
"Barbórka, Św. Barbara"  
 
Św. Barbara, w trzecim wieku w Egipcie mieszkała 
Ona w rodzinie poga ńskiej w duchu si ę wychowała  
Bardzo pi ękną dziewczyna była młod ą pełną życia  
Za przyczyn ą Ojca na nauki została wysłana.  
 
Tam si ę z chrześcijańską wiar ą zetknęła 
Ona słuchaj ąc nauk z życia Chrystusa  
Poczuła w swej dyszy, że duch św. w ni ą wstępuje  
Zakochała si ę w Jezusie wiar ę tą przyjmuje.  
 
A gdy wiadomo ść ta, do poga ńskiego ojca dotarła  
Nienawi ścią za chrze ścijan, została dr ęczona  
Przez głodzenie i bez ko ńca zastraszana  
Tylko po to, by w sobie now ą wiar ę porzuciła.  
 
Tak to ojciec własny, oprawc ą jej śmierci zostaje  
Zaciągnął sił ą córk ę do sędziego w mie ście  
Który j ą skazał, na biczowanie by wyrzekła si ę wiary  
Nie czuj ą za bardzo bólu, anioł w nocy wyleczył je rany.  
 
Gdy to nast ąpiło ojciec j ą zamkn ął w wierzy  
W trzech oknach, z nieba światło ści padały  
Ona w tym symbol Trójcy Św. widziała  
Wiarę jeszcze bardziej zachowała i śmierci si ę nie bała.  
 
Potem bita maczug ą, pochodniami przypalana   
Piersiami obci ętymi, przez miasto biec miała  
Zjawił si ę anioł, okrył jej ciało z krwawienia  
Ona przez anioła, komuni ę św. przyj ęła. 
 
Sędzia dał jej ju ż spokój, ojciec pełen nienawi ści  
Chwycił miecz i przeci ął jej ciało pi ękne w miło ści  
Śmierci nie czuła cierpienia, gdy ż anioł nad ni ą czuwał  
A ojciec jej natychmiast, od mocy pioruna zgin ął. 
 
Św. Barbara dziewic ą męczeńską chwale została  
Od niespodziewanej śmierci jest wieczn ą patronk ą 
Szczególnie, w niebezpiecznych zawodach jest u święcon ą 
W dniu śmierci jej święto obchodzimy 4-tego grudnia.  
 
(W Polsce jest patronk ą pracy górnika tzw. Barbórka) 
 
                                   Hieronim Borkows ki  



 
 
 


