
 
Figura św. Andrzeja Boboli w Strachocinie 
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Św. Andrzej Bobola – mocarz niezłomny i niezwyciężony 

Ks. Jerzy Banak 

Dnia 16 maja 2002 roku św. Andrzej Bobola – po trzech 
wcześniejszych interwencjach z nieba – został zaliczony przez św. 
Jana Pawła II Wielkiego do grona patronów Polski. Wtedy też 
ostatecznie – w akcie papieskim – dopełniły się wszystkie trzy 
przepowiednie św. Andrzeja Boboli: o wielkiej wojnie światowej, o 
zmartwychwstaniu Polski i o jego szczególnym patronacie nad 
naszą Ojczyzną – potwierdzonym oficjalnie autorytetem Głowy 
Kościoła. Na czele z Przenajświętszą Maryją, naszą Matką i 
Królową, z męczennikami Wojciechem, Stanis ławem i 
Stanisławem Kostką, Andrzej Bobola oręduje za naszym Narodem 
przed Boskim Majestatem. Wszyscy błagają, byśmy byli zawsze 
wierni Bogu, Kościołowi i jego pasterzom. 

Pierwsze objawienie 
W niedzielny wieczór 16 kwietnia 1702 roku w Pińsku na Polesiu 
(dziś Białoruś, około 170 km od Brześcia) modli się gorliwie 
jezuita i rektor słynnego jezuickiego kolegium ojciec Marcin 



Godebski. Szuka pomocy nieba. Jest to przecież czas grozy i 
zamętu. Trwa III wojna północna. Już dwa miesiące później, 19 
lipca 1702 roku, ma miejsce bitwa ze Szwedami pod Kliszowem. 
Wojska polskie pod dowództwem hetmana Hieronima 
Lubomirskiego ponoszą klęskę. Trwa wojna domowa. Całkiem 
niedawno skonfederowana szlachta litewska, inflancka i żmudzka 
pokonała wojska hetmana wielkiego i wojewody wileńskiego 
Kazimierza Sapiehy. 
Wobec ciągłych działań wojennych, przemarszów wojsk i 
kontrybucji zafrasowany rektor błaga o Bożą opiekę. Prosi o 
ocalenie od grabieży, zniszczenia i dewastacji dopiero co przecież 
wzniesionej wspaniałej barokowej świątyni wraz z przylegającym 
do niej jezuickim kolegium. I nagle podczas serdecznej modlitwy 
w celi zakonnej objawia mu się – w jezuickim habicie – jakaś 
nieznana mu postać o budzącej sympatię świetlistej i dobrotliwej 
twarzy. „Szukasz patrona, który ochroni kolegium? – pyta rektora 
Godebskiego przybysz nie z tego świata. Masz przecież mnie. 
Jestem twoim współbratem Andrzejem Bobolą, zabitym przez 
Kozaków w obronie wiary. Odszukaj moje ciało. Bożą wolą jest 
bowiem, żebyś oddzielił mnie od innych” – powiedział wysłannik 
nieba. Przyrzekł, że uprosi u Boga ocalenie kolegium i klasztoru 
przed zniszczeniem, gdy wśród dziesiątków trumien w 
podziemiach kościoła odnajdą jego doczesne szczątki. 
Warte osobnej opowieści jest owo poszukiwanie, po 45 latach, 
wśród stosu ponad pięćdziesięciu trumien złożonych często – z 
powodu mordów i epidemii – pośpiesznie jedna na drugiej w 
zamkniętej już od dawna do dalszych pochówków krypcie 
kościoła. Przez dwa dni bezskutecznie przetrząsano wilgotne 
czeluście klasztornych podziemi. Wśród rozpadających się trumien 
nie było jednak trumny Boboli. Burzliwe dzieje tamtych stron, a i 
ciągłe roszady personalne u jezuitów sprawiły, że w klasztorze nie 
było już też (po 45 latach!) żadnego świadka pogrzebu Boboli. 
Tymczasem piński mieszczanin Józef Szczerbich – na wiadomość 
o poszukiwaniu szczątków męczennika – odszukał w swojej 
rodzinnej bibliotece kartę z nazwiskami pochowanych pod 
kościołem jezuitów, na której był też zapis: „O. Andrzej Bobola 16 
maja 1657 roku w Janowie okrutnie zamordowany przez 
niegodziwych Kozaków. Poddany wielu mękom, w końcu odarty ze 
skóry, pochowany pod wielkim ołtarzem”. 
  

Odkrycie ciała męczennika 



W kolejną noc – tym razem we śnie – Andrzej Bobola objawił się 
zakrystianowi Prokopowi Łukaszewiczowi, instruując go nader 
dokładnie, gdzie znajduje się miejsce pochówku jego doczesnych 
szczątków. Trzeciego dnia udano się tedy we wskazane ściśle 
miejsce i po kilku zaledwie sztychach łopatą odsłonięto trumnę z 
tabliczką: „O. Andrzej Bobola, zamęczony i zabity przez 
Kozaków”. Po otwarciu trumny oczom zgromadzonych ukazało się 
zmaltretowane ciało męczennika. Rektor Godebski rozpoznał w 
zmarłym tę samą postać, która realnie nawiedziła go pamiętnej 
nocy 16 kwietnia. Mimo wielu lat przechowywania w wilgotnej 
krypcie (niedaleko przecież płynącej rzeki Piny) ciało męczennika 
było nadzwyczaj dobrze zachowane, bez oznak rozkładu, z 
wyraźnymi śladami tortur i męczeństwa. Widoczna była 
zmasakrowana twarz oraz odcięty nos i wargi. Taki stan 
zachowania ciała od rozkładu uznano za ewidentny cud. Złożono 
więc je ponownie w nowej trumnie i w osobnej krypcie z 
okienkiem, przed którym od tej pory modlili się napływający 
nawet z odległych stron pielgrzymi. Radość była wielka, gdyż tak 
kolegium, jak i miasto otrzymało swojego oczywistego patrona. 
Kult Andrzeja Boboli rósł lawinowo i wnet wyszedł daleko poza 
Pińsk i samo Polesie. Za wstawiennictwem tak wielkiego 
męczennika, którego Bóg cudownie zachował od rozkładu, 
wypraszano wiele nadzwyczajnych łask. Z dalekich od Pińska 
stron zaczęły ciągnąć do relikwii ludne pielgrzymki. Rozpoczęto 
więc starania o beatyfikację. Przerwały je rozbiory i mściwa 
kasata zakonu jezuitów. 
Kolegium jezuickie – tak jak święty przyrzekł rektorowi 
Godebskiemu – wraz z kościołem i klasztorem bezpiecznie ocalało 
nie tylko podczas wojen szwedzkich, lecz także wszystkich innych 
późniejszych, jakże licznych na tej ziemi zawieruch dziejowych. 
Ocalało też szczęśliwie w czasach bolszewizmu. 

Drugie objawienie: Polska zmartwychwstanie 
W 1819 roku – gdy Polski od ćwierćwiecza nie było już na mapach 
Europy – w wileńskim klasztorze Dominikanów ojciec Andrzej 
Bobola ukazał się gorliwemu kapłanowi ojcu Alojzemu 
Korzeniewskiemu (zm. 1833). Z rozkazu władz carskich nie było 
wolno mu opuszczać klasztoru, spowiadać ani też głosić kazań, 
gdyż podnosił w nich ducha zniewolonego Narodu, przypominając 
chwalebną przeszłość i zwycięstwa polskiego oręża. Wśród ciszy 
nocnej do zatroskanego o zniewoloną Ojczyznę ojca Alojzego, 
podczas gorliwej wieczornej modlitwy, przyszedł Andrzej Bobola. 
Przez otwarte okno ukazał mu wizję wielkiej wojny narodów, 



jakby film przyszłości. Tak to później zapisał Korzeniewski: 
„Widziałem, jak na rozległej równinie toczyła się krwawa bitwa. 
Rzesze wojsk Moskali, Niemców, Francuzów, Anglików oraz innych 
narodowości uderzyły na siebie wzajemnie. Walczyły ze sobą na 
śmierć i życie. Niebo płonęło od pożarnej łuny. Surowy, nieznośny 
cuch krwi przyprawiał o mdłości przerażonego widza”. Po tych 
okrutnych wizjach osłupiałemu z przerażenia ojcu Alojzemu 
wysłannik z nieba dopowiedział: „Gdy wojna, której obraz masz 
przed sobą, zakończy się pokojem, Polska zmartwychwstanie, a ja 
zostanę uznany jej głównym patronem”. 
Widząc zaś oszołomienie ojca Alojzego, przybysz z nieba dodał: 
„Widzenie twoje jest rzeczywiste i niezawodne, zaś wszystko, co 
widziałeś, spełni się co do joty. Ja zaś, aby ci zostawić znak na 
potwierdzenie prawdziwości tego, co ujrzałeś i słyszałeś, zanim 
cię opuszczę, wycisnę ślad mojej dłoni na twoim stole”. Nazajutrz 
przejmujący znak z zaświatów oglądali wszyscy ojcowie i bracia 
wileńskiego konwentu, a także osoby wspomagające klasztor. 

Pomógł przetrwać niewolę 
Zapowiedź zmartwychwstania Polski – przyniesiona z nieba i 
poświadczona niezwykłym znakiem – rozniosła się błyskawicznie 
we wszystkich trzech zaborach. Przez emigrantów dotarła nawet 
na zachód Europy. Szeroko rozpropagował ją też w swoich 
kazaniach słynny kapłan, zmartwychwstaniec, dziś już Sługa Boży 
ks. Hieronim Kajsiewicz (zm. 1873), spowiednik Cypriana Norwida 
i Zygmunta Krasińskiego oraz jeden z pięciu współzałożycieli 
Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. W swoich 
audiencjach dla Polaków nawiązywali też do objawień św. 
Andrzeja Boboli późniejsi Papieże: Grzegorz XVI (zm. 1846) i Pius 
IX (zm. 1878). 
Wiz ja Korzeniewskiego przyczyni ła s ię do wie lk iego 
zainteresowania Andrzejem Bobolą i odbiła się szerokim echem w 
literaturze polskiej. Utwory poświęcone wielkiemu męczennikowi i 
orędownikowi Ojczyzny przed tronem Boga pozostawili nam: 
Wincenty Pol, Władysław Bełza, Tadeusz Fangrat czy Maria 
Górska. Zofia Kossak-Szczucka, poruszona troską św. Andrzeja 
Boboli o Ojczyznę, poświęciła proroctwu z nieba opowiadanie „W 
puszczy”, a Jan Dobraczyński powieść „Mocarz”. 
Zapowiedź wypełniła się dokładnie 11 listopada 1918 roku. Na 
mapy Europy po 123 latach niewoli wróciła odrodzona Polska. Zaś 
dwadzieścia lat później – 17 kwietnia 1938 – nastąpiła uroczysta 
kanonizacja św. Andrzeja. Była to – do pontyfikatu Jana Pawła II 



Wielkiego – największa w naszych dziejach polska uroczystość w 
Rzymie. 

Św. Andrzej a zwycięstwo 1920 roku 
W sierpniu 1920 roku, gdy hordy bolszewickie zbliżały się do 
Warszawy, zajmując kolejno Pułtusk, Serock, Radzymin, Nasielsk i 
Ciechanów, św. Andrzej pospieszył nam z pomocą. Kardynał 
arcybiskup Aleksander Kakowski (zm. 1938) zarządził, by w 
święto Przemienienia Pańskiego 6 sierpnia rozpoczęto błagalną 
nowennę do bł. Andrzeja Boboli o ratunek dla Polski. Trzeciego 
dnia nowenny o ocalenie Ojczyzny, 8 sierpnia, ulicami Warszawy 
szła wielka, ponadstutysięczna gwiaździsta procesja błagalna z 
Najświętszym Sakramentem niesionym przez nuncjusza Achillesa 
Rattiego i relikwiami bł. Andrzeja. Kilkanaście dni wcześniej 
biskupi w specjalnym posłaniu z Jasnej Góry zaapelowali do 
Papieża Benedykta XV, prosząc o kanonizację Andrzeja Boboli, 
ufając, że jego wstawiennictwo u Boga uchroni nas od zagłady. W 
ostatnim dniu nowenny, w sobotę 14 sierpnia 1920 roku – gdy 
wróg był już na przedpolach stolicy i słychać było odgłosy artylerii 
– niezliczone rzesze warszawiaków trwały na modlitwie. Na drugi 
dzień po zakończeniu nowenny nastąpiła jedyna taka w naszych 
dziejach bezpośrednia interwencja Maryi – Strażniczki Polski. 
Przyszło niepojęte w kategoriach wojskowo-militarnych wielkie 
zwycięstwo. 

Trzecie objawienie: Strachocina 
W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia Naród nasz podjął 
walkę o swoją podmiotowość i wyzwolenie spod bezbożnego i 
antyludzkiego komunizmu. I w tym czasie św. Andrzej objawia się 
po raz trzeci, by znowu o sobie przypomnieć. Tym razem ma to 
miejsce w Strachocinie koło Sanoka, gdzie się urodził i został 
ochrzczony. Pięćsetletnia już dziś chrzcielnica szczęśliwie 
zachowała się po dziś dzień. W lecie 1983 roku przybył do 
Strachociny – znany dobrze z wywiadów na łamach „Naszego 
Dziennika” – młody kapłan ks. Józef Niżnik. Miał zastąpić 
udającego się do szpitala proboszcza. Jego pobyt w Strachocinie 
zaplanowany był na krótki czas, gdyż od października 
niezapomniany mężny biskup Ignacy Tokarczuk kierował go na 
dalsze specjalistyczne studia na KUL. Bóg miał jednak inne plany 
wobec swojego sługi. 
Czcigodny już dziś ksiądz prałat Józef Niżnik tak sam wspomina te 
zdarzenia: „Po kilkunastu dniach – w nocy 10/11 września – po 
raz pierwszy ten tajemniczy kapłan zjawiający się przede mną 
kolejnym proboszczom – przyszedł do mnie i pojawiał się prawie 



przez cztery lata. Wreszcie 16 maja 1987 przyszła odwaga i 
zadałem mu pytanie: kim jesteś i czego chcesz? Na to 
odpowiedział: „Jestem święty Andrzej Bobola. Zacznijcie mnie 
czcić w Strachocinie”. I od tego czasu św. Andrzej przestał już 
przychodzić. Wiedział, że oddaje Bożą sprawę w dobre ręce. 
Zauważmy, że 16 maja to data nieprzypadkowa, dzień 
męczeństwa św. Andrzeja w 1657 roku i dzień jego szczególnej 
czci w Kościele. Od tego pamiętnego dnia – przez 37 już lat – 
wszystkie swoje siły ksiądz kustosz oddaje umacnianiu pamięci 
wielkiego męczennika za wiarę i Ojczyznę. Zrezygnował z 
dalszych studiów i być może związanej z tym duchownej 
„kariery”, by z niewielkiego kościółka w Strachocinie uczynić 
prężnie działające dziś sanktuarium, znane w całej Polsce i 
przyciągające rzesze pielgrzymów. 
Kilkaset metrów od strachocińskiego sanktuarium znajduje się 
wzniesienie, które miejscowi od zawsze zwali Bobolówką. Tu był 
dwór Bobolów herbu Leliwa. Koligacje rodzinne, następstwo 
pokoleń Bobolów ukazują umieszczone na tym miejscu tablice 
genealogiczne. Rodzina Bobolów była bardzo religijna i 
patriotyczna. Wiemy, że jeden z Bobolów zginął pod Moskwą, a 
drugi pod Wiedniem. Stąd w 1610 roku 19-letni młody Andrzej – 
po wcześniejszych naukach w Sandomierzu – poszedł na dalsze 
kształcenie i formację duchową do jezuitów. 14 lat później rodzina 
Bobolów opuściła Strachocinę, bowiem dwór i cała okolica zostały 
spalone w czasie najazdu Tatarów w 1624 roku. 
Parę lat temu – dzięki niezwykłemu talentowi organizacyjnemu 
księdza proboszcza – cały ten historyczny teren został nabyty 
przez parafię i urokliwie zagospodarowany (kaplica polowa z 
obszernym zadaszeniem). 
  

Św. Andrzej w dziejach Polski 
Trwałą pieczęcią św. Andrzeja na naszej historii jest tekst 
ułożonych przez niego Ślubów lwowskich. „Wielka Boga Człowieka 
Matko” – wołał Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku przed Matką 
Bożą Łaskawą w katedrze lwowskiej. Od tych samych słów 300 lat 
później zaczął Jasnogórskie Śluby Narodu Prymas Tysiąclecia. 
Uwięziony Pasterz Niezłomny nie mógł ich sam odczytać 26 
sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze. Warto pamiętać, że Wielki 
Prymas napisał w całości tekst ślubów jakby w proroczym 
natchnieniu, prawie bez żadnych poprawek, o świcie 16 maja 
1956 roku, gdy rozpoczynał się dzień upamiętniający męczeństwo 
św. Andrzeja Boboli. 



Rok później Pius XII, w 300-lecie męczeńskiej śmierci Andrzeja 
Boboli, napisał encyklikę – pierwszy raz taką w dziejach, bo 
poświęconą jednemu tylko świętemu. Nazwał w niej Bobolę atletą 
Chrystusa (invicti athletae Christi). 

Znak Boboli na przyszłość 
Po wielekroć o „znaku Boboli” mówił św. Jan Paweł II Wielki. W 
dramacie „Jeremiasz” widzimy Brata Andrzeja „jako chłopię, 
zaledwie młodzieniaszka, w szatce kościelnej przynoszącego 
palmy Ojcu Piotrowi (Skardze) i Hetmanowi (Stanisławowi 
Żółkiewskiemu) w Niedzielę Kwietną (Palmową)”. Andrzej w 
siedmiu strofach przedstawia swoje męczeństwo, kończąc 
słowami: „Alem wam ostał, jak Mocarz i Zwiastun, żem jest 
niezłomny i niezwyciężony”. W 1938 roku młody, 18-letni Wojtyła 
był świadkiem triumfalnego powrotu relikwii męczennika do 
Ojczyzny. 29 maja 1988 roku wyznawał polskim pielgrzymom: „W 
1938 roku byłem naocznym świadkiem powrotu męczennika do 
Ojczyzny. 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 św. Andrzej Bobola”. 
Można powiedzieć, że postać i chwalebne męczeństwo św. 
Andrzeja Boboli przez całe życie zaprzątały wyobraźnię, myśl i 
serce Papieża Wojtyły. Nazywał Bobolę „znakiem prorockim […] 
syntetycznym znakiem naszej historii […] znakiem spraw 
przeszłych […] znakiem nie tylko tego, co dzieliło, ale także tego, 
co ma połączyć”. Znak Boboli i jego misja w Narodzie i Ojczyźnie 
trwa. Nie skończyła się. Czeka na dalsze i głębsze jeszcze 
odczytanie. Nasze osobiste i wspólne. 
Bobola – athletae Christi umarł za prawdę i przypomina nam, że 
potrzeba dziś żołnierzy Chrystusa, bo nadszedł czas, gdy 
czerwony bolszewizm i brunatny nazizm przepoczwarzają się 
niepostrzeżenie w demoniczny libertynizm. 

( Nasz Dziennik 29.12.2020r. )


