
 

św. Jan Sarkander (1576-1620) 
kapłan, męczennik kanonizowany w 1995 r. 

 

 

 

Katowice, witraż w Katedrze Chrystusa Króla 

 
zobacz: Święci w Polsce i ich kult w świetle historii  

http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/2j.html 

http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/7j.html 
 

 

Pieśni o Błogosławionym Janie Sarkandrze 

 

1. Już tam nad słońcem jaśnieje nasz święty Jan ze Skoczowa, 

Jego palma nie więdnieje, gwiazdami uwieńczona głowa. 

2. Dostało Mu się w katowni na słupie powieszonemu, 

śród palących pochodni dać cześć Jezusowi swemu. 

3. Piersi lubo opalone, przecie kryją powierzenia 

W spowiedzi uczynione, nie zważając na męczenia. 

4. Na klątwy sędziów złośliwych, ich szydreskie zapytania, 

Nie słychać słów popędliwych, ni też śród mąk narzekania. 

5. Cicha modlitwa kapłana, Jego serdeczne westchnienie: 

Jezus, Maryja i Anna, to Mu przynosi ulżenie. 

6. Leżąc w więzieniu na słomie, członkami mało władając, 

Jeszcze do Boga swe dłonie podnosi: Jezus, wołając. 

7. Oprawcy się śmieją z Niego, kopią okrutnie nogami, 

Zdzierają chusty z ran Jego, trapią różnymi krzywdami. 

8. Lecz Męczennik nie narzeka, bo dusza z Bogiem złączona, 

Z uśmiechem śmierci potyka, palma już Mu jest wręczona. 

9. Szczęśliwaś kraino nasza, bo masz zastępcę u Boga, 

Który prośby twe przednasza, gdy nadchodzi nędza sroga. 

10. Niech śpiewamy z Tobą wiecznie: chwała Ojcu i Synowi, 

W niebie, na ziemi społecznie, chwała świętemu Duchowi. 

24.  Błogosławiony Patronie, nasz skoczowski opiekunie 

 racz się modlić za nami, niegodnymi sługami. 

 

1. Janie Sarkandrze, święty męczenniku, 

Patronie krain polskich i morawskich, 

Twoje wspomnienie niechaj nas umacnia 

W drodze ku Bogu. 

2. Jesteś przez Pana przerzuconym mostem 

Ponad brzegami poróżnionych braci, 

Aby ich godzić mocą Ewangelii, 

Większą od granic. 

3. Czuwaj więc teraz nad swoimi braćmi, 

Którzy u Ciebie szukają pomocy. 

W ziemi rodzinnej i tam, gdzie przelałeś 

Krew Swą niewinną. 

4. Pomóż nam, Ojcze, zawsze być z Chrystusem, 

Głosić Go co dzień słowami i czynem, 

Naucz wprowadzać pokój nieobłudny 

Między zwaśnionych. 

5. Chwała niech będzie Bogu w Trójcy Świętej 

Cześć i podzięka za Ciebie, Pasterzu, 

Który męczeństwem potwierdzileś prawdę 

Dobrej Nowiny.  
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1. Skoczów, ŚLS, fg k. ko św. Ap. Piotra i Pawła; P1670461- 4.08.’11. 

2. Skoczów, ŚLS, fg-pop. w Muzeum św. JS – Rynek miasta; 

3. Skoczów, ŚLS, fg w Muzeum św. JS – Rynek miasta; 

 

           
4. Rzym, ob. z XIX w. -  Muzea Watykańskie; P1810514- 31.03.’12. 

5. Katowice, wt w kt Chrystusa Króla; 

6. Skoczów, ob. w Muzeum; 

 

      
7. Skoczów, tablica z wiz. k. kp św. Jana Sarkandra (na górze) 

 8. Skoczów, fg. w kp św. Jana Sarkandra (na górze)  
 

 



         
J57,9- Białka Tatrzańska, wt w ko śś. Szymona i Judy; P2330858- 18.VI,15; 

J57,10-  Łódź, wt w ko św. Alberta; 

 

       
J57,11- Rybnik, wt w baz. św. Antoniego; 

J57,12- Warszawa, wt w ko św. Ap. Piotra i Pawła; 

J57,13 – Ustroń, SLS, fk w ko Chrystusa Króla Wszechświata 

 

       
Chorzów, ko. św. Barbary (zdj. pw) 

Siemianowice Śląskie, ko. św. Antoniego (zdj. pw) 

Czeladź, ko. św. Stanisława BM (zdj. pw) 

 



 
14. Wrocław, wt w ko. Jana Chrzci. 

 

       
15. Racibórz, fk w ko. WNMP 

Ruda Śląska-Kochłowice, ko. Świętej Trójcy (zdj. pw) 

Świętochłowice, ko. MB Różańcowej (zdj. pw) 



 

 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki 

 

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII 
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