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Cytaty biblijne
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Archiwum Wicepostulatury procesu beatyfikacyjnego 

o. Kazimierza Wyszyńskiego w USA
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Grażyna Michalak

Skład komputerowy i redakcja techniczna
Eliza Wiśniewska
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WSTĘP

MARIAŃSCY ŚWIADKOWIE
ŚWIĘTOŚCI KOŚCIOŁA

W związku z 250. rocznicą śmierci marianina o. Kazimierza od
św. Józefa Wyszyńskiego (1700-55), którego heroiczność cnót potwier-
dził dekretem papież Jan Paweł II w 1989 r., zostają udostępnione
w niniejszej publikacji najstarsze relacje o świętym życiu tego Sługi
Bożego.

Wprowadzeniem do tych świadectw jest krótkie omówienie nauki
współczesnego Kościoła na temat świętości oraz jej realizacji przez
mariańskich błogosławionych i kandydatów na ołtarze. Jednym z nich
jest właśnie o. Kazimierz Wyszyński. Dodanie kalendarium życia Sługi
Bożego umożliwi lepsze umiejscowienie podanych niekiedy w sposób
ogólnikowy wspomnianych wydarzeń.

Historia Kościoła jest historią świętości

Zmarły 2 kwietnia 2005 r. papież Jan Paweł II wyniósł na ołtarze
1338 błogosławionych i 482 świętych. Tak oto uzasadniał wielką liczbę
beatyfikacji i kanonizacji: „Ewangelia tak bardzo rozeszła się po świe-
cie i jej orędzie tak mocno się zakorzeniło, że właśnie tak wielka
liczba beatyfikowanych po prostu odzwierciedla żywo działanie Ducha
Świętego oraz płynącą z niego żywotność Kościoła w dziedzinie dla
niego najistotniejszej, w dziedzinie świętości. Przecież Sobór szcze-
gólnie uwydatnił powszechne powołanie do świętości”1. 
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Chociaż nie zawsze ta świętość jest dostatecznie realizowana przez
chrześcijan, papież z całym naciskiem podkreślał: „Historia Kościoła
jest historią świętości. Nowy Testament z mocą potwierdza tę cechę
wyróżniającą ochrzczonych: są oni »święci« w takiej mierze, w jakiej
odrywając się od świata podległego Złemu, oddają się kultowi jedynego
i prawdziwego Boga. Istotnie, świętość ta ujawnia się w życiu licznych
Świętych i Błogosławionych, uznanych przez Kościół, a także w życiu
ogromnej rzeszy bezimiennych mężczyzn i kobiet, których zliczyć nie
sposób (por. Ap 7,9). Ich życie potwierdza prawdę Ewangelii i daje
światu widzialne świadectwo, że doskonałość jest możliwa”2. 

Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje właśnie na społeczne
znaczenie ludzi świętych: „Kanonizując niektórych wiernych, to znaczy
ogłaszając w sposób uroczysty, że ci wierni praktykowali heroicznie
cnoty i żyli w wierności łasce Bożej, Kościół uznaje moc Ducha świę-
tości, który jest w nim, oraz umacnia nadzieję wiernych, dając im
świętych jako wzory i orędowników” (n. 828). Dzięki tajemniczej więzi
wszystkich chrześcijan, w nadprzyrodzonej jedności Mistycznego Ciała
„dokonuje się przedziwna wymiana darów duchowych, która sprawia,
że świętość jednego wspomaga innych w znacznie większej mierze,
niż grzech jednego może zaszkodzić innym. Niektórzy ludzie pozo-
stawiają po sobie jak gdyby nadmiar miłości, poniesionych cierpień,
czystości i prawdy, który ogarnia i wspiera innych”3.

 Na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa Jan Paweł II za-
chęcał do „podjęcia z odnowionym zapałem drogi życia chrześcijań-
skiego”4. Wezwał wierzących, aby „z wdzięcznością wspominali prze-
szłość, całym sercem przeżywali teraźniejszość i ufnie otwierali się
na przyszłość”5. Taką drogę wskazują święci i błogosławieni Kościoła
katolickiego, którzy nawet w niesprzyjających warunkach potrafili jaś-
nieć heroizmem wiary, nadziei i miłości. 
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Wzory świętości w Zgromadzeniu Księży Marianów

Wśród ogromnej rzeszy zakonników wyniesionych do chwały oł-
tarzy jest trzech błogosławionych marianów: abp Jerzy Matulaitis-Ma-
tulewicz oraz księża – Antoni Leszczewicz i Jerzy Kaszyra, męczen-
nicy, którzy poszli dobrowolnie na śmierć przez spalenie na czele innych
skazanych.

W związku z beatyfikacją abp. Jerzego Matulaitisa-Matulewicza,
papież Jan Paweł II wysławiał go jako gorliwego i niestrudzonego
pasterza, pełnego męstwa i inicjatywy, który w sposób roztropny
i w duchu poświęcenia stawiał czoło trudnym dla Kościoła sytuacjom.
„Jedyną jego troską było zawsze zbawienie powierzonych mu dusz.
I jeśli umiał wyjść zwycięsko ze wszystkich prób, jeśli cieszył się
tak wielkim szacunkiem, to dzięki cnotom praktykowanym w sposób
niezwykły. Świadczy o tym owocność jego pracy duszpasterskiej na
tak wielu polach: od gorliwego wykonywania posłannictwa kapłań-
skiego po wypełnianie delikatnych zadań powierzonych mu przez Sto-
licę Apostolską; od nauczania zmierzającego do szerzenia chrześci-
jańskiej kultury i sprawiedliwości społecznej po osobiste zaangażo-
wanie w służbę najbiedniejszym i najbardziej potrzebującym. Chciał-
bym zwłaszcza przypomnieć gorliwość, z jaką sam praktykował i pro-
ponował życie zakonne […]. Jego duchowi synowie i córki, licznie
dziś tutaj reprezentowani, przejęli od niego cenne dziedzictwo świętości
i oddania Kościołowi oraz braciom”6. 

Z tych duchowych synów bł. Jerzego Matulewicza dwóch maria-
nów okazało w sposób heroiczny oddanie Kościołowi i braciom – księ-
ża: Antoni Leszczewicz i Jerzy Kaszyra. Zostali ogłoszeni błogosła-
wionymi w Warszawie dnia 13 czerwca 1999 r., razem z innymi mę-
czennikami z okresu II wojny światowej. Wówczas to Jan Paweł II
podkreślał tę okoliczność, że zwycięstwo wiary i miłości do Boga i bliź-
nich osiągnęli przez wytrwałość „w posłudze miłości i w ofiarowaniu
udręk za bliźnich”. Obaj męczennicy mariańscy mieli możliwość unik-
nięcia śmierci, ale zostali do końca z ludźmi, których skazano na spa-
lenie. Oto fragment pewnego świadectwa: „Księża dobrze wiedzieli
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o grożącym niebezpieczeństwie, lecz nie ratowali się ucieczką, nie zo-
stawili swej owczarni, zostali tam do końca. W swoim pasterskim su-
mieniu powzięli decyzję, że jest to świętym obowiązkiem ich powołania.
Zostali, żeby być dla nas pomocą. Uczynili to z miłości do Boga i bliź-
nich”. Niemcy spalili ich dnia 17 i 18 lutego 1943 r. razem z miesz-
kańcami Rosicy na Białorusi. 

W sprawie innych dwóch mariańskich księży: Stanisława Papczyń-
skiego (1631-1701) i Kazimierza Wyszyńskiego (1700-55) Stolica Apo-
stolska wydała dekrety o heroiczności ich cnót. Oprócz pietyzmu do
Założyciela Zakonu Marianów i kontynuatora jego dzieła ważnym
czynnikiem starań o ich beatyfikację jest potwierdzenie drogi zjed-
noczenia z Chrystusem, którą kroczyli wspomniani kapłani u samych
początków istnienia Zakonu.

W adhortacji apostolskiej Vita Consecrata Jan Paweł II przypo-
mniał, że „zakonnicy i zakonnice każdej epoki winni nadal znajdywać
swój wzorzec w Chrystusie Panu, podtrzymując przez modlitwę głę-
boką wewnętrzną komunię z Nim” (n. 9). Do ściślejszej zaś więzi
z Chrystusem prowadzi „wierność charyzmatowi założycielskiemu oraz
ukształtowanemu przez ten charyzmat duchowemu dziedzictwu każdego
instytutu. Właśnie dzięki tej wierności wobec natchnienia założycieli
i założycielek – które samo jest darem Ducha Świętego – można łatwiej
odkryć i gorliwiej przeżywać zasadnicze elementy życia konsekrowane-
go (n. 36) […]. To powołanie jest przede wszystkim zachętą do wy-
trwania na drodze do świętości mimo trudności materialnych i du-
chowych, jakie niesie codzienne życie. Jest ono także wezwaniem,
by pogłębiać swoje kwalifikacje i rozwijać dynamiczną wierność swej
misji, przystosowując jej formy – gdy jest to konieczne – do nowych
sytuacji i rozmaitych potrzeb, w postawie całkowitej uległości wobec
Bożych natchnień i zgodnie z rozeznaniem Kościoła. W każdym przy-
padku należy jednak zachować głębokie przekonanie, że gwarancją
autentyczności wszelkiej odnowy, która chce pozostać wierna pierwot-
nej inspiracji, jest dążenie do coraz pełniejszego upodobnienia się do
Chrystusa” (n. 37).

Zgromadzenie Księży Marianów czyni więc starania o beatyfikację
swego założyciela – o. Stanisława Papczyńskiego – oraz jednego z naj-
wybitniejszych kontynuatorów jego dzieła i stróża duchowego dzie-
dzictwa marianów – o. Kazimierza Wyszyńskiego. O pierwszym z nich
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powstało wiele dzieł i opracowań, które pomagają poznać jego he-
roiczną drogę realizacji woli Bożej. Mniej natomiast jest opracowań
o o. Kazimierzu Wyszyńskim, który zajaśniał świętością w ciemnym
okresie rządów saskich w Polsce. Przed laty wielki wysiłek śp. ks. Bo-
lesława Jakimowicza MIC zbierania w różnych archiwach dokumen-
tów związanych z postacią Sługi Bożego zaowocował wydaniem dla
potrzeb beatyfikacyjnych dzieła, pozytywnie przyjętego przez eksper-
tów watykańskich, tzw. Positio o życiu i cnotach o. Kazimierza. Z ko-
lei księża Wacław Makoś MIC i Zygmunt Proczek MIC opracowali
„Pisma o. Kazimierza Wyszyńskiego” (2002). Większość z nich zo-
stała niedawno wydana w tłumaczeniu i opracowaniu ks. Zygmunta
Proczka w książce pt. Stróż duchowego dziedzictwa marianów, War-
szawa 2004.

Kalendarium życia o. Kazimierza Wyszyńskiego

1700 – o. Kazimierz przychodzi na świat 19 sierpnia w miejscowo-
ści Jeziora Wielka k. Grójca, jako siódme dziecko Jana Ka-
zimierza i Jadwigi z Zawadzkich Wyszyńskich. Na chrzcie
4 października otrzymuje imiona January Franciszek

1702-07 – rodzina Wyszyńskich z powodu najazdu szwedzkiego za-
mieszkuje u krewnych w innym województwie

1708-18 – Franciszek wraz z bratem Janem uczy się w szkole pijarów
w Górze Kalwarii, a następnie w Warszawie

1721 – pielgrzymuje pieszo przez Rzym do grobu św. Jakuba w San-
tiago de Compostela w Hiszpanii

1723 – dnia 18 listopada w kościele św. Stanisława w Rzymie przyj-
muje habit mariański, wraz z nowym imieniem zakonnym:
Kazimierz od św. Józefa

1724 – dnia 19 marca rozpoczyna nowicjat w Puszczy Korabiew-
skiej

1725 – dnia 19 marca składa profesję zakonną i przygotowuje się
do kapłaństwa
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1726 – dnia 29 kwietnia przyjmuje święcenia kapłańskie w Warsza-
wie

1728 – zostaje zastępcą przełożonego w Puszczy Korabiewskiej
i mistrzem nowicjuszy

1731-33 – przebywa w Rzymie jako prokurator zakonu

1734 – dnia 4 lipca zostaje wybrany radnym generalnym i mistrzem
nowicjatu

1737-41 – sprawuje urząd przełożonego generalnego

1741 – przejmuje obowiązek przełożonego w klasztorze w Górze
Kalwarii

1747-50 – po raz drugi obejmuje funkcję przełożonego generalnego;
następnie kapituła mariańska zleca mu obowiązek prokura-
tora generalnego

1751-53 – jako prokurator generalny załatwia pomyślnie w Rzymie
wiele spraw Zakonu i przygotowuje dokumentację do roz-
poczęcia procesu beatyfikacyjnego Założyciela marianów;
przygotowuje się też do przeszczepienia Zakonu do Portu-
galii

1753 – dnia 14 maja wyrusza lądem z Rzymu do Genui, a stamtąd
okrętem do Portugalii

1753 – dnia 2 października przybywa wraz z o. Benonem Bujalskim
do Lizbony

1754 – w uroczystość narodzenia NMP rozpoczyna organizowanie
mariańskiego klasztoru w Balsamão

1755 – dnia 21 października umiera w Balsamão i tam zostaje po-
chowany. Wierni pielgrzymują do grobu „świętego Polaka”

1763-68 – proces informacyjny o. Kazimierza w diecezji Miranda

1768 – proces dodatkowy w Lizbonie

1775-76 – proces informacyjny w Poznaniu

1779 – proces informacyjny w Rzymie

1782 – dekret zaliczający o. Kazimierza Wyszyńskiego w poczet
Sług Bożych
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1955 – proces w Sekcji Historycznej Świętej Kongregacji Obrzę-
dów

1986 – opracowano Positio o cnotach o. Kazimierza

1989 – dnia 21 marca pozytywna opinia teologów konsulatorów;
dnia 7 listopada pozytywna opinia kardynałów i biskupów
o heroiczności cnót o. Kazimierza; dnia 21 grudnia Jan Pa-
weł II wydaje dekret o heroiczności cnót o. Kazimierza
Wyszyńskiego

Ojciec Kazimierz Wyszyński
stróżem duchowego dziedzictwa marianów

Marianin o. Kazimierz od św. Józefa Wyszyński jest obok bł. Rafała
Chylińskiego, franciszkanina, świetlaną postacią Kościoła w Polsce
w okresie saskim. Urodził się 19 sierpnia 1700 r. na Mazowszu w Pol-
sce, a zmarł w Balsamão w Portugalii 21 października 1755. W 1723 r.
związał swe życie z Zakonem Marianów, którego dwukrotnie był prze-
łożonym generalnym. Z ogromną żarliwością podjął wysiłek reformy
wewnętrznej Zakonu, zaczynając od osobistego przykładu żywej wiary,
wzmacnianej pobożnością eucharystyczną. W okresie saskiego rozprę-
żenia starał się obudzić pierwotny zapał szerzenia królestwa Bożego
w polskim społeczeństwie7. Przewidywał katastrofę utraty niepodległo-
ści ojczyzny i bolał nad tym. Wskazywał na siłę mogącą pomóc w we-
wnętrznej przemianie społeczeństwa. Jest nią głębokie i szczere na-
bożeństwo do Maryi Niepokalanej, wyrażające się w naśladowaniu Jej
życia w pełni oddanego Bogu i ludziom. Maryja jest, według wyrażenia
o. Kazimierza, „Gwiazdą Zaranną”, zapowiadającą ustąpienie mroków
nocy zła i nadejście światłości, którą jest Chrystus.

Sługa Boży naśladując Maryję, spieszył z pomocą potrzebującym,
zwłaszcza uciemiężonym wówczas wieśniakom. Nawet podczas krót-
kiego pobytu w Rzymie w sprawach swego zakonu (1730-33) dotarł
do pasterzy pod miastem, aby uczyć ich prawd wiary i umożliwić

Wstęp 13
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uczestnictwo w nabożeństwach. Dla skuteczniejszego zaradzenia po-
trzebom społecznym oraz szerzenia czci Maryi Niepokalanej zabiegał
o liczebny rozwój Zakonu i tworzenie nowych placówek. To pragnienie
zaprowadziło go do Portugalii, gdzie spędził ostatnie 13 miesięcy swego
życia i zmarł w opinii świętości 21 października 1755 r. Sława jego
świętości wzrastała z upływem lat. Emanuel Sierosiek, mariański brat
posłany z Polski do Portugalii, napisał w liście z Balsamão dnia 29
listopada 1767 r. do o. Jacka Wasilewskiego, przełożonego generalnego
marianów: „Tak się wsławił Sługa Boży Kazimierz Wyszyński swymi
cudami w Portugalii, że nie tylko w pobliskich miejscach doznają jego
łask, ale i prowincje odległe od oceanu słyszą o nim; słyszy o nim
Hiszpania, Kastylia, Galia, z których na to miejsce przybywają”.

W Portugalii już w 1757 r. rozpoczęto starania o wyniesienie na
ołtarze „świętego Polaka”, jak go określano. Równocześnie podobne
starania podjęto w Polsce. Dnia 14 września 1782 r. Stolica Apostolska
wydała dekret zaliczający o. Kazimierza Wyszyńskiego w poczet Sług
Bożych. Utrata niepodległości Polski, kasata zakonów w Portugalii,
zniszczenie dokumentów watykańskich przez wojska napoleońskie
zahamowały prowadzenie procesu. Został on wznowiony dopiero
w drugiej połowie XX w. W 1989 r. papież Jan Paweł II podpisał
dekret stwierdzający heroiczność cnót Sługi Bożego Kazimierza Wy-
szyńskiego. 

Składane w Portugalii, Polsce i Rzymie świadectwa o świętości
życia o Kazimierza podkreślały jego głębokie życie wewnętrzne, przez
co stał się wzorem nie tylko dla marianów. Również inni zakonnicy
i świeccy cenili go jako doskonałego zakonnika i człowieka wielkiej
wiary, żarliwej modlitwy, kultu Eucharystii, wierności nauce katolickiej,
pragnieniu przekazywania i umacniania wiary bliźnich. Jako szczególny
czciciel Maryi, zwłaszcza pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia,
korzystał z każdej okazji, aby szerzyć Jej kult, głosić o Niej kazania,
wzywać do naśladowania Jej cnót.

Jeden z teologów, po wnikliwej analizie dokumentów i świadectw
o życiu o. Kazimierza Wyszyńskiego, tak uzasadnił aktualność jego
postaci dla naszych czasów: „Osobę ojca Kazimierza można zapro-
ponować jako wzór współczesnemu światu, ponieważ pokazuje, jak
pełnić w Kościele służbę przewodnika braci i jak czcić Niepokalaną
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Dziewicę w kontekście człowieka i społeczeństwa tak bardzo nazna-
czonego grzechem”8. 

Niniejsze opracowanie przedstawia najstarsze świadectwa o życiu
i pracy o. Kazimierza Wyszyńskiego. Już kilka lat po jego śmierci
powstały owe pisemne relacje o świętym życiu Sługi Bożego. Pierwsza
została spisana w 1757 r. przez Michała Wyszyńskiego, starszego brata
o. Kazimierza. Drugi przekaz z tego samego roku jest dziełem Woj-
ciecha Magnuszewskiego, jego przyjaciela z lat szkolnych. W 1759 r.,
uczeń oraz następca o. Kazimierza w Portugalii, o. Aleksy Fischer,
przedstawił o nim swoje wspomnienia, skorzystawszy przy tym
z dwóch poprzednich źródeł. W archiwum klasztoru mariańskiego
w Mariampolu odnaleziono relację o. Karola Hondlewskiego z 1787 r.,
sławiącą o. Kazimierza za jego święte życie i prace dla swego zako-
nu. Autor ten korzystał obficie z zapisów, które czynił Sługa Boży
w Rzymie, pełniąc obowiązki prokuratora Zakonu. Te właśnie cztery
świadectwa są udostępnione w niniejszej publikacji dla uczczenia 250.
rocznicy śmierci Sługi Bożego Kazimierza. 

Na pierwszym miejscu zamieszczono życiorys o. Kazimierza Wy-
szyńskiego napisany przez jego brata, spisany w oryginale po polsku.
Z uwagi na właściwości XVIII-wiecznego stylu, zgodnie z aktualnymi
wymogami wprowadzono współczesną interpunkcję, miejscami zmie-
niono szyk wyrazów dla lepszego uchwycenia myśli autora oraz dodano
objaśnienia wyrażeń mniej dzisiaj zrozumiałych. Trzy następne życio-
rysy, dostępne jedynie w wersji łacińskiej, zostały przełożone na język
polski. Wyodrębnienie konkretnej treści przez dodanie tytułów jest do-
datkiem tłumacza.

Przytoczone najstarsze świadectwa o Słudze Bożym Kazimierzu
ukazują się nakładem Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich w Pol-
sce i Wicepostulatury procesu beatyfikacyjnego o. Kazimierza Wy-
szyńskiego w USA, za co składam serdeczne podziękowanie.

ks. Zygmunt Proczek MIC

16 - wakat

Wstęp 15

8 Zob. „Congregatio de Causis Sanctorum, Relatio et Vota Congressus Pecculiaris Super
Virtutibus”, Die 21 Martii Ann. 1989 Habiti, Roma 1989, s 18. Dzieło to zawiera opinie teologów
o heroiczności cnót o. Kazimierza Wyszyńskiego.





ROZDZIAŁ I

ŚWIADECTWO
MICHAŁA WYSZYŃSKIEGO O BRACIE

Wprowadzenie

Michał Gabriel Rafał Wyszyński był czwartym dzieckiem Jana Ka-
zimierza Wyszyńskiego i Jadwigi z Zawadzkich. Nie znamy daty jego
urodzenia. Piastował urząd łowczego sanockiego. Wiele lat był człon-
kiem dyrekcji generalnej kopalni soli w Wieliczce; wspomagał tam
ubogich oraz klasztor franciszkanów reformatów. Po śmierci swej żony
Michał zamieszkał w Warszawie przy kościele Świętego Krzyża, gdzie
jego rodzony brat Jan był prokuratorem Księży Misjonarzy1. Odznaczał
się wielką miłością i współczuciem dla biednych i hojnie wspomagał
dzieła miłosierdzia. W 1738 r. ofiarował ks. Piotrowi Boudouin, mi-
sjonarzowi, budynek na szpital i dom dla porzuconych dzieci w War-
szawie, a w 1745 podarował mu znaczną sumę pieniędzy2. Około
1743 r. ofiarował 5 tys. zł „Bractwu Miłosierdzia” przy kościele Księży
Misjonarzy w Warszawie na potrzeby banku pobożnego (Mons pietatis)
pożyczającego pieniądze ludziom ubogim. 

Był również dobroczyńcą klasztoru dominikańskiego w Warszawie.
W dowód wdzięczności dominikanin Wojciech Ochorowicz na począt-
ku dzieła o papieżu Benedykcie XI umieścił obszerną dedykację pt.
„Wielmożny Mci Panie Łowczy”3. Opisuje w niej herb rodu Wyszyń-
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1 Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo przy kościele Świętego
Krzyża w Warszawie.

2 Zob. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, Warszawa 1912, t. 3, s. 223-224. 
3 ZŁOTE ŻNIWO z obfitego w cnoty y cuda życia Błogosławionego Benedykta XI na Wa-

tykańskiey siedmio górnego miasta skale na polu flory doyrzałe, przy herbowney GRABITÓW
ozdobie, z majowa herbowney na trzech polach lilii wiosną, zebrane. Koroną łask Wielmożnego
Jegomości Pana Michała Wyszyńskiego Łowczego ziemi sanockiey ozdobione. Od Zakonu S.
Dominika Konwentu warszawskiego prawem wdzięczności oddane. Varsavia 1739. 



skich, w którym „Lilia kwitnie obok grabi” oraz wymienia chwalebne
dzieje rodu Wyszyńskich, skoligaconego z wieloma rodzinami moż-
nowładców. Wylicza również braci Michała, z których on może być
dumny. A są to: Walerian w zakonie pijarów, Józef tercjarz francisz-
kański i eremita, Jan w Zakonie Księży Misjonarzy oraz Kazimierz,
przełożony zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia NMP, który „wszyst-
kich do siebie ciągnie, mając serce przepełnione cnotami”. 

Wydaje się, że Michał Wyszyński najbardziej duchowo spośród
braci był związany z Kazimierzem. Otaczał go szczególną życzliwością
i opieką już w okresie pobytu w domu rodzinnym; również później
interweniował w jego sprawie, także wtedy, kiedy Kazimierz wstąpił
do marianów. Dzięki szczególnej znajomości z franciszkanami, którzy
sprawowali wówczas opiekę nad marianami, spowodował wizytację
franciszkańską w nowicjacie mariańskim w Puszczy Korabiewskiej,
a w 1730 r. przyczynił się do wysłania Kazimierza do Rzymu. Wspo-
magał swego brata w latach 1741-44 podczas budowy klasztoru w Gó-
rze Kalwarii oraz w zakupie gruntów przylegających do klasztoru. Tru-
mnę przeznaczoną dla siebie przekazał marianom, aby do niej przełożyli
zwłoki o. Stanisława Papczyńskiego. On też finansował podróż o. Ka-
zimierza do Portugalii. Mimo odległości bracia Michał i Kazimierz
Wyszyńscy korespondowali ze sobą. Ostatni list Michał napisał do
Kazimierza w 1756 r., gdy ten już nie żył4. 

Gdy następca o. Kazimierza w Portugalii – o. Aleksy Fischer –
otrzymał w 1765 r. wiadomość o śmierci Michała, zapisał w Księdze
Protokółów klasztoru w Balsamo, że jest przekonany o świętości zmar-
łego: „Przez wiele lat mieszkał przy kościele Świętego Krzyża w War-
szawie, prowadząc bardzo pobożne i umartwione życie [...] Był gor-
liwym czcicielem Maryi, zachowywał ścisły post w każdą sobotę, wiele
czasu poświęcał na modlitwę i medytację. Był niezwykle szczodrobliwy
dla naszego zakonu”5. 

W Archiwum Archidiecezji Poznańskiej (AAP) znajduje się tekst
manuskryptu pt. „Origo P. Casimiri Wyszynski Congregationis Ma-

18 Najstarsze świadectwa...

4 Zob. Protocollum Ordinis Mariani Immaculatae Conceptionis B.V. Mariae (...) Consc-
riptum a P. Fr. Alexio de S. Octaviano Fischer (...) Anno Domini 1758, Archiwum Miejskie,
Villa Real, Portugalia, s. 56. 

5 Tamże, s. 158: „Erga Religionem nostram fuit beneficentissimus”.



rianorum Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae, 4 au-
gusti 1757”6. Autor podpisany jest inicjałami M.G.R. Wyszyński V
[venator – łowczy] S [sanocensis – sanocki]. Na tekście przyłożona
została pieczęć koloru czerwonego z herbem rodu Wyszyńskich – gra-
bie i lilia. Jest to autentyczne pismo autora, co można stwierdzić przez
porównanie np. z jego własnoręcznym spisem dóbr dziedzicznych Je-
ziory Wielkie7. Autorem „Origo” jest więc brat Kazimierza – Michał
Wyszyński, łowczy sanocki.

W zasadzie tekst polski jest czytelny poza nielicznymi uszkodze-
niami. Zamieszczony został na 6 stronach. Na str. 5 widnieje puste
miejsce na wpisanie imienia Camillo di Bergamo, wizytatora francisz-
kańskiego przybyłego z Rzymu, który polecił o . Jakubowi Wolskiemu
sprawdzić informacje Michała Wyszyńskiego o formacji marianów. Jest
też puste miejsce na wpisanie dokładnej daty profesji zakonnej i świę-
ceń kapłańskich Sługi Bożego.

„Origo” zawiera chronologiczny zapis życia Sługi Bożego od jego
narodzin do powrotu z Rzymu w 1733 r. Są w nim także ogólne
wzmianki o przełożeństwie generalnym i staraniach o domy zakonne.
Tylko w tym dokumencie jest podana dokładna data narodzin Kazi-
mierza, której nie ma w księdze chrztów, oraz wzmianka o tułaczce
Wyszyńskich w początkach XVIII w. Michał podkreślił znaczenie spot-
kania Kazimierza z o. Joachimem Kozłowskim w Rzymie dla dalszej
drogi życiowej swego brata. Duże znaczenie mają też wiadomości
o cierpieniach moralnych Sługi Bożego z powodu ojca czy niektórych
marianów oraz o jego decyzji udania się do Rzymu. Autor zaznacza,
że nie może podać więcej faktów, gdyż nie przebywał stale ze swym
bratem. Pisał na podstawie własnych obserwacji, a niektóre szczegóły
zaczerpnął z archiwum mariańskiego. Podkreślił, że ten życiorys opra-
cował na żądanie o. Aleksego Fischera. Wydaje się, że dokument ma
wszelkie cechy obiektywności, o czym świadczą puste miejsca na uzu-
pełnienie danych, co do których autor nie jest pewny.
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6 Archiwum Archidiecezjalne Poznańskie: zbiór APS (Acta Processum Sanctorum) 7,
luźne. Tekst został też zamieszczony w Beatificationis et Canonisationis Servi Dei Casimiri
a S. Ioseph Wyszyński, Positio, Romae 1986, s. 371-379.

7 Zob. Archiwum Generalne Akt Dawnych (AGAD), Mała Wieś, I A /49: Jeziora. 



W niniejszym wydaniu do życiorysu zapisanego w wersji XVIII-
-wiecznej dodano tytuły w celu uwydatnienia konkretnej treści8.

Z.P.

„Chcę naprawić to, co zepsuł mój brat”

1. Narodziny i chrzest 
[Ojciec Kazimierz] urodził się we wsi nazwanej Jeziora Wielka,

w Ziemi Warszawskiej, dnia 19 sierpnia Roku Pańskiego 1700 o pier-
wsze kury po północku, z godnych rodziców Wielmożnych Wyszyń-
skich – Jana Kazimierza na Wyszonkach i Jadwigi Zawadzkiej, dzie-
dziców dóbr Jeziory Wielkiej i Załęża Wielkiego, podstolich ziemi
bielskiej. Chrzczony w kościele parafialnym jeziorkowskim, die 4 Oc-
tobris9, przez Księdza Jana Ośrodkowicza, gościa na ten czas prze-
jeżdżającego z krakowskiej diecezji, za konsensem10 plebana jezior-
kowskiego. Dano mu na chrzcie święte imiona Januariusz Franciszek,
a do chrztu trzymany był przez Jegomościa Księdza Jana Kazimierza
Aksanowskiego, kanonika kijowskiego, plebana jeziorkowskiego, z Pa-
nią Barbarą Wojczyńską, podwojewodziną rawską.

W roku drugim nie dochodząc11, gdy Szwedzi do Polski przyśli,
a śp. króla Augusta drugiego, przeprawiwszy się przez Wisłę, z War-
szawy rugowali12 i za niem śpieszno dążyli, stanął pułk szwedzki w Je-
ziorze na noc. Między któremi był incognito król szwedzki [Karol XII],
jednak z oficerami siedział u stołu przy wieczerzy, ale na ostatku.

20 Najstarsze świadectwa...

8 Tekst tłumaczenia na jęz. łaciński został wpisany 18 listopada 1775 r. w akta procesu
o sławie świętości, życiu i cudach o. Kazimierza: Copia Publica Processus auctoritate Ordinaria
constructi in dioecesi Posnaniensi super Sanctitate vitae virtutibus et miraculis Servi Dei Casi-
miri a S. Joseph Wyszyński Ordinis PP. Marianorum Conceptionis B.V.M. Immaculatae, 1777,
MS., f. 342 r.

9 Dnia 4 października.
10 Pozwoleniem.
11 Zapewne wyrażenie to oznacza: „gdy jeszcze nie skończył dwóch lat”. 

0000Dnia 24 maja 1702 r. Szwedzi docierają do Warszawy i zajmują ją, a 19 lipca zadają klęskę
Augustowi II pod Kliszowem. W tym okresie Karol XII, król szwedzki, w pogoni za Augu-
stem II kwaterował jedną noc w dworze Wyszyńskich.

12 Wypędzili.



Gdy spać iść mieli, pułkownik prosił o osobny pokój dla chorego żoł-
nierza, żeby się mógł wywczasować. Dano mu w osobnym budynku
stancję, gdzie piastunka stara białogłowa była przy dziecięciu tymże
to Franciszku. Gdy król tam wszedł, dziecię poczęło płakać (snać po-
znało nieprzyjaciela wiary świętej katolickiej i Niepokalanego Poczęcia
Panny Przenajświętszej); kazał go król szwedzki z kolebką wyrzucić.

2. Tułaczka i nauka w szkołach pijarskich
W tym wojna w Polszcze kilkoletnia nastąpiła13, a rodzice mając

syna najstarszego w wojsku przeciw Szwedom, musieli dla tego z dóbr
swoich własnych w insze województwo do swoich krewnych uchodzić,
a ten też syn Franciszek bez nauk musiał się poniewierać, a potem,
przy pożądanym pokoju, dano go z drugiem bratem Janem na nauki
do szkół górskich Scholarum Piarum14, następnie do warszawskich.
Jan rokiem od niego starszy postępował w naukach. Franciszek z ma-
łości zahukany, tępo się uczył, przez co w nienawiści był u ojca swego,
podlejszy od służących chłopców; co widząc Franciszek, lubo w mło-
dości swojej, w niebytności ojca swego udał się na peregrynacją15 do
Rzymu, o czym, gdy matka jego dowiedziała się, oznajmiła starszemu
synowi swemu Michałowi, który nieomieszkanie16 posłał za niem sług
swoich z perswazją, aby się wrócił, żalu matce kochającej i jemu nie
czynił. Więc na tę perswazję, już blisko 9 mil uszedłszy, wrócił się,
którego z płaczem przyjąwszy, obiecali ojcu perswadować, aby tę nie-
nawiść ojcowską w sobie mitygował, a dał mu powoli nauki traktować.

3. Przygoda z szatanem
[Franciszek] będąc tedy w szkołach, a różne słysząc przykłady,

wzięła go chęć prosić Pana Boga, żeby mu dał widzieć czarta prze-
klętego. Pan Bóg Miłosierny widząc prostą jego intencją a słabość
natury w młodym wieku [dla] widzenia tego piekielnego straszydła,
dał mu tylko [go] słyszeć, co się działo tak: 
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13 W l. 1702-07 rodzina Wyszyńskich z powodu najazdu szwedzkiego zamieszkała u krew-
nych w innym województwie. W wojsku Augusta II był Antoni Wyszyński, o którym brak
szczegółowych danych.

14 W l. 1708-18 Franciszek wraz z bratem Janem uczył się w szkole pijarów w Górze
Kalwarii, a następnie w ich szkole w Warszawie.

15 Pielgrzymkę.
16 Natychmiast.



[Franciszek] miał gospodę17 zaraz podle kościoła Piarum Scholarum
w Warszawie we dworku drewnianym (gdzie teraz pałac murowany
stoi), kędy i inszych studentów było dosyć tamże mieszkających. Jed-
nego wieczoru przy dobrem zmierzchnieniu usłyszeli wszyscy drapa-
nie się po kominie (który był między czterema izbami w sieni) stra-
szliwe i skrzydłami trzepotanie spuszczającego się niby ptaka; z prze-
strachu wszyscy w półżywi pouciekali na podwórze. Tam dopiero sły-
szeli jako po izbach chodził, po ścianach na kształt ptaka straszliwym
trzepotaniem dał się im słyszeć, że ledwie owi studenci od strachu
nie poumierali. Tak Franciszek zważywszy, że to za jego nalegającą
prośbą do Pana Boga się stało, słyszenie tylko tak straszne bytności
czarta przeklętego, z wielką pokorą prosił Pana Boga i drugich do
tego namówił, że[by] owo słyszenie ustało, i aby widzenie tego stra-
szydła od niego pretendowane, oddalone było, co Pan Bóg z miło-
sierdzia swego uczynił.

4. Pielgrzymowanie do Santiago de Compostela
Potem dał go ojciec do Kancelarii Grodzkiej Warszawskiej pod

dyrekcją wiceregenta. Tam będąc, nie pamiętam quo motivo18, odezwał
się do mnie, Michała, brata starszego, prosząc mię do Warszawy. Kiedy
zjechałem, opowiedział mi swoje intentum19, że uczynił votum pere-
grynować20 do św. Jakuba do Composteli. Pytałem go dlaczego? Nie
odpowiedział, tylko mię prosił, abym mu pielgrzymskie mizerne odzie-
nie sprawił. Odpowiedziałem mu, że to bez woli rodziców być nie
może; a tak powróciwszy do Jeziory, opowiedziałem Rodzicom to jego
votum.

Pojechał śp. ojciec do Warszawy z wexą21 na niego, [a on] ex-
plikował się22 jak mógł ojcu. Potem wziął go ojciec z sobą do Wiel-
możnego Imć Księdza Wężyka, oficjała23, za którego radą [Franciszek]

22 Najstarsze świadectwa...

17 Mieszkał na stancji. 
18 Z jakiego powodu.
19 Zamiar.
20 Ślub pielgrzymowania.
21 Z wymówką.
22 Tłumaczył się.
23 Ks. Wężyk Michał, członek kapituły katedralnej w Poznaniu, Archidiakon Warszaw-

ski, Oficjał Warszawski, Wiceprezydent Trybunału Koronnego (1729), zm. 6 października
1737. Zob. Encyklopedia Kościelna, t. 30, Płock 1910, s. 329-330.



poszedł na rekolekcje do Księży Misjonarzów; skąd wyszedłszy, mając
od tychże Księży Misjonarzów testimonium, prezentował24 się Jego-
mości Księdzu Oficjałowi, który zrozumiawszy votum irrevocabile25,
perswadował ojcu, aby mu tego nie bronił. A gdy ojciec pozwolił,
sporządziło mu się odzienie według jego woli bardzo szczupłe piel-
grzymskie i poszedł w przedsięwziętą peregrynacji swojej drogę cum
benedictione parentum26, którą szczęśliwie odprawił do Rzymu,
a z Rzymu stanąwszy na granicach hiszpańskich, bardzo zachorował.
Kędy doktorowie poznawszy, że mu tamta aeria27 nie służy, kazali
mu się wrócić do Rzymu po dyspensę do Ojca Świętego, co i uczynił.

5. Początek mariańskiej drogi
Powróciwszy do Rzymu, dyspensę od Ojca Świętego otrzymał, spot-

kał się ze śp. ks. Joachimem [Kozłowskim], który po rozproszeniu
Congregationis Marianae28 w Polszcze, przybył do Rzymu szukać me-
dia ad restaurandum29 i przywitawszy się, żalił się Ksiądz Joachim
przed niem na brata jego starszego Józefa, który porzuciwszy wojenną
służbę, wziął był habit w Korabiewskiej Puszczy30 w nowicjacie, a po-
tem był okazją tego rozproszenia. Więc na ów czas Franciszek w piel-
grzymskiem odzieniu będący, odpowiedział Księdzu Joachimowi: „Otóż
ja chcę to naprawić, co mój brat zepsował; proszę Waszeć Dobrodzieja
o habit”, a tak zaraz w Rzymie oblókł go, odmieniwszy imię Fran-
ciszka w Kazimierza, a ks. Joachim otrzymawszy media w Rzymie
do reintegracji swojej Kongregacji i aprobacją Zakonu od Ojca Świę-
tego, posłał tego nowego zakonnika z socjuszem, br. Jackiem, do Pol-
ski31. Taki był szczęśliwy powrót [Kazimierza], że wstąpiwszy po dro-
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24 Przedstawił zaświadczenie.
25 Ślub nieodwołalny.
26 Z błogosławieństwem rodzicielskim. Ta piesza pielgrzymka przez Rzym do grobu

św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii odbywała się w 1721 r.
27 Powietrze, klimat.
28 Zgromadzenia Marianów.
29 Środków do przywrócenia Zakonu.
30 W Puszczy Korabiewskiej k. Skierniewic był pierwszy klasztor marianów, założony

przez o. Stanisława Papczyńskiego w 1773 r. Dzisiaj miejscowość ta nazywa się Puszczą Ma-
riańską.

31 Kazimierz wracał z br. Mikołajem. Michał Wyszyński pomylił go z br. Jackiem Wasi-
lewskim, z którym Sługa Boży był w Rzymie w l. 1731-33.



dze, by nawiedzić rodziców swoich, zastał matkę bliską śmierci, którą
z ks. Janem, bratem swoim (który na ten czas przybył z Warszawy),
szczęśliwie w drogę wieczności wyprawili. 

6. W nowicjacie
Potem zaczął nowicjat w Korabiewskiej Puszczy, a gdy się starzy

patres do klasztoru posprowadzali, a według swoich dawnych zwy-
czajów poczęli się sprawować, nowicjuszami szastać, w drogi z listami
po kilka mil pieszo jak jakich kursorów32 wysyłać. Z [listami] idąc
do Goźlina, wstąpił Brat Kazimierz na nocleg do Jeziory do ojca swego,
skąd napisał do brata swego starszego Michała, w krakowskiem na
ten czas mieszkającego, prosząc, aby jakiem sposobem wyjednał z Rzy-
mu wizytę. Ten mając filadelfją33 z Ojcami Reformatami, prosił Księdza
Prowincjała, aby mu to wyjednał, jakoż i wyjednał i posłano ks. Ca-
millo [di Bergamo]34, który, gdy do Wieliczki przybył, wziąwszy in-
formacją od pana Michała, poszedł na wizytę do Prowincji Wielko-
polskiej OO. Reformatów, a stanąwszy w Warszawie, wysłał na swe
miejsce ks. Jakuba Wolskiego, reformata świątobliwego. On zważywszy
wszystkie circumstancje35, uczynił Księdzu Wizytatorowi relacją, który
naznaczył, aby tam do nowicjatu na Puszczę Korabiewską poszło dwu
Księży Reformatów, jeden za magistra novitiorum36, drugi za lectora37.
A gdy nadchodziła Roku Pańskiego 1725 dnia [19 marca]38 profesja
bratu Kazimierzowi, zjechał na nią z krakowskiego Pan Michał, star-
szy brat, po której odprawionej ksiądz lector reformat zostawiwszy
brata Kazimierza na swojem miejscu lektorem, poszedł do Warszawy
do swego konwentu, a ksiądz magister noviciorum został. 
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32 Posłańców.
33 Żyjąc w przyjaźni.
34 Puste miejsce na wpisanie pełnego określenia ks. Camilla.
35 Okoliczności.
36 Mistrza nowicjuszy.
37 Wykładowcę (dla kleryków).
38 W oryg. zostawiono puste miejsce na wpisanie dnia i miesiąca oraz podano mylnie

rok 1726.



7. Początki kapłaństwa i podróż do Rzymu
A gdy za czasem nastąpiły Roku Pańskiego [1726] dnia [29 kwiet-

nia]39 ks. Kazimierzowi prymicje, zjechał także na nie Pan Michał
z krakowskiego, po których prymicjach ksiądz reformat, magister no-
viciorum, uczyniwszy ks. Kazimierza na swym miejscu magistrem no-
viciorum, poszedł do Warszawy do swego konwentu. Znowu tu mając
czas inveteratum malum inter veteranos40, zaczęli persequitować41 mło-
dego księdza, na ostatek sposobu zażywali życia go pozbawić. Co
widząc, pisze znowu ks. Kazimierz do brata swego Michała, aby mu
wyjednał obediencję42 do Rzymu, a gdy [Michał] ją otrzymał, posłał
przez pocztę na ręce ojca swego śp. Wielmożnego Imć Pana Jana
Wyszyńskiego, podstolego Ziemi Bielskiej, prosząc, aby ją sam w ręce
o. Kazimierzowi oddał, co [Kazimierz] odebrawszy i wziąwszy obe-
diencją, wybrał się z socjuszem do Rzymu, gdzie był mile przyjęty
i fundacją otrzymał w jednem i drugiem miejscu. Ale że mu tam aeria43

nie służyła, prosił Albaniego Kardynała Protektora Regni44, aby mu
obmyślił przy miejscu zdrowszem fundacją, co [ten] z wielką chęcią
deklarował. A gdy na ten czas nastąpiła w Polszcze elekcja królewska,
a przyszła wiadomość do Rzymu, że króla Stanisława obrano, tak
kard. Albani wziąwszy nienawiść przeciw Polakom, ks. Kazimierza
rugował ze swego respektu i obietnic. 

8. Przełożony generalny
A zatym, [o. Kazimierz] nie mając nadziei, powrócił do Polski,

kędy potem obrany proboszczem45 w swojej Mariańskiej Kongregacji,
klasztorek w Górze46 pruską robotą wystawił, kościół Wieczernika od-
nowił, wody zalewające spuścił, na co wziął od rodzonego swego [brata]
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39 Zostawiono puste miejsce na wpisanie dokładnej daty święceń kapłańskich, które od-
były się 29 kwietnia 1726 r. w kolegiacie św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

40 Zastarzałe zło wśród weteranów.
41 Prześladować.
42 Pozwolenie zakonne.
43 Klimat.
44 Kard. Anibal Albani, mianowany w 1712 r. Protektorem Królestwa Polskiego, zm. 21

października 1751 r. Obiecał o. Kazimierzowi pomoc w osiedleniu się marianów, lecz na wieść
o wyborze Stanisława Leszczyńskiego na króla polskiego (12 IX 1733) odwołał swe poparcie.

45 Przełożonym generalnym marianów.
46 W Górze Kalwarii marianie przebywali od 1776 r.



tysiąc złotych. Za niego stanęły fundacje – jedna w Raśnej47, druga
zaczęta w preńskiem starostwie48, trzecią deklarował Książę Jabłonow-
ski49, na ów czas starosta czeheryński, a teraźniejszy wojewoda brac-
ławski. 

To tylko, co pamiętam, wypisuję, gdyż nie wszystko mogę wiedzieć,
kiedy z młodszych lat moich ab Anno Domini50 1705 nie byłem z niem
pospołu, jedno podczas wojny szwedzkiej, po której mieszkałem w Kra-
kowskiem ad annum circiter51 1719, drugie – kiedy do szkół w War-
szawie chodził, a potem do kancelarii. Co ad requisitionem52 Jegomości
Księdza Aleksego Fischera wypisuję, a jako ta moja prawdziwa jest
relacja, tak one z obowiązkiem sumienia podpisem ręki mojej stwier-
dzam R. P. 1757 die 21 Augusti.

M.G.R. Wyszyński.
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47 Raśna – w pobliżu miasta Wysokie Litewskie na Polesiu w Wielkim Księstwie Litew-
skim. Tu Jerzy Matuszewicz ufundował marianom klasztor i kościół, który objęli w 1749 r.
Pierwszym przełożonym został o. Izydor Taudt, późniejszy teolog księcia Czartoryskiego.

48 Hrabina Franciszka Butlerowa i jej syn Michał, mieszkający w Prenach na Litwie, po-
stanowili wybudować dla marianów kościół i klasztor w swej posiadłości w Staropolu, który
później nazwano Mariampolem. Od kwietnia 1750 r. zamieszkał tam o. Wojciech Strach z jed-
nym bratem zakonnym, ale uroczyście marianie objęli tę placówkę 13 września 1758 r.

49 Książe Jan Kajetan Jabłonowski (1699-1764), od 1718 r. starosta w Czeherynie na
Wołyniu, a od 1754 – wojewoda racławski na Podolu. Jabłonowski obiecał o. Kazimierzowi
ufundować marianom kościół i klasztor w swoich dobrach w Berezdowie nad rzeką Korczyk.
Fundacja doszła do skutku dopiero w 1755 r., a pierwszymi marianami tam skierowanymi byli
o. Benon Bujalski i o. Joachim Staniewski.

50 Od Roku Pańskiego.
51 Do ok. 1719 r.
52 Na prośbę.



ROZDZIAŁ II

ŚWIADECTWO
WOJCIECHA MAGNUSZEWSKIEGO

O PRZYJACIELU
 

Wprowadzenie

Wojciech (Albert) Magnuszewski, wojski czerski, urodził się dnia
22 kwietnia 1699 r., zapewne w Magnuszewie, niedaleko Góry Kal-
warii. Razem z o. Kazimierzem uczył się w szkole pijarskiej w Górze.
Gościł go też w Gapininie k. Opoczna, gdy ten w 1723 r. jako kandydat
do marianów, razem z br. Mikołajem wracał z Rzymu; także w Po-
krzywnej, kiedy w 1751 r. został prokuratorem Zakonu Marianów i uda-
wał się do Wiecznego Miasta w celu załatwienia w urzędach Watykanu
spraw mariańskich. Z Rzymu o. Kazimierz pisał listy do swego przy-
jaciela, zachęcając go do współpracy z marianami dla przyspieszenia
beatyfikacji Założyciela Zakonu. Magnuszewski przez wiele lat miesz-
kał w Górze i uczęszczał do kościoła marianów, tzw. Wieczernika.
Był ich wypróbowanym przyjacielem i hojnym dobroczyńcą. Jeden
z marianów był spokrewniony z jego żoną. Nie wiadomo, kiedy Mag-
nuszewski zmarł. Jeszcze w 1769 r. składał zeznanie o założycielu
marianów, o. Stanisławie Papczyńskim. Natomiast 2 maja 1775 r. o. Izy-
dor Taudt wspominał o nim jako o „pobożnie zmarłym”.

Życiorys o. Kazimierza Wyszyńskiego został napisany przez W. Mag-
nuszewskiego po polsku, lecz tego tekstu dzisiaj nie ma. Jest natomiast
tłumaczenie łacińskie, przedstawione w trakcie procesu poznańskiego
Sługi Bożego. Przypuszcza się, że tekst polski został przedstawiony
przez o. Kazimierza Otterskiego, wówczas archiwistę klasztoru ma-
riańskiego w Górze. Tłumaczenia zaś na łacinę prawdopodobnie do-
konał o. Hilary Orłowski, postulator sprawy o. Kazimierza. W aktach
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procesu pod datą 18 listopada 1775 r. widnieją na początku tekstu
słowa: „Vita Venerabilis Sacerdotis Casimiri Wyszyński Venerabilium
Patrum Marianorum Religiosi [...] (Życie Wielebnego Księdza Kazi-
mierza Wyszyńskiego, Wielebnych Ojców Marianów Zakonników). Tę
autentyczną kopię wpisano pod nieco zmienionym tytułem, gdyż brzmi
ona: „Vita Venerabilis Servi Dei Casimiri Wyszyński Ordinis Imma-
culatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae Patrum Marianorum
Religiosi” (Życie Czcigodnego Sługi Bożego Kazimierza Wyszyńskiego
Zakonnika Zakonu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny).
Warto zauważyć, że w pierwszym tytule słowo „Venerabilis” stanowi
tłumaczenie polskiego tytułu „Wielebny”, w drugim zaś słowo to w po-
łączeniu z „Servus Dei”, czyli „Servus Dei Venerabilis” (Czcigodny
Sługa Boży) wskazuje już na cechę świętości o. Kazimierza.

Łacińską kopię życiorysu o. Kazimierza Wyszyńskiego napisaną
przez Wojciecha Magnuszewskiego wziął ze sobą o. Aleksy Fischer
do Portugalii.

Tekst jest napisany w stylu dydaktycznym i dewocyjnym, zawiera
wiele cennych informacji o życiu o. Kazimierza, czerpanych z oso-
bistych obserwacji autora oraz relacji marianów1. Zasadniczo fakty po-
dane są chronologicznie; pewne rozbieżności z innymi źródłami do-
tyczą dat wspominanych wydarzeń. W tekście znajdują się także cie-
kawe wiadomości z osobistego i rodzinnego życia Wojciecha Mag-
nuszewskiego.

Niniejsze tłumaczenie z łaciny na język polski życiorysu o. Ka-
zimierza, napisanego przez Wojciecha Magnuszewskiego, podzielono
na dwie części i wprowadzono numerację i tytuły, które odpowiednio
podkreślają zawartość treściową. 

Z.P.
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1 Tekst łaciński w Beatificationis et Canonisationis Servi Dei Casimiri a S. Joseph Wy-
szyński, Positio, Romae 1986, s. 354-371.



„Obyśmy się spotkali w niebie”

Żywot Czcigodnego Sługi Bożego Kazimierza Wyszyńskiego

Na większą chwałę Boga, cześć Błogosławionej Dziewicy Maryi
i Wszystkich Świętych

ŻYWOT Czcigodnego Sługi Bożego Kazimierza Wyszyńskiego, za-
konnika Ojców Marianów Zakonu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny, dawniej Przełożonego Generalnego, a następnie Pro-
kuratora Rzymskiego. Wielmożny Pan Albert Magnuszewski, wojski Zie-
mi Czerskiej, który z nim uczęszczał do szkół i przez wiele lat z nim
się kontaktował, spisał ten żywot po polsku dnia 25 maja 1757 r.,
a został on przetłumaczony na łacinę w 1775. 

A. Życiorys
1. Rodzina
Czcigodny Ojciec w zakonie Kazimierz, a w świecie Franciszek

Wyszyński, zakonnik i Przełożony Generalny oraz Prokurator Rzymski,
z zakonu Ojców Marianów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Panny Maryi, urodził się w 1700 r.,2 ze szlacheckich ro-
dziców Jana Wyszyńskiego i Wielmożnej Pani Jadwigi z domu Za-
wadzka, podstolich Ziemi Bielskiej, którzy żyli szlachetnie i wzorowo
w palatynacie mazowieckim, Ziemi Czerskiej, w powiecie grójeckim,
we wsi Jeziora. W ósmym roku życia [Franciszek] został posłany
z braćmi swymi3 do szkól pijarskich w Górze, gdzie miał dwóch wujów
Zawadzkich, mężów prawdziwie zakonnych i wzorowych4. Jeden
z nich piastował stanowisko rektora w Górze w 1705 r. przed zarazą,
a kolejno w swoim czasie obydwaj byli prowincjałami. 
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2 W tekście była mylna data 1699 r.
3 Razem z Franciszkiem był jedynie starszy o rok Jan.
4 Zawadzcy – ród pochodzenia niemieckiego (Bilberstein), dołączony do herbu Rogala

w XII w. – osiedlili się na Mazowszu. Nazwisko Zawadzki wywodzi się od miejscowości
Zawada k. Ciechanowa. Wybitnym członkiem tej rodziny był Stanisław Rogala Zawadzki,
rektor Akademii Krakowskiej z lat 1568-88. Trzech Zawadzkich, wujów Kazimierza, wstąpiło
do pijarów: Ignacy od św. Stanisława Rogala Zawadzki (1651-1712), Wincenty od św. Fran-
ciszka Rogala Zawadzki (1659-1715) i Dominik od św. Tomasza z Akwinu Rogala Zawadzki
(1675-1724).



2. Uczeń
Franciszek oddawał się z nami nauce, pierwszy ze wszystkich

zwykł rozpoczynać nabożeństwo litanijne, śpiewał pieśni podczas
Mszy św. czy spotkań pobożnych, nigdy nie klęczał w ławce, lecz
przed ołtarzem Najświętszej Maryi Panny, z prawej strony od wejścia
do kościoła. Nikt nie zauważył, aby w kościele śmiał się głośno czy
rozglądał. Miał szczególne nabożeństwo do Chrystusa Pana i do Jego
Najświętszej Maryi Panny Matki. Codziennie o godzinie szóstej uczes-
tniczył we Mszy św., a podczas uroczystej Mszy szczerze śpiewał aniel-
skim głosem w chórze, sam sobie akompaniując, zawsze po uprzednim
zapoznaniu się z nutami. W wolnym czasie wcale nie próżnował, lecz
albo jak najpobożniej modlitwą wielbił Boga, albo czytał upragnione
książki pobożne lub piórem rysował ikony dla pokrzepienia ducha.
Szanował profesorów i nigdy nie kpił z nich, jak to zwykli czynić
uczniowie. Prawdą jest, że albo modlił się, albo oddawał nauce, albo
też z zamiłowaniem czytał książki pobożne. Na klęczkach, mając wzrok
utkwiony w niebie, z całym zaangażowaniem oddawał się medytacji.
Byłem świadkiem, jak od razu upominał tych kolegów, którzy wyrażali
się lekkomyślnie, niewłaściwie lub przeklinali. Nie dbał o stroje, lek-
ceważył i odrzucał wszelki splendor, a z wielką wesołością przyjmo-
wał kpiny i żarty z siebie. Natomiast zdecydowanie się przeciwsta-
wiał, gdy ktoś występował przeciw czci Bożej. Spokojnie wypowiadał
mocne opinie, a w milczeniu znosił zadane mu niesprawiedliwości.
Prawie nie znał gniewu, chyba gniew Boży. Często spędzał czas sa-
motnie na rozmyślaniu. Odmawiał modlitwy, różne litanie, koronkę,
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny i nawet
podczas rekreacji zachęcał do tych praktyk innych uczniów. Mając
zlecony obowiązek upominania innych – w kościele, na zebraniach
czy na rekreacji – na nikogo nie donosił, lecz sam upominał winnego.
Przebywałem z nim kilka lat, aż do syntaksy. Zawiązała się jednak
w Polsce konfederacja w 1714 r., której przewodził Wielki Marszałek
Stanisław Ledóchowski, wojewoda wołyński5, i Józef Branicki, kaszte-
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5 Stanisław Ledóchowski (1666-1725), od 1697 r. podkanclerzy krzemieniecki, marszałek
generalny konfederacji tarnogórskiej. Zob. M. Matuszewicz, Diariusz życia mego, t. 1, PIW
1986, s. 67: „A gdy wojsko saskie, dla bezpieczeństwa króla Augusta w Polszcze będące, wiel-
kie exorbitacje [nadużycia] czyniło, poszła Korona Polska do konfederacji, obrawszy marszał-
kiem Ledóchowskiego...”. Tzw. Konfederacja Tarnogórska została ogłoszona 25 XI 1715  r., a nie



lan halicki, moi kuzyni. Zamknięto szkoły, i rodzice zabrali nas do
domów. Później rozproszyliśmy się, podjąwszy służbę wojskową albo
naukę. Ja już nie wróciłem do nauki, a wspomniany Czcigodny Ojciec
Kazimierz Wyszyński został oddany do szkół warszawskich i tam kon-
tynuował studia aż do retoryki.

3. Pielgrzym
Po jej ukończeniu prosił rodziców o pozwolenie i błogosławień-

stwo na drogę do Rzymu. Przybył do prawdziwie pobożnych rodziców,
na konsultacje i narady, aby zgodnie ze swym pragnieniem mógł odbyć
pielgrzymkę do Rzymu. Po otrzymaniu ich zgody oraz wymaganych
na tę podróż świadectw wyruszył do Rzymu, o czym mi opowiedział.
Był przecież moim przyjacielem, [a w przyszłości] ojcem duchownym;
mam wiele jego manuskryptów i listów. 

Mówił mi: „Kilka lat mieszkałem w Rzymie, gdzie nawiedzałem
miejsca święte, a także Loreto i Compostelę, gdzie znajduje się grób
św. Jakuba6 oraz inne miejsca święte w Italii i Hiszpanii. W sprawach
utrzymania zdałem się na Opatrzność Bożą: przepisywałem w kan-
celariach polskie i łacińskie dokumenty, aby zdobyć środki na życie
i ubranie”.

4. Kryzys w Zakonie Marianów 
Śmiertelny wróg [szatan] zasiał w tej Kongregacji [mariańskiej]

zło i doprowadził do tego, że niektórzy zakonnicy porzucili swe po-
wołanie, a inni posługując się prawnymi kruczkami w Świętej Nun-
cjaturze – zwłaszcza o. Mateusz, Prepozyt Generalny7 – doprowadzili
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w 1714, jak podaje Magnuszewski. Zob. E. Rostworowski, Historia Powszechna, wiek XVIII,
Warszawa 1994, s. 265.

6 Magnuszewski bierze za fakt pragnienie K. Wyszyńskiego nawiedzenia Santiago
de Compostela.

7 W „Albumie Zmarłych Marianów” o. K. Wyszyński zapisał: „Dnia 8 marca 1750 r.
zmarł o. Mateusz Krajewski, pochowany w klasztorze goźlińskim. Obrany w 1715 r. na prze-
łożonego generalnego, niedługo spełniał ten urząd, bo w czasie jego przełożeństwa powstało
wielkie prześladowanie naszego Zakonu, przeciwko któremu sprzysięgło się wielu książąt,
biskupów i senatorów, jak i innych dostojników, zarówno kościelnych, jak i świeckich, a na-
wet niektórzy z naszych braci. Bóg jednak zarządził inaczej. W 1722 r. obrano innego genera-
ła, rozproszeni zaś bracia zostali na nowo zgromadzeni; postarano się o ponowne zatwierdze-
nie Zakonu przez Stolicę Apostolską. Ci, którzy chcieli widzieć Zgromadzenie zgładzone, mu-
sieli, chcąc nie chcąc, uznać je za zatwierdzone, a tych, których prześladowali, otoczyć życzli-
wością. Później, w kilka lat po ponownym zebraniu się Zakonu, o. Mateusz zapadł na jakąś
dziwną chorobę, zupełnie nieznaną. Przez 18 lat swej niemocy nie mógł się dostatecznie ogrzać.



do zamknięcia nowicjatu i zakazu wstępowania do Zakonu8. [Bóg po-
służył się do zmiany tej sytuacji] o. Joachimem, człowiekiem w pode-
szłym wieku, ale zakonnikiem dbającym o chwałę Bożą. Został on
przyjęty jeszcze do Zakonu przez Czcigodnego Sługę Bożego Stani-
sława Papczyńskiego, a nawet mówią, że był jego krewnym. Towa-
rzyszył mu w Rzymie, wielokrotnie pełnił urząd przełożonego gene-
ralnego, człowiek wzorowy, mnie dobrze znany. 

5. Refleksja Magnuszewskiego o swojej rodzinie
Znałem wielu z nich: [marianie bowiem] niedaleko mnie nauczali

i przez wiele lat, a także obecnie mieszkam w ich sąsiedztwie. Co
więcej, zostali osiedleni w dobrach moich rodziców w Goźlinie, przez
Jana z Glewa Lasockiego, podczaszego łukowskiego. Nabył on od mo-
ich rodziców za niewielką cenę te dobra, jak również Zalesie, gdzie
ujrzałem pierwsze światło dzienne. Dotąd przysługuje mi prawo do
należności po najdroższej matce mojej. Suma ta nie została bowiem
zgodnie z prawem ulokowana w Sobieniach; Lasoccy odmawiają nam
jej i twierdzą, że mają do niej pierwszeństwo. Ja jednak nigdy nie
wnosiłem żadnego zastrzeżenia przeciw dokonanej transakcji ani nie
zamierzam protestować przeciwko temu wyposażeniu [Goźlina] i za-
kazuję tego moim następcom pod grozą utraty Bożego błogosławień-
stwa. Poszło to bowiem na Bożą chwałę i cześć Najświętszej Maryi
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Gdy tylko oddalił się od rozgrzanego pieca, nawet w lecie, w najbardziej upalne dni, ustawało
w nim życie, zdawał się umierać. Utrapienie to znosił z największą cierpliwością, a przez ostat-
nie 6 czy 7 lat niemal codziennie przygotowywał się na śmierć, oczyszczając swą duszę przez
sakrament pokuty i umacniając się Najświętszą Eucharystią. Ciało na nim tak zupełnie wyschło,
że pozostały ledwie skórą pokryte kości. Zdawał się raczej codziennie umierać, niż żyć. Dobrze
przygotowany i usposobiony na przyjęcie śmierci, cicho zasnął na wieki. Chociaż Bóg sobie
zostawił sąd nad ludźmi i nikomu nie pozwala innych potępiać, jednak o tej chorobie była opinia
wielu, że dotknął go nią Bóg za to, że prześladował Zakon, a nawet spowodował zniesienie go
przez uknucie w tym celu, z pewnym nowicjuszem, spisku przeciwko Zgromadzeniu. Nowi-
cjusz ten jest moim (który to piszę) bratem rodzonym imieniem Józef, a wtedy w nowicjacie
miał imię zakonne Aleksander. Obaj z generałem, o. Mateuszem, chodzili do nuncjatury i do
biskupa poznańskiego, oskarżając o wiele rzeczy Zgromadzenie. Piszę o tych sprawach dlatego,
aby ostrzec innych, by się nie dopuścili podobnej rzeczy, nie zaś, aby cokolwiek komukolwiek
uchybić, a szczególnie zmarłemu, zwłaszcza że ten ojciec jak Dawid zgrzeszył, ale też i pra-
wdziwie pokutował, i nie wątpimy, że ujrzymy go królującego w niebie. Natomiast brat mój
opuścił nowicjat i stracił powołanie. Jednak i on odmienił swoje nastawienie; zamienił niena-
wiść na miłość do Zakonu. Wiele też wycierpiał niepowodzeń w świecie. Niechaj i jemu, i nam
wszystkim, przebaczy najmiłosierniejszy Pan”.

8 Kilka następnych zdań – od: „Znalazł się Joachim” do: „tego zakazuję” – pominięto
w Positio jako nieistotną dygresję. Zob. s. 359.



Panny. W tym kościele został pochowany mój najukochańszy ojciec
oraz moja siostra, pani Justyna, żona Pana Kazimierza Lasockiego. 

Zarówno mój ojciec, jak i ja dbaliśmy o godziwe wyposażenie
kościoła. Ja sam, chociaż jestem grzesznikiem, chciałbym być pocho-
wany w tym lub w innym kościele Ojców Marianów i tam oczekiwać
na dzień sądu ostatecznego. Zobowiązuję do tego moich spadkobierców,
jak również Ojców Marianów, oddając się pod opiekę Najświętszej
Maryi Panny i wstawiennictwo tego Czcigodnego Ojca Kazimierza Wy-
szyńskiego oraz całego Zakonu. Niech Bóg nie opuszcza Ojców Ma-
rianów, a ja nie chcę sprzeciwiać się woli moich rodziców i tego za-
kazuję.

6. Aprobata papieska Zakonu Marianów i obłóczyny Kazimierza
Wracając do postaci Czcigodnego Sługi Bożego Kazimierza Wy-

szyńskiego, którego życie opisuję, przekazuję to, na co sam patrzyłem,
co mi powiedzieli zakonnicy i co on sam wyjawił z właściwą sobie
skromnością. Gdy o. Joachim zaofiarował się na podróż do Rzymu,
otrzymał upoważnienie z nuncjatury. W 1723 r.9 przybrał sobie na
socjusza brata, wielkiej pobożności zakonnika, również w podeszłym
wieku. Ojciec Joachim usilnie zabiegał w Rzymie o potwierdzenie
i aprobatę swego zakonu. W Rzymie, żywiąc się wraz ze współbratem
użebranym chlebem, starali się jak najszybciej osiągnąć zamierzony
cel. Z powodu różnych trudności, jak mi sami opowiedzieli, sprawa
się przedłużała. Tam spotkali Czcigodnego o. Kazimierza, wtedy
w świecie Franciszka Wyszyńskiego. On zaś, gdy ich zobaczył, prosił
o przyjęcie do Zakonu Marianów, jak tego zawsze gorąco pragnął.
Ojciec Joachim oblókł go w swój habit w kościele ojców reformatów10,
według ustalonego ceremoniału. 

Po przyjęciu tego zakonnika stopniowo wszystko szczęśliwie za-
kończyło się. Wkrótce o. Joachim otrzymał aprobatę, a dokonało się
to w ten sposób:

Najjaśniejszy Pan nasz Papież, wówczas Benedykt XIII Ursini, do-
minikanin, prawdziwie święty, zasiadł na tronie papieskim w Katedrze
św. Piotra, w obecności wszystkich kardynałów, mistrza ceremonii,
całej duchownej rady. Przed jego majestatem klęczeli trzej owi marianie:
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9 W tekście Magnuszewskiego podana była mylna data 1720 r.
10 Było to 18 listopada 1723 r. w kościele polskim św. Stanisława.



o. Joachim, br. Mikołaj i tenże Czcigodny o. Kazimierz Wyszyński.
Naprzeciw marianów siedzieli przy tronie dominikanin i dwaj ojcowie
reformaci. Kardynałowie ze swych podwyższonych miejsc głosowali
kolejno na Pismo św. za Zakonem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny. Następnie Ojciec Święty udzielił temuż Zakonowi bło-
gosławieństwa i aprobaty. (Papież ten wydał w moim stuleciu bullę
z odpustami dla całego świata chrześcijańskiego na okoliczność po-
zdrawiania się słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieku wieków Amen”. Taki bowiem zwyczaj już istniał)11. W ko-
ściele konwentu eremu korabiewskiego znajduje się obraz przedsta-
wiający wydarzenie potwierdzenia Zakonu, sporządzony ręką Sługi Bo-
żego Czcigodnego Ojca Kazimierza Wyszyńskiego12. 

Po uzyskaniu aprobaty i potwierdzenia mariańskiego zakonu otrzy-
mano dekret na otwarcie nowicjatu, przyjmowanie fundacji i zyski-
wanie wielu odpustów w kościołach tego zakonu. 

7. Powrót Kazimierza do Polski
Wówczas o. Joachim wyprawił z Rzymu swych dwóch zakonników

– br. Mikołaja i z nim nowicjusza Kazimierza Wyszyńskiego. Natych-
miast wyruszyli pieszo z Rzymu do klasztoru swego zakonu w Pol-
sce13. Chociaż nadarzała się sposobność jechać wozem, Czcigodny No-
wicjusz Kazimierz odmawiał, jemu bowiem jako klerykowi o. Joachim
powierzył władzę nad Mikołajem. Pieszo więc szli niestrudzenie do
Polski.

Ja wtedy, po zawarciu małżeństwa, mieszkałem w województwie
sandomierskim, w powiecie opoczyńskim, w miejscowości Gapinin.
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11 Ten barwny opis trzeba uzupełnić na podstawie świadectwa o. Benona Bujalskiego czy
o. Izydora Taudta. Stolica Apostolska zatwierdziła statuty mariańskie 3 września 1723 r. Ojciec
Joachim nie chciał od razu przyoblec w habit zgłaszającego się Wyszyńskiego. Wziął go do
klasztoru Ara Coeli, gdzie wówczas mieszkał, aby przyjrzeć się lepiej kandydatowi. I dopiero
18 listopada 1723 r. January Franciszek Wyszyński otrzymał habit mariański.. Zob. Positio,
s. 40-41.

12 Jeszcze w 1811 r. w inwentarzu kościoła korabiewskiego była wzmianka o takim obra-
zie.

13 Z Rzymu do Polski początkowo wyruszyli we trzech. Dnia 15 grudnia o. Joachim od-
prawił Mszę św. w Loreto w Domu Świętym, a 19 grudnia w kościele Matki Łaski Bożej w nad-
morskiej miejscowości Senigallia. Dnia 29 grudnia byli w Pesaro, a 5 stycznia 1724 r. otrzyma-
li pozwolenie na odprawianie Mszy św. w ciągu 3 dni w książęcej świątyni św. Marka w We-
necji. Z Wenecji br. Kazimierz Wyszyński i br. Mikołaj osobno udali się do Polski. Zob. Positio,
s. 41.



Od młodości byłem rozmiłowany w polowaniu. Wyszedłszy przeto na
pole w wigilię uroczystości św. Kazimierza w 1724 r.14, dostrzegłem
dwóch zakonników marianów już wychodzących z mojej miejscowości.
Ja zaś od młodości żywiłem szczególne uczucia do tego Zakonu. Szybko
więc podbiegłem, aby ich pozdrowić i zaprosić na nocleg do mojego
domu, zbliżał się bowiem zachód słońca. Przybywszy więc do nich
i po wzajemnym pozdrowieniu, prosiłem ich, choć nieznanych w tych
stronach, aby nie mijali mego domu. Nie wiedziałem, dlaczego znaleźli
się w tym miejscu. Zapytałem, skąd przybywają. Odpowiedział Czci-
godny Kazimierz Wyszyński, że wracają z Rzymu. Nalegałem, aby
zatrzymali się u mnie, tym bardziej, że zbliżała się noc. Czcigodny
Kazimierz odpowiedział, że wprawdzie dałoby się przebyć jeszcze tro-
chę drogi, ale że zaraz wieczór, to przenocują tutaj. Rozpoznałem
br. Mikołaja, ale nie poznałem Czcigodnego Kazimierza, bo nie wi-
działem go kilka lat, ale on mnie rozpoznał. Poszliśmy więc do salonu.
Bardzo starałem się zapewnić im wszystkie możliwe wygody. Pytałem,
czy o. Joachim już wrócił z Rzymu. [Kazimierz] odpowiedział, że jest
wprawdzie cały i zdrowy, lecz już w podeszłym wieku i korzystał
w podróży z różnych okazji. Pytałem, co robili w Rzymie. Odpowie-
dział, że wszystko wynika z postanowień dekretu o [ponownym] otwar-
ciu nowicjatu i przyjmowaniu fundacji. Ci, którzy po profesji opuścili
Zakon, muszą do niego powrócić.

Podczas wieczornego posiłku Czcigodny Kazimierz z całą skrom-
nością odmawiał napoju poza piwem z domieszką wody. Pytałem go,
jak długo jest w Zakonie, a on odpowiedział, że dopiero w tym roku
przyjął habit w Rzymie. Zapytałem, jakie ma imię, a on odpowiedział,
że Kazimierz. Gdy tak przedłużaliśmy duchową rozmowę, padło pyta-
nie, gdzie się uczyłem. Odpowiedziałem, że w Górze u ojców pijarów.
Zapytał, czy nie spotkałem tam niejakich Wyszyńskich. Odpowiedzia-
łem, że bardzo dobrze ich znałem i przyjaźniłem się z nimi. Przed
wybuchem zarazy byliśmy razem, a w czasie zarazy rozeszliśmy się,
a potem była konfederacja. Wymieniłem z imienia trzech braci ro-
dzonych, a on wyznał: „Ja jestem Franciszek”. Ta wypowiedź sprawiła
mi ogromną radość.
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14 W tekście była mylna data 1723 r.



Gdy chcieli udać się na spoczynek, przygotowano im posłania,
a ja poszedłem do sypialni. O świcie przechodziłem przez sypialnię,
w której odpoczywali owi zakonnicy, lecz oni już wstali. Spostrzegłem,
że spali jedynie na słomie, złożywszy całą pościel na stole. Wyraziłem
zdziwienie, że jej nie używali. Czcigodny Kazimierz Wyszyński po-
wiedział, że nie wypada używać delikatnych puchów zakonnikowi, który
dobrowolnie wybrał ubóstwo. Rano na klęczkach, w miejscu oddalo-
nym, modlił się około godziny. 

Po zakończeniu modlitw, chciał iść dalej i pytał, czy w pobliżu
nie ma kościoła i jak daleko jeszcze do konwentu eremu korabiewskie-
go. Powiedziałem, że do konwentu jest ze 6 mil. Jest natomiast kościół
w Żdżarach około mili stąd. Prosiłem, aby jednak po tylu trudach od-
poczęli u mnie. Żadną miarą nie chciał się zgodzić na odpoczynek.
Chciałem dać im wóz, aby nim podróżowali dalej. Ze zwykłą sobie
skromnością [o. Kazimierz] podziękował, ale nie skorzystał z tej okazji,
chcąc pieszo dojść aż na samo miejsce. Pożegnali się i wyruszyli w za-
planowaną drogę. Po przybyciu do Żdżar uczestniczyli we Mszy św.
i w tej świątyni Wielebny Ojciec Kazimierz odbył spowiedź, był to
bowiem dzień uroczystości św. Kazimierza, jego patrona. 

Dostrzegłem w tym zakonniku roztropną świętość, umiar w mowie,
dojrzałość wypowiedzi, umiar w jedzeniu, a zwłaszcza w piciu, a tak-
że dyskretne umartwienia. Brat Mikołaj poważał go i słuchał jakby
swego profesora. Jednocześnie Ojciec Kazimierz Wyszyński czuwał
nad jego potrzebami, jakby jedna myśl, jedna wola i jeden duch ich
ożywiał w dążeniu do tego, co lepsze. 

8. W nowicjacie mariańskim
Gdy dotarli do konwentu eremu korabiewskiego, tenże Czcigodny

Kazimierz Wyszyński odprawił rekolekcje i rozpoczął rok nowicjatu.
Pierwszy przychodził na nocne modlitwy, był także pierwszy w czysz-
czeniu korytarzy, kościoła, kuchni, w podejmowaniu obowiązków
w miejscach poniżających. Wyrabiał też żłóbki na pamiątkę narodzin
maleńkiego Jezusa. Malował obrazy, ozdabiał ołtarze, pracował w ogro-
dzie, jednym słowem – nigdy nie próżnował. Gdy złożył profesję, uczył
się teologii moralnej pod kierunkiem ojców reformatów, bo marianie
nie mieli wówczas swoich lektorów. 
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9. Działalność zakonna o. Kazimierza
Po swoim wstąpieniu do zakonu przyciągnął doń wielu ludzi,

a wśród nich o. Cypriana Fijałkowskiego, o. Kajetana – dwukrotnego
przełożonego generalnego – i wielu Czechów.

Niedługo po studiach został przełożonym, chociaż bronił się przed
tym ze łzami, w różnych miejscach pełnił kilkakrotnie ten obowiązek,
a wreszcie został proboszczem generalnym. 

Po zakończeniu swej kadencji udał się z socjuszem o. Dionizym
Kisielińskim do Rzymu dla zdobycia jakiejś fundacji15; nawet już taką
miał. Zgłaszali się do niej kandydaci z Hiszpanii, Italii, Francji, Nie-
miec, ale zaledwie rok wytrwali, z powodu niezdrowego miejsca. Po-
lacy natomiast, wprawdzie nie doznali uszczerbku na zdrowiu, ale mu-
sieli to miejsce opuścić, a [o. Kazimierz] wraz z o. Dionizym powrócili
do Polski.

W Polsce zaś [o. Kazimierz] widząc, że żniwo jest wielkie, ale
robotników mało, nowicjat opustoszały, wysłał do Czech o. Kazimierza
[nazwiskiem Polak], męża biegłego w teologii, lektora, kapłana wielkiej
pobożności. Tenże Kazimierz jako pierwszy z Czechów wstąpił do
tego świętego Zakonu. Gdy przybył do Pragi, stolicy Królestwa Czes-
kiego, wielu widząc nowego zakonnika, wstępowało do tego Zakonu.
Byli to mężowie wykształceni, z dobrych rodów, znający nie tylko
język ojczysty, lecz także francuski i niemiecki, wyćwiczeni w grze
na instrumentach. Owi wybitni mężowie czescy po ukończeniu no-
wicjatu, z okazji jakiejś uroczystości czy odpustu w kościele eremu
korabiewskiego, czy w innych kościołach, na chórze podczas nabo-
żeństwa grali i śpiewali, tak że uważani byli za najznakomitszych mu-
zyków w Polsce. Po zakończeniu nowicjatu i studiów zostawali w nie-
długim czasie lektorami, promotorami [przedstawicielami Zakonu], ka-
znodziejami, prezydentami [przełożonymi]. Tak władali językiem pol-
skim, jakby od urodzenia nim się posługiwali. Niektórzy żyją teraz,
jak wspomniany o. Kazimierz Polak, o. Jan Kanty, o. Jan Nepomucen,
o. Narcyz, o. Władysław, o. Mateusz, o. Aleksy. Ci wszyscy są teo-
logami i lektorami, mężami znakomitymi, odznaczającymi się wielką
pobożnością. 
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15 Informacja błędna, gdyż ten fakt miał miejsce w 1730 r. Natomiast przełożonym gene-
ralnym o. Kazimierz był w l. 1737-41 i 1747-50.



Czcigodny Ojciec Kazimierz Wyszyński, którego życie z Bożą po-
mocą przedstawiam publicznie, pragnął usilnie coraz bardziej każdego
dnia szerzyć chwałę Boga i Najświętszej Maryi Panny Matki, zakładać
fundacje, jak to było w Raśnie na Litwie i w innych miejscach. Nie
zaznając wcale odpoczynku, przygotował do druku kilka książek, np.:
Mistyczną Świątynię Boga16, Gwiazdę Zaranną o dziesięciu cnotach
ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny i koronce o tych cnotach.
Pierwszą z nich – Mistyczna Świątynia Boga – dedykował Najdostoj-
niejszemu Panu Antoniemu Ostrowskiemu, wówczas biskupowi kuja-
wskiemu; drugą – Gwiazda Zaranna – Przesławnemu Panu Jerzemu
Matuszewiczowi, kapitanowi stoklińskiemu, fundatorowi konwentu raś-
niańskiego17. Przygotował również inne pobożne książki i kazał je wy-
drukować. 

10. W drodze do Rzymu
[Ojciec Kazimierz] pałał też wielką gorliwością, aby z Bożym błogo-

sławieństwem coraz bardziej rozszerzać zakon Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny w Europie – Italii, Hiszpanii, Portugalii.
Za pozwoleniem przełożonych, po wypełnieniu urzędu przełożonego
generalnego w Polsce, pozostawiwszy na swoim miejscu dobrego mę-
ża, o. Kajetana18, który przez 6 lat był przełożonym generalnym, oraz
bardzo dobrą sytuację we wszystkich konwentach, przygotowawszy
na urząd przełożonych dobrych zakonników, wyruszył w podróż do
Rzymu. 

Było to w zimie 1750 r. [Ojciec Kazimierz] z socjuszem – o. Janem
Kantym, teologiem z Czech, zaszedł do mnie do wsi Pokrzywna w wo-
jewództwie rawskim, lecz nie zastał mnie w domu. Byłem bowiem
w Piotrkowie z powodu trybunału. Przez kilka dni zatrzymał się jednak
u mnie, oczekując na mój powrót. W tym czasie odwiedzał przyjaciół,
aby się z nimi pożegnać. Moja żona pytała go, jak długo będzie prze-
bywał w Rzymie i kiedy powróci do Polski. Odpowiedział, że za 7 lat
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16 Książka napisana przez założyciela Zakonu Marianów o. Stanisława Papczyńskiego po
łacinie Templum Dei Mysticum. Ojciec Kazimierz zabrał ją też do Rzymu i Portugalii. W „Dia-
riuszu” wspomina, że bardzo cenił ją sobie jeden z kardynałów rzymskich.

17 Jerzy Józef Matuszewicz (1672-1754), tytularny cześnik miński, potem starosta stokliń-
ski. Jego syn jest autorem „Diariusza”, dość ważnego świadectwa o czasach saskich.

18 Kajetan Wetycki, ur. w 1713 r., był przełożonym generalnym w l. 1750-57; zm. w 1761,
mając zaledwie 48 lat.



albo wcale. Kiedy był w moim domu, żona otrzymała fałszywą wia-
domość, że zostałem mocno pokiereszowany. Żona po otrzymaniu tej
niepokojącej wieści, z miłości do męża, gorzko płakała w obecności
Czcigodnego Ojca Kazimierza. Ten widząc ją zasmuconą, przez kilka
dni upominał, pocieszał ją i wspierał duchowo. Twierdził, że ta wieść
jest całkowicie niewiarygodna i fałszywa, bo mąż nawet nie został
draśnięty, co było proroctwem. Włożył na nią skórzany Pasek Pocie-
szenia Najświętszej Maryi Panny, którym sam siebie przepasywał, i po-
wiedział: „Przyjmij go i kochaj bardziej Boga niż Jego stworzenie”.

Żona moja po przepasaniu się tym paskiem pozbyła się całkowicie
smutku i uwierzyła temu, co powiedział Czcigodny Ojciec. On zaś
wybierał się w drogę, bo już dłużej nie mógł czekać na mnie. Moja
żona bardzo go błagała, aby jednak poczekał na moje przybycie, ale
on podziękował i zostawił pożegnalny list do mnie, który teraz prze-
chowuję jako relikwię. Zostawił też cztery egzemplarze Gwiazdy Za-
rannej i wskazał pobożne osoby w województwie, którym miałem
przekazać książkę, co też uczyniłem. Natomiast Paskiem Pocieszenia
Najświętszej Maryi Panny, podarowanym żonie, sam się przepasuję.
Po jej bardzo świętym życiu został naszyty na mój szkaplerz.

11. Starania o beatyfikację Założyciela Zakonu Marianów
Po przybyciu do Rzymu [o. Kazimierz] podjął niezwłocznie starania

o proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Stanisława Papczyńskiego, za-
łożyciela swego Zakonu Marianów. Z tą sprawą odesłano go do kon-
systorza warszawskiego w celu przeprowadzenia badań. Dlatego po
upływie roku wyprawił z Rzymu o. Jana Kantego z listem do ojca
przełożonego generalnego, zawierającym wskazówki o jak najszyb-
szym przeprowadzeniu procesu. W liście z Rzymu z 19 lutego 1752 r.
wzywał także mnie w imię dawnej przyjaźni, abym przypominał ojcom
marianom o tym chwalebnym celu, póki żyją jeszcze naoczni świad-
kowie. Pisał: „Ja również, jak długo pozostanę w Rzymie, będę po-
dejmował starania w tej sprawie”. W swym liście do Pana Felicjana
Trzcińskiego, kasztelana rawskiego, apelował, aby zgodził się być pro-
motorem tego procesu [jako senator].

Zostali wyznaczeni do tej sprawy sędziowie delegowani. Sprawa
okazała się trudna, gdyż wiele faktów uleciało z pamięci.
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12. Sprawa z „marianami wileńskimi”
Była też druga sprawa z pewnym kapłanem diecezjalnym Stefanem

Turczynowiczem19, który zwrócił uwagę na Zakon Marianów. Gdy do
nich przybył, oni widząc, że jest człowiekiem wykształconym, udo-
stępnili mu swą bibliotekę, aby w niej znalazł to, co go interesowało.
Po jakimś czasie przekazano mu także Regułę i Konstytucje Zakonu.
Kapłan ów mieszkał kilka miesięcy w tym Zakonie. Zabrawszy jego
Konstytucje, udał się do Rzymu, gdzie prosił Stolicę Apostolską o prze-
kształcenie zakonu o tym habicie w Stowarzyszenie Maryi dla obojga
płci. Napełniło to wielkim bólem Czcigodnego Kazimierza Wyszyń-
skiego, że kapłan ten zabrał potajemnie Konstytucje. Niewątpliwie był
to człowiek przewrotny i bez żadnej uczciwości. 

Zwracał się nasz Ojciec Kazimierz w tej sprawie o pomoc do Boga
i do Założyciela Zakonu Marianów, Czcigodnego Sługi Bożego Sta-
nisława Papczyńskiego, którego uważał za swego opiekuna. Przeto wie-
dząc z natchnienia Ducha Świętego o pobycie tego kapłana w Rzymie,
podążył za nim, aby tam koniecznie z nim się spotkać. Spotkali się
rzeczywiście i pozwali do Świętej Kongregacji Rytów. Kilka miesięcy
ciągnęła się ta sprawa w Rzymie, zanim przyznano zwycięstwo Czci-
godnemu Ojcu Kazimierzowi Wyszyńskiemu. Zabroniono nazwy „To-
warzystwo Maryi” i noszenia białego habitu przez mężczyzn i kobiety.
Ten nowy założyciel miał już na Litwie dwa klasztory, w których
przebywały jakieś osoby.

Godnym pamięci jest fakt, że gdy w Rzymie odbywał się proces
z tym kapłanem, „nowym reformatorem”, ojciec Kazimierz Wyszyński
zostawiwszy na miejscu adwokata ze wszelkimi upoważnieniami do
tej sprawy, udał się z Rzymu do Loreto, dokąd zwykł był pielgrzy-
mować. Po jakimś czasie podjęto sprawę, której pełnomocnikiem był
adwokat. Wówczas osobiście i widzialnie zjawił się jakiś zakonnik
marianin z Polski. Przedstawił sprawę swych marianów, wykazując
niezbicie, że nie noszą tytułu „Towarzystwo Maryi” ani nie przyjmują
neofitów itd. Zapadł wyrok zgodny z jego oświadczeniem. Lecz ten
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starszy i łysy zakonnik zniknął. Gdy nasz Czcigodny Ojciec Kazimierz
Wyszyński powrócił z Loreto, udał się do adwokata, by zapytać, jak
potoczyła się sprawa. Adwokat powiedział: „Szło niezbyt dobrze, ale
gdy było zagrożenie, pojawił się jakiś wasz polski zakonnik, w takim
samym habicie i płaszczu”. Nasz Ojciec Kazimierz Wyszyński odparł:
„Oprócz mnie nie ma w Rzymie żadnego innego polskiego zakonnika”.
Adwokat mówił, że był to człowiek starszy, wyróżniający się roztrop-
nością. Zaczął się domyślać nasz Ojciec Kazimierz Wyszyński, kto
to był i pokazał adwokatowi podobiznę swego Założyciela Stanisława
Papczyńskiego. Gdy adwokat ją zobaczył, powiedział, że to był właśnie
ten człowiek. 

13. Przeszczepienie Zakonu Marianów do Portugalii
Po odesłaniu do Polski Jana Kantego [o. Kazimierz] prosił ponownie

Ojca Przełożonego Generalnego, aby zechciał przysłać z Polski do Rzy-
mu dwóch poważnych i wykształconych zakonników. Wysłano dwóch
teologów – o. Aleksego [Fischera] Czecha, lektora, i o. Benona [Bu-
jalskiego] – mężów roztropnych, poważnych i bardzo gorliwych
o chwałę Bożą. Z mojego domu udali się do Rzymu.

A nasz Ojciec Kazimierz Wyszyński nie próżnował. Udał się w da-
lekie strony, by podjąć wielki wysiłek promowania swego pierwszego
powstałego w Polsce zakonu. Popłynął morzem z Rzymu do Portugalii.
Odesłał do Polski o. Aleksego, a z sobą wziął o. Benona. Jak wynika
z jego listów, musiał zapłacić po sto skudów od osoby. Statkiem do-
płynął do brzegu Królestwa Portugalskiego, do Lizbony (Ojciec Skarga
pisał, że tam urodził się św. Antoni Padewski). 

Gdy był kilka mil od Lizbony, zmęczony przebytą drogą, dla na-
brania sił odpoczywał z o. Benonem przy pewnym źródle. Tam naszych
pielgrzymów spotkał pewien pan na koniu z towarzyszami i zapytał,
z jakiego są kraju. Odpowiedział o. Kazimierz: „Jesteśmy kapłanami
Zakonu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”. Pan ten
zsiadł z konia, pokłonił się im i zapytał, co robią w tych odległych
stronach. Ojciec Kazimierz, ze zwykłą sobie pokorą, odparł: „Szukamy
fundacji dla naszego zakonu w tym królestwie oraz w Hiszpanii”. Pan
ów obiecał im w tym pomóc (był bowiem urzędnikiem króla Portu-
galii). Zatroszczył się o nich i chciał dać konie, aby dojechali na miej-
sce, dał list do zarządcy swego pałacu, aby w Lizbonie ci zakonnicy
mieli w jego rezydencji wszelkie wygody aż do jego przyjazdu. Ojciec
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Kazimierz uznał to za szczególną łaskę Opatrzności Bożej, ale z pokory
nie chciał wcale przyjąć koni i pieszo odbył podróż do Lizbony. 

Mieszkał tam jakiś czas, nawiedzając kościoły i oddając się po-
bożności. O nowych zakonnikach dowiedział się Najczcigodniejszy Bi-
skup Mirandy, jak mówią, był to biskup wielkiej świątobliwości, który
chciał się z nimi spotkać. Ojciec Kazimierz kierowany przez Ducha
Świętego pospieszył do owego biskupa. Po oddaniu mu należnej czci
biskup zapytał: „Kim jesteś?”. Czcigodny Ojciec Kazimierz odpowie-
dział: „Jesteśmy zakonnikami Zakonu Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny”. Biskup, mąż wielkiej pobożności, słuchał tego
z największą radością ducha. Ojciec Kazimierz pokazał mu dekrety
rzymskie oraz dokumenty wyjaśniające o Założycielu, Czcigodnym
Słudze Bożym Stanisławie Papczyńskim, z całą pokorą przedstawił się
i prosił o nową w tym miejscu fundację dla swego zakonu. Bardzo
uprzejmie przyjął go ten pobożny biskup Mirandy i od razu reko-
mendował Ojca Kazimierza i jego zakon królowi portugalskiemu oraz
całej radzie ministrów. Również wspomniany urzędnik we wszystkim
służył wielką pomocą. Tak więc Opatrzność Boża czuwała nad Ojcem
Wyszyńskim. Pobożny biskup Mirandy przeznaczył im już istniejącą
fundację, konwent z pięknym kościołem, jak to wynika z listu skie-
rowanego do całego Zakonu, a szczególnie do Ojca Przełożonego Ge-
neralnego, którym obecnie jest o. Kajetan.

B. Portret duchowy o. Kazimierza
14. Życie duchowe
Zauważ, życzliwy czytelniku, czy ten Czcigodny Ojciec Kazimierz

Wyszyński, o którym tu mowa, nie powinien być wpisany do katalogu
świętych, tak bardzo zasłużony przed Bogiem w Polsce, Rzymie, Por-
tugalii i Hiszpanii? Bez ustanku pracował i trudził się, nie dosypiał
w nocy dla nieustannej modlitwy na klęczkach, wypełniał zakonne po-
winności, dniem i nocą uczestniczył w modlitwach chórowych. Jako
przełożony generalny, wizytując konwenty, zmęczony, około dwunastej
kładł się spać. Co więcej, sam dawał znak ojcom i braciom dzwonkiem
na korytarzu, przygotowywał światło w kościele i w chórze. Wszys-
tkich przewyższał w medytacji i w karności. Krótko spał, podkładając
pod głowę kamień, który trzymał w celi. Pisał książki, o czym już
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była mowa. Nigdy nie zaniedbywał brewiarza i codziennie odprawiał
Mszę św.

15. Nabożeństwo do Maryi Niepokalanej
Miał też swoje szczególne nabożeństwa, jak: godzinki o Niepo-

kalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, które codziennie od dzie-
ciństwa odmawiał; różaniec, koronkę, zwłaszcza dziesięciu cnót ewan-
gelicznych Najświętszej Maryi Panny. Kazał w Polsce wydrukować
kilka tysięcy kartek z modlitwą: „Błogosławione niech będzie Święte
i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny”. Uzyskał od Stolicy
Apostolskiej pozwolenie, aby zakonnicy i świeccy mogli w modlitwie
„Zdrowaś Maryjo” po słowach „Święta Maryjo, Matko Boża” dodawać
„bez zmazy poczęta, módl się za nami...”. Wyjednał u Stolicy Apostol-
skiej wiele odpustów, które można zyskać w kościołach jego Zakonu,
a szczególnie przywilej odpustów na dzień wspomnienia Wszystkich
Zmarłych i całą oktawę, dla wspomagania cierpiących [w czyśćcu].
Założył wiele bractw przy swoich kościołach, jak Bractwo Pociesze-
nia Najświętszej Maryi Panny, Opatrzności Bożej, św. Jana Nepomu-
cena i inne. Opracował dla nich i wydał drukiem książeczki, litanie,
godzinki, modlitwy. Za jego przełożeństwa odrestaurowano kościół
i klasztor w Górze, przyjęto fundacje w Raśnie, Mariampolu i na Wo-
łyniu. Z Bożą pomocą wybudował nowy konwent w Górze, wyremon-
tował i osuszył kościół zalewany wodą, tak że trudno było stanąć na
progu. A on wykopał rów długości jednej czwartej mili, co sam wi-
działem. 

16. Umartwienie
Jeśli chodzi o jego świętość, to o wielkich umartwieniach jawnych

i ukrytych w przyjmowaniu przez niego pokarmów mogą wypowie-
dzieć się wszyscy mieszkający z nim zakonnicy. Z napojów używanych
w Polsce pił tylko piwo, ale gdy było mocne, rozcieńczał je wodą.
Nosił włosiennicę, a jeszcze będąc w świecie, ciało swe opasywał że-
laznymi łańcuszkami, tak że krew się sączyła. Przez wiele lat ich nie
zdejmował, i pewnie aż do ostatniego tchnienia życia. W ogóle ciało
swe trzymał w karbach, idąc za przykładem św. Kajetana, i innych
do tego skłaniał, sugerując, że ciało żywe, gdy się popsuje, śmierdzi
jak stary pies.

Im bardziej wędrowały za nim naturalne mrówki, tym bardziej
troszczył się o nie i nigdy ich nie wyrzucał w ciągu tygodnia. W so-
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botę szatami je wypędzał, a w następnym tygodniu niewiadomo skąd
znowu pojawiały się i podążały za nim, oprócz soboty, i tak było
przez całe jego życie. O tym opowiadali mi z podziwem zakonnicy.

17. Wiara
Jako przełożony generalny przybył w 1736 r20. do konwentu eremu

korabiewskiego. Był wówczas tego roku głód, a korzec pszenicy ko-
sztował 40 florenów. Ojciec Kazimierz zastał w konwencie tylko o. Ga-
briela Morze i jednego brata. Czcigodny Sługa Boży zapytał o innych
braci i ojców. Ojciec Gabriel Morze odpowiedział, że rozproszyli się
po parafiach z powodu braku pożywienia. Na to Czcigodny o. Ka-
zimierz Wyszyński powiedział: „Brak wam, ojcowie, wiary, dlatego
nie macie co jeść. Gdybyście mieli mocną wiarę, to drzewa dałyby
wam pożywienie”. Poszedł kwestować i zebrał dwa worki zmielonej
pszenicy. Z tego o. Gabriel Morze, o. Andrzej i inni ojcowie i bracia
korzystali, tak że przez rok nie brakowało mąki. Stało się tak, jak
Pismo św. pisze o wdowie karmiącej Eliasza. 

18. Współczucie dla grzeszników 
Za przełożeństwa [o. Kazimierza] pewien senator dołączył do swej

rodowej posiadłości część ziemi Ojców Marianów. Kiedy tamtędy prze-
jeżdżałem, nawiedziłem według zwyczaju tego senatora, ale także Oj-
ców Marianów. Zauważyłem, że Czcigodny Ojciec Kazimierz wydawał
się smutny. Ze względu na więzy przyjaźni zapytałem, dlaczego jest
zasmucony. Odpowiedział: „Ten pan podstępnie otrzymał grunta wy-
pracowane rękami naszych ojców. Nie tyle chodzi mi jednak o nie,
lecz o tego pana, bo po upływie roku spotka go kara Boża, a ten
grunt jest naszą własnością”. Ledwie upłynął rok od tego rozgraniczenia,
a zmarł syn owego pana, piastujący ważne stanowisko. Podobnie w in-
nym konwencie dokonano rozgraniczenia z wielką krzywdą dla ma-
rianów. Nie błogosławił temu Pan Bóg. A jak bardzo ubolewał Czci-
godny Ojciec Kazimierz, że w pobliżu kościoła postawiono karczmę!
Jednak nie minęło pół roku, a wspomniani obaj przeciwnicy zmarli.

Pomijam inne kary Boże, wspominam tylko te zasłyszane od Czci-
godnego Ojca Kazimierza, który mówił o tym z płaczem, także o czy-
niących intrygi. Błagał Boga, aby nie ponosili kary. Jeden zakonnik
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był człowiekiem, którego nie grzała miłość Boża, lecz latem i zimą
musiał mieć rozpalony piec, przy którym stało łóżko21.

19. Dar przewidywania przyszłości 
Kiedyś pewien zakonnik jadł ze mną mięso w adwencie. Wszedł

do refektarza o. Kazimierz i w obecności kilku ojców upomniał po
ojcowsku tego, który jadł ze mną mięso. Zakonnik tłumaczył się, że
tego nie robił. Ojciec Kazimierz zwrócił się tam, gdzie zostały resztki
mięsa i znalazłszy je, pokazał i powiedział: „Oto widzisz, ojcze, prze-
szkodziłem ci w jedzeniu. Odszedłeś od tego nagle, obyś nigdy nie
wracał”. 

Wiedząc o tym, co się stało w konwencie swego eremu, mówił:
„Przekazuję potomnym, że ten nasz zakon mariański Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny będzie w swoim czasie toczył wiel-
ką walkę z Antychrystem. Jednak zostanie on pokonany, bo Najświętsza
Maryja Panna starła głowę starodawnego węża, gdy w pokorze swej
zrodziła Syna Bożego”. Miał nasz Ojciec zwyczaj w piśmie czy w mo-
wie nazywać Maryję Matką naszą, co można stwierdzić w książkach
przez niego wydanych.

20. Sprawa założenia Zakonu Marianów
Pewien zakonnik przypisywał sobie rolę założyciela tego Zakonu,

umniejszając czci Słudze Bożemu Stanisławowi Papczyńskiemu, wła-
ściwemu założycielowi i twórcy Zakonu Marianów. Nawet chciał na-
pisać książkę o tej sprawie. Powiadomiony o tym Czcigodny Ojciec
Kazimierz Wyszyński sprzeciwił mu się otwarcie, aby nie pomniejszał
czci Założyciela Stanisława Papczyńskiego: „Najukochańszy Ojciec nie
jest prawodawcą i pierwszym marianinem, lecz Czcigodny Ojciec Sta-
nisław Papczyński, który niewątpliwie został policzony między świętych
w niebie. Przysługuje mu to za jego życie, dokonane cuda i proroctwa”
(wszystko to o. Kazimierz zebrał i spisał – cuda, proroctwa, życie
Założyciela Stanisława Papczyńskiego).

Wiem, że w tej kongregacji niektórzy przypisywali owemu zakon-
nikowi miano założyciela, inni opowiadali się za Czcigodnym Ojcem
Stanisławem Papczyńskim jako założycielem. Sprawa ta została skie-
rowana najpierw do Świętej Nuncjatury, a później do Rzymu.
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Poszedł do Rzymu nasz Czcigodny Ojciec Kazimierz Wyszyński,
mając upoważnienie Świętej Nuncjatury. Przed udaniem się w drogę
przepowiedział wspomnianemu zakonnikowi: „Zanim powrócę, ponie-
siesz, ojcze, karę za umniejszenie sławy naszego Założyciela Stanisława
Papczyńskiego, sobie ją przypisawszy”. Prawdziwa była przepowiednia
naszego Proroka Ojca Kazimierza Wyszyńskiego. Zakonnik ten bowiem
kiedy przejeżdżał przez Wisłę w porze zimowej, utonął wraz z wo-
zem22. Księża Misjonarze św. Wincentego a Paulo wyłowili go sieciami
i oddali do mariańskiego klasztoru, gdzie został pochowany.

21. Prześladowanie o. Kazimierza w Zakonie
Ojciec Wyszyński był prześladowany przez swoich zakonników.

Niektórzy nazywali go pielgrzymem, gońcem, bo często bywał w Rzy-
mie w różnych sprawach swego Zakonu i nawiedzał tam miejsca świę-
te. Inni zarzucali o. Kazimierzowi, że nie może usiedzieć na jednym
miejscu. Bardzo dokuczali mu prześladowcy, bo był cichy i pilny w na-
bożeństwach. W milczeniu znosił krzywdy doznawane od przeciwni-
ków, a swych prześladowców prześladował miłością.

Dochodziły te czcze mowy i złośliwe kpiny do nas, świeckich,
gdyśmy podróżowali, choć w jego obecności nie śmiano lekkomyślnie
postępować czy wyrażać się. A przecież był wielkoduszny w prze-
baczaniu, dostojnego oblicza, miły, małomówny, chyba że chodziło
o sprawy duchowe, bo ludzie świeccy polecali się jego modlitwom.
Gdy ja mówiłem wiele o sprawach doczesnych, zwykł się odzywać:
„Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszys-
tko inne będzie wam przydane”. Miał też zwyczaj mówić: „Obyśmy
się spotkali w niebie”.

22. Roztropność
Był wzrostu średniego, ani chudy, ani tłusty, śniadej twarzy, nigdy

nie był smutny ani nadmiernie wesoły, umiarkowany we wszystkim,
bardzo miłosierny wobec ubogich, z którymi przyjaźnie rozmawiał.
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22 W „Mariańskim Albumie Zmarłych” znajduje się następujący zapis: „Dnia 11 lutego
1730 roku zmarł tragicznie ojciec Joachim od świętej Anny Kozłowski. Urodzony w 1658 roku,
do Zakonu naszego wstąpił jako jeden z pierwszych, już bowiem w 1690 roku jest wymieniony
jako subdiakon. Był trzykrotnie w Rzymie: w 1690 roku z Założycielem, potem w 1698-1701
oraz w 1723. Podczas drugiego pobytu uzyskał zatwierdzenie Zakonu na Regułę Dziesięciu
Cnót, podczas trzeciego uzyskał ponowne zatwierdzenie Zakonu i Statutów po rozproszeniu.
Czterokrotnie był wybierany generałem. Przeprawiając się przez Wisłę w Goźlinie do Góry,
utonął. Pochowany w Goźlinie”.



Był poważany i ceniony przez inne zakony, przez szlachtę, mag-
natów, książąt, prymasów, jak Teodor Potocki czy Krzysztof Szembek.

Znał różne języki, a zwłaszcza włoski, którym władał, jakby po-
sługiwał się nim od dziecka. Jeśli ktoś z domowników w czymś uchy-
bił, upominał go po włosku, aby nie prowokować gniewu.

Rozmawiając z niewiastami, nawet najgodniejszymi, nigdy nie pa-
trzył na ich twarz, lecz w ziemię. Mogę stwierdzić, że gdy bywał
w moim domu w ciągu 30 lat, nie znał mojej żony, córek czy służących,
nigdy nie patrzył na kobietę. Z konwentu zawsze wychodził z socju-
szem odznaczającym się dobrymi obyczajami. Zobaczywszy, że ten
zakonnik rozmawia z kobietą, natychmiast go upominał.

23. Znajomość nauki Bożej oraz ludzi
Znał na pamięć Pismo św., w czym pilnie ćwiczył się od dzie-

ciństwa. Stąd jego napomnienia, nauki duchowne, wspaniałe kazania
były przeplatane cytatami z Pisma św. i Świętych Doktorów Kościoła.
Był cierpliwy w spowiadaniu i rzadko kiedy penitent unikał spotkania
z nim. Dokładnie badał nowicjuszów i kandydatów, zanim ich przyjął
czy odrzucił.

Ja sam kiedyś rekomendowałem jednego z ludzi do habitu. [Ojciec
Kazimierz] powiedział wówczas do mnie: „Przyjmę go wprawdzie,
ale za dwa miesiące będzie go pan wychowywał”. Spełniło się to,
zanim obłóczono go w habit. Po jego odejściu nigdy nie prosiłem
o nakładanie komuś habitu. Mnie, grzesznika, przyjął [o. Kazimierz]
do swego zakonu [jako oblata], chociaż nie uważam się za godnego.

Gdy w młodości polecałem się jego modlitwom w rzeczach świec-
kich, z uśmiechem pytał, czy zechciałbym ze św. Hiobem być toczony
przez robaki, abyśmy się spotkali się w niebie, i dodawał: „Szukajcie
najpierw królestwa Bożego, a wszystko inne zostanie wam przydane”.
Napominając, zwykł mawiać: „Odrzućcie wady, o których wiecie, że
są w was, a Bóg spełni wasze pragnienia. Wszechmogący Bóg wie,
czego potrzebujecie, słyszy każdego i wysłuchuje, jeśli nie jest on przy-
wiązany do grzechu, bo grzeszników Bóg nie wysłuchuje”.

Pełniąc obowiązek przełożonego [generalnego] często wizytował
nowicjuszy w konwencie eremu korabiewskiego i badał, kim kto może
być w przyszłości, do jakiego obowiązku nadaje się i kto powinien
złożyć profesję. 
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Wielką miłością kochał Czechów i w świetle Ducha Świętego do-
strzegał ich zdolności i przymioty. Szczególne upodobanie miał do
o. Aleksego Fischera i wychwalał go jako niezmiernie godnego męża,
jak to wynika również z listu do przełożonego generalnego i całego
Zgromadzenia, napisanego z Portugalii. Żałował, że nie zabrał go ze
sobą z Rzymu do Portugalii, bo i zdrowie lepiej służyłoby mu aniżeli
o. Benonowi. Jest on kapłanem wykształconym, teologiem, pełni obo-
wiązek lektora, umiarkowany, pobożny, cichy i pokorny, wyśmienity
kaznodzieja, jaśniejący czystością i posłuszeństwem zakonnym. Wspa-
niale zna język polski oraz biegle inne języki. Naśladuje naszego o. Ka-
zimierza Wyszyńskiego w mowie, pokorze, roztropności, wytrwałości,
czystości i posłuszeństwie zakonnym.

24. Troska o prawne zabezpieczenie Zakonu Marianów
Nie sposób wypowiedzieć, ile zdziałał o. Kazimierz Wyszyński

w sprawie promowania i zatwierdzenia swego Zakonu i konwentów
świętych fundowanych w Polsce, potwierdzonych przez króla Augu-
sta III i całą Rzeczypospolitą na sejmie w 1747 r., odbywanym pod
jurysdykcją księcia Lubomirskiego23, Wielkiego Marszałka, z urzędu
i w rzeczywistości.

Ja, który piszę ten życiorys, wówczas niosłem insygnia przed księ-
ciem prymasem Krzysztofem Szembekiem, gdyż zmarł kasztelan Woy-
nicki Czerny, mąż wielkiej pobożności, marszałek prymasa. Na sejmie
tym uzyskał Czcigodny Kazimierz Wyszyński aprobatę trzech kon-
wentów swego Zakonu: Goźlina, Skórca i Raśny. Po sporządzeniu me-
moriału przyszedł do mnie z socjuszem i prosił, abym go rekomen-
dował marszałkowi i sekretarzowi. Sekretarzem mniejszej pieczęci był
wtedy Wolski, a wielkim kanclerzem Królestwa Polskiego Pan Jan
Małachowski24. 

Zaprowadziłem go [o. Wyszyńskiego] do sejmu. Gdy marszałek
sejmu go ujrzał, podniósł się z krzesła, posłowie wszyscy umilkli, a on
wyraziwszy uszanowanie, z największą pokorą im polecił siebie i całe
zgromadzenie. Pytali mnie posłowie znający i nie znający mnie, z jakiej
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23 Antoni Benedykt Lubomirski (†1761), od 1727 r. starosta kazimierski, wielokrotny
poseł, m.in. z woj. rawskiego w 1746 r. i wówczas marszałek sejmu, a z ziemi czerskiej w 1748.
Zob. M. Matuszewicz, Diariusz życia mego, t. 2, PIW 1986, s. 722.

24 Jan Małachowski (1698-1762), od 1746 r. kanclerz Królestwa Polskiego.



jest prowincji – litewskiej, ruskiej czy małopolskiej i kim jest ten za-
konnik. Dostrzegli w nim wielką świętość, powagę i pokorę, które
to przymioty bardzo cenili. A on rozdał memoriał marszałkowi, legatom
i sekretarzowi. Obiecali, że chętnie przyczynią się do uzyskania apro-
baty, gdy memoriał zostanie przedstawiony pod obrady. W tym celu
[o. Wyszyński] przybył pieszo do Warszawy, aby mi towarzyszyć w tym
publicznym obowiązku.

Po zakończeniu sejmu ten pobożny zakonnik żyjący w Polsce, bę-
dąc jeszcze przełożonym generalnym, zajął się pilnie pracą przy sta-
wianiu murów ceglanych konwentu eremu korabiewskiego. Zamierzał
bowiem zbudować murowany kościół. Został odwołany do Rzymu,
a ktoś inny, nie tak sprawny, sporządził nawet kilka tysięcy cegieł,
ale niewypalonych w piecu. Bóg dopomógł, że wprawdzie nie wznie-
siono murowanego kościoła, to z Bożej Opatrzności powstał piękny
kościół drewniany, w czym uczestniczył pan Jan Staniszewski, szcze-
gólny dobrodziej tego konwentu, a budowę prowadził o. Cyprian, asy-
stent tego zakonu.

Powracam do żywota Czcigodnego Ojca Kazimierza Wyszyńskiego,
który pragnął swój zakon Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny rozrastający się jedynie w Polsce, rozszerzyć na dalekie obszary
i na całą chrześcijańską Europę, gdzie nie był jeszcze znany. Udał
się więc do Rzymu, jak wyżej wspomniano, a stamtąd do Portugalii,
gdzie za zrządzeniem Bożej Opatrzności przyjął kościół jak sam napisał
do Przełożonego Generalnego w Polsce, z konwentem wyposażonym
we wszystko, w którym od razu został wybrany przełożonym całej
wspólnoty i potwierdzony przez miejscowego ordynariusza biskupa Mi-
randy.

25. Ogólna charakterystyka świętego życia o. Kazimierza
Bóg Wszechmogący, widząc jego wielkie trudy podjęte dla Zakonu,

nie tylko w Polsce, lecz i w dalekich regionach na krańcu Europy,
tam wyznaczył mu szczęśliwy koniec życia. A on zaledwie zaczął świę-
cie i cudownie żyć w tym przewrotnym świecie, nie tylko w Polsce,
w województwie mazowieckim, nie tylko w Ziemi Czerskiej, w War-
szawie, powiecie grójeckim i tarczyńskim, w miejscowości dziedzicz-
nej Jeziora Wielka, gdzie przez rodziców został zrodzony, nie tylko
w jakimś konwencie przez siebie wzniesionym, nie tylko wśród ojców
i braci najukochańszych, z którymi odbywał nowicjat, nie tylko wśród
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nas, świeckich, sprzyjających mu kuzynów, wśród rodzonych braci
i sióstr, nie tylko w sławnej swej rodzinie, nie tylko wśród złączonych
krwią, nie tylko wśród tych, którzy uważali go za ojca duchownego,
tak jak ja. Podkreślam, że nawet na krańcach ziemi, choć tam chciał
ukryć pobożność i świętość swoją i jako nieznany poszedł, aby skryć
w pokorze swe życie święte przed ludzkimi oczami swego polskiego
narodu. Słusznie jednak mówi Święta Ewangelia – „Nikt nie zapala
lampy i nie kładzie jej pod przykryciem, lecz na świeczniku, aby świe-
ciła wszystkim”. Tak też pokora, świętość, wzorowe życie tego po-
bożnego kapłana zostały objawione przy jego zgonie przez jakiegoś
ptaka niezwykłej piękności, jak o tym świadczy list przysłany do prze-
łożonego generalnego w Polsce. Pisano o pielgrzymie ptaku przy jego
zgonie [o. Wyszyńskiego], białej śpiewającej gołębicy, aż dusza od-
łączyła się od ciała, po czym ptak zniknął. Niektórzy chcieli go złapać,
sądząc, że to ptak pospolity, ale on zniknął mimo zamkniętych drzwi.
Stąd, życzliwy czytelniku, przypuszczam, że z nieba został zesłany
duch, aby przeprowadzić pobożną duszę do nieba. 

Ja, grzesznik, myślę, że tą gołąbką była Najświętsza Maryja Panna
bez grzechu poczęta. [Inny] ptak zaś pięknego koloru to Aniołowie
Święci, którzy mieli przyjąć pobożną duszę do nieba. 

Na większą chwałę Boga, na cześć Najświętszej Maryi Panny bez
grzechu Poczętej i Wszystkich Świętych. 
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ROZDZIAŁ III

ŚWIADECTWO ALEKSEGO FISCHERA
O SWYM MISTRZU

 

Wprowadzenie

Aleksy od św. Oktawiana Fischer, Czech, urodzony w Pradze dnia
23 czerwca 1721 r., do Zakonu Marianów wstąpił 30 listopada 1740.
Święcenia kapłańskie otrzymał 17 kwietnia 1745 r. Był lektorem teologii
moralnej i magistrem nowicjatu. Wyznaczony na prokuratora gene-
ralnego w Rzymie, ze względów zdrowotnych musiał wrócić do Polski.
W 1758 r. został komisarzem generała Zakonu w Portugalii, gdzie kon-
tynuował dzieło o. Kazimierza Wyszyńskiego. Był postulatorem Pro-
cesu Mirandejskiego Sługi Bożego (1763-68). Uzyskał królewskie za-
twierdzenie klasztoru w Balsamão oraz przyjął nowe fundacje, m.in.
w Lizbonie. Zmarł w 1783 r. i został pochowany w Balsamão.

Świadectwo o. Fischera o o. Kazimierzu było spisane w 1757 r.
w języku polskim, a w 1759 dokonano jego tłumaczenia na język ła-
ciński. W tekście można dostrzec duże zafascynowanie autora postacią
o. Wyszyńskiego, którego znał ponad 12 lat. Przy opracowywaniu ży-
ciorysu o. Fischer niewątpliwie korzystał z biogramów Michała Wy-
szyńskiego i Wojciecha Magnuszewskiego oraz z pism i osobistych
relacji Sługi Bożego. Nadto dysponował wspomnieniami rodziny o. Ka-
zimierza, świadectwami Portugalczyków, świadków ostatnich miesięcy
jego życia.

Żywot o. Kazimierza Wyszyńskiego opracowany w języku łaciń-
skim przez o. Aleksego Fischera znajduje się w Protokóle Balsameń-
skim, s. 90-116. Składa się on z trzech części: wprowadzenia, żywota
(w 70 punktach) oraz oświadczenia autora. Tu został zamieszczony
w przekładzie na język polski; do poszczególnych punktów tekstu do-
dano tytuły. 

Z.P.
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„Niech Bóg będzie błogosławiony”

Życie, cnoty i śmierć święta Wielebnego Ojca Kazimierza
1. Lata dziecięce 
Urodził się 19 sierpnia 1700 r1. w Polsce, w miejscowości Jeziora

Wielka ziemi warszawskiej, z wielmożnych rodziców. Został ochrz-
czony jako January Franciszek. Od dzieciństwa cnotami potwierdzał
szlachetność rodu. Bóg bowiem już w dzieciństwie wypróbował jego
cierpliwość. Gdy później Franciszek, najmłodszy z rodzeństwa, roz-
począł naukę, sam Boski Nauczyciel, jak to zwykł czynić ze świętymi,
pobudzał go bardziej do cnoty, kontemplacji i pokory niż do nauki
szkolnej. Ojciec był dla Franciszka surowy i traktował go gorzej niż
służących. Młodzieniec chciał uniknąć nienawiści i z natchnienia Bożej
Opatrzności myślał o opuszczeniu rodziców i swego domu. Wybrał
się w podróż do Rzymu, ale perswazja i nalegania starszego brata
sprawiły, że zawrócił, aby nie zasmucać kochanej matki.

2. W szkole pijarów w Warszawie
Uczył się następnie w szkole pijarów w Warszawie. Pod wpływem

zasłyszanych nauk i opowiadań prosił Boga, aby mógł zobaczyć sza-
tana. Bóg litując się nad naiwnością i prostodusznością młodzieńczą,
dopuścił, że [Franciszek] go jedynie słyszał. Pewnego wieczoru, gdy
już było ciemno, jakiś straszliwy odgłos, jakby zsuwającego się ptaka,
wydobywał się z komina. Usłyszał to Franciszek oraz jego koledzy
i wszyscy w śmiertelnej trwodze uciekli na dziedziniec. Słysząc jak
to straszydło chodziło po sypialniach i ścianach, tak się przestraszyli,
że omal nie umarli. Tylko sam Franciszek zrozumiał, że ma to związek
z jego prośbą. Natychmiast zachęcał wszystkich do modlitwy i sam
z największą pokorą błagał Boga, aby odgłos ustał i aby [szatan] nie
pokazywał się wcale.

3. Czciciel Maryi Niepokalanej
Franciszek odznaczał się niezwykłą skromnością i nabożeństwem

do Niepokalanego Poczęcia Maryi Dziewicy. Od najmłodszych lat uni-
kał hałaśliwych zabaw z rówieśnikami, kpin, żartów, figlów. Natomiast
chętnie odmawiał Godzinki o Niepokalanym Poczęciu. 
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1 Autor tego świadectwa wskazał datę 19 września, sugerując się wspomnieniem św. Ja-
nuarego, patrona Sługi Bożego z chrztu.



4. Ślub pielgrzymowania do Santiago de Compostela
Na życzenie ojca, po skończeniu humaniorów2, przez jakiś czas

zajmował się praktyką prawniczą w Kancelarii Warszawskiej. Tam zno-
wu owładnęła nim myśl pobożnego pielgrzymowania. Stało się to z po-
wodu nieszczęśliwego wypadku sługi jednego ze znajomych, który po-
wiesił się w gęstym i prawie nie do przebycia lesie. Według wszelkiego
prawdopodobieństwa było to dziełem demonicznych kruków, które wo-
kół niego fruwały, co widział pewien wieśniak. Franciszek, przestra-
szony tym widokiem, odczuł wielki wstręt do świeckiego życia i myślał
o bezpieczniejszych środkach zbawienia. Wziął sobie do serca radę
Mędrca, aby pójść do ziemi innych narodów3. Złożył ślub pielgrzy-
mowania do Santiago de Compostela, ale najpierw z nakazu wikariusza
generalnego w Warszawie, swego kuzyna4, odprawił ośmiodniowe re-
kolekcje u Księży Misjonarzy. Mając błogosławieństwo rodzicielskie,
w prostych szatach pielgrzymich, o które sam pokornie prosił, udał
się na wspomnianą pielgrzymkę. Szczęśliwie dotarł do Rzymu. Jednak
podczas dalszej drogi ciężko zachorował i za radą lekarzy wrócił do
Rzymu, gdzie musiał prosić Ojca Świętego o dyspensę od złożonego
ślubu.

5. Pragnienie zadośćuczynienia za brata
Stało się to jednak z rozporządzenia Boga, który powołał Franciszka

do szerzenia kultu Niepokalanego Poczęcia i podtrzymania Zakonu Ma-
rianów. Zakon ten w Polsce już w 1716 r. został rozproszony5; w po-
szczególnych klasztorach pozostawiono tylko jednego lub dwóch za-
konników. [Franciszek] spotkał w Rzymie o. Joachima, prokuratora
tego zakonu, starającego się o ponowne potwierdzenie Zgromadzenia
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2 Humaniory – humanistyczna szkoła średnia, nastawiona głównie na nauczanie języków
klasycznych i wymowy, była w zasadzie pomyślana jako szczebel do łacińskich studiów uni-
wersyteckich, mających kształcić nauczycieli, teologów, prawników i lekarzy. Jednak przeważ-
nie na niej kończyła się nauka większości uczniów. Zob. E. Rostworowski, Historia powszech-
na, wiek XVIII, Warszawa 1994, s. 123-124.

3 Jest to nawiązanie do Pisma św.: „Przebiegać będzie ziemię obcych narodów, bo zechce
doświadczyć dobra i zła między ludźmi” (Syr 39,4).

4 Wężyk Michał, członek kapituły katedralnej w Poznaniu, Archidiakon Warszawski, Ofi-
cjał Warszawski, Wiceprezydent Trybunału Koronnego (1729), zm. 6 X 1737. Encyklopedia
Kościelna, t. 30, Płock 1910, s. 329-330.

5 Kazano marianom opuścić klasztory i zakazano prowadzenia nowicjatu, co skazywało
ich zakon na zagładę.



po 6 latach rozproszenia. Od niego usłyszał, że jego starszy brat Józef
Wyszyński porzucił służbę wojskową i przyjął habit mariański. Jednak
kiedy [Józef] przebywał w nowicjacie w eremie korabiewskim, stał
się powodem tego nieszczęśliwego rozproszenia zakonników. Jedną
z przyczyn była wódka, zabroniona na zawsze przez Czcigodnego Ojca
Stanisława od Jezusa Maryi, założyciela Zakonu, pod groźbą utraty
błogosławieństwa Bożego. Przepowiedział On wielkie zło dla Zakonu
z powodu tego bardzo mocnego napoju. I tak się stało. Gdy wspom-
niany br. Wyszyński, przyzwyczajony w świecie do ucztowania i nie-
frasobliwego życia, a niekiedy i przez matkę zaopatrywany we flaszki
wódki, innych braci częstował bez umiaru, niszczył przyjętą dyscyplinę
zakonną. Nie chciał pokornie przyjąć napomnień i podjąć zakonnej
pokuty, poddać się nadmiernym niekiedy chłostom, więc wystąpił z no-
wicjatu. Podburzał magnatów i biskupów przeciw Zakonowi, który i tak
był już prześladowany.

Gdy Franciszek dowiedział się o tym wszystkim, poruszony prag-
nieniem zadośćuczynienia, chciał naprawić opinię o Zakonie Niepoka-
lanego Poczęcia, popsutą przez swego brata. Powiedział: „Chcę na-
prawić to, co zepsuł mój brat”. Zaraz też poprosił o święty habit.
Po uzyskaniu przez wspomnianego ojca prokuratora bulli Innocente-
go XIII z 1723 r., potwierdzającej [zakon], zdjął pielgrzymi kaftan
i przyjął pobożnie habit mariański oraz imię Kazimierz zamiast Fran-
ciszka. Razem z o. Joachimem i jego socjuszem jako trzeci powrócił
do Polski, aby poddać się próbie w nowicjacie.

6. Dbałość o obserwancję zakonną
Nie trzeba pominąć milczeniem tego przedziwnego proroctwa o no-

wym mocarzu duchowym. Otóż Założyciel, Czcigodny Ojciec Stanisław
od Jezusa Maryi przepowiedział o. Joachimowi, który niekiedy nie
był mu posłuszny i przeciwstawiał się: „Doświadczysz, Joachimie, in-
nego grzebyka, który będzie cię czesał”. Chciał powiedzieć, że jeszcze
się on nie narodził, lecz już został przez Boga przeznaczony do od-
nowienia Zakonu Marianów. Kazimierz z Wyszyńskich, mających
w herbie lilię i grabie, gdy został przełożonym, sam pokornie uznał,
że to proroctwo odnosi się do niego6. Zawsze bowiem był propagatorem
najściślejszej obserwancji. Już w drodze powrotnej z Rzymu, cnotliwy
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nowicjusz, dostrzegł pewne niedoskonałości u o. Joachima, a miano-
wicie, że ten osobno w ukryciu się pożywiał, a nie razem z innymi.
[Kazimierz] delikatnie wypominał mu, że takie postępowanie wykracza
przeciw miłości i jedności zakonnej. Z tej przyczyny o. Joachim wysłał
go z bratem laikiem inną drogą.

7. Od matki ziemskiej do służby Maryi Niepokalanej
Kontynuując trudną podróż z małym zaopatrzeniem, dzięki wielkiej

Opatrzności Bożej przybył [Kazimierz] do Polski. Zaszedł do rodzin-
nego domu, aby odwiedzić matkę, która zbliżała się do kresu życia.
Razem z rodzonym bratem [Janem]7, kapłanem ze Zgromadzenia Księ-
ży Misjonarzy, przygotowali ją do życia wiecznego. Po śmierci matki
naturalnej [Kazimierz] poszedł za zbawiennym głosem i poświęcił się
naśladowaniu życia Niepokalanej.

8. W nowicjacie mariańskim
Zawsze nieskazitelny syn Maryi, ogarnięty zapałem i mocnym po-

stanowieniem naprawienia tego, co zepsuł i zniszczył jego brat w win-
nicy Mariańskiego Zakonu, przyczynił się do zaprowadzenia nowego
porządku i realizacji uchwał kapituły z 17258 r. Wezwano kanonicznie
z rozproszenia zakonników i na nowo otwarto nowicjat w eremie ko-
rabiewskim. Tam [Kazimierz] był wzorem dla innych, przez postęp
w cnotach, stałość w przestrzeganiu właściwej mariańskiej dyscypliny,
przez wierność Regule i Konstytucjom. Odznaczał się niesłychaną
skromnością i różnego rodzaju umartwieniami, nie jadał mięsa i pijał
tylko wodę, o czym piszę na podstawie opowiadań starszych ojców.

9. Trudności z dopuszczeniem do profesji zakonnej
Doskonały nowicjusz od razu zauważył, że w nowicjacie nie ma

wymaganej karności i przykładu, jakiego oczekiwał, widział także inne
nieprawidłowości zakonne. Ożywiony zapałem doskonałości, uważał
za swój obowiązek napomnieć o. Joachima: „Ojcze, nie do takiej mnie
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7 Jan Wyszyński (1699-1773) wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincen-
tego a Paulo. Pracował w seminarium we Włocławku i Krakowie, a od 1741 r. był prokuratorem
prowincji polskiej Księży Misjonarzy. Na tym stanowisku wiele pomagał swemu bratu Kazi-
mierzowi i marianom.

8 Wśród uchwał kapituły z 17 lipca 1725 r., normujących życie marianów, znajduje się
zapis, aby wszystkie rozporządzenia kapituł od 1702 r. przetłumaczyć na język polski z uwagi
na braci nieznających łaciny i cztery razy odczytywać wspólnie. Zob. „Decreta – Ordinationes
Capitulorum Congregationumque Generaliom MIC, 1702-1999”, Puszcza Mariańska 2001,
s. 65-67.



zapraszałeś obserwancji, dlaczego nie czuwasz lepiej nad jej przestrze-
ganiem?”. We wszystkim będąc konsekwentny oraz domagając się za-
konnej obserwancji, naraził się na niechęć współbraci, którzy powrócili
z rozproszenia przesiąknięci zepsutymi obyczajami. Doszło do tego,
że nie dopuszczono go od razu do profesji i ją odkładano. Został dopiero
dopuszczony wtedy, kiedy pewnego dnia przyjechali jego rodzeni bra-
cia. Wówczas rodzina, w zasadzie nieprzychylna Zakonowi, pojednała
się z nim.

10. Prześladowania od współbraci zakonnych
Nie ustały jednak różne kpiny przeciw świętej prostocie o. Ka-

zimierza. Chciano w nim znaleźć jakąś wadę. Pewnego razu ktoś czer-
wonym płynem oblał krzyż w jego celi, aby upozorować fałszywy
cud. Spodziewał się, że br. Kazimierz, gdy to zobaczy, ogłosi, że w jego
celi wydarzył się cud i krzyż pokrył się krwią. On jednak roztropnie
i święcie uniknął zasadzki i wytarłszy płyn, zachował milczenie o tej
dokuczliwości. Wycierpiał wiele innych ucisków, nienawiści, różnego
rodzaju prześladowań. W tym wszystkim zawsze zachowywał spokój
ducha, jak przystało na czciciela imienia Maryi oraz dobrego marianina.

11. Wizytacja franciszkańska
Aby osiągnąć lepszy rezultat reformy marianów, za pośrednictwem

rodzonego brata spowodował wizytację kanoniczną z Rzymu od ge-
nerała [franciszkanów]. W ten sposób potwierdziła się przepowiednia
o grzebyku. Wówczas to dla ugruntowania doskonałości zakonnej zo-
stali wyznaczeni dwaj ojcowie reformaci św. Franciszka – jeden na
magistra nowicjuszy, a drugi na lektora. Obaj po wypełnieniu tego
obowiązku powrócili do swych klasztorów. Natomiast w 1728 r. o. Ka-
zimierz został wybrany magistrem nowicjuszy.

12. Prokurator generalny w Rzymie
Gdy [o. Kazimierz] mógł już osiągnąć upragnioną w Zakonie do-

skonałość, a jednocześnie doświadczył zasadzek życia, powodowany
zapałem rozszerzania Zakonu, za pozwoleniem Ministra Generalnego
Zakonu św. Franciszka w 1730 r.9 udał się z br. Hiacyntem do Rzymu.
Przyrzekł zabiegać o promocję Zakonu Marianów, co też osiągnął,
otrzymawszy na fundację kaplicę Madonna de Cerchi. Niestety, z po-
wodu niezdrowego położenia tego miejsca zarówno on, jak i jego to-
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warzysze zapadli na niebezpieczną chorobę i trzeba było z niego zre-
zygnować, co dokonało się dnia 20 maja 1733 r., za zgodą o. Ebory,
komisarza generalnego [franciszkanów]. Nie mając innej nadziei,
[o. Kazimierz] powrócił do Polski i tu w 1734 r. został wybrany asy-
stentem, a następnie w 1737 przełożonym generalnym. 

13. Przełożony generalny
Wówczas połączywszy zapał z władzą, usilnie zabiegał o karność

zakonną, porządek, chwałę Bożą, szerzył cześć Niepokalanego Poczęcia
Dziewicy i Bożej Rodzicielki Maryi. Wskazywał również na dość roz-
powszechnioną sławę świętości założyciela Zakonu, Czcigodnego Ojca
Stanisława, o czym także wnioskował na podstawie Księgi Protokółów.
Podczas kapituł przedkładał i zalecał swym zakonnikom, aby dłużej
nie zaniedbywano procesu o jego kanonizację w Kościele pielgrzy-
mującym. Jako pierwszy ze wszystkich marianów był inicjatorem tego
procesu. 

14. Przełożony klasztoru w Górze Kalwarii
Jako najtroskliwszy krzewiciel obserwancji zawsze był godny urzę-

du przełożonego. Po chwalebnym zakończeniu 3-lecia proboszczowa-
nia10 pozostał przełożonym w Wieczerniku Górskim. Zastał tam wielkie
zniszczenie klasztoru i kościoła, a także uszkodzenie grobowca Za-
łożyciela. Powodowany synowską czcią, postanowił dokonać ekshu-
macji kości o. Papczyńskiego i włożyć je do nowej trumny. Gdy od-
wlekał realizację tego zamierzenia, gdyż chciał najpierw poprawić kla-
sztor, został dotknięty chorobą. Tracąc już prawie życie, udał się do
kościoła na modlitwę. Tu odczuł wówczas mocne przypomnienie o obie-
canej trumnie i w duchu usłyszał jakby kogoś mówiącego: „Gdzie jest
moja trumna?”. Natychmiast przygotował nową trumnę, którą jego ro-
dzony brat Pan Michał Wyszyński trzymał gotową dla siebie. Wy-
murował grób Czcigodnemu Ojcu i złożył go w nim po ekshumacji
z wody i błota, za pozwoleniem oficjała warszawskiego. Następnie
osuszył klasztor zalewany wodą, wykopawszy fosę i zrobiwszy wysokie
obwałowanie, które ludzie podziwiali. Wybudował nowy klasztor
i dzięki wsparciu swego brata odrestaurował kościół.
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15. Spowiednik sióstr dominikanek
Ze względu na jego przykładne życie zaproponowano go Najdo-

stojniejszemu Biskupowi Poznańskiemu i oficjalatowi warszawskiemu
na stanowisko kierownika duchowego i spowiednika mniszek obser-
wancji św. Dominika, mieszkających w pobliżu Wieczernika, dla do-
skonalszego ich prowadzenia. Kiedyś taką posługę u nich spełniał Czci-
godny Ojciec Stanisław. [Ojciec Kazimierz] posłuszny poleceniu bi-
skupa, pełnił to zadanie niezwykle pożytecznie przez kilka lat, kon-
taktując się z dominikankami jedynie przez konfesjonał.

16. Wzór czystości zakonnej
Jaśniał taką nieskazitelną czystością, że przyrównywano go do dru-

giego Kazimierza albo mówiono, że to anioł w ludzkim ciele. Wyrażała
się ona w skromności oczu, w spotkaniach, rozmowach, postawie ca-
łego ciała i we wszelkich czynnościach. W tym wszystkim w każdym
calu był czysty, w spojrzeniu, w unikaniu rozmów z niewiastami i na-
pominał innych, aby zgodnie z regułą mariańską trzymali się od nich
daleko. Mnie samemu szczególną naukę przekazał, gdy udawałem się
celebrować Mszę do mniszek bez laski. Udzielając mi błogosławień-
stwa, zapytał: „A gdzie socjusz?” – czyli gdzie laska? Tłumaczyłem
się, że to gorliwe i poważne miejsce jest blisko. On w formie na-
pomnienia odrzekł: „Najdroższy bracie, mnie się wydaje, że jestem
od nich na 99 mil i wszyscy tak powinniście sądzić”. Dlatego każdemu
z laską jakby z socjuszem kazał chodzić. Tym bardziej napominał ten
niezwykle czujny przełożony, aby unikać niepotrzebnych rozmów
z mniszkami, uważając je za zakonne oblubienice Boga.

17. Czciciel Bożej Opatrzności
W praktykowaniu ubóstwa pokładał nadzieję w Bogu. Wiedział,

że Najdostojniejszy śp. Fundator Góry Kalwarii [bp Stefan Wierzbow-
ski] zapisał w swym testamencie Czcigodnemu Ojcu Stanisławowi, na-
szemu Założycielowi, a w szczególności całej wspólnocie górskiej
[marianów], jedynie Opatrzność Bożą. Dla Jej większej czci założył
w Górze Bractwo Opatrzności Bożej, przy materialnym wsparciu do-
stojnego pana Michała Suskiego, zarządcy kancelarii królewskiej, oraz
jego żony Anny. Obydwoje jeszcze za jego życia mówili o nim ja-
ko o świętym i za tę świętość był przez nich poważany. Od niego
też rozpoczął się zwyczaj, aby po pierwszej godzinie [brewiarzowej]
śpiewano Litanię do Najświętszej Maryi Panny wraz z antyfoną „Pod
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Twoją obronę”, dla uproszenia Zakonowi szczególnej opieki Matki
Bożej.

18. Przełożony generalny po raz drugi 
Gdy ukończył 6-lecie przełożeństwa w Górze, został w 1747 r.

po raz drugi wybrany proboszczem generalnym. Wówczas z nowym
zapałem i jeszcze większą pilnością zabiegał o dobro Zakonu. Zatrosz-
czył się o lepszą wewnętrzną klauzurę dla nowicjatu, a ogród na zew-
nątrz otoczono murem. Czynił wszystko ze szczerym zapałem, po-
bożnością i doskonałą intencją. Świadczą o tym jego pisma, w których
podkreślał: „Prosimy też naszych następców, aby czuwali nad klauzu-
rą nowicjacką, gdyż od tego zależy wszelkie dobro naszego ubożuch-
nego zakonu”. Miał wyraźną i przemyślaną intencję we wszystkich
przedsięwzięciach, aby niszczyć zło, a umacniać dobro, powiększać
doskonałość. A jednak już od początku nowicjatu ciągle spotykały go
nienawiść, szemranie, złorzeczenie itd., zwłaszcza od starszych. Wiele
przez to zgromadził zasług: we wszystkim w Bogu pokładał nadzieję,
błagał Go o pomoc, nie ustawał w trudnościach, aż osiągnął pożądany
skutek. 

Jak wielkich trudności doświadczył od naszych przeciwników
w związku z fundacją Raśny, zanim uzyskał zadziwiającą przychylność
biskupa, a jeszcze większych w Portugalii, o czym będzie mowa.

19. Rozmiłowany w Piśmie św.
Pilnie przestrzegał zwyczaju Mędrca, aby czerpać z mądrości daw-

nej i z proroków. Pilnie więc czytał sukcesywnie w ciągu roku Pis-
mo św. od początku do końca i robił z tego notatki.

20. Przykład roztropnej gorliwości
Dla swego powolnego, ale przemyślanego mówienia oraz mało-

mówności wydawał się wielu mało obeznany z mądrością świata. Była
w nim jednak ukryta mądrość i roztropność sprawiedliwego, które
w pokorze ducha ukrywał. Szczególnym potwierdzeniem tego jest opra-
cowana po polsku i wydrukowana w Warszawie Gwiazda Zaranna,
najlepsza książka ku zbudowaniu duchowemu. Wyjaśnia ona Regułę
naśladowania cnót Najświętszej Maryi Panny i była przystosowana dla
ludzi wszelkiego stanu. [Ojciec Kazimierz] wydał również Regułę
i Konstytucje, przetłumaczone na język polski. 
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21. Obrona Zakonu przed zakusami ks. Turczynowicza
[Ojciec Kazimierz] okazał się prawdziwie mądrym i wiernym sługą,

któremu Pan powierzył swą mariańską rodzinę, oraz zręczność naj-
wyższej klasy wobec podstępu szatana, który jako główny przeciwnik
zagrażał od wewnątrz Zakonowi. Szatan występował pod pretekstem
podstępnego pobudzenia pewnego kanonika wileńskiego do dzieł po-
bożnych i do gorliwości. [Ojciec Kazimierz] dostrzegł ten podstęp,
od razu reagował i cudownym sposobem zwyciężył. Sprawa miała się
następująco. 

Kanonik ten swą gorliwością nawrócił na wiarę chrześcijańsko-
-katolicką niektórych Żydów obojga płci i zamierzał utworzyć z nich
zakon. Nałożył im szary habit na wzór naszego, zaczął im nakładać
naszą Regułę bez naszego mariańskiego pozwolenia i nazywać ich ma-
riawitami. Mieli się utrzymywać z samej jałmużny. Wprawdzie sprze-
ciwiały się temu zakony żebracze, ale Kongregacja Rozkrzewiana Wiary
dnia 22 lipca 1748 r., aprobowała to jako rzecz dobrą, choć pod pew-
nymi warunkami: „Godzi się i godziło utrzymywać przytułek św. Ste-
fana z kwesty. Jednak ma ona być przeprowadzana przez kapłana,
a przynajmniej według formy nakazanej przez kard. Petrę w komen-
tarzu do Konstytucji 16 Innocentego IV, sesja pierwsza, n. 9, t. 3”.

Korzystając z tego pretekstu, [ks. Turczynowicz] zaczął uważać
swych neofitów za prawdziwych zakonników i rozgłaszać, że ma za-
twierdzenie Stolicy Apostolskiej. Wszystko dobrze zważywszy i prze-
widując, że z tego absurdu zło zagraża naszemu Zakonowi, roztropny
Ojciec [Wyszyński] dążył do rozstrzygnięcia na normalnej drodze. Gdy
nie udało się nic osiągnąć, bo ten nowator zyskał zręcznie przychylność
ordynariusza, po ukończeniu powtórnej kadencji przełożeństwa gene-
ralnego udał się z socjuszem do Rzymu w tej sprawie11. Tu po kon-
sultacjach z adwokatem skierował prawną skargę przeciw ks. Turczy-
nowiczowi do Kongregacji Biskupów i Zakonników. Okazało się, że
już z powództwa obserwantów św. Franciszka zakazano mu kwesto-
wania. W dekrecie nie było jednak wzmianki o tytule marianów, gdyż
nikt o to dla nas się nie starał. Wielebny o. Kazimierz udał się z me-
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moriałem do Świętej Kongregacji Biskupów i Zakonników. Otrzymał
pismo sądowe, aby Najdostojniejszy Biskup Wileński poinformował
Świętą Kongregację o instytucie ks. Turczynowicza. 

[Ojciec Kazimierz] wybrał się też do Neapolu wraz z socjuszem,
aby szukać pomocy dla swego Zakonu. Doświadczył wówczas wielu
przeciwności, tak od zbytniego upału, jak i od uzbrojonych zbirów,
którzy nie znali tego zakonu. Musiał się chronić ucieczką przez wzbu-
rzone morze. Widząc mały postęp w sprawach, a wielki wydatek, ode-
słał do Polski socjusza ks. Jana Kantego wraz ze służącym. Natomiast
sam niestrudzenie pracował w Rzymie dla dobra Zgromadzenia, aż
nabawił się niebezpiecznej choroby i musiał leżeć w infirmerii w kon-
wencie Ara Coeli.

22. Inspirator rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Założyciela Za-
konu Marianów

Ogarnięty zapałem o proces Czcigodnego Ojca Założyciela Sta-
nisława, przesłał do Polski szczegółową informację na ten temat, przy-
gotowaną niezwykle starannie przez adwokata od spraw kanonizacyj-
nych. Zachęcał, aby jak najszybciej rozpocząć tę sprawę.

Otrzymał także jurysdykcję do spowiadania chorych Polaków
w Rzymie. Nie zaniedbywał też poszukiwania jakiegoś domu [dla ma-
rianów].

23. Opieka Bożej Opatrzności
Wsparty opieką Najświętszej Maryi Panny, wygrał wkrótce pier-

wszy proces i otrzymał dekret Świętej Kongregacji Biskupów, „aby
Wielebny Ksiądz Turczynowicz ze swoimi neofitami zdjął habit i zre-
zygnował z tytułu »Towarzystwo Maryi«”. 

Wielkie jednak przykrości spotkały o. Kazimierza od pewnego
dominikanina12, przedstawiciela prowincji litewskiej, który podjął się
obrony przeciwnika. Pewnego razu ten spotkał na ulicy Czcigodnego
Ojca Kazimierza i znieważał go ostrymi słowami. Mówił m.in.: „Wy
niesłusznie przeszkadzacie ks. Turczynowiczowi w jego świętym za-
miarze, ale ja będę go bronił, bo jego instytut jest dobry”. Innym
razem groził, że przez ten proces opróżni mu kieszeń [z pieniędzy].
Ojciec Kazimierz dawał jak zwykle pokorne i wyważone odpowiedzi.
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Socjusz dominikanina zdając sobie sprawę z niesprawiedliwości, upo-
minał go, aby przestał obrażać tak zacnego męża, i odszedł od niego.

Teraz przeciwnik [ks. Turczynowicz] obrał inną drogę i odniósł
się do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, zarzucając, że poprzedni de-
kret przeciw niemu jest nieuzasadniony. Czcigodny Ojciec Kazimierz
pozwany przez Kongregację Rozkrzewiania Wiary, stanął przed au-
dytorem papieskim i musiał podjąć nowe wysiłki, aby odpowiedzieć
na zarzuty. Doświadczył wiele niesprawiedliwości, publicznego znie-
ważania na ulicy, o czym była już mowa, a także pomówień przed
Kongregacją Rozkrzewiania Wiary od protektorów strony przeciwnej,
dowodzących, że instytut neofitów niesłusznie został oskarżony, gdyż
jest dobry. Usiłowali go bronić, choć inni uważali ten instytut za szkod-
liwy i skandaliczny z powodu wspólnego zamieszkiwania mężczyzn
i kobiet.

Ojciec Kazimierz w cudowny sposób osiągał zwycięstwo. Oto
w Polsce bp Kobielski z Łucka, z namowy dominikanów, przeszkadzał
przez dłuższy czas fundacji w Raśnie: popierał neofitów, a przeciw-
stawiał się nam, nakładając karę ekskomuniki na fundatora. Sam jednak
popadł w suspensę papieską. Gdy poznał swój błąd, stał się naszym
promotorem i wielkim dobroczyńcą. Przybył osobiście, aby nas wpro-
wadzić i konsekrować kościół. Cudowna Opatrzność Boża powstrzy-
mała też zakusy Ojców Dominikanów. Przysłali nawet posłańca, aby
zakończyć spór, którym czują się zagrożeni, albowiem jednej nocy
dwóch poważnych dominikanów nagle zmarło na Minerwie13. Stało
się, że tego samego dnia owi przeciwnicy, ojcowie Polacy, zostali za-
proszeni na śniadanie do pewnego dobroczyńcy, polskiego szlachcica,
Czcigodnego Massalskiego, notariusza wielkiego Księstwa Litewskie-
go14. Zaproszony tam był również Ojciec Kazimierz, a oni przepraszali
go za niesłuszne napastowanie. Może było to pod wrażeniem śmierci
dwóch zasłużonych ojców z ich grona, a może zwątpili w zwycięstwo
swej sprawy.
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Przedziwne też było następujące zrządzenie Boże. Jakiś zakonnik
pojawił się i rozmawiał z Kardynałem Bardim o tym sporze. Kim był
ten zakonnik, nie wiedział ani adwokat, który go tam zastał, ani słudzy
Kardynała nie mogli go rozpoznać po habicie. Ojciec Kazimierz zro-
zumiał, kto to był. Sekretarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary po-
wiadomił go o pomyślnym przebiegu sporu i że zostanie wydany dekret
na naszą korzyść, wbrew apelacji przeciwników. Oto treść tego dekretu:

24. Dekret Świętej Kongregacji Generalnej Rozkrzewiania Wiary
z 3 lipca 1752 r.:

„Eminencja Karol Hieronim de Bardi, relator sprawy wileńskiej,
między ojcami ze Zgromadzenia Marianów zakonu Niepokalanego Po-
częcia a proboszczem kościoła św. Stefana w Wilnie i założycielem
przytułku św. Łazarza dla neofitów przedstawił wyniki badań. Święta
Kongregacja dokładnie sprawę zbadawszy, orzekła, co następuje: 

Należy całkowicie zachować rozporządzenia z 22 lipca 1748 r. do-
tyczące samej kwesty i sposobu jej przeprowadzania. Trzeba również
napisać biskupowi Wilna, aby pod żadnym pozorem nie pozwolił pro-
boszczowi i członkom konfraterni św. Łazarza na kwestę w habicie
i z nazwą, które nie przysługują tej fundacji, a zostały przyjęte bez
zgody biskupa.

W Rzymie, w dniu i roku wyżej podanym.
Card.Valenti Praefectus Nicolaus Lascarius, Secretarius 
25. W obronie czci Niepokalanej
[Ojciec Kazimierz] mocno podkreślał, aby przyszli marianie zawsze

przeciwstawiali się tytułowi i habitowi konfraterni tych neofitów. Chcą
oni uzurpować sobie tytuł „Towarzystwo Marii św. Łazarza”. Jest to
bluźnierstwo Żydów, którzy dowodzą, że Niepokalana Dziewica była
siostrą Łazarza, czyli Magdaleną grzesznicą. Katolicy zwalczają tę opi-
nię talmudystów jako bluźnierstwo.

Stąd popieranie Towarzystwa Marii św. Łazarza jeszcze przyspa-
rzałoby Żydom okazji do znieważania Niepokalanej Bożej Rodzicielki.
Na tym przede wszystkim polega nieuporządkowana gorliwość prze-
ciwników, czego przeciwieństwem jest bardzo przenikliwa roztropność
mądrego obrońcy mariańskiego o. Kazimierza, który dostrzegł i zwal-
czał te niestosowności. 
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26. Orędownik dusz czyśćcowych
Wszelkimi sposobami [o. Kazimierz] wspomagał dusze czyśćcowe.

Dla wielkodusznego zwiększenia jeszcze tej pomocy wyjednał u Ojca
Świętego Benedykta XIV stały przywilej dla wszystkich naszych ko-
ściołów, aby można było zyskiwać odpusty zupełne podczas oktawy
Dnia Zadusznego.

27. Zwrócona jałmużna
Chętnie i dość często udzielał jałmużny, chociaż sam zawsze był

biedny. Bóg cudownie mu to wynagrodził. Pewnego razu, gdy dokładnie
wiedział, że ma w sakiewce tylko 4 paule, idąc do Santa Maria Mag-
giore, rozmienił jednego paula na kilka bajoków i rozdał ubogim. Wie-
czorem wracał do Ara Coeli i dając jeszcze jałmużnę ubogiemu kle-
rykowi, zgubił w ciemnościach jakąś monetę. Znalazł ją przechodzący
tamtędy człowiek, a o. Kazimierz włożył ją do sakiewki. Po przybyciu
do celi przeliczył swe pieniądze i znalazł całe 4 paule, jakby nic nie
dawał. Zadziwił się nad tą Bożą Opatrznością, która tak szczodrobliwie
odpłaca, choć daleko było do stokrotnej nagrody. 

28. Wzór pobożności
Wyróżniał się wielką i trwałą cnotą pobożności. Oprócz ciągłej

kontemplacji Boga, którą pokornie w milczeniu ukrywał, modlił się
również w nocy. Gdy pewnego razu mnie, br. Aleksemu, polecił czu-
wanie i nocne modlitwy, powiedział dla mego zbudowania: „Nie pa-
miętam, czy w ciągu 30 lat spałem dłużej niż 5 godzin”. Wielu zresztą
o tym mówiło na podstawie własnej obserwacji; żadnemu z zakon-
ników, który miał obowiązek budzenia innych rano, nie udało się zastać
go w łóżku. W nocy i w dzień pilnie uczęszczał do chóru. Do tej
pilności zachęcał we wszystkich klasztorach i sam dawał przykład,
jako przełożony czuwający nad pobożnością, nawet jeśli był gościem.
Żadnego roku nie opuścił ośmiodniowych rekolekcji i chociaż znaj-
dował się poza prowincją – w Rzymie czy w innym miejscu – zawsze
je odprawiał. Często odprawiał je przed świętem Niepokalanego Po-
częcia, jak to było w Rzymie, w celi o. Woydalskiego.

29. Stróż milczenia zakonnego
Był ustawicznym stróżem milczenia swego i innych. Zgodnie z Re-

gułą naśladowania roztropności Najświętszej Maryi Dziewicy nic nie
mówił i nie odpowiadał bez roztropnego przemyślenia ani nie nasłu-
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chiwał z ciekawością. Dlatego niekiedy posługiwał się znakami, gdy
chciał coś przekazać czy upomnieć15.

30. Panowanie nad sobą
Nigdy nie okazywał nadmiernej wesołości czy lekkomyślności ani

też podniecenia wobec sukcesów lub słabości bliźniego. 
31. Czciciel Eucharystii
Pełen Bożej bojaźni, uczył nas, że z bojaźnią trzeba przystępować

do wielkiej ofiary ołtarza. Mawiał: „Ja jestem zawsze przygotowany
do ołtarza jak do śmierci”. O takim nastawieniu świadczą również
napisane przez niego i odmawiane modlitwy po Mszy św. Zawarte
w nich były różne rozważania na każdy dzień o obecności Bożej. Z po-
wyższych godne polecenia jest następujące wyznanie wiary: 

„Panie, Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, Boże, Stwórco nie-
ba i ziemi, oświadczam wobec Twego Boskiego Majestatu, że wierzę
we wszystko, w co wierzy święta Matka Kościół. Mianowicie, we
wszystko, co dotyczy przenajświętszego Wcielenia, ludzkiej natury, ży-
cia, męki, śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Jedynego sy-
na Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa; we wszystko, co odnosi
się do Ducha Świętego Pocieszyciela; Przenajświętszego Sakramentu
Ołtarza i Eucharystii, Niepokalanie Poczętej Bogurodzicy Maryi Panny,
siedmiu sakramentów świętych; świętych, którzy królują w niebie; we
wszystko o niebie, czyśćcu, piekle i wieczności, nieśmiertelności du-
szy, tak jak wierzy święta Matka Kościół i jak Ty, Panie, chcesz,
żebym ze świętym Kościołem wierzył. W tej wierze chcę żyć aż do
śmierci, i, jeżeli taka będzie Twoja wola, za tę wiarę pragnę umrzeć
i przelać moją własną krew. Amen.

br. Kazimierz itd.”.
32. Ufność w moc Niepokalanego Poczęcia NMP 
[Ojciec Kazimierz] posiadał tak niezłomną nadzieję w moc Nie-

pokalanego Poczęcia, że w różnych okolicznościach, słabościach i nie-
bezpieczeństwach – swoich czy innych – wypowiadał następujące słowa
i osiągał pożądany skutek: „Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy
niech będzie nam zbawieniem i obroną”. 
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Zdarzyło się mnie, br. Aleksemu, w Rzymie, że bardzo bolała mnie
głowa, tak że patrzący na mnie mówili: „Wydaje się, że ten ojciec
ma silne bóle głowy, nawet oczy jego wskazują, że cierpi”. Wtedy
podszedł do mnie Ojciec Kazimierz i palcem naznaczył na moim czole
pierwsze litery [wezwania]: „Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy
niech nam będzie zbawieniem i obroną”. Gdy potem wszyscy wyszli,
ogarnął mnie wielki ból duszy i popłynęły łzy, tak że zamknąwszy
celę, położyłem się i łkałem z głębi serca przez całą godzinę, poza
krótką przerwą, kiedy wziąłem do ręki krzyż. Takie było mnóstwo
łez, taka skrucha serca, z takim uczuciem całowałem mego Zbawiciela,
że pragnąłbym, aby najmiłosierniejszy Bóg dał mi kiedyś tak umierać.

[Ojciec Kazimierz] mógł także wyświadczyć dobrodziejstwo dla
ciała, jak to sądzę z następujących okoliczności: po tak obfitym wylaniu
łez i po silnym katarze byłem sposobniejszy następnego dnia do nie-
zbędnego upuszczenia krwi. Lekarz mówił, że właściwie bez przecięcia
wieczorem żyły już powinienem umrzeć. I tak 10 dni przeleżałem w in-
firmerii św. Dydaka w Ara Coeli. Jeżeli takie było dobrodziejstwo
dla ciała, to o wiele większe dla duszy. 

33. Asceza
[Ojciec Kazimierz] wciąż postępował w niewinności życia

i w bojaźni Bożej. Nie zaniedbywał umartwienia ciała, często nosił
włosiennicę. Pewnego razu z o. Benonem widzieliśmy, jak wkładał
do worka żelazny łańcuszek. Powiedział dla naszego zbudowania: „Nie
rozumiem, jak zakonnik mógłby obejść się bez tego, bo ja z pewnością
bez tego nie nauczyłbym się panować po zakonnemu nad swymi zmy-
słami”. Innym razem mówiąc o umartwieniu, a zawsze chętnie roz-
mawiał o rzeczach duchowych, wyznał mi, że gdy pierwszy raz był
w Rzymie, jeszcze jako świecki, zrobił sobie włosiennicę, czyli tunikę
z końskiej derki, którą robi się zwykle z końskiego włosia, i nosił
ją pod koszulą tak długo, aż zrobiły się rany. Z powodu osłabienia
ciała musiał ją zdjąć z rozkazu ojca duchownego i dać ją ubogim.

34. Zamysł przeszczepienia marianów do Portugalii
[Ojciec Kazimierz] spodziewał się udać wkrótce z Rzymu do Por-

tugalii w celu objęcia fundacji, co sugerował Najczcigodniejszy Ojciec
Minister Generalny Zakonu św. Franciszka przebywający wówczas
w Hiszpanii. Podjął najpierw pobożną pielgrzymkę; nawiedził Święty
Dom Loretański i inne pobliskie miejsca święte, aby niestrudzoną po-
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bożnością uprosić opiekę Majestatu Pańskiego i Najświętszej Maryi
Panny dla szczęśliwego powodzenia Zakonu w Portugalii. Pokonawszy
wreszcie wszelkie trudności i zastrzeżenia, przedkładane przez Naj-
czcigodniejszego Ojca Ministra franciszkanów, mając jego pozwolenie,
delegację przełożonych swego zakonu oraz inne listy polecające, dnia
14 maja 1752 r. podjął wraz z socjuszem o. Benonem uciążliwą podróż,
w Bogu jedynie pokładając nadzieję. Pieszo wyruszyli z Rzymu,
a z Lerici do Genui morzem. Cudownie uniknęli wielkich niebezpie-
czeństw, dzięki zwykłemu zawołaniu modlitewnemu: „Niepokalane Po-
częcie Maryi Dziewicy niech nam będzie zbawieniem i obroną”. Sam
właściciel barki uznając w tym cudowną opiekę, nie tylko nie chciał
przyjąć żadnej zapłaty, ale łódką dowiózł ich do brzegu i dziękował
za tak szczęśliwe towarzystwo.

35. Miłość braterska
Niezłomna miłość i uprzejmość wobec braci, którą [o. Kazimierz]

zawsze serdecznie okazywał, wyraziła się również w dodatku do listu
pisanego do mnie: „Proszę wielebnego Ojca, aby oddzielnie pożegnał
ode mnie wszystkich Ojców i Braci w Polsce. Wszystkich serdecznie
żegnam, a jeżeli kogoś w czym obraziłem, przepraszam pokornie. A za
ewentualne kiedykolwiek skandale, niestałości będę się starał zadość-
uczynić obecnymi moimi uciążliwościami, podjętymi z łaskawego mi-
łosierdzia Bożego dla honoru Matki Bożej”. 

36. Droga do Portugalii
Po pokonaniu wielu trudności, z socjuszem wyruszyli z Genui mo-

rzem w dalszą podróż. Jechali 4 miesiące, pośród wielu niebezpie-
czeństw z powodu przeciwnych wiatrów, piratów, wzburzonych fal
morskich, tak że niekiedy życie ich wisiało niemal na włosku. W końcu
złamał się maszt okrętu. Wydawało się, że to już koniec, ale wiatr
cudownie wepchnął statek w kanał portu w Kadyksie. Od nieustannego
niebezpieczeństwa śmierci wybawiło ich wstawiennictwo Niepokalanej
Matki Bożej i Czcigodnego Ojca Stanisława. Tak to po podróży trwa-
jącej w sumie 5 miesięcy przybył [o. Kazimierz] do Lizbony. Szukając
domu ks. Salazara, trafił na kościół św. Antoniego. Powierzał się temu
świętemu w czasie podróży i po jej szczęśliwym zakończeniu złożył
dziękczynienie za jego opiekę. 
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37. Męstwo w trudnościach
Powinien odpocząć po trudach długiej podróży, podjętej dla spo-

dziewanej promocji Zakonu oraz znaleźć pociechę dla swej duszy.
Otwarło się jednak nowe pole walki. Poznawszy bowiem historię i mo-
tywy zaproszenia przez osobę prywatną oraz nie widząc żadnego wi-
doku na fundację, [o. Kazimierz] odesłał swego socjusza do Polski.
Sam natomiast, ze swymi ograniczonymi już siłami, postanowił przyjąć
wszystko, co Bóg dopuści. Pozostał w domu opiekuna [ks. Salazara],
skazany na jego długie dręczenie, znieważania, umartwienia, brutalność,
próbowany i doświadczany jak ostatni nowicjusz, aby przyłożył się
do tworzenia nowego osobliwego zakonu. Wytrzymał najohydniejsze
znieważania, jakich w życiu nigdy nie doznał, choć doszedł do osta-
tecznej udręki, tak że ledwo nie dostał pomieszania zmysłów. Sam
protektor po jego śmierci wyznawał przede mną ze łzami: „Uczyniłem
go męczennikiem”. Mówił to w folwarku Canena, w domu pana Sal-
vatore Marcello de Figueiredy, gdy udawał się z Lizbony na ojcowiznę
koło Coimbry. A ja biorę Boga na świadka prawdziwości tych słów.
Ksiądz Salazar po śmierci o. Kazimierza chciał się udać do Balsamão,
aby przy jego grobie przepraszać za swą surowość. 

38. Pomoc życzliwych ludzi
[Ojciec Kazimierz] pokonał to wszystko dzięki dobroczyńcom przez

Boga natchnionym, a mianowicie: panu Salvatore Marcello de Figuei-
redzie e Sylva i panu Antonio Joaquimowi. Tego ostatniego pozyskał,
tak że ów przyjął nasz zakonny habit, Regułę i Konstytucje i poddał
się pod posłuszeństwo Ojca Kazimierza. Niegdyś [pan Antonio] przy-
jąwszy nowy biały habit i płaszcz, jaki noszą koncepcjonistki, sam
zamierzał założyć w Portugalii zakon Niepokalanego Poczęcia. Ojciec
Kazimierz uwolniony najpierw z najsurowszego więzienia, zamieszkał
w konwencie św. Piotra z Alkantary, przez co przysparzał chwały za-
konowi. Zdobył dobroczyńców, dzięki którym napisany przez niego
po łacinie życiorys Czcigodnego Założyciela został przetłumaczony na
portugalski przez Wielce Czcigodnego Ojca Antoniego de Sacramento,
franciszkanina obserwanta, i wydany w 1757 r., już po śmierci o. Ka-
zimierza. Natomiast pan Salvatore ufundował figurę [o. Stanisława].
Po tym wszystkim wielu pragnęło osiedlenia się tego zakonu oraz wstą-
pienia do niego, a wśród nich prałat Bernardes, ówczesne Światło Por-
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tugalii, autor licznych dzieł, szczególny promotor Niepokalanego Po-
częcia. 

39. Oświecenie o śmierci królowej
Gdy [o. Kazimierz] zamieszkał w Canena w domu pana Salvatore

Marcella de Figueiredy e Sylva 3 mile od Lizbony i jak zwykle czuwał
nocą, otrzymał objawienie o świętej śmierci królowej Marianny Au-
striackiej, żony króla Jana V. Wczesnym rankiem wyszedł z niezwy-
kłym uśmiechem ze swego pomieszczenia i powiedział do gospodarza
domu: „Królowa zmarła pobożnie tej nocy”. Pytany, skąd o tym wie,
powiedział, że widział na niebie wspaniałe światło pochodzące z miej-
scowości Balem, gdzie ona mieszkała, i że to była dusza królowej,
która święcie zmarła tej nocy. Wiadomość ta jeszcze się nie rozeszła
z powodu odległości 3 mil. Gospodarz potwierdził to, przybywszy do
jej martwego ciała. Na prośbę wspomnianego pana świadectwo o tym
spisał o. Kazimierz 

40. Początki klasztoru mariańskiego w Balsamão
Nie było jeszcze fundacji i zakonników. Jednak sam Najtroskliwszy

Bóg przygotował mu miejsce z przedziwną łatwością, aby Jego sługa
nie był zawiedziony i aby dopełnić jego prac podjętych dla rozszerzenia
Zakonu. Chodzi tu o bardzo uczęszczane sanktuarium naszej Pani z Bal-
samão w Prowincji Transmontańskiej. Tam 20 lat wcześniej, na mocy
przywileju królewskiego i za pozwoleniem biskupa Mirandy, osiedlili
się tercjarze św. Franciszka, czyli eremici, i żyli na tym surowym
odludziu. Byli poddani jurysdykcji biskupa i zawsze cieszyli się dobrą
sławą. Oni to zaprosili, przyjęli i zatrzymali Ojca Kazimierza i przy-
łączyli się do instytutu mariańskiego, ku zadowoleniu ludu, choć nie-
którzy byli zawistni. 

41. Przychylność biskupa z Mirandy
Oczywistym jest, że stało się to z Bożego zrządzenia. Otóż Ojciec

Prezydent dawnej Kongregacji, wraz z Ojcem Kazimierzem i jego so-
cjuszem z Lizbony, udał się do biskupa, aby uzyskać zgodę na tę
inkorporację [do marianów]. Zmarł jednak w mieście Bragantina. Wów-
czas biskup ustanowił Ojca Kazimierza prezydentem. Od pierwszego
bowiem spotkania miał o nim dobra opinię i cenił go ponad innych
w diecezji. Wszyscy byli zdziwieni, że odrzucał prośby innych za-
konników, a tak łatwo zgodził się i nakazał przyjąć ten instytut [ma-
rianów]. Powodowany wewnętrznym impulsem powiedział, że tylko
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ten zakon może być w Balsamão. Nie miał egzaminatora i chciał to
zadanie powierzyć Ojcu Kazimierzowi, w przekonaniu, że pomoże on
w naprawie obyczajów zaniedbanemu duchowieństwu. Trudno się dzi-
wić, gdyż każdy, kto w Prowincji Transmontańskiej, w Lizbonie
i gdzie indziej zetknął się z [Ojcem Kazimierzem], nabierał opinii o je-
go wyjątkowych cnotach i świętości, mimo że tak krótko tam prze-
bywał.

42. Duch ubóstwa
Tak [o. Kazimierz] umiłował ubóstwo, że zawsze zadowalał się

lichym habitem, marnymi sprzętami i mieszkał w domu jak nieustanny
pielgrzym. Aby nie zatrzymywać niczego na własność, w dzień Ob-
jawienia Pańskiego oddał to, co pozostało z podróży, około 52 testones
(groszy), mówiąc: „Najświętsza Dziewica tak bardzo umiłowała ubó-
stwo, że rozdała wszystkie dary mędrców. I ja nie chcę niczego za-
trzymywać”. Nie zatrzymywał również w celi niczego z jedzenia, ofia-
rowanego mu przez przychodzących, lecz wszystko oddawał wspól-
nocie.

43. Cierpliwość w przeciwnościach
Ponad miarę doświadczył braterskiej wrogości od tego pierwszego

towarzysza w Lizbonie, choć spodziewał się od niego innego, milszego
towarzystwa. Był to człowiek wielkiego mniemania o sobie, żądny
władzy, zupełnie nieprzystosowany do zakonnych obyczajów i pokory.
Wyrządził wiele krzywd i okazywał wielką wzgardę [o. Kazimierzowi],
a on znosił to wszystko. [Ojciec Kazimierz] nie mogąc pociągnąć go
do właściwego ducha zakonnego i aby w tym nowym gronie nie po-
wodować zamieszania, sam, po naradzie z biskupem i za jego po-
zwoleniem, uznał za konieczne odłączyć się od jego towarzystwa i przez
2 lata żyć w świecie.

44. Roztropność w przyjmowaniu kandydatów do Zakonu
Badał skłonności i wewnętrzne przymioty każdego oraz na pod-

stawie historii i innych kryteriów właściwie je oceniał. Tak napominał
błądzących, aby ich nie zawstydzać czy gorszyć. Z tego powodu wszys-
cy z miłością i szacunkiem odnosili się do niego i poprawiali się oraz
chcieli spełniać jego wolę.

45. Przykład gorliwego życia zakonnego
Wreszcie z zadziwiającą roztropnością, miłością, cierpliwością, za-

pałem i taktem [o. Kazimierz] wprowadzał w mariańskie powołanie
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nowych adeptów. Sam pierwszy wypełniał wszystkie obowiązki lektora,
portatora16, ekscytatora17 itd., dając przykład tego, czego słowami na-
uczał i wymagał. Modlitwy chórowej w oznaczonych godzinach nie
zaniedbywał sam czy będąc z kimś innym. Nie dostrzegało się w nim
żadnego poruszenia niecierpliwości czy jakiejś złości. Nigdy nie był
bezczynny, bo albo się modlił, albo czytał, albo pisał, albo pracował
w ogrodzie. 

46. Umartwienie
Był umartwiony do takiego stopnia, że poza śniadaniem czy kolacją

niczego nie jadł i nie pił, choć niekiedy był spragniony. Wskazywał
innym, że we wszystkim powinni umartwiać własną wolę czy zachcian-
ki. W Polsce jak najsurowiej zwalczał pijaństwo. 

47. Subtelność wobec wszelkiego stworzenia
Był tak miły i delikatny w obcowaniu, że nie tylko nikogo nie

obraził ani nie uraził, ale z podobną delikatnością postępował nawet
z nierozumnymi stworzeniami. Od czasu założenia klatki jakiś ptak
często przylatywał przed okno, a [o. Kazimierz] bardzo łatwo go chwy-
tał i jak domownika trzymał w celi. Pozwalał mu swobodnie fruwać
i żywił go. Gdy ten pobrudził Pismo św., pozwolił mu swobodnie
odlecieć, mówiąc: „Skoro jesteś tak niewychowany, za karę wyłaź na
zewnątrz”. Taka niespodziewana mowa wywołała podziw braci. Mówili,
że z taką samą delikatnością, z jaką zwykle odnosił się do ludzi, po-
stępował także z ptakami niebieskimi.

48. Opieka Maryi nad klasztorem
Pewnej nocy cudownie poznał, że pali się kuchnia. Sam ugasił

ogień, a bracia nie wiedzieli, co się działo. Gdy zobaczyli nadwęglone
rzeczy i pytali, co się stało, powiedział im tylko tyle: „Gdyby nie
Najświętsza Dziewica, wszystkich nas pochłonąłby ogień”.

49. Szczególna życzliwość Boża
Innym razem w rozmowie z jednym z braci w pustelni tej naszej

Pani z Balsamão wyznał, że otrzymał tak szczególną łaskę, jakiej nigdy
sobie nie wyobrażał. Wyjawił to bardziej jakby z nakazu niż z własnej
woli, nie chciał zaś wyznać, jaka to łaska, bo, jak mówił, utraciłby
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ten dar. Tak więc Sługa Boży łaskę Bożą i dary Boże ukrywał, aby
uniknąć próżnej chwały i pochlebnej opinii o sobie, czym zawsze gar-
dził. 

50. Opinia o jego świętości
Jednak opinia o jego świętości tak była rozpowszechniona, że nie-

którzy przybywali do tego sanktuarium po to jedynie, aby zobaczyć
[o. Kazimierza] lub usłyszeć go podczas Mszy. Mówili o tym braciom,
tak jak Przewielebny Opat de Talin Eas: „Macie rzeczywiście poważ-
nego męża, przybyłem go zobaczyć i nie chcę niczego więcej”. Na-
tomiast on sam starał się różnymi sposobami, aby ludzie mniej go
cenili. Stąd często zwracał braciom uwagę, że nie on jest założycielem
Zakonu, lecz pierwszą Założycielką jest Maryja, a drugim Czcigodny
Ojciec Stanisław, i palcem wskazywał na jego podobiznę.

51. Świadectwo sługi klasztoru
[Ojciec Kazimierz] przeszedł potok Azibo w miejscu dość głębo-

kim. Wywołało to zdumienie sługi, który od tamtego czasu był prze-
konany o świętości [o. Kazimierza]. Gdy więc po jego śmierci golił
mu brodę, pozbierał włosy i złożył je w miejscu jego pogrzebania,
gdyż, jak mówił, będą one w przyszłości relikwiami, a nieco włosów
wziął dla siebie.

52. [Ojciec Kazimierz] przepowiedział pewnego razu, że następnego
dnia będzie wielka burza, która wyrządzi dużo szkód w ogrodzie. Po-
lecił zebrać natychmiast skoszoną tego dnia trawę.

53. Ostatnia Msza św.
Gdy wreszcie przez całe życie troskliwie i wytrwale czuwał nad

cnotą, przyszedł Pan zapukać do jego drzwi przez chorobę. W czasie
Mszy, którą ostatni czy przedostatni raz odprawiał, zanim choroba go
zmogła, przez pewien czas drżał jak w gorączce. Po odejściu od ołtarza
na pytanie ministranta, czy odczuwa jakąś wielką gorączkę, odpowie-
dział: „Trzeba się lękać Ofiary”. 

54. W chorobie
Ponieważ nigdy nie znosił bezczynności, nie chciał poddać się le-

żeniu i ze wszystkich sił starał się tego uniknąć. Nie zaniedbywał od-
mawiania brewiarza i innych ćwiczeń duchownych. Złożony jednak
niemocą, za radą brata infirmarza położył się. Tak w cierpieniu oka-
zywał posłuszeństwo woli Bożej, do czego często zachęcał braci. Był
tym bardziej posłuszny w przyjmowaniu pomocy i pokarmów, w pod-
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noszeniu się. Żadnym znakiem nie okazywał zniecierpliwienia z po-
wodu wszelkich boleści choroby i uciążliwości. Często natomiast po-
wtarzał:. „Niech imię Pańskie będzie błogosławione”. 

55. Delikatność wobec współbraci
Z wielką miłością chciał ulżyć uciążliwościom usługujących mu

braci. W ciągu całego życia zwykł modlić się do Boga, aby w wyniku
długiej choroby nie był ciężarem dla braci. Póki mógł, starał się pod-
nosić o własnych siłach. Jednym z motywów tego była niezwykła
wstydliwość, aby nie okazać wobec braci odkrytego, nieubranego ciała.
Nawet w zwiększającej się febrze i malignie nie odkrywał się wcale.
Gdy zupełnie już stracił siły, dość niechętnie podawał swe nogi do
umycia. Mówił: „Nikomu nie pozwoliłem nigdy zobaczyć odkrytej nogi,
teraz nie ma innej możliwości”. Również dopiero krótko przed śmiercią
pozwolił czuwać przy sobie nocą. Gdy czegoś potrzebował lub gdy
chciał zawołać braci do chóru, stukał laską. 

56. Przygotowanie do śmierci
Wobec bliskiej śmierci pozostawił uporządkowane pisma, a wszys-

tko, co miał, rozdał wspólnocie. W dzień św. Franciszka Serafickiego,
nie mogąc już celebrować, przyjął Komunię św., a później sakramentem
tym często się umacniał oraz stale zatapiał się w Bożej kontemplacji.

57. Prawdziwa pobożność najlepszym przygotowaniem do śmierci
W ostatnich dniach asystujący mu pewien diecezjalny kapłan za-

proponował czytanie tekstów straszących i napominających, jakich uży-
wa się niekiedy przy umierających ludziach świeckich, o sądzie, piekle
itd. [Ojciec Kazimierz] odpowiedział mu: „Zakonnikowi, który starał
się być dobrym zakonnikiem, niepotrzebne jest takie straszenie czy
napominanie. Zachęta do pobożności bardziej pomaga zakotwiczyć się
w miłości Bożej i przepełnia nadzieją bliskiego zbawienia”. Przypom-
niał to, co jest konieczne do dobrej śmierci, do której przygotowywał
się zawsze podczas celebracji [Mszy]. W ten sposób nie niepokoił czu-
wającego sługi żadną obawą śmierci. 

58. Ostatnie pouczenia
Gdy widoczny już był kres życia Ojca, jego synowie bardzo ubo-

lewali z pozostawienia jeszcze nieustabilizowanego nowego instytutu
zakonnego. [Ojciec Kazimierz] przywołał ich do siebie i upomniał,
aby nie tracili ducha, lecz trwali w przyjętym habicie i zakonnej ob-
serwancji. Sama [Maryja] Dziewica jest Fundatorką tego dzieła. Dla-
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tego, kto będzie pobożnie i stale nosił habit Jej Niepokalanego Poczęcia,
nie zostanie przez Nią opuszczony. 

Ostatniego dnia wszyscy przybyli i uklękli, a on im błogosławił,
i wszyscy płakali. Gdy płacząc, polecali się jego wstawiennictwu u Bo-
ga jako synowie osieroceni przez ojca, powiedział tak: „Nie płaczcie!
Waszą Fundatorką jest Najświętsza Dziewica. Ja zaś, gdy opuszczę
to ciało, a dusza moja zostanie doprowadzona do Boga, czego spo-
dziewam się, ufając Bożemu miłosierdziu i zasług mego Zbawcy, jesz-
cze lepiej was wspomogę”. Zapytany, czy każe zawiadomić ojców
w Polsce o swej śmierci, odparł: „Wystarczy, że Bóg będzie o tym
wiedział”.

59. Pragnął już odejść i być razem z Chrystusem. Wzdychał nie-
kiedy przy infirmarzu: „Mocny jest duch mój, bardzo mocny”. Często
też powtarzał: „Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mego”.

60. Ufność w miłosierdzie Boże
Zapytany przez infirmarza, czy nie odczuwa działania myśli i pokus

szatańskich, odpowiedział: „W najmniejszym stopniu! Jak z miłosier-
dzia Bożego nie dawałem mu [diabłu] miejsca w życiu swym, tak
w tej godzinie Pan i Jego Najświętsza Matka będą mnie bronić przed
tym wrogiem”.

61. Odejście z tego świata
Mniej więcej na 3 godziny przed śmiercią prosił o święte sakra-

menty. Gdy przyjął Najświeższy Sakrament oraz sakrament chorych,
choć z wielką trudnością z powodu bólu gardła, powiedział: „Nic mi
już nie potrzeba. Niech Bóg będzie błogosławiony”. Na 2 godziny
przed samym jego świętobliwym odejściem nieznany ptak wyśpiewywał
cudowną i niezwykłą melodię w ogrodzie blisko okna. Ani przedtem,
ani później takiego przedziwnego i niezwykłego śpiewu nie słyszał
brat czuwający przy umierającym, ani sługa, który tej nocy nie spał,
lecz przygotowywał chleb.

62. Umierający o. Kazimierz prosił, aby kapłan przeczytał mu po-
lecenie duszy, a gdy ten nie mógł go łatwo znaleźć, sam je wyszukał
i podał do czytania. Prosił, aby przy skonaniu przytknięto mu do ust
dym ze świecy z Loreto. Do ostatniej godziny był świadomy, nie za-
tracił pamięci ani czucia.

63. Przy takich znakach wybrania powierzając się Duchowi Ojca
Niebieskiego, pełen zasług, zasnął spokojną śmiercią w Panu dnia 21
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października, mając 55 lat. Było to około trzeciej godziny, o której
zwykł wstawać ze snu i czuwać na kontemplacji oraz odmawianiu
brewiarza. 

Ciało jego nie wydawało żadnego przykrego zapachu i było zu-
pełnie wiotkie. Zostało złożone do grobu w ziemi, bez trumny.

64. Przekonanie Portugalczyków o świętości o. Kazimierza
Jego śmierć napełniła smutkiem i łzami uczestniczących w nabo-

żeństwie pogrzebowym, tak że wielu opłakiwało go i wszędzie roz-
głaszano sławę jego świętości. Mówiono, że w Balsamão odszedł dobry
zakonnik i mąż naprawdę święty. Słyszał to od ludzi o. Jan Dias, ka-
płan, 27 października (1755) w miejscowości Peredo, gdy szedł z Liz-
bony do Balsamão z zamiarem przyjęcia habitu zakonnego. Opatrzność
Boża przez jego przyjście sprawiła, że Balsamão nie zostało pozbawione
kapłana.

65. Biskup Mirandy po otrzymaniu wiadomości [o śmierci o. Ka-
zimierza] przez godzinę nikogo nie przyjmował. Po wielu dniach po-
grążony był jeszcze w takiej boleści, że pisząc do przyjaciela brata
swego zakonu dominikańskiego do Lizbony, wyraził się w ten mniej
więcej sposób: „Nie piszę więcej z powodu odczuwanego bólu. Utra-
ciłem bardzo zacnego człowieka w mojej diecezji”. Mając dobrą opinię
o nim, kazał braciom, czyli Zgromadzeniu, aby nad grobem zrobili
epitafium z nazwiskiem i tytułami o. Kazimierza.

66. Podobnie Wielebny Opat z Chacim w dzień śmierci Ojca Ka-
zimierza wyraził żal i podziw oraz kazał braciom pochować go od-
dzielnie, bo, jak mówił: „Mam przekonanie, że cudów wkrótce będzie
dokonywał”

67. Cela jego [o. Kazimierza] nie tylko przez jakiś czas, a właściwie
zawsze wydawała woń, a zwłaszcza w dniu, gdy jakiś pielgrzym do-
świadczywszy jego dobrodziejstwa, po raz pierwszy zamówił śpiewaną
Mszę ku jego czci.

68. Wkrótce święte przejście Ojca Kazimierza do nieba zechciał
Bóg potwierdzić częstymi cudami. Gdy wieść o nich wszędzie się roze-
szła, wielu w swych niedomaganiach i różnego rodzaju przypadkach
polecało się mu u jego grobu, składając różne obietnice i wota, i nie
zawiedli się. Wiele niewątpliwych łask doświadczono w całej Prowincji
Transmontańskiej, a zwłaszcza w ciągu lata każdego roku, kiedy po-
bożni wierni nawiedzali grób, wypełniając swe przyrzeczenia i skła-
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dając jałmużnę i różne ofiary. Dochodziło do tego, że ukradkiem nad-
cinali słabe deski przykrywające grób, łamali je, chcąc zabrać ze sobą
relikwie z grobu czy ziemię. Wszędzie zresztą nazywali go [o. Ka-
zimierza] świętym Polakiem lub Świętym Bratem.

69. Przygotowanie do procesu beatyfikacyjnego
Dlatego nim jeszcze upłynął rok, wspólnota prosiła biskupa diecezji

o wszczęcie procesu informacyjnego o cnotach Ojca Kazimierza. Bi-
skup, który świętość jego dobrze rozpoznał, delegował najpierw sę-
dziego reskryptem z 4 sierpnia 1756 r. Sprawa jednak po dojrzałym
namyśle została odłożona do przybycia do Mirandy wezwanych Ojców
[marianów] z Polski.

70. W sam dzień św. Kazimierza, 4 marca, wydobywający się z gro-
bu dźwięk wskazywał na zbliżanie się zakonników do Balsamão. Tak
bowiem bracia bezbłędnie odczytali ten znak jako zwiastun gości. Nie-
zwłocznie cele i sypialnie przygotowali, a oni przybyli następnego dnia
z rana.

Dodatek: Miał [o. Kazimierz] także nabożeństwo do Świętej Elż-
biety Królowej Portugalskiej. Każdego roku przybywał do miejscowości
Nadarzyn, 2 mile od królewskiego miasta Warszawy. Tam w lipcu
odbywał się odpust, w którym starał się uczestniczyć. Gdy nie mieszkał
w konwencie w Górze, skąd było bliżej do tego miejsca, starał się
tam dotrzeć w lipcu. Z pewnością dzięki Jej wstawiennictwu zasłużył
przez to na błogosławieństwo w Portugalii.

Oświadczenie pisarza
Ja, Aleksy od św. Oktawiana Fischer, Czech z Pragi, z miłosierdzia

Bożego od 20 lat zakonnik po profesji w zakonie Niepokalanego Po-
częcia, przyjęty przez tegoż Wielebnego Ojca do nowicjatu w 1740 r.,
od 15 lat najniegodniejszy kapłan, teraz zostałem przez kapitułę ge-
neralną wysłany jako komisarz do Balsamão, dla utrwalenia w Por-
tugalii zakonu wprowadzonego zapałem wspomnianego Czcigodnego
Ojca. Ten żywot Czcigodnego Ojca Kazimierza, napisany w Polsce
po polsku, przyniosłem ze sobą. Teraz w Balsamão przetłumaczyłem
go wiernie na łacinę, powodowany nie próżnym i nagłym impulsem,
lecz jak pobożnie wierzę, Boży ogień rozpalał moje serce do tego
dzieła przez wiele lat. Albowiem od pierwszego poznania go [o. Ka-
zimierza] w Zakonie, ceniłem go szczególnie i otaczałem wyjątkowym
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szacunkiem, chociaż nie miałem od niego żadnego względu czy po-
błażania, bo i mnie w niczym nie przepuścił. Ceniłem jednak jego
cnotę. Z tego powodu głęboko odczuwałem wystąpienia innych przeciw
niemu i broniłem go, narażając się na ich wielką niechęć. Zapamiętałem
cnoty jego czy przepowiednie Boże przez niego wspominane, opo-
wiadane przez innych czy zaobserwowane przeze mnie. Zawsze uwa-
żałem go za świętego i ze względu na mój pożytek duchowy pragnąłem
przebywać w jego towarzystwie i radowałem się z tego.

Od wielu lat znałem dobrze jego rodzinę. Brat jego, wdowiec, czło-
wiek szczery i prawy – od którego zaczerpnąłem początki tego opo-
wiadania – prowadzi życie w świętej pobożności w Warszawie u Świę-
tego Krzyża. Drugi brat jest bardzo pobożnym kapłanem i Prokuratorem
Generalnym Zgromadzenia Misjonarzy. Jego siostrzeniec, br. Adrian
Ignatowski, pod moim kierownictwem kładł pierwsze fundamenty cnoty
w nowicjacie. Znałem innych [jego krewnych], wszyscy byli bardzo
zacni.

Świadom jestem prawdziwości świadectwa o tym, co tu zazna-
czyłem, napisałem i przytoczyłem. Nie ma tu nic dla większego ubar-
wienia, słów schlebiających uszom czy opowiadań nadzwyczajnie u-
piększonych. We wszystkim usiłowałem przedstawić szczerą prawdę,
co gotów jestem przysiąc i rzeczywiście przysięgam słowem kapłań-
skim, biorąc Boga jako Świadka Prawdy.

br. Aleksy jw.

Jeżeli jednak w swej prostocie napisałem, powiedziałem czy zin-
terpretowałem coś jako cnotę lub cud, a nie tak to ocenia święty Kościół
katolicki, poddaję to i wszystko inne Kościołowi do oczyszczenia dla
pełniejszego świadectwa prawdy. W moich narracjach pragnę jedynie
ludzkiej wiarygodności.

Byłoby jednak prawdziwą obrzydliwością, aby dla ukrycia własnych
słabości lekkomyślnie zaprzeczać lub zwalczać te dary czy cnoty Sługi
Bożego. Trzeba bowiem opowiedzieć się po stronie prawdy. Zaszczytem
jest objawiać dary Boże na chwałę Boga i Jego świętych. Pisałem
to w Balsamão w Roku Pańskim 1759.

br. Aleksy od św. Oktawiana, Komisarz.
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ROZDZIAŁ IV

ŚWIADECTWO O. KAROLA HONDLEWSKIEGO
O GORLIWYM MARIANINIE

Wprowadzenie

W archiwum klasztoru mariampolskiego znajdowało się napisane
po łacinie świadectwo o słudze Bożym o. Kazimierzu Wyszyńskim,
pod którym napisano: „Z księgi »Tabula Generalia Patrum ed Fratrum
totius Congregationis...«, spisane przez ojca Karola Hondlewskiego
w 1786 roku”. Relacja ta powstała więc kilka miesięcy przed śmiercią
o. Karola, która nastąpiła 19 kwietnia 1787 r. Może przeczuwał swoje
rychłe odejście z tego świata, ponieważ skończył owo opracowanie
następującą refleksją, nawiązującą do wzorowego życia Sługi Bożego
Kazimierza Wyszyńskiego: „Obyśmy teraz podążali jego śladami i wre-
szcie znaleźli się w chwale nieba”. Kopia tego tekstu znajduje się
w Archiwum Generalnym Marianów w Rzymie.

Ojciec Karol Hondlewski zgłosił się do marianów w Puszczy Ko-
rabiewskiej w 1759 r. Posłano go do Mariampola i tam odbył nowicjat
oraz złożył profesję zakonną. Przeżył w zakonie 28 lat, był cenionym
kaznodzieją i w różnych parafiach głosił rekolekcje Przez wiele lat
sprawował funkcję osobistego sekretarza mariańskich przełożonych ge-
neralnych. Na kapitule w 1782 r. został wybrany sekretarzem gene-
ralnym w ważnym dla marianów okresie za generalatu o. Rajmunda
Nowickiego. Był też prefektem misji, jak to wynika z listu okólnego
(1783) wspomnianego przełożonego generalnego.

Ojciec Hondlewski w swym opracowaniu wysławia Sługę Bożego
Kazimierza za wspaniały przykład życia i świętości. Z „Diariusza czyn-
ności”, spisanego przez o. Kazimierza, wydobył teksty o szczególnej
łaskawości Bożej dobroci nad nim. Tekst tego świadectwa, napisa-
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nego po łacinie, udostępniono tu w tłumaczeniu polskim, z dodatkiem
tytułów i odnośników wskazujących na źródła podawanych wiadomości.

Z.P.

„Obyśmy teraz podążali jego śladami
i wreszcie znaleźli się w chwale nieba”

Czcigodny Sługa Boży Kazimierz Wyszyński wywodził się ze sław-
nego rodu szlacheckiego i był niegdyś najgodniejszym przełożonym
generalnym Zakonu Marianów. Jak bardzo powinniśmy nieustannie wy-
sławiać i naśladować wspaniałe jego cnoty! Któż jednak zdoła głosić
chwałę tych dwóch jego właściwości [pochodzenia i urzędu], gdy we
wszystkich swych czynach godny jest chwały. On to jest prawdziwym
i najukochańszym naszym Ojcem, który dla chwały Bożej, czci naszej
Matki Maryi usilnie i ustawicznie zabiegał o wzrost mariańskiego za-
konu.

1. Ogólny opis życia o. Kazimierza w Zakonie Marianów 
[Ojciec Kazimierz] przyjął habit w Rzymie z rąk Wielce Czci-

godnego Ojca Joachima od św. Anny, wówczas generalnego prokuratora
Zakonu w Świętym Mieście. Wyróżniał się nie tyle liczbą przeżytych
lat, ile dojrzałością ducha i postępowania oraz powagą, która cechowała
jego obyczaje od najmłodszych lat. Stronił od uciech światowych, z za-
pałem oddawał się praktykom religijnym i pobożności. Dzieciństwo
i młodość przeżył w wielkiej niewinności, a od wczesnych lat dawał
jasne oznaki wyjątkowej świętości.

Po przyjęciu w Rzymie habitu zakonnego został przez wspomnia-
nego o. Joachima odesłany do Polski, dla odbycia rocznej próby no-
wicjatu. Włączony do Zakonu Marianów, oddał się całkowicie dziełom
pobożności i ćwiczeniu w cnotach. Tak żył według Reguły dziesięciu
cnót NMP, że stawiano go wszystkim za przykład opanowania zmysłów,
pobożności, posłuszeństwa. W czuwaniach, postach, umartwieniach
cielesnych, modlitwach i w przestrzeganiu innych przepisów swego
zakonu tak był zaprawiony, że widziano w nim prawdziwego [ducho-
wego] syna Czcigodnego Sługi Bożego Stanisława.
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Gdy po ukończeniu studiów coraz bardziej wzrastał w cnotach
i w Zakonie zajaśniał nauką w stopniu wystarczającym, wybrano go
na lektora teologii. Spełniał także obowiązek mistrza nowicjatu oraz
[pełnił] inne urzędy, a wreszcie dwukrotnie1 powoływano go na szczyty
najwyższej godności proboszcza generalnego Zakonu. Obdarzony tą
wysoką funkcją, całkowicie oddał się rozszerzaniu i umacnianiu Za-
konu Marianów.

Zadanie to wypełnił z zadziwiającą zręcznością, współpracując z ła-
ską Bożą. Pobożni dobroczyńcy poważali Czcigodnego Sługę Bożego
Kazimierza za jego przykładne życie, prawość obyczajów, wybitną
świętość, uprzejmość. To zachęcało i pobudzało ich do ochotnego bu-
dowania nowych klasztorów [mariańskich]. Konwenty w Raśnie, Be-
rezdowie i Mariampolu zawdzięczają swoje początki zapobiegliwości
Czcigodnego Sługi Bożego Kazimierza.

Zawsze jego celem było wypełnianie wszystkich bieżących i ko-
niecznych zadań dla utrwalenia i większego rozwoju Zakonu Maria-
nów. Toteż po złożeniu pełnionego urzędu proboszcza generalnego,
został wyznaczony jednomyślnie przez Ojców Radnych na prokuratora
generalnego w Rzymie. Gdy tam przybył, Bóg mu pobłogosławił tak,
że w ciągu kilkuletniego pobytu, z wielkim pozytywnym skutkiem za-
łatwił wiele spraw dla Zakonu Marianów. Wszędzie rozsiewał i po-
zostawił ślady owoców najdoskonalszych cnót, chrześcijańskiej świę-
tości i pobożności. 

Czcigodny Sługa Boży Kazimierz doznawał szczególnej opieki
Opatrzności Bożej, w której zawsze pokładał nadzieję. 

2. Nagroda za jałmużnę
Przebywając w Rzymie jako prokurator generalny, dnia 30 paź-

dziernika [1751], jak to wynika z jego zapisków2, miał w worku jedynie
4 paule srebrne, a nie więcej, o czym był – jak sam świadczy – cał-
kowicie przekonany. Czcigodny Sługa Boży Kazimierz wchodząc do
bazyliki Santa Maria Maggiore, z tych 4 pauli dał każdemu z biednych
po 2 bajoki kwadrynami. Gdy wracał do klasztoru Ara Coeli, stanął
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przed nim ubogi kapłan czy kleryk, dla którego Czcigodny Sługa Boży
Kazimierz, nie mając kwadryn, wyjmował z worka monetę 2-bajokową,
jako że prosiła [o to] godna osoba.

Wtedy jakiś pieniążek upadł na ziemię, a może do worka. Czci-
godny Sługa Boży nie wiedział, czy pieniążek upadł na ziemię, czy
z powrotem do worka, gdyż zapadała już ciemność. Wydobył więc
dla kleryka inną monetę 2-bajokową, odżałowawszy tej, która upadła
na ziemię czy do worka. Dał mu jałmużnę, lecz chciał poszukać na
ziemi, czy nie znajdzie zguby. Schylił się i spostrzegł coś białego,
podniósł jakąś łupinę, którą odrzucił.

Kleryk zobaczył, że Czcigodny Sługa Boży Kazimierz szuka czegoś
na ziemi i zapytał go, czy nic nie zgubił podczas dawania jałmużny.
Gdy [tamten] usłyszał w odpowiedzi: „Wydaje mi się, że upadł pie-
niążek”, wówczas również kleryk zaczął szukać. W tym momencie
nadszedł jakiś człowiek i zapytał: „Co zgubiliście?”. Czcigodny Sługa
Boży Kazimierz już odszedł i oddalił się na krok czy dwa z tego
miejsca, ale kleryk powiedział przybyłemu człowiekowi: „Ojciec ten
zgubił jakiś pieniądz, ale ja słabo widzę i dlatego proszę pana, aby
zechciał poszukać”.

Zapytał ów człowiek: „Gdzie?”. A Czcigodny Sługa Boży cofnął
się nieco i powiedział: „Tutaj”. Człowiek się schylił i znalazł monetę
2- czy 4-bajokową i dał Czcigodnemu Słudze Bożemu, który włożył
ją do worka i poszedł. Przyszedłszy do klasztoru aracoelitańskiego,
tu w celi, z ciekawości chciał zobaczyć, czy nie dał klerykowi więcej
niż 2 bajoki, bo było wtedy ciemno, i jaka była moneta znaleziona
przez owego człowieka. Okazało się, że są wszystkie pieniądze, zarówno
rozdane na jałmużnę przy Santa Maria Maggiore, jak i 4 bajoki dane
klerykowi, jakby nic nie było rozdane. Wprawdzie daleko do stokrotnej
nagrody w niebie, lecz nawet jeśli jedna kwadryna zostałaby oddana,
byłoby to nadzwyczajną sprawą Bożą. Mówił Czcigodny Sługa Boży:
„Gdyby nic nie upadło na ziemię, jak mi się wydawało, że upadło,
a ten pieniądz upadł, który mi przekazał wspomniany człowiek, to
dlaczego nie upadł w innym miejscu, lecz w tym, gdzie leżał?”.

3. Obrona przed wściekłym psem
Dnia 26 lutego 1752 r. rano Czcigodny Sługa Boży Kazimierz

szedł odprawić Mszę św. do kościoła św. Stanisława3. Wtedy wściekły
pies odpędzany żelaznym drągiem przez jakiegoś Włocha, ugryzł innego
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psa spotkanego na ulicy i przybiegł wprost do Czcigodnego Sługi Bo-
żego. Usiłował ugryźć go w nogę i już miał zziajany pysk 3 cale
od niej. Sługa Boży schylił się ku ziemi po błoto, a pies dotknął jedynie
jego habitu. Pan Bóg cudownie uwolnił [o. Kazimierza] od ugryzienia
przez psa. Ten wściekły pies zobaczył w pobliżu innego psa biegnącego
ku niemu, zostawił nogę Sługi Bożego i dopadł tamtego psa, a na-
stępnie gryzł inne psy na ulicy. Wreszcie uciekł przed Włochem, który
gonił go z drągiem żelaznym i wołał na ludzi, aby strzegli się [wście-
kłego psa]. W taki to przedziwny sposób Bóg w swym miłosierdziu
uchronił Czcigodnego Sługę Bożego od pogryzienia i pośmiewiska
przeciwników.

4. Cierpliwość wobec zniewag
A oto inne zdarzenie! Gdy Czcigodny Sługa Boży niósł po południu

list na pocztę, spotkał kapłana dominikanina delegata litewskiego z in-
nym dominikaninem z Litwy. Dominikanin gwałtownymi słowami na-
padł na Sługę Bożego4. Włosi byli zdziwieni, choć nic nie rozumieli.
Działo się to w obecności zdumionego Czcigodnego Księdza Granow-
skiego, który przekazał o tym fakcie świadectwo. Ojciec dominikanin
groził, że opróżni nam sakiewkę z pieniędzy na proces, a nadto dodał,
że żadnego pożytku nie ma z naszego zakonu, a o wiele konieczniejszy
jest zakon ks. Turczynowicza. Wiele innych obraźliwych słów wy-
powiadał na nasz zakon. Czcigodny Sługa Boży słuchał tego cierpliwie,
jakby nic z tego nie rozumiał. Nawet socjusz tego ojca delegata na-
kłaniał i tłumaczył mu, aby zaprzestał znieważać Sługę Bożego w pub-
licznym miejscu.

5. Wybawienie z przeciwności
Dnia 11 czerwca 1751 r. wracając z Neapolu do Rzymu, Czcigodny

Sługa Boży Kazimierz doświadczył wielu przeciwności w tej podróży
na lądzie i morzu, zarówno z powodu upałów, jak i napaści; został
niewinnie zatrzymany, jak sam zaświadczył w swych zapiskach5. Tak
byłby pozostał, gdyby miłosierny Bóg nie dał mu sposobności wypłynąć
na morze. Z powodu przeciwnych wiatrów, również na morzu znalazł
się w niebezpieczeństwie. Nie można było dotrzeć do oznaczonego
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miejsca i był zmuszony zejść ze statku do portu, z wielką trudnością
i obawą, aby nie wpaść w ręce piratów. Jednak szczęśliwie dotarł z so-
cjuszem do państwa papieskiego. Było to potwierdzeniem celu, gdyż
[o. Kazimierzem] powodował zapał szerzenia czci Niepokalanie Po-
czętej Najświętszej Maryi Panny.

6. Przestroga dla prześladowców
Dnia 10 marca6 1752 r. dotknął palec Boży ojców dominikanów,

którzy nękali nas i prześladowali Czcigodnego Sługę Bożego, popie-
rając sprawę ks. Turczynowicza.

Jeden z nich, wybitny doktor, wydał dzieło przeciwko jezuitom,
lecz przymuszony dekretem papieskim, musiał odwołać to publicznie
na piśmie, z wielkim wstydem dla całego zakonu dominikańskiego.
Najczcigodniejszy ich generał tak to przeżył, że omal nie zakończył
życia, aż go odwiedził i pocieszył sam papież. Tejże nocy [w klasztorze
dominikanów] na Minerwie zmarło dwóch dominikańskich kapłanów,
mężów o wielkim autorytecie. Jeden z książęcego rodu, a drugi za-
stępca [przełożonego generalnego]. Dnia tego ojcowie dominikanie
przepraszali Czcigodnego Sługę Bożego, że niesłusznie mu dokuczali.
Byli tak poruszeni tymi zdarzeniami, a nadto stracili nadzieję na po-
żądany przebieg procesu ze strony ks. Turczynowicza.

Tego dnia ojciec kaznodzieja zakonu dominikanów niemal w ca-
łości miał płomienne kazanie o tym, co się u nich wydarzyło: że nie
znamy ani dnia, ani godziny, wczoraj i dzisiaj jesteśmy, lecz jutro
jest niepewne. Zachęcał do pokuty, aby niezwłocznie myśleć o po-
prawie, gdyż może zabraknąć czasu. Kazania tego nie napisał pod
wpływem wydarzenia, bowiem temat kazania na rok naprzód kazno-
dzieje wielkopostni układają i jego treść przekazują drukiem do pub-
licznej wiadomości. Treść kazania nie była więc dostosowana do oko-
liczności, lecz z tajemnego rozporządzenia Bożego fakt miał miejsce
ze względu na treść kazania. O tym w swoich notatkach pisał Czci-
godny Sługa Boży.

7. Dobrodziejstwo suchej celi
Czcigodny Sługa Boży Kazimierz nie mógł się nadziwić Bożej

Opatrzności w 1752 r., kiedy to usilnie starał się pobudzić do roz-
poczęcia procesu [beatyfikacyjnego] naszego Czcigodnego Ojca Za-
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łożyciela7. Oto najpierw Bóg zechciał przygotować mu w Rzymie zdro-
wą celę czcigodnego rezydenta wielkopolskiej prowincji ojców refor-
matów. Ojciec rezydent zrzekł się bez prawnej przyczyny tego sta-
nowiska i powrócił do Polski, pozostawiwszy klucz u czcigodnego
o. Piotra Surgotowicza8, przedstawiciela prowincji litewskiej. On zaś
widział, że Czcigodny Sługa Boży Kazimierz źle się czuł w pomiesz-
czeniu gościnnym z powodu wilgotnej celi. Powodowany współczu-
ciem, życzliwie pozwolił mu zamieszkać w [opuszczonej] celi, usu-
nąwszy z niej włoskiego kapłana, którego czasowo tam wprowadził.

8. Wezwanie do Portugalii
Ale to jeszcze nie wszystko. Czcigodny Sługa Boży doświadczył

pocieszającej wiadomości, gdy król portugalski wzywał nas do swojego
królestwa9. Wcześniej Czcigodny Sługa Boży przesłał różne instrukcje
do rozpoczęcia w Polsce procesu [przed beatyfikacją Założyciela Za-
konu Marianów] i zachęcał naszych ojców do szybkiego i gorliwego
rozpoczęcia tego procesu. I oto zajaśniało wielkie błogosławieństwo
Boże dla naszego zakonu. Mówię o tym, bowiem nadeszło zupełnie
nieoczekiwane wezwanie od tak potężnego i niezwyciężonego monar-
chy Królestwa Portugalskiego.

Także w Polsce, jak wyznał sam Czcigodny Sługa Boży Kazimierz,
gdy doprowadził szybko za pozwoleniem ordynariusza miejsca do pier-
wszej ekshumacji Czcigodnego Ojca Założyciela z błota w Wieczer-
niku Pańskim i przełożenia do innego grobu, [doświadczył Bożego
błogosławieństwa]10. Gdy Sługa Boży tego dokonał, Bóg udzielił mu
pomocy do odnowienia klasztoru Wieczerzy Pańskiej, podniesienia go
z niemal całkowitej ruiny. Zanim nie dokonano ekshumacji, znikąd
nie miał pomocy na ten remont.

9. Spotkanie z papieżem
Dnia 29 listopada 1751 r. Czcigodny Sługa Boży powodowany

gorliwością, całkowicie pozbywszy się małoduszności, został dopusz-
czony do ucałowania stóp Ojca Świętego i miał audiencję u Stolicy
Apostolskiej11. Przekazał wtedy papieżowi relację o naszym Zakonie
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i jako prokurator prosił Czcigodny Sługa Boży o błogosławieństwo
dla naszego Zgromadzenia. Na to odpowiedział Ojciec Święty: „Bło-
gosławię i tobie i twemu Zgromadzeniu”. Potem powiedział: „O co
prosisz?”. Czcigodny Sługa Boży odrzekł: „Zgromadzenie to zostało
założone na większą cześć Najświętszej Maryi Dziewicy Niepokalanie
Poczętej...”. Ojciec Święty powtórzył: „Niepokalane Poczęcie, dobrze”
i skłonił głowę. A Sługa Boży: „I na niezbędny ratunek dusz w czyść-
cu cierpiących”. Papież na to: „Czy masz konstytucje?”. Odpowiedział,
że ma i podał mu. Przeczytał breve apostolskie. Czcigodny Sługa Boży
mówił dalej: „Nasze Zgromadzenie było erygowane przez króla Jana
III na ratunek dusz pozbawionych wszelkiej pomocy, zwłaszcza po-
ległych na wojnie, zmarłych podczas epidemii, z głodu, i innych za-
pomnianych. Przeto pragnąc pod szczęśliwym panowaniem i protekcją
Waszej Świątobliwości, bardziej się rozwijać, Zgromadzenie to wysłało
mnie jako prokuratora do Stolicy Świętej dla załatwienia spraw bie-
żących”. Wówczas Czcigodny Sługa Boży przedstawił najpierw sprawę
z ks. Turczynowiczem i że już otrzymał dekret wyroku. Papież po-
wiedział: „Dobrze zrobiłeś”. Wówczas [o. Kazimierz]: „Ponieważ nasze
Zgromadzenie pragnie coraz większą pomoc okazywać duszom, prosi
pokornie Waszą Świątobliwość, aby czerpiąc ze skarbca zasług Chry-
stusa i Kościoła, miało możliwość uzyskania odpustów za dusze
w czyśćcu cierpiące, podczas oktawy wspomnienia Wszystkich Wier-
nych Zmarłych, w już istniejących kościołach Zakonu oraz w tych,
które później zostaną zbudowane”. Dał Ojcu Świętemu memoriał, a on
rzekł: „Dobrze, postaramy się dać ci te odpusty”. Prosił następnie Sługa
Boży o specjalne relikwie i wymienił jakie oraz przekazał drugi me-
moriał. Jak napisał w swym manuskrypcie, podał trzeci memoriał,
w sprawie znanej jedynie Słudze Bożemu i papieżowi, który w tej
sprawie rozmówił się z Czcigodnym Sługą Bożym. Wreszcie Czci-
godny Sługa Boży powiedział, że nie mamy w Rzymie miejsca na
osiedlenie się. Ojciec Święty na to: „Szukaj sobie miejsca, a my ci
pomożemy”. Gdy wspomniał [o. Kazimierz] o kościele Najświętszej
Maryi in Navicella, papież powiedział: „Dobrze czynisz, ja tobie obie-
cuję i błogosławię”. Na zakończenie audiencji [Sługa Boży] otrzymał
błogosławieństwo.
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10. W Portugalii
Sprawując obowiązek prokuratora generalnego, płonąc wielkim za-

pałem serca oraz coraz większym rozprzestrzenieniem wszędzie swego
Zakonu i zakotwiczeniem go w Królestwie Portugalskim, po otrzy-
maniu błogosławieństwa Ojca Świętego Benedykta XIV, dziś już świętej
pamięci, wkrótce wyruszył i udał się do Prowincji Transmontańskiej.
Tu z rozporządzenia Bożego znalazł dom Niepokalanie Poczętej Maryi
Dziewicy, a w nim mieszkających tercjarzy św. o. Franciszka. Tak
ich serca rozpalił życzliwością i pragnieniem [wstąpienia do] naszego
instytutu zakonnego, że razem z przełożonym owych tercjarzy podążył
w tej sprawie do Brigantiny do Najdostojniejszego i Najczcigodniej-
szego Biskupa Mirandy.

On zaś ochotnym sercem życzliwie wyraził swą specjalną zgodę,
aby tercjarze tam mieszkający, przez Czcigodnego Kazimierza zostali
dopuszczeni do przyjęcia naszego habitu. Na mocy rozporządzenia Naj-
czcigodniejszego i Najdostojniejszego ordynariusza miejsca Czcigodny
Kazimierz przyjął do habitu tych zgłaszających się tercjarzy z góry
Balsamão i został obrany prezydentem, czyli przełożonym miejsco-
wym. Po objęciu tego urzędu i obowiązku, wszystkich swych pod-
opiecznych wprowadzał w praktykę cnót, w święte ceremonie, obser-
wancję Reguły, Konstytucji i w to wszystko, co było przydatne do
uformowania mężów zakonnych, dawnych tercjarzy św. o. Franciszka.
Pouczał ich przez okres jedenastu miesięcy i czyniłby to dłużej, gdyby
Pan nasz Jezus Chrystus i Jego Matka Najświętsza Maryja Panna, chcąc
nagrodzić jego zasługi, nie odwołali Czcigodnego Sługi Kazimierza
21 października 1755 r. do wieczności w niebie. 

Nie zabrakło przy jego zejściu tajemnicy, która także wyjaśniała
rzeczywistość jego czystej prawdy i gołębiej właściwości Czcigodnego
Sługi Bożego Kazimierza. Przywoływał on ptaki niebieskie do siebie,
a one bez wahania i wrodzonej obawy wchodziły do jego sypialni
i traktowały go przyjaźnie, były z nim, gdy jeszcze żył.

Niesłychane jest to, że przygodny ptak zapowiadał przedziwną har-
monią najsłodszej melodii śmierć Czcigodnego Sługi Ojca [Kazimierza],
a gdy nastąpiła, natychmiast zniknął sprzed oczu wszystkich. Świą-
tobliwe życie [o. Kazimierza] potwierdzała wielka elastyczność ciała
we wszystkich członkach, wyjątkowe piękno jego twarzy, obfity wylew
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krwi przy otwarciu żyły i przyjemna woń, która trwa do dziś dnia
w jego celi. 

Gdy zaś sprawa jego beatyfikacji trafiła do Rzymu, złożono tak
wiele świadectw ze względu na toczący się proces, że zaledwie można
je przeczytać, a jak mógłbym wyrazić je piórem.

Obyśmy podążali teraz jego śladami i wreszcie znaleźli się w chwa-
le nieba.
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ZAKOŃCZENIE

Sługa Boży Ojciec Kazimierz Wyszyński, mimo niesprzyjających
okoliczności społecznych i politycznych okresu saskiego w Polsce, po-
trafił zrealizować ideał życia chrześcijańskiego i zakonnego. Wkrótce
po jego śmierci pojawiają się wspaniałe świadectwa o jego miłości
do Boga, Niepokalanej i wrażliwości na bliźnich, zatroskanego o ich
dobro duchowe. 

Chociaż wiele wycierpiał, zarówno w domu rodzinnym, jak i od
współbraci mariańskich, to nie zamknął się w sobie, nie gromadził
w duszy goryczy i niechęci do innych, ale zło dobrem zwyciężał. Nie
ustawał w walce o lepszą realizację Ewangelii w swoim środowisku.

Podejmował wielkie umartwienia dla wzrostu osobistej świętości
oraz jako zadośćuczynienie za innych, za rodzonego brata czy za współ-
braci zakonnych i ludzi mu współczesnych. Konstytucja dogmatyczna
o Kościele w świecie współczesnym przypomina ludziom naszych cza-
sów, że Kościół obejmujący w swym łonie grzeszników, święty i za-
razem ciągle potrzebujący oczyszczenia, jest zobowiązany do usta-
wicznej pokuty i odnowienia (KK, 8). Dobrze to rozumiał i realizował
Sługa Boży o. Kazimierz. 

Czynnikiem wspomagającym Sługę Bożego w realizacji doskona-
łości chrześcijańskiej była wielka miłość do Niepokalanej Maryi Panny
oraz wysiłek naśladowania Jej cnót ewangelicznych, wskazanych w Re-
gule, która wówczas obowiązywała marianów. W Maryi Kościół osiąga
doskonałość, a „chrześcijanie ciągle jeszcze starają się usilnie o to,
aby przezwyciężając grzech, wzrastać w świętości; dlatego swe oczy
wznoszą ku Maryi” (KKK, 829).

Sługa Boży był też wielkim czcicielem Eucharystii. W jej spra-
wowaniu uczestniczy wspólnota całego Kościoła, która obejmuje wier-
nych wszystkich czasów, także świętych, którzy doszli już do kresu.
Dekret o heroiczności cnót o. Kazimierza podkreśla, że Sługa Boży
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otrzymawszy nagrodę za wierną służbę Bugu i ludziom, jest dla nas
nie tylko wzorem, ale i orędownikiem w niebie. O radosnej prawdzie
wspólnoty ze zbawionymi przypomniał Papież Benedykt XVI dnia 24
kwietnia 2005 r. podczas uroczystej inauguracji swego pontyfikatu.

Dnia 10 marca 2005 r. Jan Paweł II w liście z Polikliniki Gemelli
pisał do marianów: „Zachęcam was do kroczenia naprzód po drodze
wierności waszemu bogatemu dziedzictwu duchowemu”. Jest nim „żar-
liwa miłość do Eucharystii i Maryi”. Zachęcał do wpatrywania się
w przykład wzorowych marianów, którzy nawet w sytuacjach trudnych
„przeszli aż do końca drogę niezłomnego świadectwa chrześcijańskie-
go”. Papież wspomniał błogosławionych męczenników z Rosicy – An-
toniego Leszczewicza i Jerzego Kaszyrę – oraz Fabiana Abrantowicza
i Andrzeja Cikoto. Jan Paweł II podkreślił: „Wsparci świadectwem
tych waszych współbraci, wiernych uczniów Chrystusa i wielkodusz-
nych robotników Ewangelii, nie bójcie się stawiać czoła wyzwaniom
naszych czasów”.

Papież nie zapomniał też pierwszych początków mariańskiego za-
konu: „Wasz Założyciel Czcigodny Sługa Boży Stanisław od Jezusa
Maryi Papczyński potrafił rozszerzać i odważnie bronić prawdy o Nie-
pokalanym Poczęciu, zanim jeszcze została ona zdefiniowana jako do-
gmat wiary. Idźcie wiernie za jego przykładem i propagujcie wokół
siebie pobożność maryjną”.

Wiernym naśladowcą Założyciela był Sługa Boży Kazimierz Wy-
szyński. Oby ożywiona pamięć o nim w 250. rocznicę jego odejścia
z tego świata do domu Ojca niebieskiego oraz nasza modlitwa o jego
beatyfikację pobudzały do dziękczynienia Bogu za jego przykład życia
i zachęcały do pracy dla Chrystusa i Kościoła.

ks. Zygmunt Proczek MIC
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MODLITWY

Modlitwa o. Kazimierza
o pomoc NMP w godzinie konania

O Pani moja, Najczystsza, Najświętsza, Niepokalana, Ciebie Bóg,
Pan nasz, uczynił ponad wszystko piękną, obdarzył przywilejem słońca
i księżyca. Przez Twoje cudowne Poczęcie, przez przenikliwy ból prze-
szywający Twe Serce, gdyś patrzyła na konającego na krzyżu Twego
Syna, racz mi towarzyszyć i strzec mnie w strasznej godzinie mojej
śmierci, gdyż jesteś potężną Panią. Oddal knowania i zasadzki nie-
przyjaciela całego rodzaju ludzkiego. Wyjednaj u Swego Najmilszego
Syna odpust zupełny i odpuszczenie wszystkich moich grzechów.
Obym tak wsparty Twoją miłością, mógł radować się pełnym uczes-
tnictwem w wiecznej chwale. 

Modlitwa o beatyfikację o. Kazimierza

O Jezu, któryś łaskawie zechciał powołać Sługę Twego Kazimierza
do zakonu poświęconego czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Dziewicy i Matki Twojej Maryi, racz sprawić, jeśli to zgodne jest
z Twą Najświętszą wolą, byśmy za Jej przyczyną mogli jak najprędzej
radować się wyniesieniem go przez Kościół na ołtarze. Amen.
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w chwale nieba”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
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STOWARZYSZENIE

POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH

przy Zgromadzeniu Księży Marianów

zrzesza osoby świeckie i duchowne, które pragną:
✦ naśladować życie i cnoty Maryi Niepokalanej
✦ głosić światu orędzie Miłosierdzia Bożego
✦ modlić się za zmarłych w czyśćcu cierpiących
✦ wypraszać powołania kapłańskie i zakonne
✦ wspierać działalność apostolską i misyjną Kościoła

Członkowie Stowarzyszenia formowani są w duchu
założyciela marianów o. Stanisława Papczyńskiego;

otrzymują pismo Z Niepokalaną.

Przy Stowarzyszeniu Pomocników Mariańskich istnieje
Bractwo Niepokalanego Poczęcia NMP.

Jego członkowie noszą niebieski szkaplerz.

Przy Stowarzyszeniu działa „Linia modlitwy”.
Intencje zgłaszane listownie i telefonicznie
polecane są Bogu w codziennej modlitwie.

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
zaprasza na pielgrzymki krajowe i zagraniczne.

CENTRUM STOWARZYSZENIA

POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH
ZGROMADZENIE KSIĘŻY MARIANÓW

ul. Gdańska 6A, 01-691 Warszawa
tel. (0-22) 833-74-05, fax (0-22) 833-32-33

e-mail: spm@marianie.pol.pl
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