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XXVIII 

 

 

RATUNEK OD ŚMIERCI 

 
Miejsce szczególnej czci św. Rocha 

w Sokołowie Podlaskim 

 

 

    Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko 

pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż 

do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami 

Egiptu – Ja, Pan. Krew będzie wam służyła do 

oznaczenia domów, w których będziecie prze-

bywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie bę-

dzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy bę-

dę karał ziemię egipską. 
(Wj 12,12-13) 

 

 Dawniej, gdy zbliżała się jakaś epidemia, ludzie 

mieli tylko jeden naturalny sposób ratunku – ucieczka jak 

najdalej od miejsca zarazy. Jeśli było już za późno, pozo-

stawała tylko nadzieja w Bogu, wyrażana w modlitwie. 

Jako najlepszego orędownika w takich sytuacjach 

wzywano najczęściej św. Rocha. Właśnie dziesiątkująca 

mieszkańców epidemia stała się przyczyną kultu św. Ro-

cha w Sokołowie Podlaskim. Sięga on początkami około 

1740 r. i od tego czasu, mimo że nie ma już kościółka pod 
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jego wezwaniem, uchodzi on za szczególnego opiekuna 

miasta. Zostało to urzędowo potwierdzone, gdy w 2015 r. 

za zgodą Stolicy Apostolskiej św. Roch został ogłoszony 

Patronem Sokołowa, a jego rzeźba stanęła nieopodal ko-

ścioła konkatedralnego. 

Trzeba jednak pamiętać, że tak moc wstawiennicza 

świętych, jak i skuteczność znaków, np. krzyża morowe-

go, mają jedno Źródło – Chrystusa, którego figurą jest ba-

ranek paschalny. Jak krew baranka była znakiem na 

odrzwiach domów, aby nie uśmiercać pierworodnych        

z rodzin izraelskich, tak Krew Chrystusa jest tym zna-

kiem, w którym zostaliśmy obmyci i który daje nam moż-

liwość życia wiecznego. Rolę tej krwi dla naszego życia 

podkreśla święty Piotr w swoim pierwszym liście: Wiecie 

bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego 

postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijają-

cym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystu-

sa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy (1P 1,18-19). 

Jeśli ta Krew jest nieprzemijająca, a wykupienie 

trwa na wieki, to możemy śmiało mówić, że owa Krew 

chroni mnie od zarazy grzechu. Mimo, że upadam jako 

człowiek i grzech pojawia się w moim życiu, to mogę 

przystąpić do spowiedzi, wyznać grzechy, żałować za nie   

i na nowo skorzystać z uzdrowienia – wykupienia tą naj-

droższą Krwią. 

 

 

 

 

 

 

 


