
 

 

 

 

 

 

 

Święty Roch – patron Sokołowa Podlaskiego
1
. 

XX Niedziela Zwykła (Czyt. Prz 9,1-6; Ps 34,2-3.10-11.12-13.14-15;  Ef 5,15-20; J 6,51-58   

 

Czcigodny Księże Prałacie, Proboszczu Parafii, 

Wielebny Księże Infułacie, 

Bracia Kapłani, Drodzy Alumni, 

Siostry i Bracia zakonni,  

Szanowny Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący Rady Miejskiej, 

Panie Starosto, Panie Wójcie, 

Pani Senator,  

Przedstawiciele Władz Państwowych i Samorządowych,   

Służbo Liturgiczna, 

Poczty sztandarowe, 

Służby Mundurowe,  

Umiłowani Mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego, 

Bracia i Siostry. 

 

Jakość życia 

 Przed chwilą usłyszeliśmy słowa przestrogi, które kieruje do nas Paweł apostoł: 

„Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie: nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie 

chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co 

jest wolą Pana” (Ef 5,15-17). Do jakości życia i postępowania ludzkiego nawiązuje też księga 

Przysłów: „Mądrość zbudowała sobie dom (…) Służące wysłała, by wołały z wyżynnych 

miejsc miasta: «Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie» (…) Do tego, komu brak mądrości 
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ustanowienia św. Rocha patronem miasta Sokołów 16 sierpnia 2015 r.  
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mówiła: «Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi»” (9,1. 3-4.6). Z kolei mędrzec 

Syrach podpowiada nam, że: „Początkiem mądrości jest bojaźń Boża” (Syr 1,14). Zarówno 

bojaźń Boża jak i mądrość są potrzebne nam do prowadzenia rozważnego życia na tej ziemi. 

Mądrość pozwala nam umiejętnie i właściwie organizować nasze ziemskie życie, 

podejmować słuszne decyzje i właściwie oceniać rzeczy. Psalmista naucza „Bójcie się Pana 

święci Jego, gdyż bogobojni nie doświadczą biedy. Możni zubożeli i zaznali głodu, a 

szukającym Pana żadnego dobra nie zbraknie” (Ps 34,10-11). Słowo Boże ukazuje nam, że 

mądrość prowadzi człowieka do źródła miłości, które leży w Bogu. Kościół określa rolę 

mądrości i miłości w modlitwie, która ma charakter błagalny: „Posileni Pokarmem 

duchowym, pokornie błagamy Cię, Boże, spraw, abyśmy przez udział w Eucharystii nauczyli 

się mądrze oceniać dobra doczesne i miłować wieczne”
2
. Słowa tej modlitwy wskazują na 

mądrość i miłość jako wartości, którymi winien kierować się każdy chrześcijanin. Kierował 

się tymi wartościami św. Roch, patron Sokołowa Podlaskiego, którego figurę niebawem 

odsłonimy i poświęcimy.   

 

 Życie św. Rocha 

Imię świętego wywodzi się od francuskiego słowa „la roche” – „skała” i ma oznaczać 

człowieka twardego, odpornego na trudności. Św. Roch pochodził z Montpellier k. Marsylii 

na południu Francji. Urodził się w XIV wieku. Jego rodzice należeli do ludzi zamożnych. 

Według tradycji przez wiele lat nie mieli potomstwa, a syna uprosili modlitwą i hojną 

jałmużną dla biednych. Jako nastolatek Roch stracił ojca. Ten przed śmiercią miał mu 

pozostawić duchowy testament następującej treści: „Miej zawsze Boga przed oczyma; co 

czynisz, czyń z Bogiem i dla Boga. Odziedziczysz po mnie obszerne dobra i znaczny majątek, 

ale nie daj się olśnić jego blaskiem, nie przywiązuj się do niego całym sercem, ale raczej miej 

miłosierdzie nad ubogimi i potrzebującymi wsparcia, a wtedy Bóg będzie ci błogosławił”. 

Gdy święty miał 20 lat umarła jego matka. Roch odziedziczył pokaźny majątek, który 

rozdzielił między ubogich. Kilka lat później wybrał się w samotną pielgrzymkę do Rzymu 

(ponad 1000 km). Gdy dotarł do miasteczka Aquapendente we włoskiej Toskanii, gdzie 

panowała epidemia dżumy, zatrzymał się tu na dłużej, aby pomagać chorym. Służył im z 

wielkim oddaniem i odwagą, narażając się na śmiertelne niebezpieczeństwo. Tradycja 

przekazuje, że gdy modląc się nad zarażonymi czynił im na czole znak krzyża, chorzy zaczęli 

odzyskiwać zdrowie. Roch zyskał wówczas sławę cudotwórcy. Uciekając przed rozgłosem, 
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po ustaniu zarazy, udał się do Rzymu, gdzie przebywał 3 lata. W Wiecznym Mieście 

nawiedzał miejsca święte oraz niósł pomoc chorym i biednym. 

 

Święty z psem 

 Gdy św. Roch ruszył z Rzymu w drogę powrotną do domu, przechodził przez Loretto i 

Piacenzę. W Piacency natknął się na epidemię. Zatrzymał się tu na dłużej, posługując chorym. 

Niestety tym razem sam się zaraził. Nie było komu zająć się nim, a jak przekazują żywoty – 

on sam nie chciał być nikomu ciężarem i powlókł się do pobliskiego zagajnika, oddając się 

pod Bożą opiekę. Dręczony strasznym pragnieniem napił się świeżej, czystej wody. Okazała 

się ona najlepszym lekarstwem. Wrzody na ciele pękły i zaczęły się goić, gorączka spadła, a 

w końcu zdrowie zaczęło wracać. Zabrakło mu jednak pożywienia. I tu z pomocą przyszedł 

mu pies. 

Żył wówczas w pobliżu pewien bogaty szlachcic imieniem Gotard, który z obawy przed 

zarazą schronił się w swojej wiejskiej posiadłości, położonej niedaleko zagajnika, gdzie 

przebywał Roch. Gotard spostrzegł, że jego pies porywa ze stołu spory kawał chleba i ucieka 

z nim w pole. Powtórzyło się to kilkakrotnie. Ponieważ służba ręczyła, że pies co dzień 

regularnie dostaje jedzenie i nie może być głodny, zdjęty ciekawością Gotard poszedł za nim. 

Wtedy przekonał się, że poczciwe zwierzę przynosi chleb choremu Rochowi. Wzruszony i 

zawstydzony miłosierdziem zwierzęcia, ulitował się nad opuszczonym nędzarzem, wziął go 

do siebie i opiekował się nim aż do zupełnego wyzdrowienia, a zbudowany pobożnością 

Rocha sam zaczął żyć bardziej po chrześcijańsku. A pies – zwierzę, które okazało 

człowiekowi pomoc i miłosierdzie, podczas, gdy tego miłosierdzia zabrakło ze strony ludzi – 

po dzień dzisiejszy jest obecny na wizerunkach św. Rocha. 

 

Śmierć św. Rocha i jego kult 

 Po wyzdrowieniu Roch udał się w dalszą drogę do domu. Gdy był już blisko rodzinnej 

Francji, w miasteczku Angera (Lombardia) został uznany przez żołnierzy za szpiega i 

zatrzymany. Podczas śledztwa nie wytrzymał tortur, którym go poddano i zmarł w więzieniu. 

Wkrótce do miasteczka dotarła wieść, kim był ów pielgrzym, uznany niesłusznie za szpiega. 

Jego relikwie złożono w Wenecji, w świątyni specjalnie zbudowanej ku czci świętego. 

Później część relikwii przekazano do jego rodzinnego miasta – Montpellier. Cześć św. Rocha 

jako szczególnego patrona podczas epidemii zaczęła szybko się rozszerzać, zwłaszcza gdy w 

1414 r., podczas obrad soboru w Konstancji miastu zagroziła zaraza, która ustała po 

uroczystej procesji z obrazem Świętego. Roch został kanonizowany w 1629 r. przez papieża 



4 

 

Urbana VIII. Papież Grzegorz XIII włączył go do Martyrologium rzymskiego w poczet 

męczenników. Jest patronem lekarzy, pielgrzymów, podróżnych, rolników, obrony przed 

zarazą. Patron miast: Parmy, Montpellier, Wenecji i od dzisiaj oficjalnie Sokołowa 

Podlaskiego. Na świecie istnieje ok. 3 000 kościołów i kaplic pod jego wezwaniem. W Polsce 

ku czci św. Rocha wzniesiono 63 kościoły
3
. W sztuce przedstawia się św. Rocha jako 

wędrowca, zawsze w pielgrzymim płaszczu ze znakami pielgrzymimi na kołnierzu lub na 

kapeluszu, z kijem wędrownym w dłoni, różańcem lub tykwą na wodę. W większości 

przedstawień św. Rocha akcentowano symboliczną ranę umiejscowioną na udzie, nierzadko 

przez niego wskazywaną przez odsłonięcie tuniki lub płaszcza. Pod koniec XV w. ikonografie 

św. Rocha zaczynają wzbogacać atrybuty – jednym z nich jest pies.    

 W Kościele powstawały bractwa św. Rocha. Najstarsze bractwo zajmujące się 

szerzeniem kultu św. Rocha i opieką nad chorymi powstało w 1477 r. po wybuchu epidemii w 

Wenecji. Oprócz opieki nad sanktuarium, gdzie znajdowały się relikwie świętego, bractwo 

prowadziło szpital i szkołę. Powstawały kolejne bractwa św. Rocha w Europie, szczególnie 

związanymi z nawrotem epidemii, podczas których ich członkowie zajmowali się opieką nad 

chorymi i grzebaniem zmarłych. W Polsce po 1657 roku przy warszawskim kościele 

misjonarzy św. Wincentego a Paulo pod wezwaniem Świętego Krzyża biskup poznański 

Stefan Wierzbowski erygował Bractwo Miłosierdzia św. Rocha. Na potrzeby bractwa jego 

opiekun Wawrzyniec Stanisław Benik opracował Gorzkie Żale. Bractwo to w 1707 roku 

otworzyło przy ul. Nowy Świat szpital, przeniesiony w 1710 roku na Krakowskie 

Przedmieście. Opiekę nad chorymi sprawowały siostry szarytki, zaś administracja 

pozostawała w rękach bractwa
4
. 

 

Kult św. Rocha w diecezji drohiczyńskiej  

Święty Roch jest patronem kościoła w Miłkowicach Maćkach (dek. drohiczyński), 

gdzie znajduje się – ujęte w studnię – „źródło św. Rocha”. Z kolei w Stoczku Węgrowskim 

jego wezwanie nosi kaplica cmentarna, gdyż Roch jest też uznawany za patrona 

umierających. Szczególny zaś kult św. Rocha jest podtrzymywany w Sokołowie Podlaskim. 

Początki czci św. Rocha w tym mieście sięgają pierwszej połowy XVIII wieku. Pierwszy 

obraz tego świętego pojawił się w Sokołowie między 1737 a 1744 r. i początkowo był 

umieszczony przy bocznym ołtarzu (po prawej stronie) w kościele parafialnym św. Michała. 

                                                 
3
 Por. J. K. Miczyński, Roch, Roch z Montpellier, Życie, Kult, w: Encyklopedia Katolicka, t. XVII, Lublin 2012,  

kol. 149. 
4
 Por. S. Brzozecki, Bractwa, tamże, kol. 149-150. 
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Wkrótce jednak Roch otrzymał własną niewielką świątynię, a same okoliczności jej 

powstania wiązały się z epidemią, dziesiątkującą ludność miasta. Jak przekazuje lokalna 

tradycja, jeden z mieszkańców, wracając ze wspólnych modlitw o odwrócenie morowego 

powietrza, ujrzał postać św. Rocha, który miał obiecać sokołowianom ratunek, jeśli w tym 

miejscu zbudują świątynię. Wraz ze wzniesieniem zrębów świątyni epidemia ustała, a na 

pamiątkę tego wydarzenia nadano jej wezwanie św. Rocha, w ten sposób  wyrażając mu 

wdzięczność za opiekę i pomoc. Zbudowana wówczas drewniana świątynia stała ok. 200 m 

na północny wschód od kościoła parafialnego. Na tym miejscu przetrwała ona do 1797 r.  

 W 1800 r. ówczesny proboszcz sokołowski, ks. Tomasz Kosieradzki, w tym samym 

miejscu wzniósł własnym kosztem nowy kościół ku czci św. Rocha, pełniący tymczasowo 

funkcję świątyni parafialnej. Na początku XIX w. do Sokołowa zostały sprowadzone relikwie 

św. Rocha, umieszczone w srebrnym relikwiarzu w kształcie krzyża. Relikwiarz ten, wraz z 

relikwiami, zachował się do dnia dzisiejszego. W 1833 r. wyjednano u Stolicy Apostolskiej 

przywilej odpustu zupełnego na dzień św. Rocha – 16 sierpnia. Kult w kościele został 

przerwany w 1941 r., gdy okupacyjna władza niemiecka zajęła świątynię i zamieniła ją na 

skład zboża. Udało się ją odzyskać w maju 1943 r. i po gruntownej restauracji przywrócono 

do kultu w sierpniu tegoż roku. Dokładnie rok później, podczas walk frontowych w sierpniu 

1944 r., został zburzony kościół parafialny i znów kościół św. Rocha przejął jego funkcję aż 

do 1953 r., gdy zbudowano nową świątynię. Do 1960 r. włącznie uroczystości odpustowe ku 

czci św. Rocha były obchodzone w kościele pod jego wezwaniem, gdy jednak władze 

komunistyczne zakazały procesji z kościoła parafialnego do tego miejsca, jak również nie 

pozwalały na odnowienie zabytkowej świątyni, której stan był już bardzo zły, obraz św. 

Rocha przeniesiono do fary. Odtąd ośrodkiem kultu Świętego stała się świątynia parafialna. 

 W 1980 r. materiał z niszczejącego kościoła został wykorzystany do budowy kościoła 

- kaplicy, wzniesionej na drugim końcu miasta, w dzielnicy zwanej Przeździatką. Świątynia ta 

otrzymała tytuł Miłosierdzia Bożego, jednak dla zachowania pamięci skąd pochodzi budulec, 

w latach dziewięćdziesiątych XX w. patronem ulicy, prowadzącej do kościoła, został św. 

Roch. Święty ten, czczony także jako patron pątników, w 1982 r. został obrany za patrona 

Grupy Sokołowskiej, wędrującej na Jasną Górę.  W 2011 r. został ufundowany w konkatedrze 

pw. Niepokalanego Serca NMP nowy boczny ołtarz, w którym umieszczono zachowany 

obraz św. Rocha. W 2014 r. władze miasta wespół z parafią i za aprobatą biskupa diecezji 

oraz KEP podjęły starania o oficjalne ogłoszenie św. Rocha patronem miasta, na co Stolica 

Apostolska wydała zgodę w roku 2015. Dzień dzisiejszy wpisuje się do historii miasta 

Sokołowa Podlaskiego, bowiem to, co przeżywali jego mieszkańcy w pamięci, w sercu i w 
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duszy znajduje dziś swój oficjalny i zewnętrzny wyraz. Św. Roch zostaje patronem miasta, a 

jego figura z nierozłącznym psem, postawiona na kolumnach pochodzących ze starej świątyni 

parafialnej, będzie przypominać mieszkańcom i światu, że Bóg przez swoich świętych czuwa 

nad nami i nam błogosławi
5
.  

 

Świętymi bądźcie   

 Patron miasta, św. Roch był człowiekiem całkowicie oddanym Bogu, zatroskanym 

szczególnie o los chorych i najuboższych. Roch, który cenił mądrość wiedział, że ponad 

mądrością jest miłość. Miłość najpełniej wyraża się w szczegółach codziennego życia i ona 

stanowi o świętości człowieka. Ponieważ Bóg jest miłością, świętymi jesteśmy wtedy, kiedy 

w naszym życiu uobecnia się Bóg. Jezus Chrystus, Syn Boży zapewnia nas o 

współprzebywaniu człowieka z Bogiem w wymiarze sakramentalnym: „Kto spożywa moje 

ciało i krew moją pije – wyznaje Chrystus – trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56). On sam 

święty, czyni nas świętymi, napełnia nas miłością i uzdalnia nas do miłości innych. Nam, w 

dążeniu do świętości, trzeba tu w ziemskim życiu nauczyć się przebywania ze świętymi, 

zarówno z tymi, którzy żyją wśród nas oraz z tymi, którzy przeszli przez śmierć do życia 

wiecznego. Chrześcijanin ma świadomość, że przechodzi przez ten świat tylko jeden raz. I od 

niego zależy, czego dokona na swej drodze, gdyż nie wróci na nią nigdy więcej. W każdej 

epoce dziejów ludzkich potrzebni są do pełnienia misji w tym świecie, nie tyle reformatorzy, 

ile ludzie mądrzy i święci. Święci - na wzór św. Rocha, który wyróżniał się w swoim życiu 

odwagą, bojaźnią Bożą, prawością, pokorą i samarytańską miłością, co pozwalało mu na 

mądre zarządzanie dobrami doczesnymi i miłowanie dóbr wiecznych. Dar mądrości Bożej 

przyjęty czystym sercem przez Rocha owocował w miłości do Boga i ludzi. Dzisiaj wołamy – 

święty Rochu! Módl się za nami. Amen.  
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 W części historycznej homilii skorzystano między innymi z opracowania ks. dr. Zenona Czumaja. 


