających 

Królestwo Polskie w opiekę Maryi. Dzięki swojej działalności zyskał przydomek „apostoła Pińszczyzny”, 

„duszochwata” i „łowcy dusz”. Razem z kolejnymi przydomkami rosła nienawiść ze strony wyznających 

prawosławie Kozaków. W maju 1657 r. Kozacy napadli na Janów Poleski i dokonali rzezi wśród 

katolików i Żydów. Andrzeja Bobolę pochwycili w pobliskiej wiosce. Przywleczony końmi do Janowa, 

był torturowany, a następnie na rynku miejskim powieszony do góry za nogi i dobity szablą. 

 

Jego ciało zostało złożone w Pińsku i zapomniane. Przyszły święty przypomniał jednak o swoim 

męczeństwie i w nocy z 16 na 17 kwietnia 1702 r. ukazał się rektorowi kolegium jezuickiego w 

Pińsku o. Marcinowi Godebskiemu. Nakazał mu odnalezienie swojego ciała w krypcie kolegium i 

przeniesienie do nowej trumny. 

 

Po otwarciu okazało się, że ciało przyszłego patrona Polski pozostało nietknięte. Wieść o tym 

wydarzeniu rozeszła się po terenach Królestwa. Zaczęły napływać informacje o łaskach otrzymanych za 

pośrednictwem Andrzeja Boboli. W 1712 r. rozpoczął się w Pińsku proces informacyjny, pierwszy etap 

na drodze do beatyfikacji świętego. Prace te przerwała jednak kasata zakonu. Dopiero 30 października 

1853 r. Pius IX wyniósł Andrzeja Bobolę do chwały ołtarzy. 

 

W 1922 r. władze radzieckie „walczące z zabobonem” przewiozły ciało świętego do Moskwy, gdzie 

wystawiano je w gmachu Wystawy Higienicznej Ludowego Komisariatu Zdrowia. Tam ze zdziwieniem 

odnotowano wzrost zainteresowania ekspozycją „osobliwości medycznych”.  

 

Po jakimś czasie zorientowano się, że wierni przychodzą do sali z ciałem błogosławionego 

oddawać mu cześć i modlić się prosząc o łaski, dlatego wkrótce przeniesiono jego ciało do magazynu. 

Rząd Polski bezskutecznie starał się odzyskać relikwie Andrzeja Boboli.  

 

Pomogła dopiero interwencja Stolicy Apostolskiej i pomoc, jaką przekazała dotkniętej klęską głodu 

Rosji. Postawiony został jednak przez stronę rosyjską warunek, że podróż relikwii do Rzymu nie będzie 

przebiegać przez Polskę.  

 

W najgłębszej tajemnicy ciało Andrzeja Boboli zostało przez Odessę, Konstantynopol, Brindisi 

zawiezione do Rzymu i przekazane do kościoła jezuitów Il Gesú. 

 

17 kwietnia 1938 r., w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, papież Pius XI (Achilles Ratti) 

kanonizował bł. Andrzeja Bobolę.  

 

Przed objęciem Stolicy Piotrowej Ratti pełnił m.in. posługę nuncjusza apostolskiego w Polsce.  

 

Jako jedyny przedstawiciel obcego korpusu dyplomatycznego pozostał w 1920 r. w zagrożonej atakiem 

armii bolszewickiej Warszawie (choć złośliwi mówią, że spóźnił się na ostatni pociąg).  

 

W dniu kanonizacji miał zapewne w pamięci obraz stolicy Polski i wiernych wznoszących gorące 

modlitwy o ocalenie kierowane do bł. Andrzeja Boboli. Przedłużeniem uroczystości kanonizacyjnych 

był tryumfalny przewóz relikwii św. Andrzeja z Rzymu do Polski w czerwcu 1938 r. Ciało 

świętego przebyło długą drogę przez Jugosławię, Węgry i Czechosłowację. Wzdłuż torów i na stacjach 

kolejowych tłumy wiernych klękały i witały powracającego do Polski jej przyszłego patrona. Specjalny 

pociąg 11 czerwca 1938 r. przekroczył granicę w Zebrzydowicach. Trumna z relikwiami przez Kraków, 

Katowice, Poznań i Łódź trafiła do Warszawy, gdzie po dwóch dniach uroczystości znalazła swoje 

miejsce w kaplicy jezuitów przy Rakowieckiej 61. Srebrna trumna z ciałem świętego znajduje się w 

Warszawie po dziś dzień przed ołtarzem sanktuarium jego imienia. Poniżej prezentujemy fotoreportaż 

z powrotu do Polski relikwii św. Andrzeja Boboli, który ukazał się w specjalnej jednodniówce 

wydanej z tej okazji w 1938 r., a także współczesne zdjęcia z warszawskiego sanktuarium.  
-  https://pl.aleteia.org/2017/05/16/posmiertne-podroze-sw-andrzeja-boboli-fotoreportaz-z-tryumfalnego-powrotu-do-polski/

 
 

https://pl.aleteia.org/2017/05/16/posmiertne-podroze-sw-andrzeja-boboli-fotoreportaz-z-tryumfalnego-powrotu-do-polski/
https://pl.aleteia.org/2017/05/16/posmiertne-podroze-sw-andrzeja-boboli-fotoreportaz-z-tryumfalnego-powrotu-do-polski/


Uroczysty akt kanonizacji w bazylice św. Piotra. Prokurator kanonizacji prosi siedzącego na tronie Piusa XI o zaliczenie bł. Andrzeja Boboli w poczet świętych. 

Papież Pius XI podczas uroczystości kanonizacyjnych. 



Trumna z relikwiami św. Andrzeja Boboli. 
 
 
 
 

Ojciec święty błogosławi wiernych zgromadzonych przed bazyliką św. Piotra. 
 



Relikwie św. Andrzeja Boboli w Krakowie. Na pierwszym planie widać abp. Adama Stefana Sapiehę, metropolitę krakowskiego (od 1946 r. kardynała). 
 

Kapłan wyciąga rękę, aby dotknąć trumny z relikwiami. Wielu wiernych dotykało trumny książeczkami do nabożeństwa i innymi przedmiotami kultu. 
 



Trumna z relikwiami na dworcu w Katowicach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ołtarz polowy przed dworcem Łódź Kaliska. 



Prezydent Ignacy Mościcki kładzie Krzyż Niepodległości z mieczami na trumnie świętego. 
 
 
 
 

Procesja z relikwiami na pl. Unii Lubelskiej w Warszawie.     
 



Powitanie relikwii w kaplicy jezuitów przy ul. Rakowieckiej.   
 

Relikwie św. Andrzeja Boboli umieszczono przed ołtarzem głównym sanktuarium, wybudowanym w latach 1980-89. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Liczne wota świadczą o ciągłej popularności i skutecznym wstawiennictwie świętego.  
                                                                                                                                                                                                                              
https://pl.aleteia.org/2017/05/16/posmiertne-podroze-sw-andrzeja-boboli-fotoreportaz-z-tryumfalnego-powrotu-do-polski/

 

https://pl.aleteia.org/2017/05/16/posmiertne-podroze-sw-andrzeja-boboli-fotoreportaz-z-tryumfalnego-powrotu-do-polski/
https://pl.aleteia.org/2017/05/16/posmiertne-podroze-sw-andrzeja-boboli-fotoreportaz-z-tryumfalnego-powrotu-do-polski/


Dzieje relikwii Św. Andrzeja Boboli 
Po kasacie zakonu opiekę nad ciałem Męczennika przejęli kapłani uniccy. Relikwie Świętego otoczono 

wielką czcią. Nadszedł jednak drugi rozbiór Polski i Pińsk znalazł się w obszarze imperium rosyjskiego. 

Pojezuicka świątynia przeszła w ręce schizmatyckich bazylianów. Nowi gospodarze uszanowali ciało i 

pozostawili je na miejscu, tym bardziej że do trumny garnęła się także ludność prawosławna. Nie 

podobało się to miejscowemu archimandrycie. Gdy zachowani na Białej Rusi jezuici dowiedzieli się o 

zamiarze ponownego zakopania relikwii w ziemi, wszczęli starania u Aleksandra I o wydanie ciała. Car 

okazał się łaskawy i w styczniu 1808 r., pomimo ciężkiej zimy i wielkich śnieżyc, przewieziono relikwie 

do Połocka, gdzie złożono je w przygotowanej w tym celu krypcie. 

13 marca 1820 r. został podpisany przez cara dekret wydalający jezuitów z Rosji. (Było to już po 

przywróceniu zakonu w innych krajach). Wszystkie zabudowania pojezuickie w Połocku oddano 

pijarom. Po dziesięciu latach usunięto pijarów, jak poprzednio jezuitów, a kościół przejęli prawosławni. 

Ciało Andrzeja przewieziono więc do kościoła Dominikanów i złożono w oddzielnej kaplicy. W 1864 r. 

wydalono z Połocka także dominikanów, a ich świątynię objęli w posiadanie księża diecezjalni. 

W 1866 r. do Połocka przyjechała z Petersburga komisja rządowa. Rozeszły się bowiem wieści, że 

Błogosławionemu oddają cześć na równi z katolikami także prawosławni. W czasie inspekcji oderwała 

się od sklepienia cegła i spadając raniła jednego z urzędników. Zabobonni komisarze, widząc w tym 

�interwencję Boboli�, pospiesznie opuścili kaplicę. Pozostawiono ciało w spokoju aż do rewolucji. W 

czasach sowieckich kilkakrotne próby zbeszczeszczania relikwii zostały udaremnione zdecydowaną 

postawą społeczeństwa. Dopiero 23 czerwca 1922 roku kościół otoczyło wojsko. Zjawili się wysłańcy 

Kremla. Po otwarciu trumny ciało obnażono i rzucono nim o posadzkę. Ku osłupieniu obecnych, zwłoki 

nie rozsypały się. Spisano protokół o ich stanie, stwierdzając, że trup zawdzięcza swoje dobre 

zachowanie właściwościom ziemi, w której się znajdował. Po tym antyhumanitarnym akcie profanacji 
pozostawiono relikwie w spokoju, ale nie na długo. 20 lipca wtargnęli do kościoła �bojcy� i maltretując 

parafian broniących dostępu do trumny, wywieźli ciało do Moskwy, umieszczając je w gmachu 

Higienicznej Wystawy Ludowego Komisariatu Zdrowia. 

O zwrot relikwii wszczął bezskuteczne starania Rząd Polski. Według świadectwa Piusa XI wcześniej już 

Józef Piłsudski planował szarżę na Połock, by odebrać trumnę z ciałem Błogosławionego, ale 

zewnętrzne okoliczności udaremniły zamiar. 

Gdy Związek Radziecki dotknęła klęska głodowa, w roku 1922 ginącemu narodowi z wydajną pomocą 

pospieszył Pius XI. Wówczas Rząd Sowiecki – wobec zasług Papieskiej Komisji Ratowniczej – 

przychylnie załatwił prośbę Ojca świętego o wydanie relikwii. 21 września 1923 r. dwaj przedstawiciele 

wspomnianej Komisji, jezuici: Edmund Walsh i Leonard Gallagher, w towarzystwie podsekretarza stanu 

Komisariatu Spraw Zagranicznych i trzech członków Czerezwyczajki, udali się do budynku Higienicznej 

Wystawy, gdzie wskazano im trumnę ze zwłokami Boboli. Rząd Sowiecki nie życzył sobie, aby ciało 

powieziono przez Polskę, uzgodniono więc drogę przez Odessę i Konstantynopol. 25 września zażądano 

od Walsha, aby do protokółu odbiorczego dołączył zobowiązanie, że ciało pozostanie w Rzymie i nie 

będzie nikomu przekazane. Warunku tego ks. Walsh nie przyjął. 

Do Wiecznego Miasta relikwie przybyły w uroczystość Wszystkich Świętych. Złożono je w bazylice św. 

Piotra na Watykanie, a w maju 1924 r. papież przekazał ciało jezuickiemu kościołowi del Gesu. Po 

kanonizacji w 1938 r. relikwie przez Jugosławię, Węgry i Czechosłowację dotarły do Polski. Tutaj w 

triumfalnym pochodzie powieziono je najpierw do Czechowic, później do Oświęcimia, Krakowa, 

Katowic, Poznania i Łodzi, aż wreszcie trumna stanęła w Warszawie. Wszędzie witano ją z 

entuzjazmem, czego dowodem jest zachowana kronika filmowa. W stolicy odbyło się specjalne 

nabożeństwo na placu Zamkowym, następnie trumnę wystawiono w świętojańskiej katedrze. Prezydent 

Ignacy Mościcki, jako wotum złożył na trumnie swój Krzyż Niepodległości. 

Po uroczystościach powitalnych relikwie spoczęły w kaplicy Jezuitów przy ul. Rakowieckiej, gdzie miały 

czekać na wybudowanie specjalnego sanktuarium. Tymczasem wybuchła wojna. We wrześniu 1939 r., 

podczas oblężenia Warszawy, gdy Niemcy nacierali na Mokotów, lotnicy polscy wynieśli nasz skarb 

narodowy na Stare Miasto i złożyli u stóp NMP Łaskawej w kościele Jezuitów. Tutaj w latach okupacji 

krzepili swoje serca uciemiężeni Polacy. W czasie powstania warszawskiego, gdy płonęła ulica 

Świętojańska, relikwie przeniesiono do kościoła św. Jacka umieszczając je w podziemiach. Zawalone 

gruzem przeleżały do lutego 1945 r. Po upadku powstania o trumnę z relikwiami dopytywali się 

Niemcy. Na szczęście nie dowiedzieli się o miejscu, gdzie ją zabezpieczono. Gdy Warszawa została 

wyzwolona, odkopano trumnę i przy pomocy wojska polskiego przewieziono z powrotem na ul. 

Rakowiecką. 

Dzieje kultu Św. Andrzeja Boboli 

Ciągłe wojny, które prowadziła Polska w XVII stuleciu, pustoszyły kraj i paraliżowały życie społeczno-

organizacyjne. Sytuacja ta nie sprzyjała rozwojowi kultu męczennika, który w zabiegach o jedność 

Kościoła oddał życie. Pamięć o Boboli wygasła wraz ze śmiercią tych, którzy znali go osobiście. Ziarno 

rzucone w glebę, chociaż pozornie obumiera, w stosownej chwili kiełkuje i rozwija się we wspaniały 



kłos. Podobnie, w najbardziej nieoczekiwanym momencie, wyrósł kult Boboli. Minęło 45 lat od śmierci 

Andrzeja. Polska znowu przeżywała gehennę, tym razem wielkiej wojny północnej. Niebezpieczeństwo 

zagrażało także Pińskowi. Gdy w niedzielę, 16 kwietnia 1702 r., zatroskany rektor tamtejszego 

kolegium, Marcin Godebski, prosił niebo o ratunek, przyśnił mu się nieznany jezuita i zapewnił, iż on, 

Andrzej Bobola, będzie miał klasztor w opiece pod warunkiem, że jego ciało zostanie otoczone 

odpowiednią czcią. Odnalezienie zwłok Boboli nie było łatwe. W podziemiach kościoła spoczywało wielu 

jezuitów, a wszelkie zapiski poginęły w burzliwych dziejach kolegium. Na miejscu nie dało się ustalić 

nawet daty śmierci, co ułatwiłoby poszukiwania. W nocy z 18 na 19 kwietnia (tym razem świeckiemu 

zakrystianowi) ukazał się Bobola po raz wtóry i dokładnie określił miejsce, w którym został pochowany. 
Po trzech godzinach pracy wykopano z ziemi trumnę z łacińskim napisem: �Ojciec Andrzej Bobola 

Towarzystwa Jezusowego przez kozaków zabity�. Wielkie było zdziwienie, gdy po zdjęciu wieka ujrzano 

zwłoki, które zachowały świeży wygląd, ze wszystkimi śladami tortur. Po przebraniu relikwii w nowe 

szaty przełożono je do drugiej, przygotowanej uprzednio trumny. Wiadomość o odnalezieniu ciała, 

które w wilgotnej piwnicy, wśród rozkładających się trupów, zachowało świeżość, obiegła Polesie lotem 

błyskawicy. Mieszkańcy Pińska, Janowa i okolic zaczęli przypominać sobie fakty opowiadane kiedyś 

przez starców. Odżyło nagle ustne podanie o heroizmie Andrzeja. Okoliczna ludność tłumnie 

przychodziła teraz do okienka krypty, w której spoczywał Bobola, by oddać hołd Męczennikowi. 

Andrzej Bobola roztoczył opiekę nie tylko nad jezuickim kolegium. Gdy w latach 1709-1710 straszna 

zaraza pochłonęła tysiące ofiar (w r. 1710 prowincja litewska pochowała 118 jezuitów, wśród których 

94 przypłaciło życiem samarytańską posługę), jedynie Pińszczyzna została ochroniona przed epidemią. 

Mnożyły się także łaski wypraszane za jego pośrednictwem. 

Generał Towarzystwa Jezusowego, Michał Tamburini, powiadomiony o czci, jaką otaczają Bobolę wierni 

i o tym, że rozprzestrzenia się ona coraz bardziej, polecił pracującemu w Rzymie polskiemu jezuicie, 

Janowi Dawidowiczowi; zająć się sprawą beatyfikacji. Widocznie rychło sława męczennika przeniosła się 

poza granice Polski skoro pierwsza biografia Boboli została wydrukowana nie w żadnej oficynie 

krajowej, lecz w Wurzburgu. 

Pomimo rozwijającego się kultu, wyniesienie na ołtarze szło opornie. Zabiegi polskich biskupów oraz 

starania jezuitów sprawiły jedynie, że Benedykt XIV 9 lutego 1755 r. wpisał Bobolę na listę 

męczenników za wiarę. 

W 1764 r., na sejmie konwokacyjnym w Warszawie, wypłynęła sprawa na nowo. W konstytucjach, 

które zaprzysiągł król Stanisław August Poniatowski w dniu swojej koronacji, zamieszczono również 

takie zobowiązanie: Starać się będziemy wnieść instancję do Stolicy Apostolskiej o beatyfikację 

Andrzeja Boboli SJ. Nastąpiła jednak kasata zakonu i rozbiory Polski, a beatyfikacja stanęła praktycznie 

w martwym punkcie. Opatrzność odłożyła tę uroczystą chwilę na czas bardziej stosowny, gdy 

zniewolonemu i poddanemu silnej rusyfikacji narodowi polskiemu, a szczególnie prześladowanym za 

wiarę unitom podlaskim potrzebny był wzór mocarza ducha, który nie uląkł się przemocy. Nabożeństwo 

do bł. Andrzeja Boboli krzepiło także jezuickich misjonarzy, gdy po kryjomu, przebierając się za 

domokrążnych kupców lub wędrownych rzemieślników, pracowali wśród unitów podlaskich ryzykując 

zsyłkę na Sybir lub tortury w rosyjskich kazamatach. Pomimo, iż rząd carski robił wszystko, aby 

przeszkodzić sprawie, Andrzej Bobola został w dniu 30 października 1853 r. przez Piusa IX ogłoszony 

błogosławionym. Uroczystość urządzono z wielką okazałością. Wnętrze całej bazyliki św. Piotra wybito 

czerwonym adamaszkiem i oświetlono mnóstwem świateł. W miejscu, gdzie według zwyczaju wieszało 

się herby: papieski oraz panującego w państwie, z którego pochodził błogosławiony, polecił Ojciec św. 

powiesić dwa herby papieskie, aby w ten sposób symbolicznie zaznaczyć, że uciemiężonemu narodowi 

on zastępuje króla. W brewe beatyfikacyjnym napisał: Pragnę, aby w tak ciężkich czasach i wobec 

wielkiej liczby nieprzyjaciół wierni Chrystusa uzyskali nowy wzór, który wzmógłby ich odwagę w walce, 

pozwalamy sługę bożego Andrzeja Bobolę, kapłana profesa Towarzystwa Jezusowego, który za wiarę 

katolicką i dusz zbawienie poniósł męczeństwo, nazywać odtąd imieniem błogosławionego. 

Na swój sposób upamiętnił tę beatyfikację rozgniewany car, skazując na śmierć sześciu Polaków 

wcielonych do rosyjskiej armii. Pomimo represji szerzył się jednak kult błogosławionego także w 

imperium rosyjskim. W 1908 r. udało się nawet, dzięki przekupności urzędników państwowych, 

wydrukować w Petersburgu życiorys Andrzeja Boboli napisany przez ks. Jana Urbana SJ. 

Po odzyskaniu niepodległości episkopat polski rozpoczął starania o kanonizację błogosławionego 

Andrzeja. Zabiegi zostały uwieńczone przez Piusa XI pomyślnym skutkiem w święto 

Zmartwychwstania. 

Ostatnim aktem Stolicy Apostolskiej dotyczącym Andrzeja Boboli jest encyklika Piusa XII z okazji 300-

lecia śmierci Świętego, skierowana do biskupów całego Kościoła. Pragniemy gorąco – powiada autor 

encykliki – aby przede wszystkim synowie ukochanej przez nas polskiej ziemi, dla których 

niezwyciężony bohater Chrystusowy, Andrzej Bobola, jest chlubą i wspaniałym wzorem 

chrześcijańskiego męstwa… rozważyli jego męczeństwo i jego śmierć… Wśród innych chlubnych 

przymiotów nade wszystko błyszczy w Andrzeju Boboli cnota wiary, której moc… dodała mu odwagi do 

mężnego podjęcia męczeństwa.                                                                https://bobola.jezuici.pl/sw-andrzej-bobola-zyciorys/dzieje-relikwii/  

 

https://bobola.jezuici.pl/sw-andrzej-bobola-zyciorys/dzieje-relikwii/


Św. Andrzej Bobola SJ w nauczaniu Jana Pawła II 

ShareFragm. okładki broszury „Św. Andrzej Bobola. Pamiętnik kanonizacji i powrotu” (www.polona.pl), Jan Paweł II (Wikipedia)                                                                                                    
W 2002 roku, za pontyfikatu Jana Pawła II, Św. Andrzej Bobola SJ został formalnie ogłoszony patronem Polski. W Rzymie, relikwie św. Andrzeja Boboli znajdują 
się m.in. w kościele il Gesù. Wystawione są na stałe w kaplicy Trójcy Świętej – Cappella della Santissima Trinità. 

 

https://naszswiat.it/historia/sw-andrzej-bobola-sj-w-nauczaniu-jana-pawla-ii/


Św. Jan Paweł II:  „Bóg pozwolił świętemu Andrzejowi stać się znakiem, znakiem nie tylko spraw przeszłych, ale także i spraw, na które czekamy, 

do których się przygotowujemy, znakiem nie tylko tego, co dzieliło i dzieli, a dzieliło aż do śmierci męczeńskiej, ale także tego, co ma połączyć.” 

 

 

L’Osservatore Romano (wyd. polskie) nr 5 (1988), s. 8. „Święty Andrzej Bobola – znak prorocki”. Słowa Jana Pawła II:  „Ta 

rocznica pozostaje dla mnie szczególnie wymowna. W roku 1938 byłem naocznym świadkiem powrotu męczennika do Ojczyzny. 

Albowiem jego trumna, jego relikwie wracały do Polski poprzez różne miasta, między innymi przez Kraków, zanim dotarły do 

Warszawy. I pamięć tego spotkania ze świętym męczennikiem pozostaje dla mnie niezatarta. Kiedy zapoznałem się z jego 

życiorysem, z okolicznościami jego śmierci oraz z losami pośmiertnymi, jeszcze bardziej przejrzysty stał się dla mnie ten znak, 

jakim jest święty Andrzej Bobola. Jego życie symbolizuje jakiś wielki okres dziejów Polski, Polski unijnej, Rzeczpospolitej trzech 

narodów, Polski, w której wraz z unią znalazły się także dwie odmiany chrześcijaństwa: chrześcijaństwo łacińskie – rzymskie i 

chrześcijaństwo wschodnie, zarówno w formie prawosławnej, jak też i w formie katolickiej, to znaczy Kościół unicki. To wszystko 

należy do naszej historii, do historii narodu, do historii Kościoła. Ale święty Andrzej Bobola jest nie tylko szczególnym, jakby 

powiedzieć syntetycznym znakiem naszej historii, przede wszystkim w wieku XVII, w trudnym wieku XVII, święty Andrzej jest 

równocześnie jakimś znakiem prorockim. Jeżeli uświadomimy sobie, że po odkryciu jego relikwii, jego ciała, które pozostawało 

mimo wszystko nie naruszone, przy tym ciele, jako przy znaku danym od Boga, skupili się wierzący, zarówno katolicy, jak i 

prawosławni i wspólnie otaczali go czcią, to można w tym widzieć także jakąś zapowiedź spotkania się chrześcijan Zachodu i ze 

Wschodu, zapowiedź tego dojrzałego owocu zjednoczenia chrześcijan, wysiłku ekumenicznego, który Kościół podejmuje razem z 

odłączonymi naszymi braćmi, rozłączonymi od nas braćmi chrześcijanami, zwłaszcza od czasu Soboru Watykańskiego II. Tak więc 

postać ta pozostaje bardzo wymowna. Bóg pozwolił świętemu Andrzejowi stać się znakiem, znakiem nie tylko spraw przeszłych, 

ale także i spraw, na które czekamy, do których się przygotowujemy, znakiem nie tylko tego, co dzieliło i dzieli, a dzieliło aż do 

śmierci męczeńskiej, ale także tego, co ma połączyć. Kościół w uroczystość świętego Andrzeja Boboli modli się właśnie o to 

zjednoczenie chrześcijan, o to, ażeby «byli jedno, tak jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie».” 

Kraków – czerwiec 1938 r. – powrót relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski. Zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum 

Cyfrowego www.nac.gov.pl 
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Zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego www.nac.gov.pl - https://naszswiat.it/historia/sw-andrzej-bobola-sj-w-nauczaniu-jana-pawla-ii/

 

HISTORIA - RZYM: 17 kwietnia 1938 roku – kanonizacja św. Andrzeja Boboli (†1657) 

ShareTweet 

 W Niedzielę Wielkanocną, 17 

kwietnia 1938 roku, Ojciec Święty Pius XI zaliczył polskiego jezuitę-męczennika Andrzeja Bobolę w poczet Świętych. Uroczystość kanonizacyjna, podczas której 

Świętymi zostali ogłoszeni również Włoch Giovanni Leonardi (†1609) oraz Hiszpan Salvatore da Horta († 1567), odbyła się w bazylice św. Piotra. Przybyło na nią 

tysiące wiernych. W prasie zamieszczono wiele materiałów poświęconych uroczystości oraz powrotowi relikwii Świętego do Polski w czerwcu 1938 roku. W 

tradycji wiernych św. Andrzej Bobola już wówczas był patronem Polski, oficjalnie został Nim w maju 2002 roku, za pontyfikatu Jana Pawła II. 
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 Okładka broszury wydanej w Chicago (www.polona.pl), 
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Obrazy cudu św. A. Boboli: napis na obrazie I cudu brzmi: „Pani Ida Henryka Turnau wdowa Kopecka, za dotknięciem relikwii św. Andrzeja Boboli nagle 

uzdrowiona z ciężkiego poparzenia promieniami X”, napis na obrazie II cudu: „Siostra Aloizja Dobrzyńska, z kongregacji Służebniczek P.M. Niepokalanej, za 

wezwaniem wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli natychmiast uleczona z ciężkiego owrzodzenia trzustki.” Drugi cud miał miejsce w Rzymie dn. 30XII1933 r. 

„Obok tronu papieskiego powszechną uwagę zwraca na siebie 50 polskich kadetów, przybyłych na tę uroczystość w uniformach i ze sztandarem. (…) [Pielgrzymi 

polscy] chyba po raz pierwszy w historii bazyliki św. Piotra śpiewają z całej piersi: «Boże coś Polskę» i «Wesoły nam dziś dzień nastał». Na trybunie 

dyplomatycznej zasiedli członkowie ambasad polskich przy Watykanie i Kwirynale (…) Około godziny 9-tej zakołysało się olbrzymie morze głów, wypełniających 

bazylikę i jej przedsionek. Po schodach królewskich (Scala Reggia) posuwać się poczyna wspaniała procesja, towarzysząca Ojcu św. przy jego przejściu z Watykanu 

 Obraz na frontonie bazyliki św. Piotra, przedstawiający śś. G. Leonardiego, A.Bobolę i S. da Horta. Źródło:Broszura „Św. Andrzej 
Bobola. Pamiętnik kanonizacji i powrotu Jego ciała do Ojczyzny” (www.polona.pl), wierni przed bazyliką św. Piotra podczas 
uroczystości kanonizacyjnych w dn. 17.04.1938 r. (NAC). W wielu źródłach znajdziemy opisy i zdjęcia z uroczystości 
kanonizacyjnej... w broszurze „Św. Andrzej Bobola. Pamiętnik kanonizacji i powrotu Jego ciała do Ojczyzny” wydanej w Chicago, 
dostępnej w bibliotece cyfrowej www.polona.pl  
W okolicznościowej publikacji poświęconej pierwszemu Świętemu Odrodzonej Polski czytamy m.in.: „Od wczesnego już ranka 
olbrzymie tłumy wypełniać zaczynają bazylikę św. Piotra, na ten dzień przystrojoną w kosztowne adamaszki i brokaty, i tonącą w 
powodzi niezliczonych świateł, wspaniale odbijających się w złoceniach świątyni. Wśród zebranych przeważają oczywiście Włosi, 
potem na pierwsze miejsce wysuwają się Polacy, potem dopiero idą Niemcy, Francusi, Anglicy, Hiszpanie, itd. Oczy wszystkich 
zebranych kierują się na wielkie obrazy, umieszczone pod kopułą bazyliki, tuż obok konfesji św. Piotra, a przedstawiające cuda, 
zdziałane przez Boga za przyczyną nowych Świętych (…)” 
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do bazyliki. Drogę, po której ciągnie, obstawiła gwardia pałacowa w paradnych mundurach. Czoło pochodu stanowią idące w ściśle określonym porządku barwne 

reprezentacje rozlicznych zakonów i duchowieństwa świeckiego (…), dalej niosą sztandary z wizerunkami nowych Świętych (…) Przy sztandarze św. Andrzeja 

Boboli kroczą polscy jezuici, z generałem zakonu o. Włodz. Ledóchowskim na czele (…)” 

Share                               

Pius XI na „sedia gestatoria” wkracza do bazyliki św. Piotra. Po zajęciu przez Ojca Świętego miejsca na tronie, rozpoczął się obrzęd kanonizacji. „Na zakończenie 

kanonizacji powstał Papież i z wysokości tronu zaintonował «Te Deum». W tejże chwili rozbrzmiały dzwony wszystkich kościołów Rzymu, głosząc chwałę Św.” 

 Share 

Uroczystość kanonizacyjna w bazylice św. Piotra, Ojciec Święty odczytuje formułę kanonizacyjną. (Źródło: NAC) Jeszcze przez prawie dwa miesiące po kanonizacji, 

trumna z relikwiami św. Andrzeja Boboli, odzyskanymi od bolszewików dzięki interwencji papieża Piusa XI w 1923 roku, przebywała w Rzymie w jezuickim 

kościele Il Gesù. W czerwcu rozpoczął się ich powrót do Polski. „Aby powrót ten wypadł jak najokazalej, lud polski ufundował Świętemu wspaniałą srebrną 

trumnę; Towarzystwo Wagonów Sypialnych (Wagon-Lits-Cook) jeden ze swoich wagonów wybiło czerwonym adamaszkiem i przemieniło na kaplicę; 

Ministerstwo Komunikacji «pociąg specjalny» oddało dla delegacji, która wyruszyć miała do Rzymu po ciało Męczennika (…) W dniu 6 czerwca relikwie 

przełożono do nowej srebrnej trumny. W dniu następnym w Castel Gandolfo pielgrzymów polskich przyjmował Pius XI…” 

 RZYM – dotychczasowa trumna z relikwiami św. A. Boboli. „Dzień później [8VI], po nabożeństwie 

pożegnalnym, w blasku 25 tysięcy świec celebrowanym w naczelnej świątyni jezuitów «Al Gesù», trumna Świętego spoczęła na wspaniałym rydwanie. Na 

dworzec Termini odprowadzała ją 2 kilometry ciągnąca się procesja, w której uczestniczył Rzym  cały: chłopięta w bieli z palmami w ręku, w czerwień przybrani 

wychowankowie kolegium «Germanicum», długie szeregi duchowieństwa, delegacja polska, papieska gwardia pałacowa, oo. jezuici z zarządem generalnym na 

czele, biskupi (wśród nich 3 polskich: Dubowski, Łukomski i Niemira), 10 kardynałów z byłym nuncjuszem polskim Marmaggi’m na czele, przedstawiciele obu 

polskich ambasad w Rzymie, Gubernator Miasta Watykańskiego, Gubernator Rzymu, kolonia polska, tłum Rzymian.” 
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 (Źródło: NAC), (Wikipedia). Rzym 

– 8.06.1938 – kościół Il Gesù. „Trumna Świętego posuwała się naczelnymi ulicami Wiecznego Miasta a złociło ją zachodzące słońce, żegnały wszystkie dzwony 

Rzymu, przeprowadzał polski śpiew «Kto się w opiekę», przerywany co chwila oklaskami i okrzykami Włochów: «Evviva il Santo Polono! Evviva la Polonia!»…  

Warszawa 20 czerwca 1938 r. Obecnie Relikwie spoczywają w nowym kościele, który od maja 2008 stał się Sanktuarium Narodowym św. Andrzeja Boboli. 
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Święci ludzie Kościoła, którzy cierpieli i umierali z powodu rasizmu 
 

 

Public Domain | Fair Use | Public Domain 

 

Meg Hunter-Kilmer - Gdy został wyświęcony na kapłana, wielu z jego parafian odmawiało przyjęcia Komunii św. z 

jego rąk. Jednak ksiądz Franciszek w każdej sytuacji szukał uświęcenia – pod koniec swojej posługi w parafii cieszył się uznaniem i 

wielką sympatią wiernych. Papież Jan Paweł II nazwał rasizm plagą, a postać rasizmu ze Stanów Zjednoczonych „jedną z 

najbardziej uporczywych i destrukcyjnych form zła niszczących naród”. Dla milionów ludzi cierpiących z powodu rasizmu 

pocieszeniem może być poznanie świętych, którzy również byli przedmiotem nadużyć, pogardy, a nawet zostali zamordowani z 

powodów rasowych. Chociaż wiele z tych historii jest niezwykle nieprzyjemnych, to jednak uświadamiają nam, że nie jesteśmy 

sami. Tych, którzy starają się żyć solidarnie z osobami o innym kolorze skóry, historie świętych zapraszają do walki z rasizmem w 

Kościele i na świecie. 

 

Błogosławiony Petro Kibe (1587-1639). Japoński chrześcijanin, który poczuł powołanie do bycia kapłanem 

jezuitą. Odmówiono mu przyjęcia do zakonu jezuitów w Japonii, więc udał się do portugalskiego Makau. Tam poinformowano go, 

że jako Japończyk nie może zostać wyświęcony. Wyruszył na Goa, gdzie mu powiedziano, że nigdy nie wyświęcą na kapłana 

żadnego Azjaty. Zamiast się zniechęcić rasistowskimi reakcjami, z jakimi się spotykał, Kibe zaufał Kościołowi katolickiemu (i 

zakonowi jezuitów) i powędrował pieszo do Rzymu – niemal 6 tysięcy kilometrów. W Rzymie został w końcu przyjęty przez 

jezuitów i wyświęcony na kapłana. Następnie wrócił do Japonii, gdzie przez osiem lat pełnił potajemnie posługę kapłańską. Zmarł 

śmiercią męczeńską. https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Kibe_Kasui_i_187_towarzyszy_m%C4%99czennik%C3%B3w 
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Służebnica Boża Teresa Chikaba (1676-1748). Podobnie jak Józefina Bakhita, została w dzieciństwie 

porwana i sprzedana jako niewolnica (Chikaba pochodziła z Ghany). Chociaż hiszpańska arystokratyczna rodzina dobrze ją 

traktowała, cały czas była osobą o statusie niewolnicy. Musiała znosić nieludzkie warunki niewolnictwa, rasistowskie drwiny i bicie 

ze strony innych służących pracujących w domu. Uwolniona po śmierci właściciela, Chikaba została przez wiele klasztorów 

odrzucona, pomimo ogromnego wiana i patronatu jej dawnego pana, markiza. Gdy wreszcie pozwolono jej wstąpić do zakonu 

dominikanek, musiała żyć jak służąca, a nie jak pełnoprawna mniszka, nawet wówczas, gdy stała się mistyczką i gdy czyniła cuda. 

Jako poetka, Chikaba była pierwszą znaną czarną kobietą, która pisała literaturę w europejskim języku. 

Błogosławiony Franciszek de Paula Victor (1827-1905). Urodził się w Brazylii jako niewolnik z nieznanego ojca. Gdy był 

nastolatkiem, powiedział krawcowi, który uczył go rzemiosła, że pragnie zostać kapłanem. Ów biały człowiek nie wyśmiał 

aspiracji czarnego dziecka, ale wyciągnął Franciszka na ulicę i bił go, aż popłynęła krew. 

Jednak młodzieniec był uparty i przekonał swojego biskupa (sługa Boży Antonio Ferreira Viçoso, zagorzały zwolennik abolicji), 

żeby go przyjął do seminarium. Jako jedyny czarny seminarzysta Franciszek musiał znosić pogardę i wyśmiewanie, jednak 

jego oczywista świętość stopniowo uciszyła rasistowskich kolegów. Gdy został wyświęcony, wielu z jego parafian odmawiało 

przyjęcia Komunii z jego rąk. Jednak ksiądz Franciszek w każdej sytuacji szukał uświęcenia – pod koniec swojej posługi w parafii 

cieszył się uznaniem i wielką sympatią wiernych. Jednak nie zawsze był milczącym i pokornym księdzem. Gdy go poniżano, 

nadstawiał drugi policzek, ale gdy inni byli w niebezpieczeństwie, wstawał i krzyczał. Pewnego razu tłum uzbrojonych 

mężczyzn przybył do miasta, aby spalić dom abolicjonisty. Ksiądz Franciszek stanął na drodze prowadzącej do miasta z 

krucyfiksem w dłoniach, aby ukazać tym ludziom zakrwawioną twarz Zbawiciela, który dla nich stał się niewolnikiem. 

„Naprzód! – krzyczał. – Naprzód! Ale po trupie tego kapłana”. Mężczyźni się wycofali i wiele istnień ludzkich udało się tej nocy 

uratować. 



 Błogosławiony Zefiryn Namuncurá 
(1886-1905). Należał do plemienia mapuche, indiańskiego ludu zamieszkującego Chile i Argentynę. Jako syn plemiennego kacyka 

został wysłany na naukę do szkoły, gdzie był jedynym indiańskim dzieckiem. Niektórzy z jego klasowych kolegów zachowywali 

się wobec niego szczególnie okrutnie, a większość po prostu nie widziała problemu w robieniu mu rasistowskich psot. Jeden z 

chłopców z całą szczerością zapytał go, jak smakuje ludzkie mięso. Młody mapuche odwrócił się i cicho płakał. Zefiryn wstąpił do 

salezjanów z nadzieją na zostanie księdzem, jednak zmarł na gruźlicę w wieku lat 18. 

 

 

Błogosławiony Izydor Bakanja (1887-1909). Był kongijskim katolikiem pracującym jako służący na 

plantacji kauczuku. Izydor często mówił o swojej miłości do Pana i pragnął opowiadać o Jezusie wszystkim, których znał. 

To sprawiło, że dla swoich belgijskich pracodawców stał się podejrzany – oni nienawidzili wiary katolickiej przede wszystkim 

dlatego, że katoliccy misjonarze uczyli Afrykanów, że nie są gorsi od białych. Ponieważ odmówił zdjęcia brązowego 

szkaplerza, jego biały pracodawca brutalnie pobił go na śmierć. Izydor był męczennikiem za wiarę. Jednak to zabójstwo stało 

się możliwym tylko dlatego, że jako czarny był uważany za „element do wymiany”. https://pl.aleteia.org/2020/06/08/swieci-ludzie-

kosciola-ktorzy-cierpieli-i-umierali-z-powodu-rasizmu/
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