
W tym szczególnym czasie codziennie o 20:30 odmawiam za was 

różaniec w naszym parafialnym kościele, modlimy się razem z 

proboszczem za cała nasza parafie, miasto i ojczyznę. 

Dlatego proszę, abyście w ramach nauki domowej zapoznali się z 

postaciami świętych, których przyzywamy przez wieki jako patronów 

w czasie zarazy, która dawniej nazywano morowym powietrzem 

ks. Adam 

 

ŚWIECI PATRONOWIE W CZASIE ZARAZY  

CZ. 1. 

 

1. ŚWIETY ROCH (ołtarz boczny Katedry bydgoskiej) 

Niewiele zachowało się pewnych wiadomości o św. Rochu. Jest pewne, że zmarł 

przed rokiem 1420, gdyż wtedy pojawia się jego pierwszy żywot i pierwsze ślady jego kultu. 

Urodził się w wieku XIV w Montpellier (południowa Francja). Jego rodzice mieli należeć do 

zamożniejszych w mieście. Kiedy przez długi czas nie mieli dziecka, uprosili sobie syna 

modlitwą i jałmużnami. 

Roch stracił rodziców w młodym wieku. Wówczas, idąc za radą Ewangelii: "Jeśli 

chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w 

niebie" (Mt 19, 21), pieszo, z kijem podróżnym w ręku udał się z pielgrzymką do Rzymu. Nie 

doszedł jednak do Wiecznego Miasta, gdyż w miasteczku włoskim Acquapendente zastał 



epidemię dżumy. Zatrzymał się tam, aby zarażonym spieszyć z pomocą, nie bacząc, że sam 

naraża się na śmiertelne niebezpieczeństwo. W nagrodę za to heroiczne poświęcenie dla 

bliźnich Pan Bóg miał go obdarzyć łaską uzdrawiania. Zjednało mu to sławę świętego. 

Uciekając przed otaczającym go tłumem wielbicieli, opuścił miasto i udał się do Rzymu, 

gdzie spędził ok. 3 lat, nawiedzając kościoły, opiekując się chorymi i ubogimi. 

W drodze powrotnej do Francji zatrzymał się w Loreto. W Piacenza znowu zastał 

epidemię dżumy. Przy posłudze chorym zaraził się. Znalazł się jednak pewien zamożny 

człowiek, który się nim zajął. Kiedy Roch wyzdrowiał, udał się dalej na północ. Gdy jednak 

znalazł się już nad Jeziorem Wielkim w miasteczku Angera, pochwycili go żołnierze 

pograniczni i biorąc go za szpiega, uwięzili. Poddano go indagacjom śledczym, połączonym 

ze stosowaniem tortur. Wycieńczony, po pięciu latach więzienia Roch zmarł w lochu. Jego 

niewinność i świętość miał ujawnić cudowny napis na ścianie więzienia: "Ci, którzy zostaną 

dotknięci zarazą, a będą wzywać na pomoc św. Rocha, jako swego pośrednika i orędownika, 

będą uleczeni". Mieszkańcy miasta ujęli się więc za pielgrzymem. Zabrali ze sobą jego 

relikwie i pochowali je w kościele parafialnym. Potem przeniesiono je do Voghera, a wreszcie 

do Wenecji (w roku 1485), gdzie są do dzisiaj. 

Kult św. Rocha rozszedł się szybko po Europie. Częste epidemie, które dziesiątkowały 

ludność i wyludniały osady ludzkie, sprzyjały rozwojowi czci św. Rocha jako patrona od 

zarazy. Od wieku XV należał do Czternastu Wspomożycieli. Niemało do rozpowszechnienia 

jego kultu przyczynili się franciszkanie, którzy uważają go za swojego tercjarza. Jego imię 

nakazał umieścić w Martyrologium Rzymskim Grzegorz XIII (+ 1585), a potwierdził tę 

decyzję surowy papież Urban VIII (+ 1644). Ku czci św. Rocha powstała nawet rodzina 

zakonna (rochici). 

Św. Roch jest patronem Montpellier, Parmy, Wenecji; aptekarzy, lekarzy, 

ogrodników, rolników, szpitali i więźniów. Uważany jest także za opiekuna zwierząt 

domowych. 

 

W ikonografii św. Roch przedstawiany jest jako młody pielgrzym lub żebrak w łachmanach, 

z psem liżącym mu rany albo biegnącym obok. Jego atrybutami są: anioł, anioł i pies 

trzymający w pysku chleb, pies, torba pielgrzyma. 

https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-16b.php3 

 

Żywot świętego Rocha, patrona przeciw zarazie (żył około roku Pańskiego 1327) 

Święty Roch urodził się w Montpellier, a mieście południowej Francji, w roku 1295, 

jako jedyne dziecię bardzo majętnych rodziców. Wybłagali go oni u Boga długotrwałą i 

szczerą modlitwą. Przyniósł Roch z sobą na świat znamię w kształcie czerwonego krzyża na 

lewej piersi, które z postępem lat stawało się coraz wyraźniejszym i widoczniejszym. Pobożni 

rodzice widzieli w tym przepowiednię, że Bóg powołuje ich syna do szczególnej doskonałości 

w naśladowaniu Ukrzyżowanego i dali mu jak najstaranniejsze wychowanie. Bóg uwieńczył 

https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-16b.php3


ich zachody i starania skutkiem jak najipomyślniejszym. Gdy Roch doszedł lat dwunastu, 

ojciec jego, ciężko zapadłszy na zdrowiu, tak się do niego odezwał: "Miłe dziecię, czuję, że 

się zbliża ostatnia moja godzina, oddaję ci przeto mój testament, którego brzmienie jest 

następujące: Miej zawsze Boga przed oczyma; co czynisz, czyń z Bogiem i dla Boga. 

Odziedziczysz po mnie obszerne dobra i znaczny majątek, ale nie daj się olśnić jego 

blaskiem, nie przywiązuj się do niego całym sercem, ale raczej miej miłosierdzie nad ubogimi 

i potrzebującymi wsparcia, a wtedy Bóg będzie ci błogosławił". 

Słowa konającego ojca wyryły się na zawsze w sercu i pamięci poczciwego chłopca. 

W kilka lat później odumarła go też i matka, zaczem Roch, wówczas zaledwie 20 lat liczący, 

wszedł w posiadanie całego majątku. 

Do ostatniej woli ojca zastosował się młodzieniec jak najsumienniej i najskrupulatniej, 

a hojnie obdarzając nieszczęśliwych i ubogich, wszystko czynił potajemnie i w ukryciu, aby 

jałmużna nie traciła w oczach Boga na wartości. Wydawszy wszystkie fundusze do ostatniego 

grosza, podjął pielgrzymkę do Rzymu. Przybywszy do Florencji, gdzie panował wielki 

popłoch i obawa z powodu wybuchu zarazy, zgłosił się do jednego ze szpitali do posługi 

chorych. Zarządca szpitala pochwalił jego poświęcenie, ale nie taił przed nim, że 

pielęgnowanie zadżumionych będzie dla tak delikatnego młodzieńca jak on, połączone z 

wielkim trudem i wielu niebezpieczeństwami, a wreszcie rzekł: "Nie śmiem wprowadzać cię 

do tego przybytku śmierci, smutku i boleści i brać na siebie tak ciężkiej odpowiedzialności". 

Roch uspokoił jego obawy i ponowił prośbę następującymi słowy: "Czyż Pismo święte nie 

mówi, że za pomocą Bożą wszystko jest możliwe, i że tej pomocy nigdy nam nie zabraknie, 

jeśli nam jedynie o to chodzi, aby się Bogu przypodobać? Nie obawiam się ani trudów, ani 

niebezpieczeństw, pragnę wieńca żywota, a wieniec ten dostanie się tylko temu, kto szczerze 

walczy i nie przywiązuje zbyt wielkiej wartości do życia doczesnego. Zresztą nagroda będzie 

tym większa, im trudniejsza była praca". To oświadczenie przekonało zarządcę szpitala, tak 

że przyjął jego usługi. 

Roch pielęgnował chorych z jak największym poświęceniem, modlił się z nimi, 

znaczył ich czoła znakiem krzyża świętego, a wszyscy, których przeżegnał, wracali do 

zdrowia. Wyleczeni wysławiali głośno swego zbawcę, chociaż ten kazał im dziękować Bogu, 

a jego pomijać milczeniem. Gdy mu się wreszcie sprzykrzyły te pochwały i hołdy, udał się do 

miasta Cezeny, posługiwał i tam chorym, a stamtąd ruszył do Rzymu, gdzie przez dwa lata 

pielęgnował dotkniętych zarazą, a czas wolny spędzał na modłach, aby Bóg raczył się 

zlitować nad ciężko nawiedzonym miastem. 

Gdy morowe powietrze ustało w Rzymie, puścił się Roch do Piacenzy i z nadludzką 

gorliwością dopóty obsługiwał chorych, dopóki sam nie zapadł na zdrowiu. Nie chcąc być 

nikomu ciężarem, powlókł się do pobliskiego zagajnika i oddał się pod Boską opiekę. 

Dręczony strasznym pragnieniem napił się świeżej wody, i oto okropne wrzody natychmiast 

pękły, gorączka spadła, a w końcu i zdrowie zaczęło wracać, teraz jednak zabrakło mu 

pożywienia. Żył wówczas w pobliżu pewien bogaty szlachcic imieniem Gotard, który z 

obawy przed zarazą schronił się do swego wiejskiego pałacu, położonego tuż przy samym 

zagajniku. Ten spostrzegł kilkakroć, że wyżeł jego porywa ze stołu spory kawał chleba i 



ucieka z nim w pole. Ponieważ służba ręczyła, że pies co dzień regularnie dostaje swoją 

strawę i nie może być głodny, Gotard, zdjęty ciekawością, poszedł za nim pewnego dnia i ze 

zdumieniem przekonał się, że poczciwe zwierzę przynosi chleb choremu Rochowi. 

Wzruszony i zawstydzony miłosierdziem zwierzęcia, ulitował się nad opuszczonym 

nędzarzem, wziął go do siebie i opiekował się nim aż do zupełnego wyzdrowienia, a 

zbudowany jego pobożnością i świątobliwością rozpoczął żywot pokutniczy i chrześcijański. 

Potem wrócił Roch w strony rodzinne, a ponieważ był przyodziany w łachmany, wuj 

jego, piastujący urząd sędziego, kazał go pojmać jako włóczęgę i osadzić w więzieniu. Pięć 

lat przesiedział Roch w ciemnym lochu, nie żaląc się na niedolę i znosząc cierpliwie 

niesłuszną karę, aż wreszcie śmiertelnie zapadł na zdrowiu. Kapłan, którego doń przywołano, 

aby mu udzielić ostatniej Komunii świętej, ujrzawszy na jego obliczu niezwykły blask, który 

opromieniał całą celę więzienną, zaraz doniósł władzy o tym cudzie i zażądał wypuszczenia 

więźnia na wolność. Niebawem mnóstwo ludu zbiegło się do więzienia i ujrzało blask 

niebieski, o którym mówił kapłan, ale Roch już się był rozstał z tym światem i przeniósł do 

wieczności, licząc trzydziesty drugi rok życia. 

Wkrótce po śmierci Rocha zaczęto go czcić jako Świętego i wzywać jego 

pośrednictwa w zaraźliwych chorobach. Podczas soboru w Konstancji, gdy wybuchła zaraza, 

ojcowie soboru kazali obnosić obraz świętego Rocha w uroczystej procesji i zaraza 

natychmiast ustała. Dodać należy, że i u nas w Polsce święty Roch jako patron przeciw 

zarazie odbierał cześć bardzo wielką. 

Nauka moralna 

Święty Roch jak najsłuszniej może nam służyć za wzór umartwienia, i to nawet pod 

trojakim względem, naśladował bowiem Chrystusa Pana co do ubóstwa, rozdzielając swe 

mienie między ubogich, postępował w czynnym posłuszeństwie, pełniąc posługi około 

rażonych powietrzem, a wreszcie był biernie posłusznym, przyjąwszy kielich gorzkich 

cierpień z rąk swego wuja. Abyśmy wszakże dokładniej mogli poznać wartość umartwienia, 

zważmy, że: 

1) Umartwienie napawa duszę radością o tyle, że oswobadza ją od zamiłowania 

świata, jako też od zmysłowych rozkoszy, a nadto przywraca jej rzeczywistą wolność i usuwa 

zawady tamujące drogę do Nieba. O ile serce staje się wolnym od umiłowania marności 

ziemskich, o tyle wstępuje w nie łaska Boża. Największą radością dla duszy zacnej i 

szlachetnej jest bez wątpienia wspierać ubogich jałmużną, zwłaszcza gdy sami przy tym 

odmawiamy sobie jakichś przyjemności; czujemy się nadto szczęśliwymi, gdy zdołamy 

smutek biedaków zamienić w radość, a ich serca napełnić ufnością ku i Bogu i wdzięcznością 

za Jego świętą Opatrzność. Bez wątpienia jest też wielkim zadośćuczynieniem, pielęgnować z 

miłości ku Chrystusowi Panu chorych, dotkniętych niebezpieczną i wstrętną chorobą. 

Doświadczenie uczy, że osoby pełniące te cnoty miłosierdzia i poświęcenia, zawsze są 

wesołe, dobrej myśli, spokojne i zadowolone. 

2)Umartwienie zwiększa i doskonali w nas miłość Boga i bliźniego, wywiera bowiem 

zbawienny wpływ na serce, oczyszcza je z brudu ziemskiego i użyźnia rolę, na której kwiat 



miłości pięknie rośnie i zakwita. W przyrodzonym porządku rzeczy okazuje się to jak 

najdokładniej w przywiązaniu matki do dziecka, wzrastającym w miarę słabości, bólów lub 

chorób dziecięcia; w nadprzyrodzonym porządku natomiast okazuje się w miłości 

prawdziwego chrześcijanina do ukrzyżowanego Chrystusa. Miłość ta staje się tym 

ofiarniejszą i skorszą do czynów, im więcej rozpamiętywanie cierpień Zbawiciela budzi naszą 

litość i współczucie. Jeszcze skuteczniejsze od rozpamiętywania jest rzeczywiste znoszenie 

cierpień i bólów z wdzięczności za dobrowolne męki i cierpienia Jezusa. Im więcej tedy Roch 

święty uczuwał ciężar dobrowolnego ubóstwa, tym większą okazywał ofiarność, poświęcenie 

i wytrwałość w miłości dotkniętych zarazą i w osamotnieniu więziennym. Kogo przeto 

oziębłość i obojętność w wierze przejmuje obawą, ten niech się doświadcza dobrowolnym 

umartwieniem, a żar miłości tlący pod popiołem oziębłości wybije się na wierzch i ogrzeje go 

dobroczynnym ciepłem. 

Modlitwa 

Boże i Panie mój, spraw miłościwie, prosimy pokornie, abyśmy pamiątkę świętego 

Rocha pobożnie obchodząc, za jego modlitwami i zasługami od zabójczej zarazy i ciała i 

duszy uwolnieni zostali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 

Ks. Piotr Skarga, Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku - 

Katowice/Mikołów 1937r. 
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„Rozmowa świętych” 

TYCJAN (TIZIANO VECELLIO) 

"Święty Marek na tronie wśród 

świętych", olej na płótnie, 1510, 

kościół Santa Maria della Salute, Wenecja 

Dżuma szalała w Wenecji. Ludzie 

żarliwie modlili się o ocalenie. Prosili o 

wstawiennictwo przede wszystkim świętego 

Marka, patrona miasta. W modłach nie 

zapominali też o patronach lekarzy: śś. 

Kosmie i Damianie, a także o świętych 

Rochu i Sebastianie, uważanych za patronów 

chroniących przed morowym powietrzem. W 

1510 roku zaraza ustąpiła. Szczęśliwi 

obywatele postanowili to uczcić, fundując 

obraz ołtarzowy w kościele Spirito Santo in 

http://ruda-parafianin.pl/swi/m/mar.htm
http://ruda-parafianin.pl/swi/m/mar.htm
http://ruda-parafianin.pl/swi/d/damian.htm
http://ruda-parafianin.pl/swi/d/damian.htm
http://ruda-parafianin.pl/swi/r/roch.htm
http://ruda-parafianin.pl/swi/r/roch.htm
http://ruda-parafianin.pl/swi/s/seb.htm
http://ruda-parafianin.pl/pra/wramach/2007/16foto.htm


Isola. Zadanie namalowania dzieła powierzono Tycjanowi. 

Wielki artysta namalował tych świętych, o których wstawiennictwo prosili 

wenecjanie. Zgodnie z intencją fundatorów, szczególnie uhonorował św. Marka. Posłużył się 

w tym celu sięgającym XIV wieku schematem kompozycyjnym, zwanym sacra 

conversazione (święta rozmowa). Były to przedstawienia Matki Bożej siedzącej na tronie, 

otoczonej świętymi. Tycjan zamiast Maryi umieścił na tronie Marka. Z lewej strony 

Ewangeliście towarzyszą Kosma i Damian, a z prawej - Roch i Sebastian. Strzała wbita w bok 

Sebastiana, przypominająca o jego męczeńskiej śmierci, jest tylko atrybutem świętego, czyli 

wyróżnikiem pozwalającym go rozpoznać. Nie pełni żadnej innej roli w kompozycji. 

Szczególny hołd świętemu Markowi artysta wzmocnił, umieszczając jego tron na 

wysokości głów pozostałych świętych. 

Sylwetki przedstawionych osób rozmieszczone są symetrycznie. Tycjan postanowił 

nieco zakłócić tę symetrię, umieszczając z prawej strony wysokie kolumny, których cień 

przysłania twarz świętego Marka. Ten prosty zabieg ożywia kompozycję i sprawia, że wydaje 

się ona bardziej dynamiczna. 

Dzieło przeniesiono później do innego weneckiego kościoła, Santa Maria della Salute, 

zbudowanego w XVII wieku też jako wotum dziękczynne po zakończeniu epidemii dżumy. 

Leszek Śliwa 
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