
 

Sł. Boży Piotr Skarga Pawęski (1536-1612) 
jezuita, kaznodzieja 

 

 

 
4- Warszawa, pomnik przy ko św. Stanisława BM 

zob. 

Święci w Polsce i ich kult w świetle historii 

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

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

 

8 grudnia 2014 roku, w uroczystość Niepokalanego Po-

częcia Najświętszej Maryi Panny, w krakowskiej Kurii roz-

począł się proces beatyfikacyjny patrona naszego Stowa-

rzyszenia i Instytutu, księdza Piotra Skargi. Odtąd znako-

mitemu kaznodziei przysługuje tytuł Sługa Boży. 

Proces beatyfikacyjny ks. Skargi zbiega się z rozpoczę-

ciem Roku Życia Konsekrowanego. Nawiązał do tego me-

tropolita krakowski, ks. kard. Stanisław Dziwisz. – W imię 

Boże rozpoczynamy proces beatyfikacyjny i kanoniza-

cyjny wielkiego kapłana i zakonnika, jezuity. Czynimy to 

na początku Roku Życia Konsekrowanego, ogłoszonego 

przez papieża Franciszka. Ks. Piotr Skarga jest żywą ilu-

stracją istoty i sensu życia konsekrowanego, będącego da-

rem dla całego Kościoła i społeczeństwa. On „kochał i słu-

żył we wszystkim”. Służył żarliwie i spalał się w tej służbie 

jak woskowe świece, które odlewał dla kościoła. Mamy na-

dzieję, że wyniesienie do chwały ołtarzy Sługi Bożego ks. 

Piotra Skargi umocni naszą wiarę, pogłębi naszą nadzieję 

i rozpali jeszcze bardziej naszą miłość Boga, Kościoła i Oj-

czyzny. Zatem, w imię Boże, przystąpmy do dzieła! 

Metropolita krakowski zaznaczył, że obok tak ważnej 

postaci nie możemy przejść obojętnie – Sługa Boży był pa-

triotą w najlepszym tego słowa znaczeniu. Kochał Polskę. 

Kochał Naród polski, dlatego bolał nad jego przywarami, 

nad postawą rządzących, przewidując nieszczęścia, które 

miały spaść na kraj. Szkoda, że nie słuchano do końca na-

szego proroka. Zajmując się wielkimi sprawami Kościoła 

i Ojczyzny, ks. Piotr nie zapominał o konkretnym czło-

wieku, o ubogich potrzebujących pomocy. To dla nich za-

łożył w Krakowie Arcybractwo Miłosierdzia, czynne do 

dnia dzisiejszego, oraz inne charytatywne instytucje – mó-

wił. 

 

Czekając na beatyfikację wielkiego jezuity, ufamy, że 

Sługa Boży ks. Piotr Skarga wstawia się za naszą Ojczyzną 

u Boga – żeby była zawsze wierna. Polonia Semper Fidelis. 

 

BB 

https://www.piotrskarga.pl/ks--piotr-skarga-sluga-

bozym,10754,11897,p.html 
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1. Kraków, fg w ko śś. Ap. Piotra i Pawła; 

P40,2- Tylicz, MAŁ, pł. w ko Imienia Maryi; 

P40,3- Tylicz, MAŁ, fg na Kalwarii; 

 

    
P40,4- Warszawa, fg – pk przy ko św. Stanisława BM; [p. str. 1] 

P40,5- Częstochowa, wt w baz. Św. Rodziny; 

P40,6- Kraków, pk k. ko św. Ap. Piotra i Pawła 

 

 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki 
 


