
Z okazji 300-letniej rocznicy śmierci św. Andrzeja 
Boboli dnia 16 maja 1957 roku papież Pius XII wydał 
encyklikę Invicti Athletæ Christi (Niezwyciężony boha-
ter Chrystusowy), wychwalającą cnoty tego wielkiego 
męczennika.

„Im zuchwalej ludzie nienawidzący Boga i nauki 
chrześcijańskiej występują przeciw Chrystusowi i zało-
żonemu przezeń Kościołowi, tym gorliwiej powinni nie 
tylko kapłani, ale wszyscy katolicy i żywym słowem, 
i przez pisma rozrzucane wśród ludu, a najbardziej, 
przez świetlany przykład życia swego im się przeciw-
stawiać, zachowując zawsze poszanowanie dla osób, ale 
stając mężnie w obronie prawdy. 

A choćby w tej pracy spotkać ich miały różne prze-
ciwności, oraz utrata czasu i mienia, niech nigdy nie 
cofają się, chowając zawsze w pamięci to słowo: męż-
ne działanie i znoszenie cierpienia jest dziełem tej cno-
ty chrześcijańskiej, której sam Bóg najwyższą zapłatę, 
tj. wiekuiste szczęście obiecuje”.

Więcej informacji o życiu, działalności i męczeńskiej śmierci 
św. Andrzeja Boboli znajdą Państwo w broszurze wydanej 
przez Rycerstwo Niepokalanej.
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Krótki życiorys 
św. Andrzeja Boboli 

• Prawdopodobnie urodził się 30 listopada 1591 roku 
w Strachocinie, k. Sanoka. Pochodził ze szlacheckiego rodu, 
osiadłego w Małopolsce, pieczętującego się herbem Leliwa. 
Jego ojciec był dzierżawcą sołectwa strachocińskiego, wcho-
dzącego w skład dóbr królewskich.

• W latach 1606–1611 uczęszczał do kolegium jezuitów 
w Braniewie, a następnie 31 lipca 1611 roku wstąpił do zakonu 
jezuitów w Wilnie, gdzie odbył nowicjat. Jego mistrzem 
i spowiednikiem w tym czasie był ks. Wawrzyniec Bartilius.

• 12 marca 1622 roku otrzymał święcenia kapłańskie. 

• Przez rok był rektorem kościoła w Nieświeżu. W tym 
czasie, jako wierny i gorący czciciel Matki Bożej, wspólnie 
z księciem Albrychtem Stanisławem Radziwiłłem dążył 
do uroczystego uznania Matki Bożej Królową Polski przez 
władcę Polski w formie ślubowania. Spełnił to król Jan 
Kazimierz we Lwowie w dniu 1 kwietnia 1656 roku. 

• W latach 1624–1630 był kaznodzieją i spowiednikiem 
w kościele św. Kazimierza w Wilnie. Pełnił również funkcje 
rektora oraz doradcy prepozyta.

• W dniu 2 czerwca 1630 roku we wspomnianym 
wileńskim kościele złożył wieczyste śluby zakonne.

• Posługę kapłańską pełnił w Bobrujsku, Płocku, War-
szawie, Łomży i Wilnie.

• Od 1652 roku terenem jego działalności misyjnej był 
obszar pomiędzy Pińskiem a Janowem Poleskim.

• Oddał swoje życie za wiarę katolicką w święto 
Wniebowstąpienia Pańskiego  — 16 maja 1657 roku w Janowie 
Poleskim. Został brutalnie zamordowany przez kozaków, 
którzy stosując okrutne tortury próbowali zmusić o. Bobolę 
do zaprzaństwa.

• Watykańska Kongregacja ds. Świętych Obrzędów i Ce-
remonii stwierdziła, że w historii Kościoła nie zanotowano 
męczeństwa równie okrutnego. Patron 

Narodu Polskiego
• Beatyfikowany 30 października 1853 roku przez 

papieża Piusa IX.

• Kanonizowany 17 kwietnia 1938 roku, w pierw-
szy dzień świąt Wielkanocnych, przez papieża Piusa XI.
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czyli

•Polesie i sama Pińszczyzna były obszarami, na których 
przeważali prawosławni. To oni nazwali św. Andrzeja Bobo-
lę duszochwatem, czyli łowcą dusz (venator animarum), 
gdyż — pod wpływem jego nauk — wielu prawosławnych 
nawróciło się na katolicyzm. 

•Pracę na Polesiu rozpoczął w 1652 roku. Według świa-
dectw biskupa kijowskiego oraz je zuity, o. Kotowicza, ojciec 
Bobola wybierał się na misję w przekonaniu, że tę działal-
ność przypłaci życiem.

•Pod wpływem jego nauk nawracały się nie tylko poje-
dyncze osoby, ale i całe prawosławne wioski (m.in. Bałandy-
cze i Odryżyn/Udrożyn) wraz z ich duszpasterzami. 

•Odnosząc się do pracy misyjnej o. Andrzeja Boboli tyl-
ko w jednej miejscowości, przełożony napisał:

6000 wysłuchanych spowiedzi, w tym generalnych z ca-
łego życia — 459. 

Z herezji nawrócono — 10, 
ze schizmy — 34, 
z kompletnego ateizmu — 10. 
Utwierdził więc wielu zachwianych. Ze skutkiem praco-

wał nad lichwiarzami, rozbójnikami i skazańcami. 
Na misjach ludowych 100 dorosłym udzielił chrztu, po-

łączył małżeństwem 49 par żyjących bez ślubu. 
Świetny kaznodzieja.

Duszochwat 
Wielki przed Bogiem obrońco wiary świętej 

i sławny męczenniku w obronie prawdy, 
św. Andrzeju, racz z tą samą gorliwością 
wspierać nas swymi modlitwami w niebie, 
z jaką pracowałeś dla zbawienia dusz bratnich 
na ziemi. 

Ty, który byłeś wzorem młodzieży w młodo
ści swojej — uproś skuteczną łaskę naszej 
młodzieży, by zawrócona z manowców i wiru 
świata, weszła na drogi ewangeliczne, drogi 
rozumu i prawdy. 

Wstaw się skutecznie do Boga, o święty 
męczenniku, za społeczeństwem katolickim, 
które tak bardzo odstępuje od zasad wiary 
świętej, tej wiary, za którą tyle cierpień i śmierć 
poniosłeś. Uproś nam tę łaskę, by społeczeństwo 
nasze okazało się prawdziwie katolickim w życiu 
i w czynach. 

Wzbudź wśród nas wiernych naśladowców 
twoich, którzy by jak ty, odważnie i mężnie szli 
w ogień prześladowania i w wodę cierpień za 
duszami ginącymi w błędach schizmy, by je 
oświecać i wskazywać im drogę prawdy i zba
wienia. 

Uproś nam, o święty kapłanie, żarliwych 
i świątobliwych kapłanów, którzy by nie stawiali 
granic gorliwości i poświęcenia się dla zbawienia 
dusz. 

Amen.

Modlitwa
do św. Andrzeja BoboliŁowca dusz 

•Praca misyjna była bardzo trudna. Porozumienie, czyli 
Unia Brzeska zawarta w 1596 roku pomiędzy Kościołem ka-
tolickim i Cerkwią prawosławną w Brześciu, spotkało się ze 
sprzeciwem wyznawców prawosławia. 

•Nieraz ze wstrętem i okrzykiem: Lach! Lach! uciekali od 
niego schizma tycy. Wtedy zbliżał się do dzieci, gro madził je 
wokół siebie, nauczał i rozpalał młode serca miłością do Boga 
i praw dziwej wiary. Niejednokrotnie wcho dził do cerkwi 
i tam z gorliwością pouczał lud o świętym Kościele katolickim. 
Nie usuwał się też od dysput z popami, udowadniając jasno 
i dobitnie błędy i fałsz herezji.

•Ojciec Andrzej Bobola odznaczał się szczególnym nabo-
żeństwem do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i do 
Maryi, którą jeszcze w swojej młodości obrał za Matkę i Opie-
kunkę. Wtedy też obiecał szerzyć Jej cześć. To Jej przypisywał 
swoje powodzenie w pracach apostolskich. Za każdym razem, 
gdy udało mu się kogoś nawrócić na wiarę katolicką, mówił: 
Maryja to sprawiła!


