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Przedmowa  

Postać Św. Andrzeja Świerada, jak piszą inni, 
Żurawka, ukazana na kartach książki fascynuje 
wolnością duchową i    wolnością od względów 
materialnych, ludzkich. Przy czym sceneria jego 
życia, którą były surowe i   piękne, dzikie górskie 
ostępy, w  której zapewniał sobie żywność, ciepło, 
dom, umiał zapewnić sobie bezpieczeństwo, 
praktykując przy tym życie pełne miłosierdzia dla 
innych, fascynuje i   pociąga. Opis jego życia z    kart 
tej książki uruchamia duchową tęsknotę za 
wolnością, za świętością, szlachetnością charakteru, 
która jest jakby wewnętrznym, pierwotnym głosem 
każdej polskiej duszy. Zew wolności, który płynie 
z    żywotu św. Andrzeja jest jak wezwanie do 
odnalezienia w  sobie pierwotnej szlachetnej 
prostoty życia, odwagi do życia poza wszelkim 
niegodziwym przymusem, walki o    swoją duszę, 
która nie tylko dzieje się wewnątrz człowieka, ale 
dotyka każdej dziedziny życia, oczyszcza ją 
i   uszlachetnia. Jakże to inne od survivalowych 
biwaków i   głośnego hałasu w  tataraku.  

Końcowe wnioski Autora interpretujące 
żywot Świętego dla dzisiejszego Polaka są 
kwintesencją tej książki, stanowią jej największy atut. 
Są duchową nauką, uwydatnieniem piękna, 
prostoty, dzielności polskiej duszy, której obrazem 
jest Święty Andrzej Świerad. Ukazuje, jak wielką, 
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potężną siłą jest połączenie wolności polskiej duszy 
z    najpiękniejszą i    jedyną prawdziwą wiarą 
w  cudownie wcielonego, Trójjedynego Boga. Tylko 
z    doskonałego zespolenia tych dwóch mógł się 
narodzić tak piękny Święty i  ta cenna książeczka.  

 
                Ks. Leopold Powierża 
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Wstęp 
 

W 2022 roku odbyłem górską pielgrzymkę 

przez polski Beskid Żywiecki, następnie masywem 

Małej Fatry do Nitry. Była to prawdopodobnie 

droga, którą  ponad 1000 lat temu, w  XI wieku, 

przebył przede mną św. Andrzej. 

 Podążałem górskimi lasami i   szczytami 

śladami Św. Świerada, modląc się i   powierzając tak 

drogiemu Ojcu naszej wiary wszystkich Polaków, 

z    pragnieniem, by moi rodacy poznali i   pokochali 

tego potężnego patrona. Właśnie podczas tej 

natchnionej wędrówki powstała myśl, aby napisać tę 

książeczkę o    zapomnianym a wielkim świętym. 

Święty Andrzej Świerad jest jednym 

z    najwybitniejszych synów narodu Polskiego. 

Wpisał się chwalebnie w  powstająca jedność 

Narodów Europy w  okresie X wieku. Swoją silną 

wiarą, podjętą pokutą, utorował wraz z    innymi 

świętymi swej epoki, drogę dla powstania Civitas 

Christiana – cywilizacji opartej na wierze 

Rzymskokatolickiej. 

Św. Andrzej Świerad jest pierwszym 

kanonizowanym Polakiem, gdyż już w  1083 roku 

został wyniesiony na ołtarze przez Papieża 
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Grzegorza VII. Boży pustelnik z    wielkim 

samozaparciem dążył do doskonałości. Stał się 

jednym z    największych ascetów chrześcijaństwa 

wszechczasów1. Można go określić tytułem Athleta 

Christi – niezwyciężony bohater, jakim Pius XII ogłosił 

św. Andrzeja Bobolę, jednego z    największych 

męczenników w  historii Kościoła2. Warto zauważyć, 

że Św. Andrzej Świerad żył przed Andrzejem Bobolą 

i   był dla niego wzorem wiary. Był dla Św. Andrzeja 

Boboli przykładem świętego samozaparcia jako 

jeden z    największych wyznawców w  historii 

Kościoła powszechnego. 

Co ciekawe, nasz święty rodak bardziej 

znany i   czczony jest na Słowacji, Węgrzech oraz 

Chorwacji niż w  Polsce. Słowacy uznali go za 

swojego Ojca Wiary. Jest, też głównym patronem 

Węgier. Chorwaci powierzyli mu pod opiekę 

młodzież. My natomiast o    swoim pierwszym 

orędowniku przed tronem Boga św. Andrzeju 

 
1 Iwona i   Krzysztof Machowscy, Św.  Świerad, Por. 
http://www.bp.ecclesia.org.pl/sw.swierad.html 
2Encyklika Piusa XII, Inviktus Athleta Christi , w  tej męce 
dorówna Męczennik polski najchlubniejszym zwycięzcom, 
jakich czci katolicki Kościół, Kraków 2016, s. 17. 
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Świeradzie, poza nielicznymi wyjątkami w Polsce3, 

zapomnieliśmy. Spełnia się niestety powiedzenie 

cudze chwalicie swego nie znacie. W  ostatnim czasie 

rozwinął się w  Polsce kult św. pustelnika Ojca 

Szarbela Makhlofa z    Libanu, a o    naszym 

potężnym patronie prawie nikt nie pamięta! Nawet, 

niektórzy z    braku wiedzy twierdzą, że Świerad był 

Słowakiem. Nasze zapomnienie     pierwszego 

i   największego z    wyznawców w   narodzie 

Polskim powinno przemienić się w  powszechne 

czczenie go jako Ojca wiary narodu Polskiego. Jest to 

szczególnie ważne teraz, kiedy wiara 

rzymskokatolicka w  Polsce topnieje z    dnia na 

dzień i   potrzeba powrotu do jej korzeni , by się 

mogła odrodzić i   wydać dobre owoce. 

Św. Andrzej był pierwszym rodzimym 

kwiatem świętości, który swym pięknem dziś 

zachwyca i   zadziwia. Wyrósł na ziemi 

Nowosądeckiej a   sam z    Bożą pomocą jako 

pustelnik odkrywał za radami niebieskiego 

nauczyciela, jak być zjednoczony z    Bogiem.          

 
3W Polsce głównym miejscem  kultu Św. Andrzeja 
Świerada, jest kościół w  Tropiu należący do diecezji 
Tarnowskiej, oraz Dolny Śląsk, diecezja Wrocławska. 
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Był swego rodzaju samorodkiem, 

człowiekiem jakby znikąd, lecz z    woli Bożej 

pierwszym świętym polskim, bo przecież 

urodzonym w  połowie X wieku, niemal chwilę po 

przyjęciu Chrztu Polski. Promieniował świętością 

tak mocno, że powstało wokół niego całe środowisko 

ludzi świętych, na których promieniowała jego 

duchowość, i   tworzyła ich wiarę. Wśród wielu ludzi 

będących pod jego wpływem możemy wymienić św. 

Benedykta i   św. Justa. 

 Św. Andrzej utorował też drogę świętości 

dla tych, którzy przyszli po nim. Stał się 

fundamentem Polski wierzącej i   prostym sercem 

kochającej Boga. Nie tylko jest podwaliną wiary 

w  naszej Ojczyźnie ale też Słowacji i   Węgrzech 

a nawet Chorwacji. Woła nas dziś, abyśmy weszli na 

drogę doskonałości. Niech ta mała książeczka stanie 

się przesłaniem, byśmy i   my, Polacy, uznali go za 

Ojca naszej Wiary w  Boga w  Trójcy Jedynego 

i   czcili Jego pamięć na co dzień. Godzien jest tego! 
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Początki życia pustelniczego 
i   zakonnego w  zachodniej Europie 
 

By poznać duchowe dziedzictwo z    jakiego 

czerpał św. Andrzej, powinniśmy sięgnąć do 

początków historii kościoła. Musimy przybliżyć 

wiedzę o    tym, jak rozwijało się życie pustelnicze 

i   jak ukształtowało życie zakonne. Życie pustelnicze 

zrodziło się przed powstaniem zakonów. Miało 

swoje początki jeszcze w  Starym Testamencie. 

Szczególnym jego przykładem było życie proroka 

Eliasza. Przez wiele lat żył i   ukrywał się na 

pustkowiu. Miał też swoich naśladowców. Do niego 

odwołują się Karmelici jako swojego Ojca 

założyciela. Św. Jana Chrzciciel, największy 

z    proroków, też podejmował anachoretyzm. 

Pustelnicy wierzący w  Boga Trójjedynego 

początkowo zamieszkiwali w  górach Karmelu 

i   Egipcie. Przełomem dla rozwoju życia 

pustelniczego było życie św. Antoniego Pustelnika, 

zwanego tak właśnie od pustelniczego trybu życia. 

Urodził się w  III wieku i   działał w  Egipcie. 

Uznawany jest za Ojca i   prekursora tej drogi 

doskonałości. Następnie pustelnicy zaczęli łączyć się 

w  grupy i   tak zaczęły na wschodzi powstawać 
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początki życia zakonnego. Potem wielkie zasługi dla 

zaprowadzenia idei życia pustelniczego 

i   zakonnego do Europy miał patriarcha 

Aleksandryjski Św. Atanazy. Zasłużył się w  tej 

kwestii także św. Hilary, który był wygnany do Azji 

Mniejszej. Prawdopodobnie to on przekazał idee 

życia pustelniczego i   zakonnego św. Marcinowi. Od 

początku, tak jak na Wschodzie, również w  Europie 

pustelnicy torowali drogę dla życia zakonnego. Byli 

oni Ojcami wiary i   nauczycielami dla tych, którzy 

szukali życia doskonalszego, czyli chcieli się 

poświęcić na służbę Bożą. Pustelnicy stawali się 

później zakonodawcami wielkich wspólnot 

i   otrzymywali tytuł opatów. Jeszcze przed św. 

Benedyktem z    Nursji wspomniany św. Marcin 

zainicjował życie zakonne w  IV wieku a św. Roman 

zakładał klasztory w  Kondat, Nakone we Francji na 

przełomie V i   VI wieku . 

Św. Marcin 4  swoją działalność pustelniczą 

rozpoczął w  miejscowości, Ligugé, gdzie 

 
4Św. Marcin Tours. Marcin urodził się ok. 316 r. w  Panonii, 
na terenie dzisiejszych Węgier, w  rodzinie pogańskiej. 
Jego ojciec był rzymskim trybunem wojskowym.  
Prawdopodobnie imię Martinus pochodzi od Marsa, boga 
wojny. Przez wieki powstało tak wiele życiorysów Marcina  
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wybudował małą drewnianą chatkę, do której po 

jakimś czasie zaczęli przychodzić do niego ludzie 

pragnący żyć tak, jak on. Budowali za przykładem 

świętego swoje małe domki, lub zadowalali się 

jaskiniami, które były w  okolicy. Przebywali 

w  pewnym oddaleniu, by żyć w  samotności 

i   skupieniu na modlitwie. Przybywało jednak coraz 

więcej uczniów.   Tak powstał w  Ligugé pierwszy 

klasztor. Już w  początkach tego życia zakonnego, 

 
i legend, że dziś trudno ustalić fakty. 
Prawdopodobnie uczył się w  Ticinium (Pawia). (…) Jeszcze 
za życia nazywany był mężem Bożym. Współczesny mu 
hagiograf Sulpicjusz Sewer zanotował wiele cudów 
wymodlonych przez biskupa Marcina, a  także wielką 
liczbę nawróconych przez niego pogan. Sulpicjusz opisuje 
także zmagania tego misjonarza z    duchami nieczystymi, 
które atakowały go tym częściej, im więcej dusz nawracał 
na wiarę chrześcijańską. Marcin zmarł 8 listopada 397 r. 
w  Candes podczas podróży duszpasterskiej. Jego ciało 
sprowadzono Loarą do Tours i   pochowano 11 listopada.  
(…) w  ikonografii przedstawiany jest w  stroju biskupa lub 
jako żołnierz oddający płaszcz żebrakowi. Jego atrybutami 
są: dzban, gęś na księdze, gęś u jego stóp, koń, księga, 
model kościoła, dwa psy lub żebrak u jego stóp., 
w:https://www.faralubawa.pl/11-listopadawspomnienie-
sw-marcina-z-tours-biskupa/. 
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kształtowanego przez pustelników, ukształtowały 

się pewne zasady – reguły przypisywane św. 

Marcinowi jak: modlitwa rozmyślania, wyrzeczenie 

się własności – wszystko wspólne, życie w  ubóstwie 

– szczególnie strój, pokuta, praca5. 

Kolejny klasztor założony przez św. Marcina 

powstał w  Marmoutier. To, co wypracował św. 

Marcin z    zakonnikami, zostało zapożyczone 

i   rozwinięte przez św. Benedykta, który swoją 

duchową drogę zaczął jako pustelnik by potem stać 

się wielkim zakonodawcą wszechczasów. 

Bóg obdarzył św. Marcina wielką wiarą. z    tradycji 

i   podań wiemy, że dokonał co najmniej trzech 

wskrzeszeń ludzi. Mocą swoich słów obalał 

pogańskie obeliski. Zasłynął też z    wielkiej 

skuteczności krzewienia wiary oraz uwalniania 

ludzi z    pogaństwa, w  jakim żyli nie znając 

katolickiej wiary. Jego zasługi zostały docenione 

i   został biskupem Tours. Można więc zauważyć 

szczególny awans pustelników nawet do 

najwyższych godności kościelnych. Życie eremickie 

było więc etapem w  życiu wielu świętych, jak na 

 
5. Por. A. Regnier, Św. Marcin, Kraków 1925, s. 59-61. 
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przykład w  życiu św. Benedykta, św. Ignacego 

Loyoli, i   wielu innych. Niektórzy jak św. Andrzej 

Świerad byli pustelnikami do końca życia. Widzimy 

w  tym dynamizm łaski Bożej, który może być 

zawstydzeniem dla obecnych hierarchów kościoła, 

ulegający utartym schematom myślenia o    realizacji 

powołania kapłańskiego. 

Św. Marcin pełnił swój urząd żyjąc bardzo 

ubogo, w  zakonnej ascezie. Po jego śmierci Jego kult 

był bardzo żywy. Do dziś w  Europie są miasta 

mające jego imię, jak na przykład na Słowacji 

miejscowość Martin. Wspomnę, że na wschodzie 

życie zakonne rozwijał św. Bazyli 6 . Misjonarze 

 
6.  Św. Bazyli urodził się w  rodzinie zamożnej i   głęboko 
religijnej w  Cezarei Kapadockiej (obecnie Kayseri 
w  środkowej Turcji) w  329 r. Wszyscy członkowie jego 
rodziny dostąpili chwały ołtarzy: św. Makryna - jego 
babka, św. Bazyli i   Emelia (Emilia) - rodzice, jego bracia - 
św. Grzegorz z    Nyssy i   św. Piotr z    Sebasty, oraz siostra 
- św. Makryna Młodsza. Jest to wyjątkowy fakt w  dziejach 
Kościoła. (…) Bazyli jest jednym z    głównych 
kodyfikatorów życia zakonnego zarówno na Wschodzie, 
jak i   na Zachodzie chrześcijaństwa (miał ogromny wpływ 
na św. Benedykta z    Nursji). Ideałem życia 
monastycznego Bazylego była braterska wspólnota, która 
poświęca się ascezie, medytacji oraz służy Kościołowi 
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Słowian: Cyryl i   Metody, przez Morawy również 

torowali drogę życiu pustelniczemu i   zakonnemu. 

Nie można zapomnieć o    ich wielkim dziele 

chrystianizacji Słowian na południu i   wschodzie. 

 
zarówno poprzez naukę wiary (poznawanie tajemnic 
Objawienia i   obronę przeciw herezjom), jak 
i   w  działalności duszpasterskiej i   charytatywnej. w  360 
roku Bazyli wziął udział w  synodzie, który odbył się 
w  Konstantynopolu, a  w  dwa lata potem był świadkiem 
śmierci metropolity Cezarei Kapadockiej, Dioniusa. (…) 
Zmarł 1 stycznia 379 r. w  ikonografii św. Bazyli 
przedstawiany jest jako biskup w  pontyfikalnych szatach 
rytu łacińskiego, a  także ortodoksyjnego, jako mnich 
w  benedyktyńskiej kukulli, eremita. Ma krótkie, czarne, 
przyprószone siwizną włosy, długą, szpiczastą brodę, 
wysokie czoło i   garbaty nos. w  lewej ręce trzyma 
Ewangelię, prawą błogosławi. Jego atrybutami są: 
czaszka, gołąb nad głową, księga, model kościoła, paliusz, 
rylec., w:   
http://zbawiciel.ostroleka.pl/swieci,swiety-bazyli-
wielkibrbiskup-i-doktor-kosciola-2.html. 
https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-02a.php3. 
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Św. Andrzej Świerad podczas modlitwy i   pokuty. 
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Żywot św. Andrzeja Świerada 

 
O tych odległych czasach, w  których urodził 

się i   żył Św. Andrzej, mało możemy wiedzieć. Na 

szczęście pozostał spisany jego żywot, który jest 

świadectwem wielkości tego świętego. Żywot św. 

Andrzeja Świerada napisany został przez mnicha 

Maura (opata klasztoru pestwaradyńskiego) po 

łacinie a potem przetłumaczony został na język 

polski. Poniżej przytoczymy Jego żywot opisany 

w  tym dziele: 

 

ŻYWOTY Ś W  I  Ę T Y C HPATRONÓW POLSKICH  

X. PIOTR PĘKALSKI, ŚW. TEOLOGII DOKTOR, 

KANONIK STRÓŻ ŚW. GROBU CHRYSTUSOWEGO. 

Na dzień 16 lipca, ŻYWOT, ŚŚ. ANDRZEJA ŻOERARDA 

I    BENEDYKTA UCZNIA JEGO (1) napisał 

współczesny pisarz Maurus, pustelnik na górze 

Sobór, potem opat klasztoru pestwaradyńskiego, na 

koniec biskup diecezji pięciu kościołów zwanej.  

Przy samym schyłku dziesiątego stulecia, za 

szczęśliwego panowania św. Stefana, syna Giejzy, którego 

ochrzcił św. Wojciech, Andrzej Żoerard rodem Polak 

i   Benedykt uczeń jego, świątobliwym życiem zaszczycili 

górę Sobór w  węgierskim królestwie. Urodził się Andrzej 
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około roku 978 z    bogobojnych rodziców, z    ojca Marka 

Żoerarda, z    matki Agnieszki, w  Małej Polsce, 

w  miasteczku Opatowcu blisko Wiślicy położonym (2). 

w  owym to czasie religia chrześcijańska przez 

Mieczysława i   książęcia polskiego przyjęta, za jego 

sprawą korzystnie krzewiła się w  narodzie, a za jej 

zbawiennym światłem każdy niemal mieszkaniec na 

polskiej ziemi, co dopiero wywiedziony z    pogańskich 

błędów, idąc ścieżką przez kapłanów wytkniętą za 

wskazówką przykazań Bożych, oddawał tę cześć Bogu, 

która Mu się jako Stwórcy wszech rzeczy należy. Tej więc 

religii promieniem ogrzani rodzice Andrzeja, gorącymi 

modły swymi wyprosili u Boga tego synaczka, wychowali 

go w  bojaźni Bożej i   pobożności. Żyjąc Andrzej w  domu 

swych rodziców, upatrzył sobie podobnego naślednika 

w  bogomyślności, imieniem Benedykta. Łaska Ducha 

Świętego wywiodła obu tych cnotliwych młodzieńców 

z    odmętu świata burzliwego i   zaprowadziła ich na 

ustronie, najprzód nad rzekę Dunajec pod skalistą górę, 

blisko miasteczka Czchowa w  diecezji krakowskiej, gdzie 

Andrzej z    Benedyktem wiódł życie pustelnicze (3). 

Potem dwaj ci bogomódlcy dowiedziawszy się o    słynnym 

z    pobożności i   zakonnej ścisłości klasztorze ojców 

Benedyktynów, pod przywództwem Filipa opata 

w  Węgrzech, na górze Sobór, w  hrabstwie nitryjskim, 

pragnąc wznieść się do wyższej świątobliwości 
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pustelniczego powołania, opuścili polską ziemię, poszli do 

owego klasztoru około roku 1002, i   z    kornym sercem 

prosili o    przyjęcie ich do benedyktyńskiego zakonu. Filip 

opat oblókł Andrzeja i   Benedykta w  suknie zakonne 

i   zapisał ich w  poczet braci świętego Benedykta. Mistrz 

nowicjuszy, podczas jednorocznej próby zakonnego 

żywota, zaczął ściśle doświadczać ich powołania, to groźną 

twarzą, to przekładaniem surowej ostrości zakonnej, to na 

koniec śledził ich tajne zamysły. Atoli ani ostre wyrazy, 

ani obraz twardego życia, nie zmieniły ich postanowienia, 

ale roznieciły w  ich sercach żywszy zapał do tego zakonu. 

Skoro ukończyli rok nowicjatu według przepisów 

kościelnych, wykonali w  obecności Filipa, opata, 

uroczyste śluby zakonne (4). 

Wszakże Andrzej nawykły do pustelniczego 

żywota, kornym sercem prosił Filipa, opata, by mu 

pozwolił zamieszkać na pustyni, o    milę od miasta 

Trychina (Tręczyna) odległej, Skałka nazwanej. Jak ścisły 

i   ostry żywot prowadził Andrzej na wymienionej 

pustyni, opisał to po szczególe równoczesny Żoerardowi 

Maurus, którego rys Andrzeja życia, tu umieszczamy. 

Pisze on w  ten sposób: 

W owym czasie, w  którym prawdziwie 

chrześcijański i   świętobliwy król Stefan panował 

Węgrzynom, ów pamiętny w  królestwie swym 

rozkrzewca imienia i   religii Chrystusa, a w  dziejach 
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kościelnych słynny monarcha, bardzo wielu kanoników 

i   zakonników, słyszących dobre imię i   głośną sławę 

przełożonego pustelników na górze Sobór, przybywało do 

niego, jako do ojca, których w  duchu łaski przywodziła 

szczera chęć do świętobliwego życia i   powiększania 

liczby, z    pociechą dla owego zakonu. Pomiędzy tymi 

życia bogomyślnego naślednikami przybył też z    ziemi 

polskiej do naszej ojczyzny Żoerard, młodzieniec 

miejskiego urodzenia, który właśnie, jako róża 

z    pomiędzy ciernia, za natchnieniem Ducha Świętego, 

z    wrzawy znikomego świata został wywiedziony. Filip, 

opat klasztoru św. Hipolita, na górze Sobór, przyjął go do 

swej pustyni w  nitryjskim obwodzie, a oblókłszy w  habit 

zakonny, dał mu imię Andrzej. Jaki obraz życia Żoerarda, 

tego męża Bożego, słyszałem opowiedziany przez 

Benedykta, ucznia jego, taki pokrótce skreślić i   pamięci 

pobożnej potomności podać zamierzyłem. Ja Maurus, teraz 

z    miłosierdzia Bożego biskup, a wówczas do tego zakonu 

sposobiący się uczeń (tak wtedy zwano tych, co brali 

w  klasztorach naukę, sposobiąc się do życia zakonnego; 

dzisiaj zowią ich aspirantami), widziałem tego 

bogomódlcę; ale jaki żywot prowadził, i   jak surowo 

dręczył swe ciało, o    tym tylko z    niemylnej powieści od 

ucznia jego Benedykta powziąłem wiadomość. 

Często przychodził z    owej pustyni do naszego 

klasztoru na górze węgierskiej, imieniowi św. Marcina 
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biskupa poświęconego, Benedykt uczeń Andrzeja 

Żoerarda, szczerze ukorzony, i   opowiadał mi po szczególe 

surowy i   ścisły żywot Andrzeja, który tu rzetelnie 

opisuję. 

Skoro ów mąż błogosławiony, Żoerard, za 

natchnieniem łaski Bożej, został wywiedziony 

z    labiryntu świata burzliwego, przyszedłszy na 

pustynię, Skałka zwaną, od razu rozpoczął życie 

z    wielkim trudem i   dręczeniem swego ciała; położył on 

w  swym sercu głębokiej pokory niewzruszoną podstawę, 

by na niej osadził świętobliwe życie pustelnicze, którego by 

ani burza pokus zachwiać, ani rozetlała żądza zniweczyć 

nie mogła; a sposobiąc się do zawziętej walki 

z    nieprzyjacielem zbawienia ludzkiego, gorącą modlitwą 

ukrzepiał duszę swoją. Tak ścisły post zachował, że 

w  ciągu tygodnia przez trzy dni żadnego nie zażywał 

pokarmu. Ten post obchodził Andrzej raz w  ciągu roku 

przez dni czterdzieści z    wdzięczności ku Zbawicielowi, 

za łaskę, przez którą On z    wielkiego miłosierdzia swego 

stawszy się człowiekiem, czterdziestodniowym postem 

uświęcił dzieło odkupienia ludzkiego rodzaju. Podczas 

Wielkiego Postu, Żoerard szedł śladem przez Zozyma, 

opata, swym zakonnikom w  sposobie poszczenia 

wytkniętym, z    których każdy dostał od opata czterdzieści 

pięć daktylów na cały Post Wielki; Andrzej brał od Filipa 

swego opata czterdzieści włoskich orzechów, i   tym bardzo 



23 
 

małym zasiłkiem, jeden orzech biorąc na dzień, ukrzepiał 

się w  oczekiwaniu radosnej tajemnicy zmartwychwstania 

Zbawiciela. a chociaż bardzo mały ten pokarm, zgoła 

żadnej nie dał ciału jego siły do pracy, on jednak, oprócz 

wyznaczonego czasu na pobożną modlitwę, nigdy 

pracować nie przestał, ale wziąwszy siekierę, poszedł do 

lasu na ustronie i   tam drzewo rąbał do kuchni 

klasztornej. Zdarzyło się jednego dnia, że, gdy w  lesie 

pracował, wielce uznojony i   postem zwątlony, upadł na 

ziemię omdlały, i   długo leżał, jakby w  śmiertelnym 

zamorze. w  czasie jego odrętwienia zjawił się przy nim 

jakiś młodzieniec, którego oblicze anielskim blaskiem 

jaśniało, podniósł go z    ziemi, włożył na wózek, który 

miał Andrzej z    sobą na drzewo, i   do jego celi przywiózł. 

Skoro odzyskał przytomność, opowiedział to Benedyktowi 

swemu uczniowi, co z    nim uczyniło miłosierdzie Boże. 

Zakazał mu ściśle, by tego wypadku przed jego zgonem 

nikomu nie wyjawił. Jakoż, dopiero po śmierci Andrzeja, 

Benedykt opowiedział mi to zdarzenie. Po dziennej pracy, 

Żoerard, krótkim snem pokrzepiał swe ciało, ale ten jego 

nocny spoczynek nocnym udręczeniem ciała nazwać 

należy. Ogrodził on wokoło ciernistym płotem pień 

dębowy, z    którego drzewo było ścięte, i   usiadł na nim; 

tak siedząc i   drzymiąc, na którąkolwiek nachylił się 

stronę, płot kolcami najeżony budził go ze snu ukłuciem. 

Oprócz ciernistego płotu zrobił z    drzewa kółko, na 
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kształt wieńca, na nim przywiązał w  czterech 

równoległych bokach, cztery kamienie na sznurkach 

wiszące; a tak skoro się nachylił na jedną stronę snem 

ujęty, z    drugiej strony kamień wahający się uderzył go 

w  głowę, prosto zatem na owym pniu siedzieć musiał, 

drzymaniem tylko ukrzepiając swe ciało. Taki obraz 

umartwień Andrzeja wiernie skreśliłem, według podania 

udzielonego mi przez Benedykta jego ucznia; lecz Filip, 

opat Żoerarda, opowiedział mi o    nim następne szczegóły: 

Kiedy Andrzej dobiegał już doczesności kresu, 

mając przenieść się do wiecznej chwały po wieniec nagrody 

za swoje czyny cnotliwe i   pobożne, objawił pustelnikom 

bliską śmierć swoją; ale zakazał im, by żaden z    nich nie 

ważył się dopóty zdjąć z    niego po zgonie sukni zakonnej, 

dopóki nie nadejdzie Filip opat. Tymczasem Andrzej 

szczęśliwym zgonem zasnął w  Panu. Skoro przyszedł 

opat, nie zastawszy już Andrzeja żywego, kazał według 

zwyczaju obmyć jego czcigodne ciało. Gdy bracia zdjęli 

z    niego odzież, ujrzeli na nim łańcuszek miedziany, 

który przez ciągłe onego noszenie wpoił się wewnątrz 

i   skórą ciała był pokryty. Nie byliby pewnie dostrzegli 

tego rodzaju męczarni, gdyby zapinka na wierzchu 

brzucha nie była się ukazała. Opat odpiął zapinkę, 

a wyciągając z    ciała ów łańcuszek, on i   bracia 

przytomni słyszeli chrzęst jego o    kości żebrowe. Jedną 

połowę łańcuszka na usilne żądanie, opat Filip dał Giejzie 
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księciu węgierskiemu, która do dziś dnia jest w  jego 

skarbcu zachowana, drugą zaś połowę wziął opat do 

klasztoru. Potem, po odprawionym żałobnym 

nabożeństwie, pochowali bracia zakonni błogosławione 

zwłoki świętobliwego Andrzeja. 

Po śmierci Żoerarda, Benedykt, gorliwy mistrza 

swojego naślednik, na tej samej pustyni wiódł żywot 

bogomyślny i   pobożny w  ostrej pokucie. Kiedy tu trzeci 

rok samotnie zamieszkiwał, niespodzianie napadli go 

łotrzy, w  mniemaniu, że wielką sumę pieniędzy znajdą 

w  chacie ubogiego pustelnika. Pochwycili zatem owego 

bogomódlcę, a przyprowadziwszy go na brzeg rzeki Wagu, 

gardło mu poderżnęli, i   tak zamordowane ciało jego 

wrzucili do Wagu. Często i   długo szukano zwłok 

męczennika świętego, ale na próżno zakonnicy 

Benedyktyni śledzili je, bo miejsce męczeństwa nie było im 

wiadome. Kiedy mieszkający ludzie blisko Wagu, prawie 

przez rok cały spostrzegali na brzegu tej rzeki znacznej 

wielkości orła, jakby na straży często stojącego, przyszło 

im na myśl, że pewnie w  tej rzece ciało Benedykta św. 

spoczywa. Doniesiono ten objaw orła nad Wagiem, 

opatowi klasztoru na górze Sabór, jakoż wyszukał nurka, 

który spuściwszy się do wody, szczęśliwie wynalazł zwłoki 

męczennika tak świeże, jakby co dopiero był poniósł śmierć 

męczeńską. Tak więc wynalezione ciało Benedykta św. 

ojcowie Benedyktyni ze czcią pochowali w  kościele św. 
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Emerana męczennika, w  tym samym grobie, w  którym 

Andrzej Żoerard spoczywał po zgonie (5). 

Filip, opat klasztoru na górze Sobór, powiedział 

jeszcze o    błogosławionym Andrzeju inne szczegóły, 

które potomnej pamięci tu podać za wiarogodne uznałem. 

Łotrzy co powszechnie po pustyniach mieszkają, pewnego 

czasu zgromadziwszy się w  owym lesie, w  którym 

niegdyś mieszkał Andrzej Żoerard, zwaśnili się pomiędzy 

sobą tak srogo, że jednego rozbójnika śmiertelnie zranili; 

a nie chcąc, po skończonej utarczce, zostawić go na miejscu 

walki, uradzili zatem, zanieść ledwo oddychającego łotra 

do celi Żoerarda, którego sława śmierci świętobliwej już 

wtedy szeroko się rozchodziła. Ale że miejsce bójki 

znacznie było odległe od owej celi, łotr ciężko i   śmiertelnie 

zraniony, gdy go nieśli, w  ich ręku na drodze umarł. Tak 

więc nieżywe ciało rozbójnika przyniesione, w  celi 

Andrzeja złożyli. Około północy łotrzy chcieli pochować 

zwłoki zabitego towarzysza rozboju; gdy się zabierają do 

czynu, duch łotra zabitego niespodzianie wraca do 

skrzepłego ciała jego; zabity zaczyna oddychać, podnosić 

się, wstaje o    własnej sile. 

Dziwem tym zatrwożeni łotrzy, z    wielkiego 

przestrachu zaczęli wychodzić z    owej celi, ale ożywiony 

rozbójnik wołał za nimi, mówiąc: "Nie lękajcie się i   nie 

uciekajcie bracia, albowiem święty Żoerard wskrzesił mię 

zabitego i   do życia przywrócił". To cudowne a rzadkie 
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przywrócenie życia zabitemu rozbójnikowi, rozbudziło 

wielki żal w  twardych sercach owych łotrów, i   łzy 

radosne z    ich oczu wycisnęło; prosili zatem 

wskrzeszonego towarzysza, by poszedł z    nimi do swej 

siedziby; ale on szczerze w  sercu skruszony za ciężkie 

zbrodnie, które z    nimi społem popełniał, odpowiedział 

im, że się nigdy od tej celi nie oddali, a tu na tym miejscu, 

aż do śmierci, pokornie służyć chce Panu Bogu 

i   świętemu Żoerardowi, i   surową za ciężkie swe 

występki będzie czynił pokutę. Jakoż ten człowiek 

cudownym do życia przywróceniem, z    odmętu wielkich 

zbrodni wywiedziony, ściśle dopełnił ślubu swojego, i   na 

tej pustyni, w  ostrej pokucie za swe grzechy, szczęśliwie 

życia dokonał. 

Dalej pisze opat Maurus: drugiego także 

cudownego wydarzenia zataić nie mogę, ale choć 

w  krótkim okresie tak o    nim nadmienię, jak mi je Filip 

opat opowiedział. w  mieście Nitrze, sąd tego hrabstwa, 

wyrokiem swym wskazał na śmierć zawieszenia na 

szubienicy pewnego złoczyńcę, który po wykonanej karze 

śmierci, od szubienicy odwiązany, przyszedłszy do Filipa 

opata, opowiedział mu, jakim sposobem Bóg litościwy swe 

nad nim okazał miłosierdzie. Gdym, rzecze, został 

potępiony przez sąd miejscowy na zawieszenie mnie na 

szubienicy, często wzywałem przyczynienia się za mną do 

Boga błogosławionego Andrzeja Żoerarda; a kiedy mnie 
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już ciągniono na szubienicę, wtedy błogosławiony ten 

patron królestwa naszego, swymi rękoma zaczął mię 

podnosić, i   kiedy mi powróz na kark zadzierzgniono 

i   sfolgowano powrozów, na których mię wyciągniono, 

bym się udusił, i   wszyscy z    okropnego mej śmierci 

widowiska do swych domów odeszli, w  mniemaniu, żem 

już żyć przestał, błogosławiony Andrzej, ciągle przy mnie 

będący, własnymi odwiązał mię rękoma, i   do domu iść 

kazał, z    upomnieniem, bym grzeszyć zaprzestał, 

a surową za przeszłe moje występki czynił pokutę. Tu 

kończy się o    Żoerardzie podanie Maura, przedtem opata, 

a potem biskupa diecezji pięciokościelnej, który 

młodzieńcem będąc, na naukach w  klasztorze Zobór, 

osobiście znał błogosławionego Andrzeja Żoerarda, a 

z    Benedyktem uczniem jego, w  zażyłości często o    nim 

rozmawiał, i   to podanie o    życiu jego uczynił za 

panowania Giejzy i   księcia węgierskiego, a ojca św. 

Stefana i   króla tego narodu. Prócz tego pisze Maurus 

w  swej historii, że zwłoki obu tych świętych mężów, 

Andrzeja i   Benedykta pochowano w  bazylice św. 

Emerana w  Nitrze, że świątynia nitrejska istniała za 

czasów św. Stefana i   króla węgierskiego, i   była jedną 

z    najwspanialszych kościołów węgierskich, skoro ją 

bazyliką zwano. Ale Mateusz książę tręczyński, 

nieprzyjaciel Karola króla, za czasów Jana nitryjskiego 

biskupa, wiernego swemu królowi, złupił grób Andrzeja 
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i   Benedykta, święte ich szczęty rozrzucił, zamek nitryjski 

spalił, mury zburzył i   miejsce to gruzami zasiał. Za to 

zelżenie świętych Andrzeja i   Benedykta szczętów, Jan 

biskup nitryjski wyklął Mateusza, a święte męczenników 

zwłoki podczas pożogi od spalenia ocalone, pozbierał, 

i   w  tej samej św. Emerana bazylice na innym miejscu ze 

czcią umieścił, które po dziś dzień są tam z    wielkim 

uszanowaniem zachowane. 

Tomasz Palffy z    Erdöd, nitryjski biskup, 

kosztem swym kazał zrobić dla zachowania świętych 

Andrzeja i   Benedykta szczętów, wielką trumnę srebrną 

z    napisem: "Świętym patronom nitryjskiego kościoła, 

Andrzejowi i   Benedyktowi męczennikom, Tomasz Palffy 

z    Erdöd nitryjski biskup, kanclerz królestwa 

węgierskiego F. F. roku Pańskiego 1674". Jakoż od tego 

czasu, szczęty świętych Andrzeja i   Benedykta 

w  srebrnym tym grobowcu złożone spoczywają. Na tym 

zaś miejscu, z    którego Benedykt do rzeki Wagu był 

wrzucony, Jakub nitryjski biskup wystawił w  r. 1214 

opactwo, Skałka nazwane, na cześć św. Benedykta 

męczennika. a w  miejsce opactwa pod imieniem św. 

Hipolita na górze Sobór istniejącego, Błażej Jaklin, biskup 

nitryjski, zaprowadził w  r. 1691, dnia 28 czerwca, ojców 

kamedułów, pustelników św. Romualda. Do wspólnego 

uposażenia ojców kamedułów, na górze Sobór, Jaklin 

biskup zachęcił stryja swego Mikołaja Jaklina, barona, 
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klejnotem słoń ozdobionego. Przez Jaklinów hojnie 

uposażony erem św. Romualda, uległ suppressji w  r. 

1772. Piękny i   wspaniały kościół i   klasztor, już dzisiaj 

ręka wywrotu gruzami zasiała, a jego fundusze pobożną 

dobroczyńców ręką, dla powiększenia chwały Pana Boga 

na ziemi, zabrał ten, który ich nie dał.  

STEFAN DAMALEWICZ w   życiu 

błogosławionego Bogumiła, przedtem arcybiskupa 

gnieźnieńskiego, a potem kameduły, skreślił cudowny 

objaw św. Andrzeja Żoerarda w  następnej treści: w  roku 

1569 dnia 16 lipca (w tym bowiem dniu Polacy obchodzą 

uroczystość świętych Andrzeja i   Benedykta), za 

panowania Zygmunta Augusta, króla polskiego, kiedy 

wyznanie reformowane tak się po całej Polsce rozszerzyło, 

że nawet około 2000 kościołów na swe bożnice katolikom 

odebrało (6), zgromadziła się wielka liczba ludu 

prawowiernego na nabożeństwo do świątyni wystawionej 

na miejscu chatki, w  której mieszkał św. Żoerard przez lat 

kilka wprzód, nim się puścił do Węgier. Kiedy 

zgromadzenie ludu katolickiego brzmiącymi głosy nuciło 

pieśń pobożną, na uczczenie Andrzeja swego patrona, 

wtedy właściwym sobie zuchwalstwem ośmieleni 

niedowiarkowie, jako burzyciele publicznego spokoju 

i   kościelnego bezpieczeństwa, otoczywszy świątynię 

Pańską, świętokradzkim gwałtem usiłowali wypędzić 

modlącą się powszechność z    domu Bożego. 
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Niespodzianym tym napadem lud wielce strwożony, 

podwoił swe modły i   pienia, nabożnie wezwał pomocy 

i   obrony św. Żoerarda, a swego patrona, tymi słowy: 

"Święty Andrzeju Żoerardzie, sługo Boży, obroń nas i   tę 

świątynię Pańską od napaści bezbożnych heretyków, 

głównych nieprzyjaciół wiary świętej". Tak w  pomoc 

wezwany Andrzej święty, zjawia się widocznie, i   kijem 

ognistym, który w  ręku swych trzymał, odpędza 

niedowiarków i   wypiera ich zupełnie z    cmentarza; 

niektórych pomsta Boża ogniem popaliła, niektórzy olśnęli, 

wielu też życie utraciło, a niektórzy cudem tej kaźni 

poskromieni, wrócili na łono katolickiego Kościoła.  

Dla utrwalenia pamięci o    cudownym tym 

zdarzeniu, położono na cmentarzu przy tym kościele, 

osiem mil od Krakowa odległym, blisko Czchowa, wielki 

kamień czarny krzemienisty, czworoboczny, płaski, na 

kształt stołu, trzy łokcie długi, łokieć szeroki, na którym 

wyryto o    tym cudzie wspominkę, a na pamiątkę ślady 

stóp Andrzeja św. na nim położone, jeszcze po dziś dzień 

ukazują (7). 

 

Żywoty Świętych Patronów polskich, napisał  

X. Piotr Pękalski Ś. T. Dr. Kan. Stróż Ś. Grobu 

Chrystusowego. z    ośmią rycinami. Kraków 1862, 

ss. 247-258. 
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Przypisy: 

(1) Żywot ten śś. Andrzeja Żoerarda i   Benedykta 

wyjęliśmy z    dzieła pod tytułem Biskupstwo 

Nitryjskie, wydanego w  Posonii, w  roku 1835.  

(2) STEFAN DAMALEWICZ w  życiu bł. Bogumiła, 

rozdz. 32, karta 168. 

(3) DŁUGOSZ, Hist. pol. ks. II, karta 124, rok 998. 

(4) DŁUGOSZ w  Hist. pol. ks. II, karta 124 pod rokiem 

998, wyd. Lipskie, pisze, iż Andrzej Swyrard czyli 

Żoerard i   Benedykt wiedli życie zakonne 

w  klasztorze u podnóża góry żelaznej, pod opatem 

Austrykiem. Mógł wprawdzie mieć DŁUGOSZ pod 

ręką rękopis Hartwika, ratyzbońskiego biskupa, 

piszącego w  życiu św. Stefana o    Austryku, który 

w  owym czasie był opatem tego klasztoru, a potem 

arcybiskupem ostrychońskim, ale Maurus, osobisty 

świadek wyraźnie mówi, że Żoerard i   Benedykt 

wykonali śluby zakonne na górze Zobor, pod 

opatem Filipem. Mylnie zatem pisze BARONIUSZ 

JAROSŁAWSKI w  żywotach Świętych polskich, 

część I, karta 24, że Andrzej Żoerard w  Polsce wiódł 

żywot zakonny w  habicie, w  który miał go oblec św. 

Barnabasz na kazimierskiej pustyni w  Wielkiej 

Polsce; nie był bowiem Żoerard nigdy na pustyni 

kazimierskiej, ale nad Dunajcem w  diecezji 
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krakowskiej; Barnabasz sam jeden żył na pustyni 

kazimierskiej po męczeństwie swych braci (r. 1004). 

  

(5) Andrzej Żoerard umarł około roku 1011. 

Benedykt w  trzy lata później poniósł śmierć 

męczeńską. 

(6) SKARGA, Kazania przygodne, strona 408. – 

RESZKA w  dziele: De Atheismo et phatarismo, strona 

540. – FRIESE w  Beiträge zu der Reformationsgeschichte 

in Pohlen und Lithauen. Th. II. B. I. Seite 271. 

(7) STEFAN DAMALEWICZ w  życiu bł. Bogumiła, 

rozdz. 32, karta 168. 

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl) Cracovia 

MMIX, Kraków 2009. 
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Początki 
 

Polskie pochodzenie Św. Andrzeja Świerada 

potwierdzają trzy źródła. Pierwsze to żywot 

świętego napisany przez Maurusa biskupa, który 

określa dokładnie, z    jakich ziem pochodził święty.  

Drugim źródłem jest żywot św. Stefana króla 

 węgierskiego z    1083 r. w  którym jest wzmianka 

o    św. Andrzeju, który przybył z    kraju Polan dla 

prowadzenia kontemplacji przez życie pustelnicze7. 

Trzecim źródłem jest nieznany żywot św. Andrzeja 

Świerada z     XI wieku skreślony przez 

benedyktyńskiego zakonnika Bogusława, w  którym 

zawarte są szczegółowe dane na polskiego 

pochodzenia świętego Andrzeja. 

  Ludwik Pierzchała swoją książkę Wszerad 

Andrzej i   Stoisław Benedykt najstarsi święci Polscy 

oparł na łacińskim rękopisie zakonnika Bogusława, 

którego przekładu na język polski dokonali P. 

Pietrzak i   ks. Marcin Makowski. L. Pierzachła na 

 
7. Ks. Stanisław Pietrzak, Święci Pustelnicy Świerad – 

Andrzej i   benedykt Życiorys, Tropie 200, s. 9. 
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podstawie tych wcześniej nieznanych źródeł 

potwierdza, że Andrzej Świerad urodził się 

w  drugim roku panowania papieża Jana XII czyli 

932r. Miejscowością narodzin miały być 

Opadkowice8 . Obecnie ta miejscowość nazywa się 

Zakliczyn9. 

Ciekawe jest również to, w  jakim obrządku 

św. Andrzej Świerad przyjął chrzest. Jak wiemy 

z    żywota Metodego już w  IX wieku książę Wiślan 

Wisław, przyjął chrzest od kapłanów uczniów św. 

Cyryla i   Metodego 10 . Jak wiemy, tam gdzie się 

urodził nasz święty, były grody Wiślan. w  jakim 

obrządku przyjął chrzest władca, w  takimi 

przyjmowali go poddani. Istnieje spore 

prawdopodobieństwo, że jeśli św. Andrzej Świerad 

przyjął chrzest przed Mieszkiem i   to mógł on być 

odprawiony w  obrządku starosłowiańskim, a jeżeli 

 
8. Por. L. Pierzchała, Wszerad Andrzej i   Stoisław Benedykt 

Najstarsi święci Polscy. Zakopane 1934,s. 4. 
9.  Por. Abakanowicz Abdang Bruno – Beynart , Wojciech, 

Polski Słownik Biograficzny, Andrzej Świerad,  , t 1., 
Kraków 1935, s. 101. 
10. Michał Dłutowski, Duchowość Narodu Polskiego, Nowa 

Osuchowa 2022, s. 23-24. 
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chrzest odbył się po roku 966, to został udzielony 

w  obrządku łacińskim.  

Imię Świerad ma pochodzenie 

zachodniosłowiańskie i   oznacza rad z    siebie. 

Pierwotna nazwa uległa zmianie i   powstały inne 

formy językowe jak Svorad, Svarad czy Świrad11. 

Św. Andrzej Świerad był synem rycerza 

Zdzisława, mężnego rycerza i   dzielnego 

chrześcijanina12. To jego ojciec miał mu przekazać 

wiarę i   nauczył rzemiosła rycerskiego, 

posługiwania się bronią. Był więc młody Świerad 

z    początku rycerzem. Potwierdzać to może duża 

ilość zamków istniejących na tym terenie do dziś. 50 

km na północ od Zakliczyna, w  rozwidleniu Wisły 

i   Dunajca odkryto stare i   największe na tych 

terenach grodzisko. Miało trzy linie umocnień, było 

okazałe i   mieściło się w  geometrycznym środku 

osadnictwa fazy przed powstaniem państwowości 

polskiej. Okres powstania grodziska przypada na 

 
11. Józef Swastek, Święty Andrzej Świerad i   jego kult 
w  średniowiecznej Oławie, w  : Andrzej Szafulski, Św. 
Andrzej Świerad na tle dziejów miasta Oławy, Oława 
2000,s. 35. 
12. Por. Por. L. Pierzchała, Wszerad Andrzej i   Stoisław 

Benedykt Najstarsi święci Polscy, dz. cyt., s.4. 
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drugą połowę VIII zaś jego świetność na X wiek, czyli 

na czasy narodzin i   życia św. Andrzeja Świerada13. 

Mogło istnieć w  tym czasie duże zapotrzebowanie 

na rycerzy, który bronić mieli tych terenów od 

południa i   wschodu, gdyż wzdłuż Dunajca 

w  tamtych czasach przebiegały szlaki handlowe. Na 

przykład przy zamku w  Czchowie było pobierane 

myto celne. Do dziś w  rejonie Dunajca istnieje wiele 

zamków: Nowym Sączu, Tropsztynie, Czchowie, 

Rożnowie, Melsztynie. Tradycje rycerskie były 

przekazywane z    pokolenia na pokolenie 

a wybitnym tego przykładem jest rycerz Zawisza 

Czarny, wsławiony w  bitwie pod Grunwaldem 

1410r. pochodzący z    tych terenów. 

Jako  młody rycerz św. Andrzej Świerad jak 

inni był uczony kodeksu rycerskiego. w  tamtych 

czasach miały one od siedmiu do dziesięciu zasad, 

których wypełnienie łączyło się z    przysięgą. 

w  tych różnych podobnych do siebie kodeksach 

najważniejsza była obrona wiary, wierność królowi 

 
13. Jacek Poleski, Wczesnośredniowieczne Osadnictwo 

w  dorzeczu Dunajca, w: Święty Świerad i   jego czasy: 
materiały z    sympozjum naukowego w  Tropiu, 10 - 11 
lipca 1998/ pod red. Stanisława Pietrzaka, Nowy Sącz 
2001, s. 35. 
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i   służba Ojczyźnie. Ta piękna tradycja została 

zachowana przez szlachtę i   przetrwała do dziś 

w  trzech najważniejszych dla Polaków wartościach 

Bóg, honor, Ojczyzna. w  tej kwestii jesteśmy 

ewenementem na skale światową, bo wszędzie te 

piękne idee zostały zniszczone przez rewolucje 

ideowe mające podłoże libertyńskie 

i   materialistyczno-komunistyczne. u nas jednak 

przetrwały i   zostały na nowo ożywione przez 

Solidarność a szczególnie posługę bł. Ks. Jerzego 

Popiełuszkę i   jego wielu przyjaciół z    grona 

duchowieństwa. 

  Nie wiemy, co spowodowało radykalizm św. 

Andrzeja Świerada i   jego gruntowne nawrócenie, 

czy doświadczenie śmierci w  pojedynku, jak 

w  życiu św. Antoniego, czy jakieś inne powody. 

Sam Bóg mógł bardzo mocno oddziaływać na tego 

młodego rycerza, zapraszając go do życia 

doskonalszego. Stwórca mógł ukazywać mu 

nieznanym nam dziś sposobem znikomość 

i   przemijalność życia ludzkiego i   wszelkiej 

chwały. Zaczął więc Świerad szukać skarbów 

nieprzemijających, które prowadzą do królestwa 

niebieskiego.  
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J. T, Milik a za nim Ks. J. Sfastek twierdzą, że 

Św. Andrzej Świerad pochodził z    rodziny rolniczej 

i   urodził się w  około 980 roku. Miejscowość 

urodzenia według innych źródeł jest tu ta sama – 

Opatowiec. Jednak w  pierwszym żywocie Maurus 

nie pisze, że św. Andrzej był z    rodziny chłopskiej, 

lecz można sądzić, że za młodu przebywał 

w  chłopskim środowisku i   mógł być także 

rycerzem. Informacje te nie są precyzyjne i   nie dają 

pewności co do tej kwestii. L. Pierzachała twierdzi, 

że świadomość religijna, znajomość prawd wiary 

była wówczas domeną ludzi z    wyższych warstw 

społecznych. Dzięki temu mógł też św. Andrzej 

Świerad mieć przestęp do źródeł wiedzy   i   nauczyć 

się czytać i   pisać. Potem służy innym na przykład 

chłopom, stając się ich nauczycielem wiary według 

ewangelicznego przykładu Jezusa Chrystusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Miejsca życia i   kultu Świętego 
Andrzeja Świerada 

Okolice Wrocławia 
 

Św. Andrzej Świerad porzuca ostatecznie 

zawód rycerski i   przybywa w  okolice Wrocławia14. 

Powstanie nowej diecezji Wrocławskiej w  1000 roku 

mogło skłonić Św. Andrzeja Świerada do przybycia 

na te tereny. Źródła podają, że św. Andrzej Świerad 

przebywał w  okolicach Oławy w  pobliżu 

tamtejszego szpitala 15 . w  niedalekiej okolicy Św. 

Andrzej mógł mieć swoją pierwszą pustelnię. Istniej 

duże prawdopodobieństwo, że przychodził 

pomagać w  leczeniu chorych. To mogło być okazja 

do zdobycia wiedzy medycznej. Obecność św. 

Andrzeja w  zakonnym szpitalu może tłumaczyć 

jego zdolności leczenia chorób, które to umiejętności 

stanowiły atut w  oczach rodzin królewskich 

tamtych czasów. Sława świętości Andrzeja 

Świerarda w  okolicach Wrocławia jeszcze za jego 

 
14. Ludwik Pierzchała, Wszerad – Andrzej i   Stojsław-

Benedykt Najstarsi Święci Polscy, dz. cyt., s. 4-5. 
15. A. Szafulski, Św. Andrzej Świerad na tle dziejów miasta 

Oławy,  Oława 2000, s. 28. 
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życia sprawiła, że ciągnęły do niego pielgrzymki. 

Ludzie przychodzili do świętego wyznawcy prosząc 

o    modlitwę i   radę oraz pomoc w  chorobach16. 

Biskup Wrocławski Rudolf w  1468 

zaświadcza o    rozwiniętym kulcie świętego na 

Dolnym Śląsku 17 . Można też z    nazwiskiem 

świętego łączyć nazwę miejscowości u podnóża Gór 

Izerskich: Świeradów Zdrój.  

Według badań ówczesnych szlaków 

i   okresu w  historii istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że to w  okolicach Wrocławia 

a nie Sącza, mógł Św. Świerad spotkać kamedułów 

Św. Benedykta i   Jana. Zostali wysłanych przez 

Ottona III do pomocy w  ewangelizacji zachodnio 

północnych terenów Polski. Św. Bruno napisał, że 

zostali wysłani za Alpy 18 . Najkrótsza droga 

z    Włoch do Polski wiodła starym szlakiem 

bursztynowym, który na terenach Polski zaczynał się 

od pogórza i   Gór Orlickich i   masywu Śnieżnika. 

Kotlina Kłodzka jest swego rodzaju bramą do naszej 

 
16. Por. tamże, s. 27. 
17. Por. tamże, dz. cyt., s. 28. 
18. Wincenty Zalewski, Święci na każdy dzień, Warszawa 

2008, s. 1027. 
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Ojczyzny mającą po dwóch stronach te pasma 

górskie. Biegnie nią łatwa i   prosta utworzona przez 

naturę równina z    południa na północ. Nie sądzę by 

ci zakonnicy odbijali znacznie na wschód dodając 

sobie drogi i   szli wzdłuż Dunajca, tylko szli 

bezpośrednio do Międzyrzecza, przez Wiedeń, Brno, 

Kłodzko, Wrocław, Poznań. Potem w  miejscu 

docelowym wybudowali klasztor. Prawdopodobnie 

mogło dojść do spotkania w  pobliżu Wrocławia 

około 990 roku. Św. Benedykt miał w  tym czasie 

około 20 lat a św. Jan około 50 lat. Św. Andrzej 

Świerad miał również około 50 lat. Może pod 

wpływem spotkania z    tymi przyszłymi 

męczennikami uświadomił sobie potrzebę powrotu 

w  rodzinne strony. 

 Otrzymał wewnętrzne przynaglenie, aby 

podjąć się misji ewangelizacji na swoich rodzinnych 

terenach, przez modlitwę, pokutę i   katechezę, jak to 

planowali czynić na północy Polski misjonarze 

z    Włoch. Mogła wtedy też istnieć kościelna 

koordynacja działań ewangelizacji naszej ojczyzny. 

Działania naszego świętego w  takiej sytuacji 

wpisywały się w  szerszy plan chrystianizacji Polski. 

Św. Andrzej Świerad po okresie pobytu w  okolicach 

Wrocławia, przenosi się w  swoje rodzinne strony 
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tym razem do Tropia. Może nadmiar 

zainteresowania jego osobą i   pragnienie ciszy dla 

kontemplacji Boga, lub nakaz Boży spowodował, że 

wrócił nad Dunajec. Znał Ewangelię, więc chciał 

naśladować swojego Nauczyciela, który po 

uczynieniu cudów udawał się na miejsca pustynne 

i   modlił się (Por. Łk 5, 16). 
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Św. Andrzej Świerad nauczający okoliczną ludność. 
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Tropie 
 

Jan Długosz orientacyjnie pod rokiem 998 

umieścił zapis zawarty w  Historii Polski: 

998 (…) Dwaj mężowie wyróżniający się w  owym czasie 

przykładnym życiem i   obyczajami, mienowicie Świrad 

i   który nad rzeką Dunajcem w  pobliżu miasta Czchowa 

w  diecezji krakowskiej zamieszkiwał pustelnię pod skałą, 

którą jeszcze dziś oglądamy i   w  której przez wiele lat 

trudził się dla Chrystusa, i   Benedykt, obydwaj 

prowadzący życie pustelnicze, wyszedł z    Polski, udali się 

do Panonii19  […]. Świerad, z    wanny też „Zorardus”, 

dzięki umartwieniom zasłużył sobie na chwałą wyznawcy, 

a Benedykt, przelawszy krew, został uwieńczony koroną 

męczeństwa”20. 

Tropie to mała miejscowość na ziemi Sądeckiej, 

położona nad Dunajcem na początku pasma Beskidu 

Wyspowego dokładnie w  pogórzu Rożnowskim 

 
19. Panonia – to prowincja rzymska, która obejmowała 
zachodnie Węgry, była najbliżej Polski. 
20. Jan Długosz, w: Ks. Stanisław Pietrzak, Świeci 
Pustelnicy Świerad – Andrzej i   Benedykt Życiorys, Tropie 
2000, s. 7. 
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pod górą Habalina 453 w  pobliżu miejscowości 

Czchów. Ten rejon nazywany jest bramą do gór 

Sądeckich. To tu w  pobliżu swoich rodzinnych 

trenów, koło Opadkowicach – Zakliczyn, gdzie 

urodził się nasz Eremita, wybudował swoją pierwszą 

pustelnię. Są dwie wersje które przekazuje tradycja: 

jedna, że była ona zbudowana w  miejscu 

dzisiejszego Kościoła z    X wieku w  Tropiu21. Jeśli 

tak to nasz pustelnik miał fantastyczny widok ze 

skarpy Dunajca na pobliskie góry. Dziś rozpościera 

się z    tego miejsca panorama na zalew Czchowski. 

Była więc możliwość dostępu do wody oraz 

możliwość połowu ryb. Jednak to miejsce było dość 

widoczne więc z    czasem św. Andrzej mógł 

przenieść się dalej. Według tej drugiej wersji 

 
21. Kościół należy do najstarszych w  tej części Polski. Miał 

go fundować około 1045 roku Kazimierz Odnowiciel, 
a  poświęcać ok. 1073 r. św. Stanisław męczennik. Według 
tradycji budynek powstał w  miejscu, gdzie znajdowała się 
pustelnia św. Świerada, mnicha benedyktyńskiego 
żyjącego na przełomie X i   XI w. 
https://pl.wikipedia.org/wikiKościół-Andrzeja-Świerada 
i   Benedykta w  Tropiu. 
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pustelnia była w  małym wąwozie, zamkniętym 

wzniesieniami. Sam budynek był na skale 

z    piaskowca, według nauki Zbawiciela, by 

budować dom na skale. Powyżej pustelni Św. 

Andrzej miał źródło wody, a tuż przy nim dawniej 

płynęła mała rzeczka będąca dopływem Dunajca, 

która ukształtowała małą dolinę. Okolica była gęsto 

zalesiona lasami buczynowymi, grabami, dębiną, 

brzozami. Światło dzienne rzadko tu docierało, 

chyba, że drzewa zostały przez niego 

wykarczowane, co także było umiejętnością 

i   zajęciem Świętego Andrzeja. Dzięki pracy drwala 

oraz wrodzonym predyspozycjom miał ogromną siłę 

fizyczną. Nawet jego surowa asceza nie zmniejszała 

jej mocy. Był dobrze zbudowany i   budził w  śród 

ludzi respekt. Znana jest historia, w  której św. 

Andrzej obronił się sam podczas napadu 

zbójeckiego, co potwierdzałoby jego umiejętności 

jako rycerza. Kiedy zobaczył w  swoim domu 

grożących mu zbirów, złapał dębowy kawałek 

drewna. Pogruchotał im kości w  tym czaszki. 

Rozległy się krzyki i   lamenty łamanych 

złoczyńców. Andrzej zorientował się, że sprawa jest 

poważna i   swoimi potężnymi dłońmi zaczął 

nastawiać kości i   czaszki przestępców. Potem 
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położył ich u siebie w  celi i   pielęgnował, dając im 

jedzenie, przy okazji głosząc im też historię 

zbawienia. Uczynił to tak skutecznie, że jeden 

z    napastników nawrócił się i   przystał do niego, 

stając się jego uczniem. 

Św. Andrzej Świerad miał wielki szacunek 

wśród lokalnych ludzi   i   w  całej Polsce. Działając 

na tych terenach przyłączył się do niego między 

innymi św. Just Jodok z    Tęgoborzy oraz uczeń 

Urban, o    którym mamy mało informacji22. 

 
22Just - Jodok żył na przełomie X i   XI wieku w  pustelni, na 
jednym ze wzgórz w  okolicach Tęgoborza, które już przed 
1347 nazwano jego imieniem. Do dzisiaj przełęcz pod tym 
wzgórzem nosi nazwę Przełęczy świętego Justa. Od 1400 
czczony był również przez „Ojców Marków” (krakowskich 
kanoników z    klasztoru św. Marka), w  ówczesnym 
klasztorze na Wzgórzu św. Justa, zniszczonym przez 
dziedzica Tęgoborzy w  1611. 
Według tradycji zapisanej w  1609 przez Marcina 
Barańskiego, przejętej od zakonników znających lokalne 
opowieści i   zapisy, Just był uczniem św. Andrzeja 
Świerada. Obu wymieniono w  krakowskiej Litanii do 
Wszystkich Świętych w  1427. Tego samego roku powstał 
Brewiarz krakowski ze wspomnieniem św. Świerada 
w  kalendarzu świętych pod datą 17 lipca. 
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 Dziś w  Beskidzie Wyspowym, gdzie 

mieszkał pierwszy uczeń Św. Andrzeja, jest przełęcz 

św. Justa. z    niej wiedzie niebieski szlak na szczyt 

Sałasz 909. Niebieski szlak prowadzi dalej do 

Limanowej, gdzie jest sanktuarium Matki Bożej 

Bolesnej. Znajduje się tam drewniana figura Maryi 

trzymającej na kolanach umęczonego Jezusa 

Chrystusa w  klasycznym ujęciu zwanym Pieta. 

z    przełęczy Just do najwyższego szczytu 

w   Beskidzie Wyspowym Mogielnicy odległość 

wynosi 41 km.  

Do Tropia  uczeń św. Świerada, św. 

Benedykt Stojsław  przybył po szkole 

z    Magdeburga  i   na stałe związał się 

z    Świeradem. Musiał św. Andrzej budzić wielki 

szacunek i   podziw, że tak zacny syn polskiej ziemi 

uznał go za swojego mistrza. Duchowych dzieci 

 
zmarł w  swojej pustelni, w  obecności innych świętych 
pustelników: św. Świerada  i   św. Benedykta,  w  1009. 
Tam został również pochowany.  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Just_z_T%C4%99goborzy. 
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pierwszego świętego z    Polski mogło byś o    wiele 

więcej. Na pewno Św. Andrzej Świerad 

promieniował świętością na okoliczną ludność 

terenów Sądecczyzny. Wiara chrześcijańska dopiero 

od niedawna zagościła na tych terenach. Pogaństwo 

wciąż było żywe. Świadczy o    tym nawrót 

pogaństwa za czasów syna Bolesława Chrobrego - 

Mieszka II. Jednak św. Świerad robił swoje. 

Ubóstwem życia, licznymi cudami, mocą słów, 

uginał twarde karki ludzi czczących swoich bogów. 

Pogaństwo było w  swoich wierzeniach bardzo 

praktyczne i   dlatego trudno było je usunąć. Kulty 

bożków miały zapewnić pomyślność, urodzaj, 

powodzenie w  podjętych działaniach. Święty znał te 

przekonania i   praktyki, ponieważ miał styczność 

z    ludźmi z    tego rejonu z    lat dzieciństwa 

i   młodości. Mając świadomość zakorzenionego 

w  ludziach pogaństwa z    wielką gorliwością je 

wykorzeniał i   zaszczepiał prawdziwą wiarę. Mocno 

i   zdecydowanie prowadził ludzi mających z    nim 

kontakt, do kultu Prawdziwego Jedynego Boga. Był 

w  tym konsekwentny i   tych, których prowadził do 

Boga nie zostawiał mimo, że zmieniał miejsce 

swojego zamieszkania. Co roku jednak wracał 

i   ponawiał swoje nauki wraz z    całym 
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środowiskiem świętych, którzy przy nim byli. 

Długosz pisze, że Św. Andrzej Świerad, Benedykt, 

Just, Urban wyruszyli na Węgry i   przebywali 

u podnóża Eisenbergu (Mons Ferreus), gdzie pod 

władzą opata Asteryka wiedli ostre życie pokutne. 

Co roku też powracali do swoich pustelni: do Tropia 

Andrzej i   Benedykt, Just do Tęgoborzy, Urban do 

Iwkowy i   w  lecie na tych terenach, oprócz życia 

pustelniczego, prowadzili nauki misyjne dla ludu23. 

Dopiero później św. Andrzej Świerad i   uczeń jego 

Benedykt, udali się na stałe do klasztoru św. Hipolita 

koło Nitry. Ciekawe, jaką drogą przechodzili na 

południowe tereny dzisiejszej Słowacji. Najkrótsza 

droga biegła wzdłuż Dunajca, potem w  okolicach 

Sączą biegła wzdłuż rzeki Poprad, potem tak jak dziś 

prowadziła przez miejscowość Mniszek (może 

nazwa pochodzi od szlaku pustelników, którzy byli 

mnichami), następnie kierowała się w  okolice 

Słowackiego Raju, miejscowości Poprad,   dalej już 

do Nitry. A może szedł przez dolinę Małej 

i   Wielkiej Fatry (wariant dłuższy). 

 
23. Ludwig Pierzchała, Wszerad-Andrzej i   Stoisław-

Benedykt najstarsi Święci Polscy, dz. cyt., s. 6. 
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Tropie rozpoczyna drugi ważny okres 

w  życiu św. Andrzeja Świerada. w  tym miejscu 

ukształtował się silny charakter naszego patrona. 

Sprecyzowały się decyzje życiowe i   niezłomne 

postanowienie bycia wiernym Bogu, gdziekolwiek 

będzie. 
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Św. Andrzej Świerad zanoszony przez Anioła 

 do pustelni. 
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Nitra 
 

Miasto swoimi początkami sięga VIII wieku. 

Jest najstarszą miejscowością na Słowacji. Była tu 

jedna z    pierwszych placówek misyjnych na 

Morawach św. Cyryla i   Metodego. Ich uczniowie 

udawali się na północ na tereny obecnej Polski by 

kontynuować dzieło misyjne. 

 Świerad około 1000 roku wstąpił do 

klasztoru benedyktyńskiego św. Hipolita24 na górze 

Zabor 586m n.p.m. nieopodal Nitry25. Jest to ostatnie 

wzniesienie masywu górskiego Trybecz oraz Fatry. 

Góra Zobor klinem wbija się w  nizinę Naddunajską, 

która ciągnie się prawie aż do Wiednia. Ze szczytu 

można podziwiać piękne, dalekie widoki. Tereny tej 

góry, jak przybył święty, należały do Polski. Tu św.  

 
24 Męczennik z    czasów prześladowania cesarza 
Waleriana w   III wieku. Straszliwie umęczony, 
torturowany, ostatecznie przywiązano jego nogi do szyi 
dzikich koni oraz je pędzono. Grób jego zasłynął wieloma 
cudami., w: Wincenty Zalewski, Święci na każdy dzień, 
Warszawa 2008, s. 686. 
25. Wincenty Zalewski, Święci na każdy dzień, dz. cyt., s. 
577. 
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Andrzej Świerad uczył się życia zakonnego, 

przyjął habit oraz imię zakonne Andrzej. Ostatecznie 

powrócił do życia pustelniczego. Wybrał sobie 

jaskinię nieopodal tego klasztoru. Grota nie jest za 

wysoka. Tylko w  jednym miejscu można stanąć 

całkowicie wyprostowanym, w  każdym pozostałym 

trzeba chodzić wciąż pochylonym. z    tej jaskini 

przychodził święty pokutnik na niedzielne 

nabożeństwa i   Mszę św. do klasztoru. Stąd też miał 

daleki widok góry i   miasto Nitra. Poniżej groty do 

tej pory jest źródło czystej wody. Jako eremita św. 

Andrzej nie próżnował, modlił się wiele i   również 

wiele pracował nawet aż do omdlenia. Zajmował się 

wycinką okolicznych bujnych lasów i   rąbał drzewo 

na ogień. Kronikarz zakonny opisał, też zdarzenie 

w  którym nasz bohater padł nieprzytomny na 

ziemię i   pozostawał bez pomocy. Do jego pustelni 

przeniósł go sam Anioł z    nieba. w  nocy też się 

umartwiał i   snu sobie odmawiał 26 . Święty swoje 

ciało poddawał nieustannym udrękom. Ta niewielka 

 
26. Por. Ks. Piotr Skarga,  O. Prokop Kapucyn, O. 

Bitcchnaua, Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni 
roku, wyd. VI Mikołów- Warszawa, 1910, s. 674. 
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jaskinia była świadkiem jego cichego mężnego 

heroicznego męczeństwa. Zasłynęła też po śmierci 

świętego wieloma cudami, nawet wskrzeszeniem 

umarłego człowieka. 

Podczas ugody Bolesława Chrobrego 

z    królem Węgier za pośrednictwem św. Emeryka, 

Nitra, która należała do Polski, przeszła w  obszar 

Węgier. Wtedy Św. Andrzej Świerad poprosił opata 

Filipa, któremu podlegał, aby mógł być na 

terytorium swego ojczystego kraju. Według 

przekazów była to jedyna prośba tego świętego 

skierowana do swoich przełożonych. Udał się więc 

razem ze swoim uczniem Benedyktem na nowe 

miejsce, w  okolice Trenczyna. Chciał żyć dalej jako 

pustelnik na terenach swej ojczyzny, rządzonych 

przez Bolesława Chrobrego, którego święty bardzo 

cenił i   modlitwami wspierał. 
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Skała koło Trenczyna 
 

Ostatnim miejscem życia św. Andrzeja Świerada 

była jaskinia w  Skale koło Trenczyna27. 

 
27 . Trenczyn to starodawne rzymskie Laugaricio – jedno 

z    najbardziej na północ położonych obozowisk 
cesarskich legionistów, od tamtego czasu praktycznie 
nieprzerwanie będące głównym ośrodkiem tych terenów, 
czego świadectwem są liczne zabytki, na czele 
z    monumentalnym zamkiem, widocznym z    odległości 
wielu kilometrów. Migawki z    historii w  II w. n.e. istniał 
tutaj obóz rzymski, z    którego toczono wojny 
z    plemionami germańskimi – na pamiątkę jednego ze 
zwycięstw wmurowano w  skałę wzgórza zamkowego 
tablicę z    inskrypcją z    179 r. Już w  XI w. istniał tutaj 
królewski zamek, będący siedzibą kasztelanii, która stała 
się podstawą komitatu trenczyńskiego. Trenczyn, jako 
rezydencjonalna, położona u stóp zamku osada, szybko 
rozwinął się w  prężne i   bogate miasto, któremu 
dodatkowego znaczenia nadawało położenie na 
arcyważnym szlaku handlowym biegnącym wzdłuż  
doliny Wagu. Znaczącym przywilejem było uzyskanie przez 
miasto prawa składu – musieli w  nim zatrzymywać się 
czescy i   śląscy kupcy, by wystawiać swój towar na 
określony czas bądź dopóki nie kupią go kupcy 
z    Trenczyna. Od XV w. istniała w  Trenczynie szkoła 
miejska, a  w  1649 r. powstało gimnazjum jezuickie 
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(przejęte następnie przez pijarów). Zwiedzanie Trenczyna 
Nad miastem góruje olbrzymi Zamek Trenczyński 
(Trenčiansky hrad) – jeden z    najpotężniejszych 
w  Europie Środkowej, a  na Słowacji ustępujący 
wielkością jedynie Zamkowi Spiskiemu. Jego dzieje sięgają 
XI w. i   z    tego właśnie okresu pochodzi zamkowa 
rotunda. Najstarsze zachowane fragmenty warowne 
zamku, którymi są masywna wieża i   część murów 
obronnych, pochodzą z    lat ok. 1260–70. Na przełomie 
XIII i   XIV w. był on własnością Matúša Čáka, 
potężnegofeudała, który w  okresie anarchii po wymarciu 
dynastii Arpadów na Węgrzech podporządkował sobie 
większość terytorium obecnej Słowacji i   za którego 
panowania zamek został znacznie rozbudowany. Od 1475 
r. władał zamkiem Stefan Zápolya, z    którym związana 
jest ciekawa legenda. Ów magnat, walczący wielokrotnie 
z    Turkami, z    jednej z    wojen miał przywieźć jako 
brankę turecką księżniczkę. Podążył za nią zakochany 
w  niej książę Omar, próbując wykupić ukochaną  z    rąk 
Zapolyi, który jednak postawił warunek: odda księżniczkę, 
jeśli Omar własnoręcznie wykopie w  skale zamkowej 
studnię. Miłość księcia była olbrzymia, więc podjął 
wyzwanie i   po 3 latach ciężkiej pracy dotarł do wody. 
Szczęśliwa para – po dotrzymaniu słowa przez magnata 
urzeczonego siłą ich uczucia – odjechała wolna do 
rodzinnego kraju. Zaś wykopaną przez księcia Studnię 
Miłości można od tamtej pory na zamku. 
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Tu jak wiemy, żył razem z    św. 

Benedyktem, swoim uczniem28. Jako Polacy chcieli 

być razem i   przebywać na terenie swojej Ojczyzny. 

w  tym miejscu byli samowystarczalni materialnie 

i   duchowo. U podnóża skały płynie do dziś rzeka 

Wag, która wówczas mogła być nieco bliżej pustelni. 

Mieli łatwy dostęp do wody i   możliwość połowu 

ryb. Okoliczny teren był żyzny, ziemia z    powodu 

bliskości rzeki urodzajna. Św. Benedykt Stojsław, 

według przekazów, skończył słynną szkołę 

arcybiskupią w  Magdeburgu prowadzaną przez 

Adalberta, który był też mistrzem św. Wojciecha. 

 
https://turystyka.wp.pl/trenczyn-zamek-historia-
ciekawostki-co-warto-zobaczyc-6044401737614465a. 
28 . Św. Benedykt pochodził z    Budzisławia okolice 
Gniezna, początkowo był wychowankiem kapłana 
Antoniego pochodzącego z    Dalmacji i   prowadził 
surowe życie pustelnicze nad jeziorem Budzisławskim, 
potem udał się do szkoły arcybiskupiej w  Magdeburgu 
i   około 1000 roku został uczniem św. Andrzeja Świerada 
ze względu na pokorę i   wielkość oraz surowość ascezy 
świętego z    nad Dunajca, w:   Ludwik Pierzchała, 
Wszerad-Andrzej i   Stojsław-Benedykt Najstarsi Święci 
Polscy, dz. cyt., s. 11-12. 
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z    dużym prawdopodobieństwem możemy 

stwierdzić, że wrócił    z    niej do Polski jako kapłan29.  

Mógł więc św. Andrzej Świerad korzystać 

z    posługi sakramentalnej św. Benedykta w  swej 

jaskini, oddalonej od miasta i   wszelkich klasztorów. 

Samowystarczalność jest bardzo ważna, jeśli chodzi 

o    życie pustelników, ponieważ powinni strać się 

być samotni i   niezależni od ludzi. Jaskinia jest dość 

duża. w  środku niej jest korytarz, który łączy kilka 

innych pomieszczeń. Pustelnicy mogli więc mieć 

swoje oddzielne cele i   spotykać się we wspólnej 

kaplicy na modlitwach. Znajdowali się w  skalanym 

mieszkaniu, które zostało zaadaptowane na 

pustelnię. Okolice Białej Skały do dziś sąsiadują 

z    gęsto porośniętymi buczynowymi lasami. Święci 

mieszkający w  dolinie rzeki Wag mieli po dwóch 

stronach pasma górskie. z    wysokości swych jaskiń 

mieli daleki widok na góry o    wysokości 

dochodzącej do 800 metrów. Na tym pograniczu od 

południa słali do Boga swoje gorliwe modlitwy za 

Polskę i   wypraszali jako pierwsi z    nas, wielkie 

błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny. 

 
29 . Por. Ludwik Pierzchała, Wszerad-Andrzej i   Stojsław-

Benedykt Najstarsi Święci Polscy, dz. cyt., s. 11. 
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Niedawno czytając dokładnie żywot 

świętego, odkryłem to miejsce i   postanowiłem 

nawiedzić. Jaskinia w  której żył św. Andrzej 

Świerad z    Św. Benedyktem ma kilka pomieszczeń. 

Jest w  środku dość rozległa. Ma wewnętrzny 

korytarz prowadzący do kolejnych komór. Posiada 

dwa wyjścia. Kiedyś zastanawiałem się, jak można 

sobie dać rade w  tych trudnych warunkach. Jednak 

zimą skała wapienia oddaje nieco ciepła 

nagromadzonego latem. Obecnie przy wejściu jest 

figurka św. Barbary, patronki górników, po minięciu 

jej przechodzi się do kaplicy. Jest ona wykonana 

przez człowieka, dobudowane są ściany i   dach, lecz 

dość oszczędnie, by wraz z    ludzka ingerencją nie 

zniszczyć ascetycznego charakteru i   by zachować 

naturalny kształt skały wapienia. w  prezbiterium po 

dwóch stronach namalowani są św. Andrzej Świerad 

i   św. Benedykt. Pośrodku zaś ukazane są schody 

doskonałości prowadzące do nieba, mające podpisy. 

Pierwszy stopień doskonałości to wstrzemięźliwość 

i   post, drugi to uniżenie, trzeci posłuszeństwo, 

czwarty – czystość, piąty… Choć sam fresk nie ma 

wielkiej wartości artystycznej, to jednak swą treścią 

duchową nas ubogaca. Są to stopnie wzrostu 

duchowego Świętego Andrzeja i   Benedykta, choć 
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św. Antoni pustelnik wymienił inne, następujące 

szczeble wzrostu duchowego: nieustająca modlitwa, 

post, błagania, poznawanie Słowa Bożego, oddalanie 

zła, ucieczka od świata i   jego spraw, uniżenie, 

ubóstwo serca, łzy i   wytrwałość, cierpliwość30. 

Od kaplicy skręca się w  prawo i   dochodzi 

do najmniejszej komory w  jaskini, gdzie znajduje się 

naturalnych rozmiarów figura św. Andrzeja. Kiedy 

tu przybyłem, przede mną modlili się motocykliści 

w  wieku ok. 50 lat. w  kaplicy byli dość mało 

skupieni, lecz tu pewien mężczyzna, żarliwie się 

modlił do św. Andrzeja Świerada. Potem mi 

podziękował, że poczekałem i   nie wymuszałem, by 

ustąpił mi miejsca. Jest tak wąsko, że przed figurą 

mogą być najwyżej dwie osoby obok siebie, trzecia 

musi poczekać. Ja również na tyle, na ile potrafiłem, 

ze wzruszeniem zanosiłem swoje modlitwy do Boga 

za wstawiennictwem patrona, który stał mi się tak 

bliski. Żałowałem tylko, że nikt z    Polaków tu nie 

przyjeżdża. Kiedy wyszedłem i   stanąłem wzdłuż 

murów, zobaczyłem dolinę rzeki Wag 

i   zapragnąłem, by jak najwięcej moich rodaków tu 

przyjechało. 

 
30. . Św. Antoni, Żywot  i  Pisma, Kraków 2008, s. 168. 
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Z pustelni poszedłem nad rzekę i   zszedłem 

jak najbliżej wody, gdzie ku mojemu zdumieniu 

zobaczyłem dużego drapieżnika - orła, który krążył 

nad wodą. Przypomniał historię odnalezienia ciała 

św. Benedykta zabitego przez zbójców 

i   wrzuconego do tej rzeki. Okolicznej ludności to 

właśnie orzeł wskazał, gdzie ciało męczennika 

zostało wydobyte z    wody. 

Św. Andrzej Świerad, wycieńczony 

umartwieniami, zmarł w  tej jaskini w  około 1034 

roku. Trzy lata później zginął, zamordowany przez 

napastników jego uczeń św. Benedykt. Rozbójnicy 

myśleli naiwnie, że posiadał jakieś dobra materialne 

i   po umęczeniu go ostatecznie zabili. z    dużym 

prawdopodobieństwem możemy też myśleć, że 

mógł to być odwet wyznawców pogaństwa za 

krzewienie katolickiej wiary. 

Śmierć 
 

Według przekazu Maurusa, Świerad 

przepowiedział swoją śmierć i   wydał polecenie, by 

nie zdejmować jego habitu aż do przybycia opata 

Filipa, któremu podlegał. Odszedł z    tego świata 

w  jaskini zwanej Białą Skałą koło Trenczyna. Śmierć 
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jego była pełna pokoju oraz duchowej szczęśliwości. 

Mogły temu towarzyszyć nadprzyrodzone 

zdarzenia, ale o    nich nie mamy przekazu.  

Jego śmierć była spowodowana przecięciem 

wnętrzności przez pokutny łańcuch, który zarósł 

skórą. Jest to dowodem całkowitego zapomnienia 

o    sobie i   zatracenia się w  Bogu. 

Według L. Pierzchały Andrzej Świerad 

umarł w  pierwszym roku panowania papieża 

Sergiusza IV31. Ponieważ papież ten sprawował rządy do 

r. 1009 – 1012 przeto śmierć Wszerada nastąpiła w  roku 

100932. Nasz święty bohater przeżył dość sędziwego 

wieku 77 lat. Liczba ta ma też swoje teologiczne 

znaczenie, ponieważ cyfra siedem oznacza w  Piśmie 

świętym doskonałość. Inne źródła podają, że św. 

Andrzej Świerad umiera 1034 roku33. 

 

 
31. Notatka O. Pietrzaka. 
32. L. Pierzchała, Wszerad Andrzej i   Stoisław Benedykt 
Najstarsi święci Polscy, dz., cyt., s. 8. 
33. J. Swastek, Święty Andrzej Świerad i   jego kult 

w  średniowiecznej Oławie, w: A. Szafulski, Święty 
Andrzej Świerat na tle dziejów miasta Oławy, dz. cyt., s. 
37. 
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Św. Andrzej Świerad gromiący heretyków, którzy 

chcieli przejąć kościół rzymskokatolicki. 
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Po śmierci 
 

Ciało świętego ascety zostało przeniesione 

do katedry w  Nitrze. Tu, w  opactwie 

benedyktyńskim, było bezpieczne. Łańcuch pokutny 

wyjęty z    jego ciała został podzielony na dwie 

części. Jedną zachował książę Nitrzański Gejza, 

a druga spoczęła w  klasztorze św. Hipolita na górze 

Zabor. Zapewne akceptację tego stanu rzeczy musiał 

potwierdzić Bolesław Chrobry Król Polski. Kościół 

w  Tropiu konsekrował już w  roku 1073 sam biskup 

krakowski Stanisław, później męczennik i   święty. 

Św. Andrzej Świerad kanonizowany został w  roku 

1083 przez papieża Grzegorza VII na prośbę króla 

węgierskiego Władysława 34 . Wraz z    naszymi 

rodakami kanonizowano wówczas także Św. Stefana 

króla Węgierskiego, Emeryka księcia węgierskiego35 

i   Gerharda biskupa Czanawskiego. 

 
34. Por. L. Pierzchała, Wszerad Andrzej i   Stoisław Benedykt 

Najstarsi święci Polscy, dz. cyt., s. 9. 
35. Książe Emeryk był synem króla węgierskiego Stefana. 

Ten wysłał go do Polski i   podarował mu relikwie krzyża 
Świętego, które miały go chronić. Podczas polowania 
w  okolicach Kielc z    udziałem Bolesława Chrobrego 
doszło do cudownego zdarzenia.  Miał on otrzymać  nakaz 
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W 1111 roku Św. Andrzej Świerad 

i   Benedykt stali się głównymi patronami katedry 

w  Nitrze. Jego wspomnienie liturgiczne w  Kościele 

Rzymskokatolickim obchodzone jest 21 lipca zaś po 

reformie posoborowej wspomina się go 13 lipca, 

razem ze św. Benedyktem, męczennikiem. 

Koncepcja Świętości 
 

Św. Andrzej swoje dążenie świętości 

wzorował na życiu św. Antoniego Pustelnika 

Egipskiego z    IV wieku. Ten Ojciec anachoretyzmu 

widział celowość modlitwy i   praktyk pokutnych 

jako dochodzenie do pierwotnej świętości, jakiej 

człowiek się pozbawił przez wybór grzechu. Celem 

było dążenie do stanu duchowego w  jakim byli 

Adam i   Ewa w  Raju przed wykroczeniem, jakiego 

się dopuścili. By ponownie powrócić do nieba, trzeba 

było współpracować z    łaską uświęcającą, jaką 

Chrystus daje nam w  sakramentach świętych. 

 
z    nieba by te relikwie na stałe zostawić w  pobliskim 
klasztorze. To przyczyniło się do powstania sanktuarium 
Świętego Krzyża na Łysej Górze, por., w: 
http://intour.pl/atrakcje/swietokrzyskie/legendy-
podania/legenda-o-swietym-emeryku. 
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Oznaczało to systematyczne ćwiczenia, które 

pomogą człowiekowi uzyskać panowanie duszy nad 

ciałem. Ten święty na długo przed św. Benedyktem 

wypracował zasadę, że w  rozwoju świętości 

potrzebna jest modlitwa ale i   praca nad rozwojem 

cnót, bez której wszystko możemy stracić. Dusza 

ludzka to rozum i   wola. Chcąc ją zdobyć dla Boga 

musimy się modlić i   pracować. Jest to ważne, gdyż 

modlitwa zajmuje umysł człowieka dając mu ziarna 

Boże do rozmyślania, a praca nad cnotami jest 

koniecznym treningiem woli. w  tej pracy ćwiczenia 

ducha konieczne jest też podejmowanie wysiłku 

fizycznego. 

To Bóg objawił Antoniemu przez anioła tę 

zasadę: ora et labora, będącą podstawą życia 

monastycznego. Kiedyś nie mógł się skupić 

i   martwił się o    swoje zbawienie. Wnet zobaczył 

kogoś podobnego do siebie. Osoba ta siedziała 

i   pracowała wyplatając linę, potem odchodziła od 

pracy by oddać się modlitwie po czym znów wracała 

do pracy. Usłyszał potem głos, który powiedział: Tak 

rób a będziesz zbawiony36. Św. Andrzej Świerad przez 

 
36. Święty Antoni, Apoftegmat z  Gerontikon w: Żywot 
pisma ascetyczne, Kraków 2008, s. 225. 
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całe życie trzymał się tej reguły i   każdego dnia, 

oprócz niedzieli i   świąt Kościelnych, ciężko 

pracował fizycznie. To była też forma jego 

umartwienia. Może też znał reguły św. Bazylego 

pustelnika i   założyciela zakonu. Wyjaśniał on 

swoim uczniom zasady pracy. 

Należy niewątpliwie wiedzieć, że ten kto pracuje, 

nie powinien pracować po to, aby służyć własnym 

potrzebom, ale by spełniać przykazania Pana, który 

powiedział: Byłem głodny, a daliście Mi jeść37. Cechą tego, 

który dąży do doskonałości, jest pracować dniem i   nocą, 

aby udzielać potrzebującemu38. 

  Według koncepcji św. Bazylego praca jest 

środkiem do miłości Boga i   bliźniego, jej celem nie 

jest bogacenie się dla siebie samego. Praca oznacza 

nie tylko wysiłek fizyczny, lecz też wysiłek 

w  podjęciu wytrwałej modlitwy. Jest ona ważnym 

środkiem uświęcenia człowieka, często dziś 

pomijanym. Bez podjęcia trudu w  życiu duchowym 

nic nie osiągniemy, nikt za nas tego nie wykona, co 

jest naszym obowiązkiem. Obrazuje to kolejna 

historia. 

 
37. Św. Bazyli, Pisma ascetyczne Reguły Dłuższe, t. 2, 
Kraków 2011, s. 177. 
38. Por. tamże, s. 178. 
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Pewien brat powiedział do abba Antoniego: "Módl się za 

mnie". a starzec mu odrzekł: "Ani ja się nad tobą nie 

zlituję, ani Bóg, jeśli ty sam nie zdobędziesz się na gorliwą 

modlitwę"39. 

Celem ascezy podejmowanej przez 

pustelników była realizacja słów św. Pawła: 

Poskramiam moje ciało i   biorę je w  niewolę (1 Kor 9,27). 

Zapewne Św. Andrzej poznał żywot i   myśli św. 

Antoniego. Koncepcja świętości życia pustelniczego 

w  ówczesnym czasie opierała się również na 

naśladowaniu Aniołów Bożych. One były 

szczególnym wzorem doskonałości dla pustelników. 

Istoty te przebywają w  niebie, nie jedzą, nie śpią, 

cały czas kontemplują Boga trwając w  Jego 

obecności. Możemy św. Andrzeja Świerada uznać za 

największego ascetę chrześcijaństwa, gdyż w  sposób 

najbardziej doskonały ze znanych nam świętych 

zrealizował te założenia. Jadł śladowe ilości 

pokarmu, żyjąc tak naprawdę Eucharystią, nie spał 

wiele czuwając na nocnej modlitwie a jeśli zasnął, 

budził się przez skonstruowane przez siebie 

narzędzia pokutne. Cały czas starał się myśleć 

 
39. Święty Antoni, Apoftegmat z    Gerontikon w: Żywot 
pisma ascetyczne, dz. cyt., s. 228. 
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o    Bogu i   być przed Jego obliczem. Bacząc na słowa 

św. Ambrożego Każdy, póki żyje, jest narażony na 

upadek. 

Swoje ciało brał w  niewolę przez potężny wysiłek 

fizyczny podczas wyrębu lasów. Dziś dla ludzi 

współczesnych ten wielki radykalizm może 

wydawać się niezrozumiały a nawet być 

szaleństwem. Natomiast w  czasach średniowiecza 

był dowodem wielkiej miłości do Boga i   łączył się 

z    powszechnym uznaniem i   podziwem u ludzi. 

Możemy zauważyć, że św. Andrzej Świerad 

zapatrzony był na trzech Archaniołów: Św. Michała 

Archanioła (Któż jak Bóg) naśladował, przez obronę 

wiary jako rycerz w  początkach swego życia. Ten 

potężny anioł jest przecież dowódcą wojsk 

niebieskich, opiekuje się ze względu na swoje 

zadanie Kościołem Świętym. Archanioła Gabriela 

(Mąż Boży) starał się odwzorować przez bycie 

w  obecności Bożej i   przekazywanie ludziom słów 

Bożych. Świerad, który był licznie odwiedzany 

w  swoich miejscach przebywania, czy podczas 

podroży chętnie nauczał ludzi, głosił katechezy 

i   mówił gorliwie o    Bogu. Św. Archanioła Rafała 

(Bóg Leczy) naśladował przez zajmowanie się 

leczeniem ludzi, na co są dowody. Jako Słowianin 
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zajmował się ziołolecznictwem a wiedzę, jak 

pomagać ludziom w  pokonaniu choroby czerpał też 

z    natchnień od Boga, ale również i   z    ówczesnej 

wiedzy. Nasz Święty leczył nie tylko zwykłych 

prostych ludzi ale i   rodziny królewskie jak cesarza 

niemieckiego Henryka II i   jego rodzinę, króla 

Stefana i   jego syna Emeryka40. 

 

Nauka Duchowa – Obłok niebieski 
Cnoty św. Andrzeja Świerada 
 

Męstwo 
 

Mało mamy tekstów o    św. Andrzeju 

Świeradzie poza paroma żywotami. Lecz z    całą 

pewnością możemy wyróżnić kilka z    nich. Silna 

wiara, odwaga, nieustępliwość, wielka miłość do 

Boga. Trzeba mieć odwagę i   mocny charakter by 

zdecydować się na tak trudne życie w  jaskiniach 

i   lasach oraz tak surowe życie w  ascezie. To tylko 

dzięki wierze widział sens tego rodzaju życia oraz 

mógł jednoczyć się z    Jezusem Chrystusem, który 

 
40. Andrzej Szafulski, Św. Andrzej Świerad na tle dziejów 

miasta Oławy, Oława 2000, s 27. 
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był miłością jego pustelniczego życia. Bez cnoty 

męstwa nie zdecydowałby się na tak wielki 

radykalizm. Przecież przez wiele lat żył sam , nie 

miał broni prócz modlitwy i   swoich rąk. Dowodem 

na Jego odwagę były też podróże w  nieznane. Bo 

przecież wyruszył do Nitry i   przeszedł około 400 

km w  trudnych warunkach, kiedy nie było 

wygodnych dróg jak dziś, a dzikiej zwierzyny 

w  lasach było wiele. Na pewno musiał być 

konsekwentny, bo z    drogi życia pustelniczego nie 

zrezygnował i   wytrwał w  nim do końca, chociaż 

miał możliwość życia zakonnego. Byłoby ono dla 

niego łatwiejsze z    powodu lepszych warunków 

życiowych. Na pewno miał też trudności i   wahania, 

lecz nie ustąpił. Złożył się w  ofierze całopalnej 

wiadomej tylko Bogu. z    miłości do Jezusa 

Ciepiącego, którego naśladował całkowicie 

zapomniał o    sobie. 

 

Umartwienie 
 

Ukryty przed światem, odkryty przed niebem, trwał 

na modlitwie, umartwieniu i   miłosnej więzi 

z    ukrzyżowanym Chrystusem. Nie ulżył swojemu 

ciału aż do śmierci. Możemy przypuszczać, że 
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stoczył wielkie boje z    pokusami cielesnymi, lecz 

właśnie dzięki tej ascezie potrafił je zgładzić. Ta moc 

wewnętrzna Św. Andrzeja Świerada wynikająca 

z    wiary dawała mu czystość serca oraz trwanie 

w  łasce uświęcającej. 

Był wielki pokutnikiem. Przykładem jego 

ascezy było podczas wielkiego Postu żywienie się 40 

orzechami. w  dni powszednie, mimo ciężkiej pracy 

fizycznej, pościł przez trzy dni w  poniedziałki, 

środy i   piątki 41 . Oprócz tego w  ciągu roku nosił 

miedziany łańcuch wokół bioder. Spędzał noce 

w  otworze wydrążonym drzewie, w  którym u góry 

były zawiązane kamienie, zmuszające do 

podniesienia głowy do góry, by się nie uderzyć. 

w  tej komorze były też kolce, które kuły ciało 

uniemożliwiając sen. To tylko niektóre umartwienia 

o    których wiemy. Ostatecznie Św. Andrzej, który 

za życia tyle łask uzyskał dla innych, umiera przez 

zakażenie krwi. Spowodował to łańcuszek na 

biodrach, który zarósł ciałem. To dopust Boży. 

Żywot Św. Andrzeja zwieńczyło białe męczeństwo, 

pokuta podjęta do granic ludzkich możliwości. Lecz 

 
41. W. Zalewski, Święci na każdy dzień, Warszawa 2008, s. 

577. 
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to ona dawała naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie Boże 

błogosławieństwo.  

Dziś ludzie, żyjący w  hedonistycznym 

świecie podporządkowanym ich zmysłowym 

doznaniom, nie są wstanie tego zrozumieć. 

Natomiast ludzie prawdziwej wiary docenią to, co 

w  dziele torowania drogi Chrystusowi do dusz 

Polaków, Słowaków, Węgrów Chorwatów uczynił 

przez życie w  ascezie i   pokucie św. Andrzej 

Świerad. 

 

Misja czynu 
 

Św. Andrzej Świerad jak św. Józef, nie 

zostawia nam żadnego słowa. Nic nie zostało 

spisane, żadne zdanie poza wielkim opisem 

heroiczności jego cnót i   wielkich czynów, które 

dokonał też po śmierci, poprzez liczne interwencje 

z    nieba. Jego życie przypomina też wezwanie 

świętego Antoniego, kiedy podczas homilii wołał: 

niech zamilkną słowa a przemówią czyny.  Św. Świerad 

podjął się za życia misji czynu jako rycerz Chrystusa: 

milczał w  słowach a jaśniał przykładem. Jego słowa, 

które wypowiadał, miały tylko i   wyłącznie jedno 

zadanie: ocalać ludzi i   prowadzić do miłości Boga. 
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Swoimi katechezami jak mieczem bronił dusze 

ludzkie przed błędami oraz zadawał ciosy wrogom 

zbawienia. Lecz był przekonywujący najbardziej 

przez umartwienie, czym najskuteczniej zjednywał 

serca ludzi. 

 

Miłość Ojczyzny 
 

Andrzej Świerad swoim pragnieniem bycia 

zawsze w  granicach państwa Polskiego uczy nas, by 

kochać to co rodzime, co związane z    ziemią 

ojczystą. Tymczasem wielu młodych Polaków 

wyjeżdża poza granice Ojczyzny i     już nie wraca. 

Żyją wynarodowieni, jakby nie mieli wspomnień, 

jakby nic nie łączyło ich z    krajem ojczystym, gdzie 

wzrastali i   otrzymali wykształcenie. Nie mają więzi, 

są bardziej związani z    dobrobytem i   pieniędzmi, 

niż własną kulturą i   rodziną. w  czasach tak 

wielkiego chaosu warto modlić się o    powrót 

Polaków do Ojczyzny jeszcze przed czasem kar 

Bożych, które niechybnie nadejdą. Kochajmy Polskę 

jak św. Świerad i   uczmy się od niego za nią się 

modlić, cierpieć i   dla niej pracować. Wypełnimy na 

pewno nasze święte zobowiązania, jeśli każdy 

z    nas, na miarę łaski Bożej, będzie dążył do 



77 
 

świętości. Tym dążeniem i   osobistą świętością 

najlepiej będziemy budować przyszłość Ojczyzny 

i   ją rozsławimy. To jest nauka św. Andrzeja dla 

dzisiejszego pokolenia 

 

Św. Andrzej Świerad nauczycielem 
świętości 
 

Pamięć o    obecność Bożej 
 

Św. Andrzej Świerad za przykładem swoich 

wielkich poprzedników jak św. Antoni, św. Bazyli 

i   św. Augustyn, dążył do nieustannej pamięci 

o    obecności Bożej. Pokonując etap oczyszczeń 

biernych i   czynnych, był oświecony jasnością Boga, 

który odsłaniał się przed nim w  pełnej obfitości. Św. 

Andrzej wiedział, że Bóg patrzy na niego i   chciał 

odwzajemnić się Jemu swoim zapatrzeniem 

w  Niego. Dążył wszystkimi siłami do całkowitego 

zjednoczenia z    Bogiem już tu na ziemi, tak bardzo, 

jak to jest możliwe. 

Możemy przypuszczać, że żyjąc samemu 

w  głuszy leśnej miał szczególne nabożeństwo do 

Boga Ojca i   często spoglądał w  niebo odkrywając 
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obecność ukrytego w  nim Stworzyciela. Ta gorliwa 

modlitwa jaką zanosił do Niego, przenosiła się też na 

szczególną cześć względem Syna Bożego, którego 

naśladował w  Jego męce. Nasz święty zdawał sobie 

sprawę, że pamięć o    obecności Bożej jest 

nadzwyczajnym środkiem do umocnienia w  walce 

pokusami, a nade wszystko dowodem miłości do 

Boga, który pierwszy nas umiłował. Może ludzie 

dzisiejszych czasów dlatego tak często giną 

duchowo, bo zapominają o    Bogu który na nich 

patrzy z    miłością. Św. Tomasz pisze: Jakże 

moglibyśmy się odważyć na rozmyślną obrazę Bożą, 

gdybyśmy pamiętali o    tym, że Bóg jest przy nas obecny, 

że na nas spogląda42? 

Ciekawe czy stosował św. Świerad modlitwę 

Jezusową, przecież mógł ją znać bo obrządek 

wschodni (starosłowiański) na terenach Małopolski 

był przed łacińskim. Zaś mnisi od dawna ją 

praktykowali. Jeśli tak, to wzywał nieustanni Imienia 

Jezus i   radował się tą modlitwą wewnętrzną 

w  każdym czasie43. 

 
42Św. Tomasz z    Akwinu, Ks. Courbon, przekł. Ks. Leon 
Pyżalski, Życie w  obecności Bożej, Kraków 1930, s. 8. 
43 Nieustanna wewnętrzna modlitwa Jezusowa 
nieprzerwane, nigdy nieustające wzywanie Boskiego 
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Święty pustelnik wzrastał w  promieniach 

obecności Bożej. Bóg stawał się w  jego życiu coraz 

bliższy, a on z    czasem coraz bardziej intensywnie 

przeżywał Jego przyjście. Święty doszedł do stanu 

widzenia Aniołów i   przebywania za życia wśród 

nich, a sam Bóg stał się gospodarzem jego pustelni. 

Istnieją przekazy, że aniołowie przynosili mu pomoc 

i   ulgę w  chwilach utraty sił, o    czym w  żywocie 

św. Świerada wspomina Maurus. Przypomina to 

wydarzenie z    kuszenia Jezusa na pustyni, po 

którym przystąpili aniołowie i   usługiwali Mu (Mt 4, 

11). 

W dzisiejszym świecie, w  którym ludzie 

częściej patrzą w  lustro, lub ekran tabletu warto 

patrzeć więcej i   dłużej w  stronę Boga. Lecz bez 

łaski uświęcającej, cnoty wiary i   pobożności 

ludziom będzie się wydawać, że patrzą w  pustkę. 

Jeśli masz Boga w  duszy, to i   przed oczami, a jak 

masz w  sobie nicość, to również będzie ci ona 

towarzyszyć tam, gdziekolwiek skierujesz swe oczy. 

 
imienia Jezusa Chrystusa ustami, umysłem i   sercem, ze 
świadomością stałej Jego obecności, z    prośbą 
o     zmiłowanie, podczas wszelkich zajęć, na każdym 
miejscu, w  każdym czasie, nawet we śnie, w  : Opowieści 
Pielgrzyma, Poznań 2019,  s. 36. 
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Asceza 
 

Dzisiejsza diaboliczna cywilizacja rozwija 

w  ludziach zło i   prowadzi do grzechu, 

upodabniając człowieka do demona. Patrząc na 

słabość duchową współczesnych wierzących, 

możemy dojść do wniosku, że jest to głównie 

skutkiem braku umartwienia. Ludzie przez brak 

ascezy stracili nad sobą samokontrolę, żyją bez 

moralnych hamulców i   skazani są na życiowe 

porażki.  By wyjść z    tej niemocy prowadzenia życia 

wewnętrznego, potrzebny jest nam przykład 

największego wyznawcy z     Polski św. Świerada. 

Jest on przekonującym nauczycielem i   dziś. 

Podjęlibyśmy dobrą decyzję, stając się jego 

duchowymi uczniami. 

Asceza, którą podejmował św. Andrzej 

Świerad miała cztery nadprzyrodzone znaczenia 

i   zadania. Pierwszym celem było oddawane czci 

Bogu. Czyni się to przez pokutę, czyli 

wynagrodzenie za grzechy. Dotyczyć ona może 

grzechów własnych a również innych osób lub 

nawet całej Ojczyzny. Maryja przekazała ks. Stefano 

Gobbiemu słowa przestrogi, które ukazują 

konieczność pokuty: Najmilsi synowie, idźcie za mną 
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drogą pokuty! Broń, przy pomocy której powinniście 

prowadzić Moją walkę, to modlitwa i   pokuta44. Matka 

Boża podaje trzy etapy pokuty, które też możemy 

zaobserwować w  życiu św. Świerada. 

1. Wyrzeczenie i   zaparcie się siebie, 2. Dźwiganie 

własnego Krzyża, 3. Postępowanie za Jezusem 

Chrystusem na Kalwarię – czyli towarzyszenie 

i   doświadczanie cierpień jakie miał Chrystus45. 

Chociaż w  małej cząstce postarajmy się 

naśladować naszego Świętego Patrona Andrzeja 

Świerada, rezygnując z    wygód, jakie daje nam 

dzisiejszy świat. w  tych decyzjach bez łaski Bożej nic 

nie uczynimy. Lecz jeśli intencją będzie wyrzeczenie 

dla Jezusa lub Maryi, by wynagrodzić Bogu za 

grzechy jakie ich ranią, będzie łatwiej. Na pewno 

każdy z    nas ma za co wynagradzać Bogu. Bo liczne 

są nasze zaniedbania a miłość do Boga i   bliźnich 

letnia. Dziś bardzo potrzeba pokuty, która ocalać 

będzie Rodziny i   Ojczyznę, oraz Kościół. Zdajemy 

sobie sprawę, że dni kary Bożej za bunt względem 

Stwórcy nadchodzą. Przez pokutę podjętą już dziś, 

 
44. Stefano Gobbi, Do Kapłanów umiłowanych synów 
Matki Bożej, Katowice 2018, s. 315. 
45. Por. Tamże, s. 315-316. 
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będziemy w  komunii z    Bogiem i   nie zaskoczą nas 

dni doświadczeń. 

Drugi wymiar ascezy św. Andrzeja Świerada 

miał prowadzać do udoskonalenia się i   nabycia 

zdolności panowania nad sobą. Głównym sidłem 

diabla przez które nas zniewala, to nasz egoizm. Na 

nim buduje dzieło naszej destrukcji. To choroba, 

którą może zniszczyć tylko umartwienie. w  obecnej 

epoce utraty władz wolitywnych, kiedy człowiek jest 

tak naprawdę bezwolny i   prowadzi go instynkt, 

konieczne jest podejmowanie umartwienia. Mało jest 

ludzi, którzy potrafią panować nad sobą w  kwestii 

odniesienia się do ludzi, wolności dotyczącej spraw 

materialnych oraz w  aspekcie pokus cielesnych. 

Stosowanie konsekwentnych praktyk pokutnych 

daje nam przewagę nad wrogiem zbawienia. 

Powinniśmy w  każdym tygodniu mieć dzień 

pokutny, w  którym podejmujemy post ilościowy lub 

jakościowy, wyrzekać się przyjemności oraz 

podejmować swego rodzaju surowość życia. Te 

praktyki ascetyczne staną się dla nas źródłem 

błogosławieństwa. Odzyskamy zdolność trwałego 

życia w  łasce uświęcającej, umiejętność panowania 

nad sobą oraz potrzebną siłę do wyćwiczenia cnót.  
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Dzięki ascezie porządkuje się nasze 

spostrzeganie świata. Stąd możemy lepiej oceniać 

i   podejmować właściwe sądy, układają nam się we 

właściwej hierarchii wartości, mamy większe 

poczucie obowiązkowości, szybciej i   trafniej 

podejmujemy decyzje i   potrafimy je konsekwentnie 

realizować. Praktyki umartwienia wzmacniają 

w  nas wytrwałość, która jest jednym 

z    najważniejszych czynników, dzięki któremu 

możemy osiągnąć świętość46. Jeśli ludzie stosowaliby 

praktyki pokutne, nie mieliby problemu 

z    powtarzaniem grzechów i   szybko wzrastaliby 

w  doskonałości. Asceza reguluje też stosunek 

człowieka do dóbr materialnych, uwalnia od ich 

niewoli w  której permanentnie żyje współczesny 

człowiek., dając wewnętrzną harmonię i   stabilność. 

Św. Andrzej Świerad uczy nas wyobraźni 

ascezy. Miał w  tym wielka pomysłowość. 

Powinniśmy w  taki sposób się umartwiać w  jaki 

grzeszymy. Czyli umartwienie ma być 

przeciwieństwem naszej słabości. Jeśli jesteśmy 

przemądrzali, powinniśmy więcej słuchać innych, 

 
46. A. Roldan – W. H. Sheldon, Temperamentologia 

i   Ascetyka, opr. E. Bielecki, Kraków 1985, s. 51. 
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jeśli chcemy oglądać filmy i   jesteśmy do nich za 

bardzo przywiązani, to należy je sobie odpuścić. 

Poznajemy nasze przywiązania poprzez badanie 

swojej duszy.  Nie jest tak trudno stwierdzić, 

w  czym brakuje nam umiaru, czego nie potrafimy 

sobie odmówić, nad czym nie panujemy. Odpowiedź 

na te pytania da nam właściwy kierunek praktyk 

ascetycznych. Asceza podjęta według naszych 

grzechów jest swego rodzaju czyśćcem na ziemi, 

czyli odpokutowaniem za grzechy, którymi 

grzeszymy w  ziemskim życiu. Jest to odbywaniem 

czyśćca w  życiu doczesnym. Jeśli nie uczynimy tego 

na ziemi, po śmierci wielokroć więcej cierpieć 

będziemy. 

Natomiast człowiek współczesny 

odrzucający ascezę, skazuje się na cierpienia 

zadawane przez złego ducha. Mam na myśli szeroki 

wachlarz zniewoleń, które łączą się z    cierpieniami 

duchowymi, moralnymi, fizycznymi. Podłożem tego 

nieszczęścia jest brak powściągliwości czyli cnoty 

kardynalnej umiarkowania. Człowiek jest 

niewolnikiem tego, czemu ulega. Jeśli ulega 

pragnieniom podsycanym przez złego ducha, staje 

się przez nie zniewolony. Jest to nieskończony ocean 

uzależnień, w  których tonie dziś człowiek 
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współczesny. Ludzie są pochłaniani przez swe 

pragnienia: przyjemności cielesne, ambicje, realizację 

własnej woli… w  ten sposób tracą stan łaski 

uświęcającej, siebie, bliskich, zdrowie, pieniądze, 

własność. Często pomijaną kwestią jest też 

przekraczanie pierwszego przykazania. Skutkuje to 

tym, że człowiek może byś dla ciebie bożkiem.  

Intronizacja jego zamierzeń w  duszy 

determinuje wolę, która przestaje być zależna od 

Boga a spełnia zachcianki człowieka, a ostatecznie 

złego ducha. Następuje wtedy degradacja istoty 

ludzkiej. Ile bólu na przykład zadają sobie 

anorektyczki, które są skoncentrowane na sobie 

i   zniewolone opinią innych osób. Doprowadzają 

siebie do śmierci głodowej. Postawienie w  centrum 

siebie, lub innych idei poza Bogiem, prowadzi do 

udręk piekielnych już za życia. 

Unikajmy hedonizmu i   pragnień 

złączonych gloryfikacją komfortu życiowego. 

Wybierajmy życie prostsze i   bez przesadnych 

udogodnień, a nie wpadniemy w  sieci złego. Dziś 

ludzie jednak sami się unicestwiają, wybierając 

jakość życia, zamiast wartości, dobra materialne 

zamiast duchowych. w  ogóle nie protestują, kiedy są 

w  nich wzmacniane pożądliwości cielesne, a wtedy 
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okrada się ich z    wiary i   miłości Bożej. a dzieje się 

tak przez lenistwo duchowe i   obojętność religijną, 

które kroczą za brakiem ascezy. 

Trzecim znaczeniem ascezy w  życiu św. 

Andrzej Świerada było naśladowanie Chrystusa, 

który przez krzyż zbawiał świat i   ludzi. Jeśli 

naśladujemy Zbawiciela to również i   w  Jego męce.  

Nie można pominąć tej kwestii. Podjęta 

asceza w  tym wymiarze, rozpalała serce naszego 

świętego w  rozważaniu męki Pańskiej i   dawała 

możliwość bardzo osobistej więzi z    Jezusem 

Cierpiącym. Następowało wtedy ścisłe zjednoczenie 

duszy świętego z    duszą Chrystusową. Święty 

w  ikonografii ukazywany jest z    obręczą wokół 

głowy, na której były zawieszone kamienie. Miało to 

odniesienie do korony cierniowej Jezusa Chrystusa. 

Miejsca, w  których często ten pustelnik przebywał, 

były miejscami kaźni. Mieszkał, oprócz jaskiń, 

w  drzewach, które miały wydrążoną przestrzeń. 

Siadał w  nich, a ze wszystkich stron kuły go 

zaostrzone pręty i   inne przedmioty. Widok 

Świerada przypominał Jezusa wyszydzonego przez 

żołnierzy, jakby ten eremita swą pokutą odtwarzał te 

konkretną scenę męki Pańskiej. Możemy 

przypuszczać, że łączył się w  tedy z    Jezusem 
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Królem, który był w  tedy odrzucony. Dokonywał 

przez swoje umartwienia zadośćuczynienia za 

wzgardę zadaną tak wielkiemu Władcy. 

Intronizował Go w  sercu, mając świadomość, że 

Zbawiciel jest Bogiem Człowiekiem i   jest Królem 

Królów. Święty nosił też łańcuch metalowy na 

biodrach, co było nawiązaniem powrozów, jakimi 

był przewiązany podczas drogi krzyżowej Jezus 

Chrystus. Bł. Katarzyna Emmerich w  opisie Drogi 

Krzyżowej zanotowała: Po obu stronach w  pewnym 

oddaleniu szli znów czterej siepacze, trzymając powrozy 

przywiązane do pasa Jezusa, ściskającego środek ciała47. 

Ciągnęli oni Odkupiciela na tych powrozach, co 

zadawało Jemu ból, oraz prowadziło do utraty 

równowagi i   bardzo bolesnych, raniących 

upadków. Jak wiemy łańcuszki pokutne nosił też 

w  XIX bł. Honorat Koźmiński, można je zobaczyć 

w  muzeum jemu poświęconym w  Zakroczymiu. 

Niektórzy święci tak się zespolili  z    męką 

Chrystusa, że otrzymali dar stygmatów, lub 

odczuwania mąk zadawanych przez koronę 

cierniową lub innych mąk, przez które przeszedł 

 
47.  Bł. Katarzyna Emmerich, Pasja, Kraków 2014, s. 252. 
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Odkupiciel. Szczególnymi tego światkami był św. 

Franciszek z    Asyżu i   O. Pio. 

Czwartym zadaniem ascezy jest ratowanie 

dusz. Święty Świerad przez praktyki umartwienia 

nie tylko wynagradzał Bogu, zdobywał władze nad 

sobą, naśladował Jezusa, lecz też ratował dusze. 

Mając świadomość przepaści, jaka dzieli ludzi od 

ideału ewangelicznego, oraz doświadczając sacrum 

oraz błogości wypełnienia duszy przez miłość Boga, 

pragnął tego też dla innych, bowiem człowiek wiary 

chce się dzielić dobrami duchowymi i   pomagać 

innym we wzrastaniu. Miał też żywą świadomość, że 

niektórzy zdążają drogą ku potępieniu i   tylko 

gorliwa modlitwa oraz podjęcie praktyk pokutnych 

w  intencji ich nawrócenia może wyzwolić ich 

z    mocy złego. Czynił to według słów Jezusa. Ten 

rodzaj żadnym sposobem wyjść nie może, tylko przez 

modlitwę i   post (Mk 9, 28). Walczył więc o    dusze 

orężem ascezy. To samo czynił św. O. Pio, który pisał 

o    sobie: Wielokrotnie, to prawda, wyrażałem Panu tę 

gotowość stania się ofiarą, zaklinając Go, aby wylał na 

mnie kary przewidziane dla grzeszników i   dusz 

czyśćcowych, czyniąc je nawet stokrotnie sroższymi, 
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byleby tylko nawrócił i   zbawił grzeszników, dopuszczając 

szybko do raju dusze w  czyśćcu cierpiące (…)48. 

Ta intencja ratowania dusz przez 

umartwienia, ożywia naszą miłość bliźniego 

i   wzmacnia współodpowiedzialność za siebie. Nie 

można zasklepiać się w  sobie lub małych grupach, 

tworząc komfortowe, bezpieczne, sterylne warunki. 

Jezus poszedł do grzeszników do celników, 

cudzołożnic, ludzi chorych i   ubogich, by ich 

ratować. Uczmy się od Zbawiciela myślenia dalej 

i   szerzej oraz wielkodusznie o    tych, którzy 

potrzebują naszej jałmużny modlitwy i   pokuty. Bez 

naszego nawrócenia i   pomocy mogą zginąć na 

wieki. 

 

Być niezwyciężonym 
 

O świętym Andrzeju można powiedzieć, że 

był invictus niezwyciężony do końca, choć całe piekło 

chciało doprowadzić, go do upadku. On 

nieprzejednany i   nieustępliwy wytrwał w  boju do 

końca. Jego radykalizm wytrwania w  łasce 

 
48. O. Pio, w: Alessandro Gnocchi Mario Palmaro, Ostatnia 

Msza Ojca Pio, Kraków 2011, s. 38. 
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uświęcającej powinien natchnąć nas gorliwością 

w  dobrych postanowieniach. Nie zapominajmy 

też    jego potężnego wstawiennictwie u  Boga 

i   wzywajmy w  sprawach naszych walk osobistych 

oraz   lokalnych,  o   wierność Bogu. Musimy tak jak 

on, być bezkompromisowi i   w  sercu oraz woli, 

mieć mocne decyzje, że nie ulegniemy grzechowi. Im 

większa determinacja, tym większe oddalenie od 

siebie działania złego. Im bardziej przybliżymy się 

do Boga, tym bardziej on nas weźmie pod swoją 

obronę. Zło nas nie będzie dotykać, jeśli narodzimy 

się z    Boga. Oznacza to wykluczenie z    naszego 

środowiska okoliczności prowadzących nas do 

upadku, oraz stały wybór wierności Bogu. 

W  sakramencie pokuty określamy to jako mocne 

postanowienie poprawy. Jeśli   o    tym zapomnimy, lub 

uczynimy to niedbale, wrócimy do tych samych 

grzechów z    własnej winy. Również trzeba 

pamiętać o    jak najdoskonalszym żalu za grzechy, 

co dziś też bardzo często się pomija. Przypomnijmy: 

Żal za grzechy połączony z    mocnym postanowienie 

poprawy jest głównym warunkiem odpuszczenia 
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grzechów, a zatem najważniejszą sprawą w  sakramencie 

Pokuty49. 

Mamy, jak św. Andrzej Świerad, być rycerzami Boga, 

nie cofamy się i   nie ustępujemy pod naporem 

przeciwnika, lecz w  imię Boże, przez modlitwę 

i   ascezę pokonujemy go. Dziś jest to szczególnie 

ważne w  kwestii powszechnego odstępstwa od 

wiary. Dlatego naszym zadaniem jest zachowanie 

nienaruszonego depozytu prawdziwej nauki 

kościoła świętego.  

 

Obrońca Wiary 
 

Święty Andrzej Świerad jest też przykładem 

obrońcy wiary. Za życia gromił pogaństwo. 

Tłumaczył ludowi niebezpieczeństwo magii wróżb 

i   uczył, jak właściwie oddawać cześć Bogu. Stefan 

Damalewicz zanotował cudowne objawienie się 

Świerada w  roku 1569 dnia 16 lipca (w starym 

kalendarzu w  tym dniu obchodzona jest uroczystość 

świętych Andrzeja i   Benedykta). Było to za 

panowania Zygmunta Augusta, kiedy w  całej Polsce 

 
49.  Mszał Rzymski, Sakramenty Święte Pokuta, Poznań 

1963, s. 1359. 
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luteranie odebrali Kościołowi na protestanckie 

bożnice około 2000 kościołów. w  kościele w  Tropiu 

zgromadziła się wielka liczba ludu wiernego na 

nabożeństwo, by bronić kościoła. Ludzie śpiewali 

pieśni ku czci św. Andrzeja, swego patrona. Wtedy 

nagle protestanci niedowiarkowie otoczyli 

świątynię. Chcieli włamać się do środka i   wypędzić 

katolików. Ludzie z    jeszcze z    większą 

gorliwością zaczęli wznosić swoje modlitwy 

i   pieśni, wzywając gorliwie pomocy i   obrony św. 

Świerada. Wołali tymi słowami: "Święty Andrzeju 

Żoerardzie, sługo Boży, obroń nas i   tę świątynię Pańską 

od napaści bezbożnych heretyków, głównych nieprzyjaciół 

wiary świętej". Wezwany święty Andrzej Świerad 

zjawia się widocznie, i   kijem ognistym, który 

w  ręku swym trzymał, odpędza niedowiarków 

i   wypiera ich zupełnie z    cmentarza; niektórych 

pomsta Boża ogniem popaliła, niektórzy zostali 

oślepieni, wielu też życie utraciło, wielu 

z    protestantów pod wpływem tego co 

doświadczyli wrócili na łono katolickiego 

Kościoła50.  

 
50. Por. Stefan Damalewicz, w: x Piotr Pękalski, św. Teologii 

Doktor, kanonik, stróż św. grobu Chrystusowego na dzień 
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Mają więc i   dziś w  Świeradzie obrońcę 

wiary i   swego wspomożyciela ludzie wierzący, 

których spotykają obecnie upokorzenia ze strony 

tych, którzy przeszli na protestantyzm 

i   z    kościołów Bożych tworzą obecnie heretyckie 

zbory jak w  czasach reformacji. 

Św. Andrzej Świerad był patronem dla św. 

Andrzeja Boboli. Musiał mieć do niego nabożeństwo, 

gdyż wtedy bardziej niż dziś studiowano żywoty 

świętych. Od tego pustelnika przyszły męczennik 

uczył się i   wypraszał sobie łaskę męstwa. Pamięć 

w  tamtych czasach o    Świeradzie była żywa 

i   wzywano jego wstawiennictwa szczególnie 

w  obronie wiary, co musiał wiedzieć Św. Andrzej 

Bobola i   z    pewnością znał wspomnianą powyżej 

cudowną interwencje św. Świerada w  obronie 

katolików. Św. Andrzej Bobola jak jego patron 

umacniał wiarę w  swojej ojczyźnie i   był duszo 

chwatem. Jest to określenie ludzi nieustępliwych 

i   gotowych na wszystko by dać świadectwo 

prawdzie. Nawet w  ikonografii są bliscy sobie. We 

wspomnianych objawieniach Świerad ukazał się 

 
16 lipca, Żywot, śś Andrzeja Żoerarda i   Benedykta ucznia 
jego. 
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z    kijem ognistym, a Bobola przecież, tak jak jego 

patron, także z    kijem często wędrował. Obaj też 

mają swoje wielkie oddziaływanie po śmierci, przez 

objawienia prywatne, kult relikwii oraz liczne cuda. 

Jak Świerad jest ojcem wiary dla Polaków, tak Bobola 

męczennikiem za nią, podobnie jak uczeń naszego 

bohatera św. Benedykt. 

 

Niezależność od systemu 
 

Dziś widzimy jak destrukcyjny wpływ na 

nasze życie ma kontakt z    tym światem. 

Funkcjonujemy za pomocą udoskonaleń, które 

oddalają ludzi od siebie i   tworzą bezduszny system 

nadzoru. Kto nie zdobędzie się na alternatywną 

niezależność, będzie całkowicie zależny od systemu 

ucisku człowieka. Święty Andrzej przekazuje nam 

też przykład swego rodzaju izolacji od spraw tego 

świata oraz niezależności bytowej. Nie zależało mu 

na tytułach. Przez krótki okres życia zakonnego mógł 

też doświadczyć pokus dominacji nad innymi oraz 

nadużywania władzy. Pragnął życia prostszego 

i   bardziej radykalnego, więc prowadził życie ukryte 

w  lasach. Musiał być mężczyzną z    prawdziwego 

zdarzenia: twardy, mocny, przygotowany by dawać 
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sobie radę samemu. Można go uznać za patrona tych 

wszystkich, którzy nie zgadzają się 

z    niesprawiedliwością obecnego systemu oraz 

dążą do samowystarczalności, by ocalić swoją duszę. 

Życie świętego jest dowodem, że można przetrwać 

w  trudnych warunkach i   żyć na własnych 

zasadach. Do życia tak naprawdę nie potrzeba tak 

wiele. Przeważnie żyjemy w  nadmiarze rzeczy, 

które są zbędne do przetrwania. Natomiast tego, co 

konieczne nie posiadamy. Nie jesteśmy skazani na 

podporządkowywanie się prawu oderwanemu od 

Bożych przykazań. Można żyć, będąc człowiekiem 

falą (roninem51) – bohaterem prowadzonym przez 

Ducha Świętego. Taki był św. Andrzej Świerad, 

kierował się tym, co Bóg mówił do jego duszy i   był 

temu posłuszny. Służył Bogu do końca i   ze 

wszystkich sił jak nieziemski rycerz, wierny 

własnemu sumieniu. 

Dla ludzi - funkcjonariuszy systemowych, 

liczy się tylko przepis i   biurokracja. Są bez ducha, 

przypominają roboty, a  rozmowa z    nimi 

 
51. Samuraj, pozbawiony swego Pana, np.  z    powodu jego 

śmierci,  jednak wierny swojemu kodeksowi 
postępowania i   służący swemu władcy nawet po śmierci. 
Przykładem jest historia 47 roninów. 
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przypomina dialogi z    sztuczną inteligencją. 

Dlatego chcieliby innych pozamykać w   swych 

ograniczonych schematach, polach widzenia, 

w   którym są tylko utarte szlaki bez możliwości 

zmian i   wyobraźni. Trzeba dziś osób, świadków 

sprzeciwu wobec systemu zarządzania ludźmi, 

stworzonego pod natchnieniem demonów. Owszem, 

wymaga to wyrzeczeń oraz  trudu, lecz jest to 

możliwe i   konieczne. Potrzeba przykładu odwagi, a 

także    zaradności jaki dał św. Andrzej. Trzeba być 

jak najbardziej niezależnym od wirtualnego 

państwa, jakie dziś realizuje najgorsze utopijne 

projekty zawarte w  Agendzie 2030. Dlatego mądrzy 

ludzie magazynują żywność w  ziemiankach, lub 

zakopują ją w  beczkach w  ziemi, uzbrajają się, by 

realizować naturalne przykazanie natury związane 

z    nakazem przetrwania. A czasy wielkiej pokuty 

dla świata się zbliżają. Mężczyźni powinni być jak 

Noe, który czasy potopu z    natchnienia Bożego 

przewidział i   ocalił nie tylko swoja rodzinę. Zbliżają 

się czasy oczyszczenia ziemi w  ogniu, aby spaliły się 

wszystkie dzieła ludzkiej pychy. 

Jednak podejmując w  obecnych czasach 

idee samowystarczalności nie zapominajmy 

o    współpracy z    innymi rodakami, którzy mają tą 
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samą hierarchię wartości. Razem po porostu można 

więcej dokonać, lecz musimy być pewni tych, 

z    którymi podejmujemy wspólne cele. 

Doświadczenia z    lat Solidarności i   świadomość, 

jak głęboka była inwigilacja tego społecznego ruchu, 

powinna być przestrogą na przyszłość. 

 

Zdolności do samoobrony 
 

Gdyby nie umiejętności samoobrony, jakie 

nabył w  młodych latach św. Świerad jako rycerz, 

mógłby nasz pustelnik o    wiele wcześniej zginąć. 

Nasz patron przeżył, jak wiemy z    podań, co 

najmniej jeden napad zbójecki. Św. Andrzej 

przekazuje nam jasne wskazanie, że kiedy jesteśmy 

zaatakowani, skutecznie trzeba się bronić tak, aby 

pokonać agresora. Nie wszystkim pustelnikom 

udawało się przeżyć. Diabeł posyła ludzi 

zniewolonych przez niego, by te światła 

Chrystusowe, jakimi są osoby konsekrowane, 

zagasić nawet i    przemocą. Św. Andrzej był silnym 

mężczyzną i    nie ustępował nikomu kto chciał 

pełnić niesprawiedliwość.  
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Umiłowanie Stwórcy 
 

Przebywanie św. Andrzeja poza osadami 

ludzkimi, było też dowodem jego umiłowania 

Stworzyciela w  jego dziełach. Przebywał nasz 

święty zawsze w  pięknych krajoznawczo miejscach. 

Tak naprawdę lasy, góry, jaskinie były jego domem, 

pustelnią codziennego życia. w  tej dziewiczej 

przestrzeni stworzonej przez Boga szukał 

natchnienia i   mocy. Tu spotykał się z    Nim, 

oddawał mu swe serce i   życie. Dziękował, wielbił 

i   składał się w  ofierze. To dla nas wskazanie, by 

odchodzić od nadmiaru informacji i   pustki tego 
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industrialnego świata, by napełniać swą duszę siłą 

Bożą, jaka jest nam dana przez obcowanie 

z    pięknem natury. Naszym celem jest przez 

odkrycie dzieł Bożych poznać, pokochać i   na końcu 

spotkać się z    ich autorem: Bogiem Ojcem. 

Św. Andrzej Świerad jest patronem drwali, 

młodzieży chorwackiej, słowackiej i   węgierskiej, 

oraz patronem wykonujących trepanacje czaszki. 

Zakończenie 
 

Jaką moc ma w  sobie św. Andrzej Świerad 

pustelnik, że po ponad 1000 lat, mimo niewdzięcznej 

obojętności rodaków względem jego zasług, pamięć 

o    nim jest wciąż żywa. Wielu ludzi z    różnych 

narodów słowiańskich żarliwie czerpie wciąż łaski 

i   natchnienia za jego pośrednictwem i   z    jego 

świętego życia. Św. Andrzej Świerad jest w  jakimś 

sensie naszym skarbem narodowym. Nie może być 

tylko oddany w  depozyt naszych południowych 

sąsiadów, lecz powinien oświecać przede wszystkim 

Polaków i   wszystkie narody słowiańskie w  tych 

czasach upadku cywilizacji łacińskiej. On chce nas 

zebrać ponownie, jak cesarz Otton III dla tworzenia 

jednej Europy wierzącej w  Chrystusa. Św. Andrzej 
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jest jak miecz, którym pasuje się na rycerza wojsko 

Kościoła Świętego dla służby Chrystusowi Królowi 

Polski. Bo dziś ten Boży Atleta zbiera nas do walki 

z    nieprzyjaciółmi zbawienia – diabelską 

cywilizacją z    całym systemem zakłamania, który 

kradnie katolickie kościoły i   przemienia je na 

jaskinie zbójców. Brońmy z    św. Świeradem 

naszych świątyń i   nie pozwólmy zamieniać je na 

zbory i   bożnice, sale koncertowe, miejsca 

profanum. Ten system terroru, jaki dziś się rozkręca 

wobec Polaków odbiera nam też własność i   dobra 

narodowe. Nie przynośmy wstydu naszym 

przodkom, że nic nie robimy w  tej kwestii i   na 

wszystko się godzimy. 

Św. Andrzej jest patronem życia 

konsekrowanego, a szczególnie polskich 

pustelników. w  ostatnich czasach, ze względu na 

dynamiczny rozwój wszelkich herezji, które niszczą 

Kościół Święty od środka, wielu księży podjęło życie 

eremickie. Tak samo, jak to było w  czasach 

arianizmu i   protestantyzmu. Można też określić św. 

Andrzeja patronem ludzi pracy a szczególnie drwali. 

Jest też doceniany przez speologów, ze względu na 

pierwsze zapiski w  języku polskim słowa jaskinia, 

które występuje w  nawiązaniu do św. Świerada. 
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Można też uznać naszego męża Bożego za wzór dla 

młodzieży, gdyż Jego osoba zawiera w  sobie 

rycerskie ideały, oraz daje przykład pokonywania 

siebie. Świerad dany jest przez Boga na czasy 

prześladowania Kościoła, w  jakich żyjemy. Zdajemy 

sobie sprawę, że upadek autorytetu i   eskalacja 

wrogości do dzieła Chrystusa będzie narastać aż do 

męczeństwa wierzących. Niestety, po ponad 1000 lat 

od chrztu Polski, o    zgrozo powstają dziś grupy 

ludzi, którzy pod pozorem tradycji słowiańskich 

odtwarzają pogańskie kulty i   praktykują pogańskie 

rytuały w  lasach. Świerad jest też wzorem dla 

odważnych misjonarzy, którzy nie ulegają presji 

poprawności politycznej. w  końcu nasz bohater jest 

też orędownikiem rozbójników i   łotrów - ludzi, 

którzy się w  życiu pogubili. Wielu z    nich za życia 

i   po śmierci potrafił pogromić i   nawrócić. Można 

go nazwać patronem od spraw beznadziejnych. Jak 

wiemy, Bóg w  swoim wielkim miłosierdziu 

z    największych grzeszników może uczynić 

wielkich świętych. a przez swoje wielkie zasługi św. 

Andrzej wyjednuje przebaczenie i   łaskę trwałego 

nawrócenia w  najgorszych ludzkich sytuacjach. 

Na początku trzeciego tysiąclecia 

chrześcijaństwa niech ożywi się w  Polsce pamięć 
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o    pierwszym świętym polskim, wielkim 

wyznawcy wiary w  Boga Żywego. Nie tylko 

w  lokalnych miejscach, ale powszechnie w  całej 

Ojczyźnie. Niech św. Andrzej znajdzie licznych 

naśladowców oraz ludzi, którzy będę trwać 

w  wiecznej czci dla tak wielkiego świętego, oraz 

nauczą jego cnót i   jego żywot przekażą przyszłym 

pokoleniom. To przyczyni się do uzyskania 

przychylności Boga i   błogosławieństwa na czasy 

próby i   odrodzenia Wielkiej Świętej Polski 

przemienionej przez powrót do swego dziedzictwa. 

Twórzmy grupy modlitewno - pokutne św. 

Świerada, w  których co miesiąc będzie podjęte 

nabożeństwo do Niego i   modlitwa przebłagalna 

w  intencji ratowania Kościoła Świętego i   Polski. 

Twórzmy szkoły ascezy św. Andrzeja i   naśladujmy, 

choć w  części, Jego świetlany przykład. 

Niech ożyje gorliwa pamięć o    naszym 

bohaterze, pustelniku z    Polski, najstarszym 

naszym świętym. On chce przyjść nam z    pomocą. 

Nie będzie tego robił na siłę. Zacznijmy wołać 

z    wiarą do niego dziś, a jak kiedyś i   w  naszych 

czasach, rozgromi naszych wrogów, bo jest 

niebieskim rycerzem pod sztandarem Chrystusa 

Króla Polski. 
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Modlitwy do Andrzeja Świerada 
 

Litania do Św. Andrzeja Świerada 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z    nieba, Boże - zmiłuj się nad nami! 

Synu odkupicielu świata, Boże, 

Duchy Święty, Boże, . 

Święta Trójco, Jedyny Boże, 

Święta Maryjo, Królowo Pustelników – módl się za 

nami! 

Święty Cyrylu i   Metody Apostołowie Słowian, 

módlcie się za nimi 

Święty Andrzeju Świeradzie synu Polskiej ziemi, 

módl się za nami. 

Święty Andrzeju Świeradzie ojcze wiary narodu 

Polskiego i   Słowackiego, 

Święty Andrzeju Świeradzie pierwszy 

kanonizowany Rodaku, 

Święty Andrzeju Świeradzie wierny Bogu 

i   Ojczyźnie, 

Święty Andrzeju Świeradzie pustelniku, żyjący 

w  samotności i   oddaleniu od świata, 
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Święty Andrzeju Świeradzie zakochany w  Bogu, 

 Święty Andrzeju Świeradzie trwający w  obecności 

Bożej i   nieustającej modlitwie, 

Święty Andrzeju Świeradzie niestrudzony 

w  pracach fizycznych, 

Święty Andrzeju Świeradzie pracujący ciężko przy 

wyrębie drzew i   układaniu kamieni, 

Święty Andrzeju Świeradzie nauczycielu wiary 

i   doświadczenia Boga, 

Św. Andrzeju Świeradzie tworzący środowiska ludzi 

świętych, 

Święty Andrzeju konsekwentny w  podjętych 

działaniach,  

Święty Andrzeju błogosławiony pielgrzymie, 

łączący Polaków i   Słowaków w  jednej wierze, 

Święty Andrzeju podejmujący surowe umartwienie 

dla ratowania dusz ludzkich, 

Święty Andrzeju umiejący pokonać pokusy cielesne, 

Święty Andrzeju zwierciadło czystego serca, 

Święty Andrzeju wypraszający laską nawrócenia 

ludziom w  sytuacjach beznadziejnych, 

Święty Andrzeju Świeradzie gromiący heretyków, 

Święty Andrzeju patronie, ziemi Sądeckiej, 

Nitrzańskiej oraz Trenczyńskiej. 
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Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

przepuść nam, Panie! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

wysłuchaj nas, Panie! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

zmiłuj się nad nami! 

  

K: Módl się za nami, święty Andrzeju Świeradzie, 

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się 

 

Boże, który obdarzyłeś św. Andrzeja Świerada łaską 

wytrwałej modlitwy i   wielkiej ascezy wyjednaj dla 

nas za Jego przyczyną łaski szczerego nawrócenia 

i   wytrwania w  prawdziwej wierze. Dozwól, 

abyśmy przez modlitwę i   umartwienia oraz 

wierność prawdzie osiągnęli zbawienie, Przez 

naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który 

z    Tobą żyje i   króluje w  jedności Ducha Świętego, 

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
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Litania do Św. Andrzeja Świerada 
 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z    nieba, Boże - zmiłuj się nad nami! 

Synu odkupicielu świata, Boże, 

Duchy Święty, Boże, . 

Święta Trójco, Jedyny Boże, 

Święta Maryjo Matko Boża -  módl się za nami! 

Św. Andrzeju Świeradzie 

Pierwszy święty kanonizowany Rodaku, 

Święty Pustelniku szukający Boga w  odejściu od 

świata, 

Wzorze umiłowania ciszy i   skupienia, 

Przykładzie ducha pokuty i   umartwienia, 

Miłośniku piękna przyrody, dostrzegający w  niej 

ślady Boga Stwórcy, 

Nauczycielu nieustającej modlitwy, 

Niezmordowany głosicielu Bożej prawdy, 

Eremito, utrudzony pracą w  służbie braciom, 

Misjonarzu, utwierdzający braci w  wierze i   miłości 

Chrystusowej, 

Przykładzie ducha miłości we wspólnocie, 

Wzorze szczególny dla osób Bogu poświęconych, 
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Przewodniku dla wszystkich, którzy dążą do 

chrześcijańskiej doskonałości, 

Dzielny nasz orędowniku przed Panem, 

Patronie szczególny Polaków i   Słowaków, 

Św. Świeradzie, duchowy mistrzu swego ucznia św. 

Benedykta. 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

przepuść nam, Panie! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

wysłuchaj nas, Panie! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

zmiłuj się nad nami! 

 

K: Módl się za nami święty Andrzeju Świeradzie 

W: Abyście się stali godnymi obietnic 

Chrystusowych 

 

Módlmy się 

 

Najłaskawszy Boże, Ty sprawiłeś, że święty Andrzej 

Świerad oddał się Tobie samemu przez godną 

wstrzemięźliwość i   wytrwałą surowość życia, 

spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy przez 

nieustanną pokutę usunęli grzech z    naszych serc 
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i   oczyszczoną duszą służyli Tobie. Przez Chrystusa 

Pana naszego. Amen. 

 

Modlitwa do św. Andrzej Świerada 

 

Najłaskawszy Boże, Ty sprawiłeś, że święty Andrzej 

Świerad oddał się Tobie samemu przez podziwu 

godną wstrzemięźliwość i   wytrwałą surowość 

życia, spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy przez 

nieustanną pokutę usunęli grzech z    naszych serc 

i   oczyszczoną duszą służyli Tobie. Przez naszego 

Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z    Tobą 

żyje i   króluje w  jedności Ducha Świętego, Bóg, 

przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
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