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WST P 

 

 

 Podczas swych pielgrzymek do Ojczyzny Jan Pawe  II podkre la  konieczno  

ywej wi zi z tradycj  religijn  w asnego narodu. Wielki wp yw na jej kszta towanie 

wywarli wi tobliwi Polacy, którzy swym yciem i dzia alno ci  ukazywali odradzaj c  

moc Ewangelii. Jedn  z takich postaci by  o. Stanis aw Papczy ski, za o yciel 

Zgromadzenia Ksi y Marianów. Wywar  on du y wp yw na kszta towanie si  ycia 

religijnego w XVII wieku, i s usznie jest uwa any za jedn  z najznakomitszych postaci 

Ko cio a polskiego w tamtym okresie. By  on cz owiekiem wszechstronnie uzdolnionym 

i o szerokich zainteresowaniach, o czym wiadczy jego do  bogata spu cizna 

pi miennicza z takich dziedzin, jak: retoryka, poezja, prawo, kaznodziejstwo, ycie 

wewn trzne i teologia. 

 Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie najwa niejszych i ca kiem pewnych 

pod wzgl dem historycznym danych, dotycz cych ycia i s awy wi to ci o. 

Papczy skiego, oraz przybli enie go naszemu spo ecze stwu przed blisk  ju  jego 

beatyfikacj .  

 

 

I. CZASY STANIS AWA PAPCZY SKIEGO 

 

 ycie o. Stanis awa Papczy skiego przypad o na okres burzliwych dziejów Polski 

XVII wieku. Pocz tek tego stulecia up ywa  pod znakiem wojny ze Szwecj  o 

posiad o ci graniczne i tron szwedzki, do którego pretensj  zg asza  Zygmunt III Waza. 

Zwyci stwo pod Kircholmem (1605) i Trzcian  (1629) niczego nie rozstrzygn o. Na 

Ukrainie wci  wybucha y powstania Kozaków, których W adys aw IV zbroi  w 

tajemnicy przed szlacht , z nadziej  obrócenia ich przeciw Turcji. Najwi ksze powstanie 
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wybuch o w 1648 roku pod wodz  Chmielnickiego. Toczy y si  te  wojny z Moskw , 

któr  Polacy nawet zaw adn li na jaki  czas po zwyci stwie pod K uszynem (1610). 

Wkrótce potem wybuch a wojna z Turcj , zako czona kl sk  polskiego or a pod Cecor  

(1620). 

 W okresie m odo ci Papczy skiego dosz o do nowych zmaga  z Kozakami — 

pod ó tymi Wodami (1648), pod Zborowem (1649) i Beresteczkiem (1651). Potem 

Rzeczpospolita walczy a z Moskw  o Ukrain  (1654-1667) i znowu ze Szwecj  (1655-

1660). W okresie jej trwania rnia a miejsce s ynna obrona Cz stochowy i luby Jana 

Kazimierza. 

 W czasie tych tragicznych zmaga  z wrogiem zewn trznym n ka y Polsk  

równie  niepokoje wewn trzne. W 1667 roku ksi  Lubomirski zawi za  konfederacj  

szlachty przeciw królowi. W nast pnym roku Jan Kazimierz, przepowiedziawszy na 

sejmie upadek Polski, abdykowa  i uda  si  do Francji. 

 Za Korybuta Wi niowieckiego wybuch y nowe wojny z Turcj  (1672 i 1673) i 

dosz o do zwyci skiej bitwy pod Chocimem. Kolejnym królem Polski zosta  Jan III 

Sobieski. W 1681 roku zawi zano tzw. Lig  wi t  mi dzy papie em, Wenecj , Austri  i 

Polsk  w celu usuni cia Turków z Europy. Dosz o do najazdu tureckiego na Austri  i 

wielkiego zwyci stwa wojsk polsko-austriackich nad Turkami pod Wiedniem (1683). 

 Ostatnie lata ycia Papczy skiego przypad y ju  na czasy panowania Augusta II 

Sasa, uwik anego w wojn  pó nocn . Polska by a nara ona wtedy na najazd wojsk 

rosyjskich, natomiast wojska szwedzkie okupowa y j  przez kilka lat i w drowa y po niej 

wzd u  i wszerz. Powoli, lecz nieub aganie zbli a  si  upadek Rzeczypospolitej. 

 Zbytni tradycjonalizm polskiej szlachty, trzymaj cej si  dawnych praw i 

obyczajów, uniemo liwia  przeprowadzenie reform spo ecznych. Szlachcic by  z jednej 

strony bardzo przywi zany do swojej ziemi, ale z drugiej by  na niej „dworem, lask  

(marsza kowsk ), sam i panem sobie”. Pacta conventa zaprzysi one przez Henryka 

Walezego (1573) dawa y szlachcie pretekst do wypowiadania pos usze stwa królowi i 

prowadzi y do tzw. rokoszy w XVII wieku. Wolna elekcja wprowadza a zam t w czasie 

bezkrólewia i by a przyczyn  rywalizacji ugrupowa  magnackich, a tak e wp ywu 

obcych pa stw na obsadzenie polskiego tronu. Stosowane prawo zrywania sejmu przez 

jednego pos a okrzykiem liberum veto („nie pozwalam” albo „protestuje si ”), 
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uniemo liwia o napraw  Rzeczypospolitej. Sejmy by y nagminnie zrywane, cz sto przez 

p atnych najmitów, co pog bia o jeszcze bardziej anarchi  i chaos w kraju. Do 

pierwszego zerwania sejmu dosz o w 1652 roku za spraw  pos a Sici skiego z Upity. 

B dzie mia  on pó niej wielu swoich nies awnych na ladowców. 

 Tragiczny by  los ch opów w czasach o. Papczy skiego. Z trudem d wigali oni 

ci ar pa szczyzny i niesprawiedliwo ci, jakiej dopuszcza y si  wobec nich warstwy 

uprzywilejowane. Ludzie biedni nie mogli w ogóle dochodz  swoich i tak bardzo 

ograniczonych praw, z powodu przekupstwa s dów. Autorytet urz dów zupe nie upad , 

znikn o poszanowanie prawa i cnót. W praktyce stosowano zasad , e ten lepszy, kto 

silniejszy. T  niesprawiedliwo  spo eczn  widzia  Jan Kazimierz i wiadom, e przede 

wszystkim ona prowadzi do upadku kraju, w imieniu ca ej Rzeczypospolitej lubowa  w 

1656 roku w katedrze lwowskiej uwolni  lud polski od niesprawiedliwych ci arów i 

ucisków. 

 W tym samym czasie odzywa y si  i inne g osy bior ce w obron  uciskanych. 

Krzysztof Opali ski pisa , e Bóg karze Polsk  za ucisk podw adnych, których nie 

uwa ano ani za bliskich sobie, ani nawet za ludzi. Podobnie wypowiadali si  inni. 

 Tragiczny los kraju n kanego bezustann  wojn , niepokojami wewn trznymi i 

niesprawiedliwo ci  spo eczn , pog bia y kl ski ywio owe. W ród nich 

najstraszniejsze niwo zbiera o morowe powietrze. Smutny by  wtedy obraz ojczyzny — 

wsz dzie sta y puste domy z trupami, a ywi kryli si  po lasach. Ludzie karmili si  nieraz 

li mi i zielem, wielu umiera o mierci  g odow . Obrazu kl ski dope nia o nieustanne 

pl drowanie kraju przez obce wojska, sprzedajno , rozbój, gwa ty i najazdy. 

 W takiej epoce wypad o y  Stanis awowi Papczy skiemu, i ówczesna sytuacja w 

kraju wywar a g boki wp yw na jego dzia alno  pisarsk , duszpastersk  i 

zakonodawcz . Prze ywa  on razem z krajem okresy jego wietno ci, miertelnych 

zmaga , kl sk i nieszcz , a tak e patrzy  na zbli aj cy si  upadek ojczyzny, kiedy to 

Rzeczypospolita mia a sta  si  przedmiotem machinacji trzech zaborców. Mo na 

powiedzie , e Papczy ski odszed  razem ze wietno ci  ojczyzny, która rozb ys a raz 

jeszcze w okresie panowania Jana III Sobieskiego, a potem wesza a w mroki rozbiorowej 

nocy. 

 Dla uzyskania pe niejszej charakterystyki epoki, w której y  Stanis aw 
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Papczy ski, warto cho by tylko krótko wspomnie  o pr dach umys owych i religijnych 

ówczesnej Polski. Utrzymywano wówczas sta e kontakty z o rodkami uniwersyteckimi 

na Zachodzie. Dotar  do nas racjonalizm teologiczny reprezentowany przez „braci 

polskich” oraz pr dy jansenistyczne. Rozwija y si  nauki matematyczne i fizykalne, 

upad a jednak kultura filozoficzna. By  to jednocze nie czas narastania nietolerancji 

religijnej, zw aszcza w stosunku do protestantów. Prawa mniejszo ci wyznaniowych 

uleg y powa nemu ograniczeniu, co sk ania o przedstawicieli wyzna  niekatolickich do 

szukania pomocy poza granicami Rzeczypospolitej, bardzo cz sto u jej nieprzyjació . 

Sytuacja ta poci ga a za sob  drastyczne posuni cia prawne, jak uchwa a o banicji arian, 

zakaz odst powania od religii katolickiej pod kar  mierci, zakaz nadawania 

indygenatów i nobilitacji niekatolikom. Mimo tych posuni  nie dosz o w Polsce do 

prze ladowa  innowierców na tak  skal  jak np. we Francji. Co najwy ej p acili oni 

utrat  dóbr i byli skazywani na banicj . 

 W takich czasach y  i dzia a  o. Stanis aw Papczy ski. By  nieodrodnym 

dzieckiem siedemnastowiecznej Polski, s u y  jej i pracowa  dla niej. Sta  si  te  przez 

sw  dzia alno  niejako jej symbolem i chlub . 

 

 

II. DZIECI STWO I M ODO  PAPCZY SKIEGO 

 

 W sercu rozleg ej Kotliny S deckiej, na lewym brzegu Dunajca ko o Starego 

S cza, le y prastara wie  Podegrodzie. W dali na horyzoncie widniej  pokryte dywanem 

lasów zbocza Beskidów. Rozrzucone u podnó a urwistych wzgórz chaty tworz  oaz  

spokoju, ciszy i pi kna. 

 W tym malowniczym zak tku ziemi s deckiej urodzi  si  w nocy z soboty na 

niedziel  18 maja 1631 roku Stanis aw Papczy ski. Tego samego dnia ochrzczono go w 

miejscowym ko ciele parafialnym, nadaj c mu imi  Jan. Pó niej zmieni je w zakonie na 

Stanis aw od Jezusa Maryi. Rodzicami Janka byli Tomasz i Zofia z Tacikowskich. Ojciec 

nosi  nazwisko Papka lub Papiec, ale Janek zmieni  je pó niej na Papczy ski. 

 Tomasz i Zofia byli lud mi do  zamo nymi, mieli dwa domy i kawa ek ziemi w 

Nowym S czu. Ponadto Tomasz by  zr cznym kowalem. Po przeniesieniu si  z Nowego 
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S cza do Podegrodzia — bo chcieli mieszka  bli ej relikwii b . Kingi przechowywanych 

w klasztorze Klarysek w Starym S czu — Tomasz piastowa  we wsi stanowisko so tysa i 

by  zarz dc  dóbr parafialnych. Oboje rodzice Janka byli bogobojni i wychowywali syna 

w atmosferze g bokiej religijno ci. Zw aszcza matka odznacza a si  cierpliwo ci  i 

nabo e stwem do Naj wi tszej Maryi Panny. Ch tnie bra a udzia  w yciu parafialnym, 

nale a a do bractw: ró a cowego, w. Anny i w. Franciszka. Zofia by a prawdopo-

dobnie trzeci  on  Tomasza i poza Jankiem urodzi a jeszcze sze  córek oraz jednego 

syna, starszego od Janka — Piotra. 

 Janek Papczy ski wcze nie rozmi owa  si  w pobo no ci, co przejawia o si  nie 

tylko w modlitwie, przyozdabianiu obrazów i figur przydro nych, ale i w pobo nych 

„zabawach”. Pod wp ywem matki ziemskiej rozbudza  w sobie synowskie nabo e stwo 

do Matki Niebieskiej, czci  J  gor co i poleca  si  codziennie w opiek . Opiece tej 

zawdzi cza  wiele ask. 

 Kiedy  pos ano go do miejscowej szko y parafialnej, pocz tkowo nie potrafi  tam 

sprosta  najbardziej elementarnym wymogom. Podczas gdy jego starszy brat Piotr 

przejawia  du e zdolno ci do nauki, Janek, w przekonaniu rodziców i krewnych, nie 

rokowa  w tym kierunku adnych nadziei. Wobec tego zabrano go ze szko y do domu, aby 

pasa  owce. Modli  si  wtedy do Matki Naj wi tszej i za Jej przyczyn  dozna  aski 

przebudzenia w adz umys owych. Jako siedmioletni ch opiec ponownie spróbowa  swoich 

si : w tajemnicy przed rodzicami, z pomoc  jednego ze s u cych ojca, wymkn  si  

z domu do szko y. I wtedy ju  pierwszego dnia, w ci gu jednego popo udnia opanowa  ca y 

alfabet. Nie do uwierzenia, e ten sam Janek Papczy ski sta  si  pó niej wzorowym 

uczniem, wyró niaj cym si  wielkimi zdolno ciami i pami ci  studentem, a wreszcie 

b yskotliwym mówc , wyk adowc  i pisarzem. 

 atwo sko czy  Papczy ski trzyletni  parafialn  szko  elementarn , a nast pnie 

dwie pierwsze klasy gramatyki — w Podegrodziu i w Nowym S czu. Mi dzy jedn  a 

drug  szko  by a roczna przerwa, w czasie której znów pasa  stada swego ojca. Ogarn o 

go wtedy jakie  dziwne zniech cenie do zdobywania wiedzy i lenistwo. Kiedy kryzys 

min  uda  si  m ody Papczy ski w maju 1646 roku do odleg ego o 170 km Jaros awia, 

by w kolegium jezuitów zapisa  si  do trzeciej klasy gramatyki. Towarzyszy  mu w tej 

podró y brat cioteczny. Ale ju  po dziesi ciu tygodniach obaj m odzie cy, nie wiadomo 
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dlaczego, opu cili Jaros aw i znale li si  we Lwowie, by podj  nauk  w tamtejszym 

kolegium jezuitów. Tu czeka o Janka Papczy skiego przykre rozczarowanie, nie móg  si  

bowiem dosta  do szko y, prawdopodobnie z braku listów polecaj cych i z powodu nie-

dostatecznego przygotowania naukowego. Mimo to nie zrezygnowa  z ubiegania si  o 

przyj cie do kolegium. Postanowi  dokszta ci  si  samodzielnie, a tymczasem zarabia  na 

utrzymanie przez udzielanie korepetycji dwom synom mieszcza skim. 

 W pó tora roku pó niej latem 1648 nawiedzi a go ci ka choroba; obezw adni a go 

na cztery miesi ce wysoka gor czka, a potem ca e jego cia o pokry  tak straszny wierzb, e 

przej ta odraz  rodzina, u której mieszka , wymówi a mu z miejsca go cin . Przez d u szy 

czas ledwie ywy b ka  si  w takim stanie po ulicach i zau kach miasta, ebrz c zim  o 

ja mu n , straw  i przytu ek. W tym smutnym po o eniu liczy  tylko na pomoc Bo  i 

usilnie jej przyzywa . Wtedy w a nie Bóg zes a  mu nieznanego towarzysza, który si  nim 

opiekowa . Wkrótce potem cudem zosta  wyleczony i wróci  do pe nego zdrowia. wierzb i 

wrzody, lizane przez psy, znik y w cudowny sposób po pewnym czasie bez ladu. W tym 

samym czasie odnale li Janka ziomkowie, którzy przybyli do Lwowa po zakup ryb na 

zbli aj cy si  Wielki Post. Dor czyli mu zasi ek pieni ny od rodziców, a po powrocie 

opowiedzieli o jego prze yciach. Poniewa  m odzieniec wci  by  os abiony, ojciec 

wys a  po niego wóz i sprowadzi  syna do domu. Tutaj po miesi cu Janek wróci  do pe ni 

si  pod troskliw  opiek  matki. 

 Po odzyskaniu zdrowia Papczy ski postanowi  kontynuowa  nauk  w zakresie 

szko y redniej, a nale a o sko czy  jeszcze jeden kurs gramatyki oraz poetyk  i 

retoryk . Tak wi c, mimo trzyletniej przerwy, uda  si  w ko cu kwietnia lub by  mo e na 

pocz tku maja 1649 roku do odleg ego o 30 km Podoli ca i zapisa  na kurs syntaksy w 

kolegium pijarów. W rok potem mia  ju  zaliczon  pe n  klas  gramatyki. Ale w a nie 

wtedy zbli a a si  do Podoli ca epidemia od strony W gier i pijarzy zamkn li szko , 

uczniów za  rozes ali do rodzinnych domów. Janek ponownie znalaz  si  w Podegrodziu 

i znowu pasa  owce swego ojca. Gdy zaraza usta a, nie wróci  ju  do Podoli ca, cho  

pijarzy mieli tam od 1648 roku klas  poetyki, ale w czerwcu 1650 roku powtórnie uda  

si  do Lwowa. 

 Obecnie ch tnie przyj ty przez jezuitów, uko czy  w ich kolegium w ci gu roku 

poetyk  i rozpocz  retoryk . Ale w a nie wtedy po kl sce wojsk Rzeczypospolitej pod 
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Batohem (29 V 1652), gdy Kozacy zbli ali si  do Lwowa, nasz student opu ci  miasto i 

uda  si  do kolegium jezuitów w Rawie Mazowieckiej. Tutaj uko czy  retoryk , a 

nast pnie dwuletni kurs filozofii.  

 Kiedy jako 23–letni m odzieniec Jan Papczy ski wróci  po uko czeniu 

dost pnego dla wieckich w owych czasach wykszta cenia do Podegrodzia, by  ju  

cz owiekiem dojrza ym i w pe ni uformowanym. Zwraca  powszechn  uwag  swym 

wykszta ceniem i urobieniem wewn trznym. Na podstawie istniej cych portretów mo na 

okre li  go jako m odzie ca wysokiego i szczup ego, o smag ej twarzy i wysokim czole, 

o g bokich zamy lonych oczach. Zdobyte przez niego wykszta cenie by o czym  

wyj tkowym w rodowisku wie niaczym. Ale najbardziej wyró nia y Janka przymioty 

ducha. By  on m odzie cem wielce religijnym, umartwionym, rozmi owanym w nauce i 

modlitwie. Coraz powa niej te  my la  o yciu jeszcze doskonalszym — o ca kowitym 

po wi ceniu si  Bogu i jego Przenaj wi tszej Matce. Tote , gdy w rodzinnym Pode-

grodziu zamierzano o eni  go z bogat  dziewczyn  i zatrzyma  na jakim  dobrym 

stanowisku na miejscu lub w okolicy, ju  w czerwcu 1654 roku opu ci  ojcowskie 

gniazdo i uda  si  do Podoli ca, by rozpocz  ycie zakonne u pijarów. 

 

 

III. POBYT U PIJARÓW 

 

 Stromymi górskimi cie kami przedosta  si  Papczy ski na drug  stron  Karpat i 

dotar  do Podoli ca na Spiszu. Sp dzi  tu kiedy  rok na nauce i by  mo e ju  wtedy 

postanowi  i  drog  ycia zakonnego w Zgromadzeniu pijarów. Wielki wp yw wywar  

na niego wówczas kleryk Wac aw od Naj wi tszego Sakramentu Opatowski, rodem 

Czech, i mo e to spotkanie zadecydowa o o dokonanym teraz przez Papczy skiego 

wyborze. W ka dym razie nazywa Opatowskiego sprawc  swego powo ania. 

 Po przybyciu na miejsce Jan Papczy ski zosta  w dniu 2 lipca 1654 roku przyj ty 

do nowicjatu. Przywdziewaj c habit zakonny, otrzyma  jednocze nie nowe imi : 

Stanis aw od Jezusa Maryi. 

 Od samego pocz tku nowicjatu ogarn a go atmosfera ycia prawdziwie 

zakonnego. Pod kierownictwem mistrza o. Jana od w. Krzy a Franco wiczy  si  broku 



 9

Stanis aw w cnotach zakonnych, w pobo no ci i modlitwie. Sam mistrz nowicjatu by  

przyk adem dla innych, odznacza  si  szczególnie ubóstwem i wielk  trosk  o biednych, 

zmar  w opinii wi to ci. Stanis aw pod a  za nim gorliwie i wkrótce zacz  si  

wyró nia  w ród innych kontemplacj  oraz wyrzeczeniem si  siebie. A ycie w 

nowicjacie by o surowe. Trzeba by o spe nia  przeró ne pos ugi w gospodarstwie, jak 

r banie i noszenie drewna, wyci ganie wody ze studni, równie  w czasie ostrych 

mrozów, troska o byd o, praca w kuchni. Wszystko to spe nia  Stanis aw z wielk  ochot  

i oddaniem, zas uguj c na pochwa  swoich prze o onych. 

 Poniewa  br Stanis aw wykaza  si  dobrymi post pami w yciu wewn trznym, 

prze o eni zezwolili mu na kontynuowanie studiów w czasie drugiego roku nowicjatu, na 

co zreszt  pozwala y ustawy zakonne. W zwi zku z tym Papczy ski 17 lipca 1655 roku 

opu ci  Podoliniec i zosta  skierowany na studia teologiczne Warszawy Pijarzy mieli 

wówczas swój dom w stolicy przy ul. D ugiej 31, a kleryków wysy ali na wyk ady do 

klasztoru Braci Mniejszych Obserwantów przy ul. Senatorskiej 29. Ale ju  we wrze niu 

Szwedzi opanowali Warszaw  i tylko z wielkim trudem mo na by o kontynuowa  studia 

w warunkach okupacyjnych. Wojska naje d ców grabi y stolic  i dopuszcza y si  

gwa tów na jej mieszka cach. Nie oszcz dza y równie  klasztorów i ko cio ów. Ze 

szczególn  nienawi ci  protestanccy o nierze odnosili si  do duchownych. 

 Pewnego dnia nowicjusz Stanis aw szed  ulic  z towarzyszem swych studiów 

Józefem Starckiem. W pobli u ko cio a Dominikanów natkn li si  na o nierza 

szwedzkiego, który rzuci  si  z mieczem na zakonników. Józef natychmiast ratowa  si  

ucieczk , a Stanis aw pad  na kolana i w nadziei m cze stwa nadstawi  kark do ci cia. 

o nierz uderzy  go mocno trzykrotnie w szyj , co zada  mu dotkliwy ból, który nowi-

cjusz odczuwa  potem przez niemal pó torej godziny; nie odniós  jednak adnej rany. 

          Z pocz tkiem maja 1656 roku wojska polsko-litewskie rozpocz y obl enie 

Warszawy i trzeba by o przerwa  studia, tym bardziej, e Szwedzi spalili po ród wielu 

innych domów równie  dom pijarów przy ul. D ugiej. W czerwcu stolica zosta a 

wyzwolona, cho  niestety na krótko, bo tylko na miesi c. Jednak miesi c ten by  bardzo 

wa ny dla Papczy skiego, bo w a nie wtedy sko czy  on nowicjat i pozwolono mu z o-

y  luby. Uroczysto  profesji odby a si  22 lipca 1656 roku w obliczu ponownego 

zagro enia stolicy przez Szwedów. Wkrótce potem w ostatnim tygodniu lipca m ody 
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profes otrzyma  wi cenia ni sze i subdiakonatu. Kiedy po trzydniowej bitwie pod 

murami Warszawy (28-30 lipca) wojska Rzeczypospolitej zosta y pokonane przez 

zjednoczone si y szwedzko-brandenburskie, Papczy ski opu ci  stolic  i uda  si  do 

Podoli ca, a nast pnie w ko cu wrze nia do nowej placówki pijarów w Rzeszowie. Tu 

równie  nied ugo zabawi , bo kiedy miastu zagrozi  ze swoim wojskiem Rakoczy — 

drugi po Brandenburczykach sojusznik Szwedów — powróci  w marcu 1657 roku do 

Podoli ca. W nast pnym roku wyk ada  retoryk  wed ug w asnego podr cznika pt. Re-

gina artium (Królowa sztuk) w tym e kolegium pijarskim w Podoli cu, a w 1660 

rozpocz  wyk ady retoryki w kolegium rzeszowskim. Pó niej przerobi swój podr cznik i 

wyda go drukiem w 1663 roku pt. Prodromus reginae artium (Wprowadzenie do retoryki, 

królowej sztuk wyzwolonych). Do 1670 roku uka  si  jeszcze trzy dalsze wydania. 

 W 1661 roku przyj  Papczy ski w Brzozowie z r k biskupa przemyskiego 

Stanis awa Sarnowskiego wi cenia diakonatu, a wkrótce potem 12 marca kap a skie. 

Teraz poszerzy  si  zakres obowi zków o. Stanis awa, bo do pracy pedagogicznej dosz a 

równie  kap a ska. Ju  jako wyk adowca stara  si  tak dobiera  wiczenia i przyk ady, 

by s u y y one urabianiu charakterów, jednak dopiero jako kap an móg  skutecznie 

oddzia ywa  duszpastersko. Od razu te  sta  si  cenionym spowiednikiem i wybitnym 

kaznodziej . Nie ma racji znany historyk tego okresu J. Tazbir, twierdz c, e 

kaznodziejstwo drugiej po owy XVII wieku mia o tylko jednego wybitnego 

przedstawiciela w osobie Tomasza M odzianowskiego (†1686). Nie jest to cis e, bo 

w a nie znakomitym przedstawicielem ówczesnego kaznodziejstwa by  równie  

Stanis aw Papczy ski. Zachowa o si  jedno z pierwszych jego kaza  wyg oszone w 

Rzeszowie do sodalisów maria skich, pt. „Pochwa a Bogarodzicy”, b d ce nie tylko 

przyk adem tego rodzaju twórczo ci w XVII stulecia , ale i streszczeniem mariologii. 

 Pe ni  swoich mo liwo ci krasomówczych rozwin  Papczy ski w Warszawie, 

dok d zosta  przeniesiony w 1663 roku. S ynne by y wówczas jego kazania wyg aszane 

w ko cio ach ró nych zakonów, a zw aszcza ku czci w. Tomasza u oo. dominikanów, z 

których jedno si  zachowa o — wydane drukiem w 1664 roku, pt. Doctor Angelicus 

(Doktor Anielski). By  te  m ody Papczy ski znanym spowiednikiem i powiernikiem 

dusz. Powierzali mu tajemnice swego sumienia pra aci, biskupi i senatorowie — w ród 

nich przysz y król Jan III Sobieski. Równie  sta ym penitentem o. Stanis awa by  w 
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latach 1664-1667 nuncjusz apostolski w Polsce (1660-1668) Antoni Pignatelli, 

pó niejszy papie  Innocenty XII (1691-1700). W tym okresie o. Papczy ski kierowa  

tak e bractwem Matki Bo ej askawej przy ko ciele swego zakonu. Jej obraz w ko ciele 

Pijarów zosta  w 1651 roku na polecenie Stolicy Apostolskiej koronowany jako pierwszy 

w Polsce, a w 1664 Matka Boska askawa zosta a og oszona Patronk  Warszawy. 

 Zaj cia duszpasterskie czy  o. Stanis aw z prac  naukow . Na jednym i drugim 

polu stara  si  wykorzysta  w pe ni swe wrodzone zdolno ci i talenty, wspierane i 

rozwijane g bokim yciem wewn trznym. Wydawa oby si , e tak utalentowany 

cz onek zakonu stanie si  jego chlub  i b dzie akceptowany przez wspó braci. Niestety, 

w przypadku o. Papczy skiego sta o si  inaczej, gdy  w a nie w tym okresie zacz  

narasta  ostry konflikt mi dzy nim a niektórymi wspó bra mi na tle przestrzegania regu y 

zakonnej. Konflikt ten zako czy  si  pó niej wyst pieniem Stanis awa Papczy skiego od 

pijarów. 

 Aby lepiej rozumie  dalszy bieg ycia o. Paczy skiego, trzeba cofn  si  nieco i 

przyjrze  pocz tkom zakonu pijarów w Polsce. Za o ony przez w. Józefa Kalasantego w 

1597 roku, rozprzestrzeni  si  szybko w Italii i krajach s siaduj cych z ni  od pó nocy. 

Pijarzy dotarli równie  na Morawy, a st d, pod wp ywem wypadków zwi zanych z wojn  

30-letni , do Polski. Król W adys aw IV zaprosi  ich w 1642 roku do Warszawy, a ksi  

Stanis aw Lubomirski do Podoli ca, gdzie te  pijarzy otworzyli nowicjat, a 1643 

kolegium z dwiema pierwszymi klasami gramatyki. Potem powi kszono je o syntaks , 

poetyk  i retoryk . 

 Czas studiów Papczy skiego w Podoli cu (1649-1650) przypad  na okres kryzysu 

Zgromadzenia pijarów trwaj cego od 1646 do 1656 roku. Papie  Innocenty X odebra  im 

prawo przyjmowania nowych kandydatów i sk adania lubów, poddaj c ich we 

wszystkim jurysdykcji miejscowych biskupów. Mimo to w 1648 roku zacz to 

przyjmowa  nowych kandydatów pod nazw  aggregati, a w Podoli cu mia o to miejsce 

po raz pierwszy w 1650. To mo e nam wyja ni , dlaczego Papczy ski nie wst pi  do 

pijarów zaraz po uko czeniu gramatyki w 1650 roku; prawdopodobnie czeka , a  

ustabilizuje si  sytuacja prawna zakonu. Kiedy w 1653 roku pijarzy uzyskali pozwolenie 

na sk adanie lubów zakonnych, móg  ju  Papczy ski spokojnie si  zdecydowa  na 

wst pienie do nich, co te  sta o si  w 1654, po uko czeniu przez niego kursu filozofii. 



 12

 Nast pnym wa nym dla pijarów aktem by o breve Aleksandra VII Dudum felicis 

recordationis z dnia 24 stycznia 1656 roku, moc  którego pijarzy stali si  z pobo nego 

stowarzyszenia ksi y Zgromadzeniem zakonnym o lubach prostych. Akurat w tym 

samym roku Papczy ski uko czy  nowicjat, ale nie móg  z o y  profesji od razu 2 lipca, 

gdy  czekano na jej now  formu . Zatwierdzona przez Rzym 18 lipca, dotar a do Polski 

dopiero w kilka tygodni pó niej. Tymczasem stolicy grozi a nowa inwazja szwedzka, nie 

czekano wi c d u ej i pozwolono broku Stanis awowi z o y  profesj  22 lipca 1656 roku, 

wed ug formu y dawniejszej, lecz dostosowanej do nowego stanu prawnego pijarów. 

Papczy ski by  pierwszym Polakiem, który z o y  luby w odnowionym Zgromadzeniu 

pijarów. 

 Placówki pijarów w Polsce pocz tkowo podlega y pod wzgl dem organizacyjnym 

prowincji zwanej niemiecko-polsk , z g ówn  siedzib  w Nikolsburgu na Morawach. W 

1662 roku powsta a prowincja polska pijarów. W sierpniu 1664 roku Papczy ski jako 

delegat domu warszawskiego zaproponowa  na kapitule prowincjalnej w Podoli cu, by 

z o ono petycj  o prawo wyboru prze o onego prowincjalnego oraz innych prze o onych 

przez ich kapitu  prowincjaln . Odpowied  pozytywn  w tej sprawie da  genera  pijarów 

polskim delegatom na kapitule generalnej, która odby a si  w Rzymie w 1665 roku. Od 

tamtej pory prowincja polska mia a przedstawia  trzech kandydatów, spo ród których 

zarz d generalny mia  wybiera  prze o onego prowincjalnego. 

 W istniej cej sytuacji prawnej zacz y rodzi  si  konflikty na tle 

narodowo ciowym, przechodz ce nieraz w ostre tarcia i antagonizmy. Wspomniane 

konflikty pog bi y si , gdy o. Papczy ski zacz  si  sprzeciwia  rozlu nieniu regu y. 

Wychowany w surowej szkole ycia góral, przej ty duchem za o yciela w. Józefa 

Kalasantego (†1648), pragn , by jego Zgromadzenie zosta o w ca ej rozci g o ci wierne 

idea owi ubóstwa i obserwancji zakonnej. Konflikt si gn  zenitu, gdy o. Stanis aw 

zacz  wyst powa  przeciw prze o onym w przekonaniu, e nadu ywaj  swej w adzy. 

Wyrzuca  im, e sprawuj  swoje urz dy bezprawnie, poniewa  zostali wybrani w 1665 

roku nie w Polsce, lecz w Rzymie. Wypomina  te  prowincja owi i jego radzie, e 

staraj c si  przed u y  sw  w adz , uzyskali u genera a dyspens  od zwo ania obowi -

zuj cej w 1667 roku kapitu y prowincjalnej. Kapitu a wprawdzie — na skutek protestów 

przes anych do Rzymu przez o. Papczy skiego i jego stronników — odby a si  w dniach 
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7-12 listopada, ale uniemo liwiono o. Stanis awowi wzi cie w niej udzia u. Oskar ony 

przed genera em o. Kosm  Chiar  o „wichrzycielstwo”, zosta  przez niego wezwany do 

Rzymu. Zaopatrzony w listy polecaj ce przez ludzi daj cych pi kne wiadectwo o jego 

gorliwo ci zakonnej i duszpasterskiej, pod koniec pa dziernika wyruszy  w uci liw  i 

niebezpieczn  podró  do Wiecznego Miasta. Przed podró  z o y  wzruszaj ce wyznanie 

pt. Protestatio Romam abeuntis, w którym da  wyraz swej wielkiej pokorze, czci i 

pos usze stwu wobec prze o onych. 

 Genera  pijarów przyj  o. Stanis awa bardzo yczliwie i nabra  przekonania o 

jego niewinno ci. Jednak oskar yciele nie dali za wygrane i na kapitule w Podoli cu 

domagali si  ukarania go jako „burzyciela spokoju” w prowincji. Kiedy o. Chiara 

otrzyma  sprawozdanie z kapitu y prowincjalnej, znalaz  si  w trudnym po o eniu. Ju  

mia  wys a  Papczy skiego z powrotem do Polski, teraz jednak zmieni  swój zamiar i 

poleci  mu uda  si  pod koniec stycznia 1668 roku do siedziby prowincji niemieckiej w 

Nikolsburgu na Morawach. Nied ugo tam zabawi  o. Stanis aw, bo ju  w maju tego 

samego roku, za pozwoleniem prowincja a niemieckiego, uda  si  do Warszawy. 

 Po powrocie do kraju rozpocz  si  nast pny etap drogi krzy owej o. Stanis awa. 

Spotka y go nowe oskar enia i prze ladowania ze strony prze o onych i niektórych 

cz onków Zgromadzenia obcej narodowo ci. Bronili go natomiast wspó bracia polskiego 

pochodzenia z domu warszawskiego. Sprawa stawa a si  coraz g o niejsza i dosz a do 

wiadomo ci nuncjusza papieskiego karoku Marescottiego, który za da  jej wyja nienia. 

W odpowiedzi na to danie o. Opatowski przeprowadzi  dochodzenie i 20 lipca 1669 

roku sporz dzi  protokó  podpisany przez niego i dwóch asystentów, w którym 

stwierdzi , e post powanie Papczy skiego nie by o „wichrzycielstwem”, ale swego 

rodzaju gorliwo ci . Da  wyraz niewinno ci oskar onego i zakaza  prze ladowania o. 

Stanis awa. Nic to jednak nie pomog o. Ojciec Papczy ski postanowi , dla zapewnienia 

spokoju w prowincji, wyst pi  ze Zgromadzenia. W zwi zku z tym w sierpniu 1669 roku 

wys a  na r ce genera a pro b  o zwolnienie ze lubów i przyrzeczenia wytrwania w 

zakonie pijarów. 

 Tymczasem ukaza  si  wa ny akt prawny, maj cy du e znaczenie dla przysz o ci 

Zgromadzenia. Klemens IX w breve Ex iniuncto nobis z 23 pa dziernika 1669 roku 

przywróci  pijarom dawne prawa i przywileje oraz podniós  ich wspólnot  zakonn  do 
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rangi zakonu o lubach uroczystych. Po tym akcie ka dy z jej cz onków by  zobowi zany 

do ponownego z o enia lubów, je eli nadal chcia  do niej nale e . Jednak papie  w 

swym breve nie okre li  bli ej, w jaki sposób ma post pi  zakonnik, który nie zdecyduje 

si  na z o enie lubów uroczystych i zechce zakon opu ci . Wkrótce 9 grudnia 1669 roku 

Klemens IX zmar  i nie uda o si  ju  tej sprawy wyja ni . 

 Ojciec Papczy ski postanowi  skorzysta  z nadarzaj cej si  szansy opuszczenia 

zakonu i 20 grudnia 1669 roku ponownie wys a  pro b  do Rzymu o zwolnienie ze 

zobowi za  zaci gni tych przez luby proste. Tymczasem upewniony przez znawców 

prawa ko cielnego, e jako profes lubów prostych nie podlega ju  dalej prze o onym 

pijarów, przeszed  pod jurysdykcj  ordynariusza krakowskiego bp. Andrzeja 

Trzebickiego (†1679). Przebywa  zreszt  od wrze nia 1669 roku na terenie jego diecezji 

w rezydencji pijarskiej w Kazimierzu pod Krakowem. Odwo anie si  do jurysdykcji i 

protekcji biskupiej narazi o Papczy skiego na nowe prze ladowania ze strony pijarów. W 

dniu 8 stycznia 1670 roku na rozkaz prowincja a Opatowskiego zosta  si  uprowadzony, 

naprzód do Podoli ca, a potem do Prievidzy na W grzech, gdzie trzymano go w karcerze 

domowym prawie 3 miesi ce. Zosta  stamt d uwolniony dopiero 22 marca na interwencj  

sufragana krakowskiego bp. Miko aja Oborskiego i 2 kwietnia przyby  znowu do 

Kazimierza. Dnia 29 kwietnia 1670 roku wybrano nowego papie a — Klemensa X, 

dlatego Papczy ski, zgodnie z instrukcj  otrzyman  z Rzymu, wys a  7 czerwca list z 

ponown  pro b  o zwolnienie ze lubów, jednak tym razem ju  nie do genera a, lecz do 

Stolicy wi tej. . Inni pijarzy te  wys ali podobne pro by. Klemens X dnia 18 

pa dziernika 1670 roku w breve Cum felicis recordationis upowa ni  genera a pijarów do 

zwolnienia ze lubów tych zakonników, którzy z o yli swoje pro by. Z kolei o. Chiara w 

li cie do biskupa krakowskiego z 24 pa dziernika 1670 roku zwolni  Stanis awa 

Papczy skiego ze wszystkich zobowi za  zakonnych. Uroczysty akt sekularyzacji odby  

si  11 grudnia 1670 roku i zosta  dokonany przez wiceprowincja a pijarów o. Micha a 

Krausa. 

 Ojciec Papczy ski wyzna pó niej, e tu  przed ceremoni  zwolnienia ze lubów i 

przysi gi wytrwania w zakonie pijarów, natchn  go Bóg, by z o y  nowe lubowanie 

ycia w czysto ci, pos usze stwie i ubóstwie zakonnym, jako e od pewnego czasu nosi  

si  z zamiarem za o enia „Stowarzyszenia Ksi y Marianów Niepokalanego Pocz cia”. 
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W czasie ceremonii o. Stanis aw dokona  tego rodzaju „ofiarowania si ” na nowy etap 

s u by Bogu i Naj wi tszej Maryi Pannie w yciu zakonnym. Pierwsi jego biografowie i 

wiadkowie w Procesie Informacyjnym b dnie b d  mniemali, e wyst pi  on od 

pijarów w celu za o enia nowego Zgromadzenia. Powody wyst pienia, jak ju  wiemy, 

by y inne. Teraz jednak o. Papczy ski postanowi  powo a  do istnienia nowy instytut 

po wi cony Bogu i Jego Niepokalanej Matce, który to zamiar nosi  w sercu 

prawdopodobnie ju  wcze niej. 

 Dokonane przez o. Papczy skiego „ofiarowanie si ” zawiera w sobie g ówn  ide  

przysz ego instytutu zakonnego. Ma charakter zgo a maria ski, bo cz onkowie przysz ego 

instytutu zostali nazwani ksi mi marianami, a sam instytut ma by  pod wezwaniem 

Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny. Jego za o enie by o trudnym 

wyzwaniem, bo przecie  prawda o Niepokalanym Pocz ciu jeszcze wtedy nie by a 

dogmatem, a wi c szerzenie kultu Niepokalanego Pocz cia by o jednocze nie 

przeciwstawieniem si  „makulistom”, czyli tym, którzy nie uznawali Niepokalanego 

Pocz cia. Przysz y za o yciel tego zgromadzenia nazywa siebie „s ug ” Naj wi tszej 

Maryi Panny, wyznaje wiar  w Jej Niepokalane Pocz cie i deklaruje gotowo  do obrony 

Jej czci, wynikaj cej z tego wyj tkowego przywileju, nawet kosztem w asnego ycia 

 Po akcie sekularyzacji Stanis aw Papczy ski sta  si  kap anem diecezjalnym i 

sprawowa  na razie obowi zki kapelana arcybractwa Niepokalanego Pocz cia 

Naj wi tszej Maryi Panny przy ko ciele w. Jakuba w Kazimierzu pod Krakowem. 

 

 

IV. ZA O ENIE ZGROMADZENIA MARIANÓW 

 

 Akt ofiarowania Stanis awa Papczy skiego z dnia 11 grudnia 1670 roku jest 

pierwszym dokumentem potwierdzaj cym jego zamiar powo ania do ycia Zgromadzenia 

Marianów. My l ta zrodzi a si  w jego duszy chyba jeszcze w okresie uwi zienia w 

Podoli cu i w Prievidzy. Ojciec Papczy ski mia  wtedy wiele czasu na refleksj  i w ci gu 

d ugich tygodni osamotnienia móg  rzeczywi cie powzi  tak  my l. W ka dym razie by  

przekonany, e pochodzi a ona ze szczególnego natchnienia Bo ego. Id c za tym 

natchnieniem, nosi  nadal habit zakonny, chocia  nale a  ju  do duchowie stwa 
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wieckiego. Chcia  wkrótce zamieni  czarn  sukni  zakonu w. Józefa Kalasantego na 

bia y habit zak adanego przez siebie Zgromadzenia. Przypomina by on sw  biel  

nieskazitelno  Matki Bo ej Niepokalanie Pocz tej. Ceremonia ob óczyn mia a si  odby  

jeszcze przed zako czeniem oktawy Niepokalanego Pocz cia w 1670 roku w pa acu 

biskupim, ale zosta a nie wiadomo dlaczego odwo ana. Ojciec Papczy ski nadal wi c 

chodzi  w habicie pijarów, cho  ci bardzo si  temu sprzeciwiali. Pozwali go nawet przed 

trybuna  biskupi, a potem odwo ali si  jeszcze do nuncjusza Anio a Rassiego (1671-

1672). 

 Ju  w grudniu 1670 roku spotka  o. Stanis awa bolesny zawód, poniewa  bp. 

Oborski przesta  go popiera  w dziele tworzenia nowego Zgromadzenia i to by  mo e 

spowodowa o u o. Papczy skiego powa ny kryzys wewn trzny. Nawiedzi y go 

w tpliwo ci, czy s usznie post pi , e opu ci  pijarów. Chcia  nawet do nich wróci  i 

z o y  podanie o ponowne przyj cie. Wydawa o mu si  wtedy, e Bóg chce, by 

realizowa  swoje powo anie do szerzenia kultu Niepokalanego Pocz cia w a nie u nich. 

To przekonanie mo e t umaczy  do  dziwne stawianie przez o. Papczy skiego 

warunków ewentualnego powrotu. Pragn  mianowicie, by pijarzy zgodzili si  powróci  

do idei pierwotnego ubóstwa zgodnie z duchem za o yciela, by przyj li tytu  

Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny i by wprowadzili obowi zek 

odmawiania oficjum o Niepokalanym Pocz ciu. Pijarzy zebrani na kapitule generalnej w 

Rzymie w maju 1671 roku ustosunkowali si  zgo a negatywnie do podania o. Stanis awa 

i nawet nie dali mu pisemnej odpowiedzi. 

 Teraz o. Papczy ski nie mia  ju  w tpliwo ci co do swego przysz ego powo ania i 

postanowi  ca kiem zdecydowanie je realizowa . W tym czasie proponowano mu ró ne 

stanowiska ko cielne. Biskup p ocki Jan G bicki chcia  go powo a  na swego 

spowiednika i ofiarowa  mu kanoni  w katedrze p ockiej. Równie  biskup krakowski 

Andrzej Trzebicki proponowa  mu godno ci ko cielne, a ró ne zakony te  zaprasza y go 

w swoje szeregi. Odrzuci  owe propozycje, ogarni ty jedn  wielk  my l  za o enia 

zakonu ku czci Matki Bo ej Niepokalanie Pocz tej. Nie widz c jednak mo liwo ci 

realizacji tego planu w diecezji krakowskiej, przeniós  si  w lecie 1671 roku na 

Mazowsze i odda  si  pod opiek  biskupa pozna skiego Stefana Wierzbowskiego (1667-

1687), który obieca  mu sw  pomoc. Id c natomiast za rad  spowiedników, zatrzyma  si  
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z pocz tkiem wrze nia 1671 roku na dworze szlachcica Jakuba Karskiego w Luboczy 

ko o Nowego Miasta nad Pilic , równie  po o onej na terenie diecezji pozna skiej. 

Sprawowa  tam funkcj  kapelana. Przebywa  tam przez dwa lata i by  to dla niego czas 

wyciszenia oraz próby realizacji nowego powo ania. Ojciec Stanis aw po wi ca  wiele 

czasu na osobist  modlitw  w kaplicy domowej, cz sto usuwa  si  od ycia dworskiego 

w samotno  i pogr a  ca kowicie w Bogu. 

  Wkrótce za pozwoleniem bp. Wierzbowskiego i za wiedz  nuncjusza 

apostolskiego, w czasie oktawy Narodzenia Naj wi tszej Maryi Panny, przywdzia  w 

kaplicy Karskich bia y habit, podobny do pijarskiego, ró ni cy si  od niego prawie 

wy cznie kolorem. Ceremonia ob óczyn odby a si  bardzo uroczy cie przed o tarzem, w 

którym czczony by  obraz Matki Bo ej Niepokalanie Pocz tej przywieziony przez 

Karskich z Rzymu jako dar od papie a Urbana VIII (1624-1644). Obraz ten znajdzie si  

pó niej w ko ciele Zgromadzenia w Puszczy Maria skiej i zas ynie wieloma askami. 

Wszyscy zebrani na uroczysto ci ob óczyn zdawali sobie spraw  z jej wagi, poniewa  by  

to moment narodzin nowej rodziny zakonnej — pierwszego m skiego zakonu kle-

ryckiego na ziemi polskiej. 

 Ide  przewodni , która przy wieca a o. Papczy skiemu przy tworzeniu 

Zgromadzenia Marianów, by o szerzenie kultu Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej 

Maryi Panny. Idea ta stanowi a zarazem od samego pocz tku cel szczegó owy 

Zgromadzenia. Znalaz a ona swój wyraz ju  w samej nazwie instytutu, którego 

powo anie do ycia zadeklarowa  o. Papczy ski w ofiarowaniu dnia 11 grudnia 1670 

roku. Mia  to by  instytut „Niepokalanego Pocz cia”. Ojciec Stanis aw odda  si  wtedy 

Bogurodzicy Dziewicy Maryi „bez zmazy Pocz tej” tak dalece, e lubowa  broni  Jej 

czci nawet kosztem w asnego ycia. By  to tzw. „ lub krwi”, sk adany ju  od ok. 1615 

roku przez „immakulistów” w ró nych krajach Europy. Ojciec Papczy ski poszed  za ich 

przyk adem. 

 Prawda o Niepokalanym Pocz ciu Naj wi tszej Maryi Panny nie dla wszystkich 

wiernych w czasach o. Papczy skiego by a oczywista. Przecie  dogmatyczne jej 

okre lenie nast pi o dopiero w 1854 roku, cho  g oszona by a w zwyczajnym nauczaniu 

Ko cio a. Potwierdzali j  równie  papie e w XVII wieku — Pawe  V (1617), Grzegorz 

XV (1622) i Aleksander VII (1661). Jednak wci  trwa y kontrowersje mi dzy 
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,,makulistami” i „immakulistami”. Przedstawicielem tych ostatnich by  w a nie o. 

Stanis aw. Wyraz swym pogl dom na ten temat da  w wierszu opublikowanym w 1663 

roku w Prodromus reginae artium, gdzie podj  ciekaw  prób  uzasadnienia przywileju 

Niepokalanego Pocz cia ex consequentibus, czyli z braku nast pstw grzechu 

pierworodnego. Tej samej tajemnicy po wi ci  wiersz pt. Triumphus, zamieszczony w 

ksi ce D.C. Kochanowskiego wydanej w 1669 roku pt. Novus asserendae Immaculatae 

Conceptionis Deiparae Virginis modus, a zawieraj cej zdaniem o. Papczy skiego nowy i 

przekonywaj cy dowód na Niepokalane Pocz cie. Prawd  t  porusza  tak e w kazaniach 

z okresu pijarskiego, „o wyj tkowym a wolnym od skazy pierworodnej pocz ciu 

Naj wi tszej Maryi Panny”. Wyg asza  i publikowa  te kazania, ale niestety, nie 

dochowa y si  one do naszych czasów. 

 Wysi ki zwi zane z tworzeniem Zgromadzenia Marianów czy  o. Papczy ski z 

zaj ciami duszpasterskimi w domu Karskich. Zaprowadzi  tam m.in. zwyczaj piewania 

wspólnie ró a ca przez domowników, i przetrwa  on wiele dziesi tków lat; wspominano 

o nim jeszcze w 100 lat pó niej. Wiele czasu po wi ca  o. Papczy ski kontemplacji, 

której owocem by y dwa dzie a napisane w Luboczy: Templum Dei Mysticum (Mistyczna 

wi tynia Bo a) i Norma vitae (Regu a ycia). Pierwsze jest podr cznikiem 

ascetycznym, napisanym przede wszystkim dla ludzi wieckich. Drugie to regu a 

zakonna dla przysz ych Marianów. 

 Czas mija , a o. Stanis aw wci  nie mia  jeszcze w a ciwego kandydata do 

Zgromadzenia. Niektórzy wprawdzie si  zg aszali, ale nie przyjmowa  ich, poniewa  nie 

mieli w a ciwych kwalifikacji jako przyszli zakonnicy. Poza tym nie mia  na razie 

odpowiedniego miejsca na ich przyj cie. 

 Na domiar z ego powtórzy o si  i na Mazowszu to, do czego dosz o kiedy  w 

Krakowie. Tak jak bp Oborski, pocz tkowo yczliwy, odmówi  o. Papczy skiemu 

pó niej swej wspó pracy, tak równie  obecnie bp Wierzbowski, tendencyjnie przez kogo  

poinformowany, zacz  mie  powa ne obawy co do erygowania Zgromadzenia 

Marianów w swojej diecezji. Nie przekre li  jednak ca kowicie nadziei o. Stanis awa i 

uzale ni  swoj  akceptacj  od zgody Stolicy wi tej. . W zwi zku z tym o. Papczy ski 

rozpocz  starania w Rzymie o uzyskanie odpowiedniego pozwolenia i powierzy  sw  

pro b  jakiemu  pe nomocnikowi udaj cemu si  do Wiecznego Miasta. Ten jednak nie 
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potraktowa  sprawy powa nie i nie podj  nale ytych stara . Min  rok i sprawa nie 

posun a si  naprzód, a poniesione przez o. Stanis awa trudy i koszty posz y na marne. 

 By  to okres bardzo ci ki dla o. Stanis awa jeszcze i z tego powodu, e wci  

spotyka  si  z prze ladowaniem ludzi mu niech tnych. Pos ugiwali si  oni plotk , 

oszczerstwem, szyderstwem, pisali z o liwe paszkwile, by poni y  przysz ego 

zakonodawc  i przeszkodzi  mu w realizacji podj tego zamierzenia. Wypaczali równie  

prawd  o jego pobycie u pijarów i okoliczno ciach wyst pienia od nich. Nale a o 

odpowiedzie  na te ataki, cho by tylko ze wzgl du na przysz ych kandydatów do 

Zgromadzenia, którzy powinni byli zna  prawdziw  wersj  wydarze . W tym celu o. 

Papczy ski napisa  Apologi , w której ods oni  rzeczywiste przyczyny sk aniaj ce go do 

opuszczenia pijarów. 

 Dziwne jest, dlaczego o. Stanis aw doznawa  tylu przykro ci w realizacji swoich 

zamierze . Sk d si  bra a ta nienawi  jego wrogów, której wci  do wiadcza ? 

Wiedzia , e wszystko co wielkie, rodzi si  w bólu, tote  nie za amywa  si  i trwa  w 

swoich duchu i utwierdzali postanowieniach. Mia  zreszt  wielu przyjació , którzy 

podtrzymywali go na w przekonaniu, e to, co zamierzy , le y w zamiarach Opatrzno ci. 

Do najbardziej wypróbowanych przyjació  o. Stanis awa nale a  o. Franciszek Wilga, 

prze o ony klasztoru na Królewskiej Górze pod Warszaw  (dzisiaj Bielany). Jesieni  

1672 roku uda  si  do niego o. Papczy ski, aby zasi gn  rady. Ju  nieraz kontaktowa  

si  z tym wiat ym m em, ale teraz chodzi o o spraw  najwy szej wagi. Poinformowany 

o pi trz cych si  trudno ciach,o. Wilga doradzi  o. Papczy skiemu, aby ten najpierw 

stara  si  znale  jakiego  towarzysza, z którym móg by rozpocz  ycie zakonne. Warto 

te  rozejrze  si  za odpowiednim na to miejscem. Dopiero potem mo na zabiega  u 

Stolicy Apostolskiej. 

 Korzystaj c z rady o. Wilgi, o. Papczy ski zwróci  uwag  na pustelni  znajduj c  

si  w Puszczy Korabiewskiej, ok. 70 km od Luboczy, gdzie od 1661 r. prowadzi  ycie 

pustelnicze weteran wojenny, 39-letni Stanis aw Krajewski, kleryk wi ce  ni szych, wraz 

z towarzyszami, którzy próbowali nieudolnie pustelniczego ycia, czy raczej wiadomie 

udawali tylko pustelników, a faktycznie ma o dbali o ycie pokutnicze i modlitewne. 

Krajewski osiedli  si  na terenie ofiarowanym mu przez ukasza Opali skiego i w 1670 r. 

otrzyma  od króla Micha a Korybuta Wi niowieckiego prawo w asno ci oraz zgod  na 
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zbudowanie pustelni. 

 Prawdopodobnie jesieni  1672 roku uda  si  do niego o. Papczy ski i wyjawi  

swoj  propozycj  za o enia pierwszego klasztoru maria skiego w jego pustelni. 

Krajewski przyj  ch tnie propozycj , ofiarowa  o. Stanis awowi swoj  posiad o  i 

zadeklarowa  oddanie si  pod jego zwierzchnictwo. Sk oni  równie  do tego jednego ze 

swych towarzyszy. Zaaprobowa  tak e przedstawion  przez o. Stanis awa Regu  ycia. 

Potem kilkakrotnie przynagla  go, aby spe ni  swoje zamierzenie. Tymczasem o. 

Stanis aw by  bardzo ostro ny i odwleka  podj cie ostatecznej decyzji. Niepokoi y go 

pewne cechy Krajewskiego wskazuj ce na to, e nie jest on w a ciwym materia em na 

zakonnika. Mia  zbyt wielkie zami owanie do swobody, co nie rokowa o nadziei, e 

potrafi znie  rygory pos usze stwa. Poza tym by  ambitny, zmienny, uparty i ma o 

okrzesany. Ojciec Papczy ski prosi  Boga o wiat o i znów zasi ga  rady swych 

spowiedników oraz przyjació . Poniewa  ci zach cali go do podj cia zamierzonej próby, 

zdecydowa  si  ostatecznie i zaprosi  Krajewskiego do Luboczy. Tam 4 lipca 1673 roku 

przyj  od niego akt ofiarowania si  do Towarzystwa Niepokalanego Pocz cia, przysi g  

wytrwania i podporz dkowania si  regule. Krajewsk  przywdzia  wtedy bia y habit i 

przyj  imi  zakonne Jana od Niepokalanego Pocz cia. 

 Nale a o teraz powiadomi  w adz  ko cieln  o zaistnia ym akcie, wi c o. 

Stanis aw uda  si  wkrótce wraz ze swym pierwszym towarzyszem do nuncjatury. 

Przyby y wie o do Polski nowy nuncjusz udzieli  pozwolenia na odprawienie Mszy w. 

w kaplicy budowanej przez Krajewskiego przy pustelni. Z kolei o. Stanis aw porozumia  

si  z bp. Wierzbowskim i uzyska  u niego pozwolenie na odprawienie miesi cznych 

rekolekcji w pustelni korabiewskiej. 

 Nadszed  czas rozstania z go cinnym domem Karskich. Po dwu latach wspólnego 

zamieszkania gospodarze po egnali z alem swego wi tobliwego kapelana i przyjaciela. 

Wozem za adowanym drobnymi rzeczami o. Stanis awa oraz ywno ci  ofiarowan  

przez Karskich przyby  on do Puszczy Korabiewskiej 30 wrze nia 1673 roku. Nie zasta  

w pustelni Krajewskiego, natomiast powitali go dwaj pozostali towarzysze gospodarza i 

wprowadzili do wyznaczonej celi. Jednym z nich by  Szymon Werbicki, tercjarz 

franciszka ski, przyby y z Italii, gdzie ko o Subiaco próbowa  przez 4 lata ycia 

pustelniczego. Drugim by  pewien organista; mieli jeszcze ch opca do pos ugi. 
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 Wczesnym rankiem dnia nast pnego o. Papczy ski zbudzi  pustelników 

korabiewskich na modlitw , gdy  chcia  natychmiast wdra a  ich do karno ci zakonnej. 

Od razu te  zorientowa  si , e ma do czynienia z indywidualistami nienawyk ymi do 

pos usze stwa i pokuty. Ci z kolei wyra ali swoje niezadowolenie z nowych porz dków i 

skar yli si  na nie, gdy nast pnego dnia Krajewski wróci  do pustelni. W tej sytuacji o. 

Stanis aw postanowi  opu ci  pustelni  po uko czeniu miesi cznych rekolekcji i poprosi  

Krajewskiego, aby odst pi  mu kawa ek ziemi na swej posiad o ci, gdzie mo na by 

zbudowa  dom rekolekcyjny oraz gromadzi  bardziej odpowiednich kandydatów. 

Krajewskiemu zaproponowa  urz d prokuratora Zgromadzenia. Po kilku dniach namys u 

Krajewski zgodzi  si  na propozycj  o. Stanis awa i 7 pa dziernika 1673 roku wystawi  

akt darowizny. 

 I tym razem sprawy u o y y si  inaczej, ni  to zaplanowa  o. Papczy ski. 

Odbywa a si  wtedy wizytacja pasterska w parafii w Jeruzalu, a poniewa  pustelnia 

korabiewska le a a na jej terenie, oficja  warszawski bp Stanis aw Jacek wi cicki mia  

równie  j  zwizytowa . Doradzi  to bp. Wierzbowskiemu sam o. Stanis aw. Zaopatrzony 

w odpowiednie instrukcje przez ordynariusza, przyby  bp wi cicki do pustelni 24 

pa dziernika i mia  zdecydowa  o jej dalszych losach. Zanosi o si  na to, e ob o y j  

interdyktem, bo z e wie ci dosz y do biskupa pozna skiego. Tryb ycia pustelników 

korabiewskich by  zbyt swobodny, je li nie gorsz cy. Dlatego w a nie o. Stanis aw 

zasugerowa  wspomnian  wizytacj . Na domiar z ego wizytator nie zasta  w domu 

Krajewskiego. Wywo a o to jego gniew i oburzenie. Ju  chcia  usun  z Puszczy 

niesfornych pustelników, ostatecznie jednak postanowi  da  im szans  i wystawi  ich na 

prób . Zobowi za  mianowicie do cis ego przestrzegania Regu y ycia o. Papczy skiego 

i do czy  do niej jeszcze w asne statuty, okre laj ce wiczenia duchowe i pokuty 

w a ciwe dla pustelników. By  tam m. in. innymi nakaz cis ego przestrzegania milczenia 

w pewne dni tygodnia, publicznego biczowania oraz zakaz posiadania pieni dzy i 

wychodzenia poza klauzur . Ojcu Stanis awowi, który zamierza  po sko czeniu 

rekolekcji uda  si  gdzie indziej, wizytator poleci  pozosta  na miejscu i uczyni  go 

prze o onym „pustelników Marianów”. Tych za  zobowi za  do przysi gi pos usze stwa 

wobec biskupa diecezjalnego. 

 atwo by o przewidzie , e pustelnicy korabiewscy nie przyjm  tak surowych 
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przepisów i opuszcz  swoj  pustelni . Rzeczywi cie zaraz j  opu cili i tylko sam 

Krajewski pozosta  z o. Stanis awem. Ale wspomniana wizytacja mia a zasadnicze 

znaczenie dla zak adanego przez o. Papczy skiego Zgromadzenia. Akt biskupa 

wizytatora z dnia 24 pa dziernika 1673 roku Marianie uwa aj  za pocz tek swojej 

rodziny zakonnej. 

 Skromne by y pocz tki nowej kongregacji po za o eniu klasztoru w Puszczy 

Korabiewskiej. Jedyny towarzysz o. Stanis awa, który pozosta  po wizytacji kanonicznej, 

sprzeciwia  si  zarówno Regule ycia, jak i statutom biskupa. Lekcewa y  je i nie dba  o 

ich zachowanie. Wkrótce okaza o si , e nie rokuje on adnych nadziei jako przysz y 

Marianin. Z ca  bezwzgl dno ci  zwalcza  o. Za o yciela, a pod koniec 1675 roku 

stosunki mi dzy nimi sta y si  ju  tak z e, e którego  dnia Krajewski zel y  o. 

Stanis awa, pobi  go dotkliwie i uciek  w nocy z pustelni, ami c z o on  przez siebie 

przysi g  wytrwania. Wkrótce potem, wyst puj c by  mo e jako prokurator Marianów, 

na fundacji uzyskanej od bp. Wierzbowskiego za o y  instytut ,,Pustelników w. 

Onufrego” przy ko ciele w. Marcina w Nowej Jerozolimie (dzi  Góra Kalwaria). 

Poniewa  nadal zbiera  ofiary na „pustelników Marianów” blisko placówki korabiewskiej 

i ro ci  pretensje do jej fundacji, dosz o 30 kwietnia 1677 roku mi dzy nim i o. 

Papczy skim do rozprawy s dowej przed trybuna em ko cielnym, w wyniku której 

Krajewski zrzek  si  praw do obu fundacji — w Puszczy i w Nowej Jerozolimie. Potem 

za pozwoleniem bp. wi cickiego osiedli  si  ze swym instytutem w nowej fundacji we 

wsi Wygnanka ko o Lutkowa, po o onej kilka kilometrów od pustelni korabiewskiej. Po 

jakim  czasie wróci  jednak do Marianów, z o y  luby (po 1679) i umar  jako cz onek 

tego Zgromadzenia (przed 1685. 

 Za o yciel Marianów mia  od samego pocz tku nie tylko k opoty personalne. Nie 

odpowiada a mu równie  ustawa narzucona przez bp. wi cickiego „pustelnikom 

Marianom”. Ojciec Papczy ski wcale nie chcia  zak ada  Zgromadzenia o charakterze 

kontemplacyjnym, w którym Marianie byliby skr powani w prowadzeniu przewidzianej 

dla nich przez za o yciela pracy duszpasterskiej poza murami klasztoru. Jego 

Towarzystwo Niepokalanej mia o by  apostolskie, a pozostawione przez wizytatora 

normy nie bardzo sz y po linii tych zamierze . A jednak podda  si  statutom biskupa i 

stara  si  je zachowywa  dla w asnego zbawienia. 
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 Ojciec Papczy ski czy  prac  zakonodawcz  z pos ug  duszpastersk . Za 

pozwoleniem biskupa cz sto opuszcza  klasztor, by nie  pomoc proboszczom w 

pobliskich parafiach. Ju  w dwa tygodnie po uko czeniu rekolekcji uda  si  do ko cio a 

parafialnego w Chojnacie, gdzie w uroczysto  w. Marcina (11 listopada 1673) wyg osi  

kazanie odpustowe u wietnione proroczym widzeniem. Mia  ogl da  wtedy w ekstazie 

zwyci stwo odniesione przez rycerstwo polskie pod wodz  hetmana Sobieskiego nad 

Turkami pod Chocimiem. W czasie kazania poinformowa  o tym licznie zebranych 

s uchaczy. Nie tylko z ambony g osi  s owo Bo e. Naucza  te  katechizmu, s ucha  

spowiedzi, przewodniczy  wiczeniom pobo nym. Najch tniej szed  z pos ug  

duszpastersk  do ludzi prostych i do dzieci. Uczy  ich ycia zgodnego z nauk  Chrystusa, 

sk ania  do zerwania z grzechem, zapala  do praktyki cnót chrze cija skich. 

 Mimo e praca apostolska by a potrzeb  jego duszy, nie zaniedbywa  troski o 

rodz ce si  Zgromadzenie. Chc c jak najgorliwiej wype ni  dyrektywy bp. wi cickiego, 

zmodyfikowa  nieco w latach 1673-1674 swoj  Regu  ycia. Niestety, pierwsza i druga  

wersja nie zachowa y si  do naszych czasów i nie znamy ich tre ci. Najwcze niejsze z 

zachowanych wydanie regu y pochodzi z 1687 roku i nie jest identyczne z poprzednimi. 

Zmiany wprowadzone przez o. Papczy skiego sz y w tym kierunku, aby Zgromadzenie 

mia o jednak charakter mniej pustelniczy, a bardziej apostolski. Tak wi c powoli 

odchodzi  nasz zakonodawca od narzuconych mu przez wizytatora koncepcji i realizowa  

w asne. 

 Stan prawny male kiej wspólnoty zakonnej w Puszczy wci  by  tymczasowy, 

wi c o. Papczy ski podj  starania, by uzyska  dekret erekcyjny dla „domu 

rekolekcyjnego”. Starania trwa y 7 miesi cy, i 15 czerwca 1674 roku otrzyma  taki 

dekret. Wspomniany dokument potwierdzi  udzielone ju  poprzednio przez bp. 

wi cickiego zezwolenie na budow  kaplicy pod wezwaniem Niepokalanego Pocz cia i 

w. Micha a Archanio a. Poniewa  Krajewski zacz  j  wznosi  na podmok ym gruncie, 

o. Papczy ski postanowi  przenie  rozpocz t  budow  na miejsce piaszczyste i wy ej 

po o one. Obecnie budowana kaplica mia a te  by  wi ksza od poprzedniej. Mo na sobie 

wyobrazi , z jakim zapa em zabra  si  o. Stanis aw do wznoszenia nowych budynków tak 

bardzo potrzebnych jego wspólnocie. Rozpocz to niwelowanie terenu pod wi tyni  i 

wyr b drzew na jej budow . Zakonodawca sam wykonywa  ci kie prace fizyczne i nie 
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wiadomo kto w nich pomaga  poza Krajewskim. Nie mamy adnych wiadomo ci o 

ewentualnych innych cz onkach wspólnoty korabiewskiej z tego czasu. By  mo e 

pomagali w budowie ludzie pobudzeni s aw  wi to ci o. Stanis awa, coraz liczniej 

odwiedzaj cy pustelni  korabiewsk . Poza budow  nale a o za o y  jakie  skromne 

gospodarstwo oraz ogród warzywny, co znów wymaga o karczowania i porz dkowania 

terenu. Pó niej synowie duchowi o. Stanis awa b d  z pietyzmem pokazywa  

nowicjuszom miejsca u wi cone jego trudem i zroszone potem. 

 Nast pnym aktem po uzyskaniu dekretu erekcyjnego na budow  domu 

rekolekcyjnego by y starania rozpocz te pod koniec 1674 roku o uzyskanie aprobaty 

Stolicy wi tej.  dla zak adanego Zgromadzenia. Ojciec Stanis aw skierowa  sw  petycj  

do papie a Klemensa X (1670-1676), ten z kolei przekaza  j  do zbadania w. 

Kongregacji do Spraw Biskupów i Zakonników. Kongregacja przes a a kopi  petycji do 

nuncjusza apostolskiego w Polsce Franciszka Bounvisiego (1673-1675), a ten przekaza  

j  bp. Wierzbowskiemu. O dalszym biegu tej sprawy nie mamy adnych wiadomo ci i 

prawdopodobnie pozosta a ona na razie w kancelarii biskupa pozna skiego, poniewa  o. 

Papczy ski w 1676 roku znów prze ywa  kryzys swego maria skiego powo ania. 

Opu ci  go wtedy Krajewski i nadal prawdopodobnie nie by o nowego kandydata do 

Zgromadzenia. Kryzys musia  by  bardzo powa ny, skoro latem 1676 roku o. Stanis aw 

z o y  pro b  o ponowne przyj cie do pijarów. Chocia  popar a j  kapitu a prowincjalna 

pijarów w sierpniu 1676 roku to odrzuci a rada generalna dnia 18 maja 1677, powo uj c 

si  na zakaz dawniejszych kapitu  przyjmowania tych, którzy opu cili Zgromadzenie. 

Zanim jednak przysz a odpowied  z Rzymu, ju  chyba pod koniec 1676 roku zg osi o si  

do o. Stanis awa kilku kandydatów, i to o wysokich kwalifikacjach intelektualnych i 

duchowych, jak sam wyznaje, co pomog o mu prze ama  kryzys. 

 Wiadomo ci o pierwszych towarzyszach o. Papczy skiego w powo aniu 

maria skim s  bardzo sk pe. Cz onkowie wspólnoty korabiewskiej opu cili go, jak 

wiemy, zaraz po wizytacji biskupiej i tylko sam Krajewski pozosta  nieco d u ej. Potem i 

on zrezygnowa  z ycia zakonnego pod kierunkiem o. Stanis awa i próbowa  zak ada  

w asny instytut. Po jakim  czasie wróci  jednak do Puszczy, podda  si  kierownictwu 

za o yciela Marianów, uczyni  go nawet wykonawc  swego testamentu i umar  pobo nie 

jako cz onek Zgromadzenia. W ród pierwszych podw adnych o. Papczy skiego poza 
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Krajewskim wymienia si  o. Stanis awa od w. Anny, o. Józefa od Wszystkich wi tych, 

o. Cypriana od w. Stanis awa, o. Konstantego od w. Micha a, o. Piotra i broku 

Antoniego Cie skiego. Najbardziej wyró nili si  w ród nich wi to ci  ycia o. Józef od 

Wszystkich wi tych — pierwszy wy wi cony w Zgromadzeniu kap an, oraz broku 

Antoni Cie ski. 

 Z wielk  troskliwo ci  zajmowa  si  o. Papczy ski pierwszymi kandydatami i 

wdra a  ich do ycia zakonnego. Sam te  chyba osobi cie kierowa  studiami wspó braci 

przeznaczonych do kap a stwa. W pracy formacyjnej k ad  du y nacisk na 

pos usze stwo, zdaj c sobie spraw  z tego, jak owa cnota jest wa na przy organizowaniu 

wspólnoty zakonnej. Widz c natomiast, jakie spustoszenie w narodzie powoduje 

pija stwo, nakaza  Marianom zachowywanie ca kowitej abstynencji od napojów 

alkoholowych, a swymi kazaniami szerzy  ide  trze wo ci w ród ludu. Ju  w akcie 

wizytacyjnym z 1673 roku znajdowa  si  zakaz u ywania gorza ki, miodu i wina. Potem 

o. Stanis aw cz sto przypomina  ten zakaz i zach ca  wspó braci do trze wo ci dla 

uczczenia pragnienia Chrystusa na krzy u, a za niezachowanie abstynencji grozi  utrat  

b ogos awie stwa Bo ego. W swoim testamencie napisa , e gorza ka jest zabroniona 

wszystkim wspó braciom, „bo ten napój jest obcy naszemu Zgromadzeniu dla tajemnego 

zmi owania Bo ego”. 

 Wkrótce pustelnia korabiewska sta a si  znana w ca ej okolicy, bo wi to  o. 

Stanis awa przyci ga a wielu pobo nych ludzi. Niektórzy pragn li nawet pozosta  przy 

nim i nawi za  bli sz  wspó prac . Do takich gorliwych dusz nale a a m. in. Zofia 

Potka ska z córk . M  jej postanowi  wst pi  do Braci Mniejszych Obserwantów, 

natomiast ona zamierza a za o y  przy pomocy o. Stanis awa w pobli u jego pustelni 

klasztor mniszek Niepokalanego Pocz cia. Ojciec Papczy ski nie przyj  tej oferty, mo e 

nie widzia  u pa  Potka skich dostatecznych znaków powo ania do takiego dzie a, a 

mo e nie chcia  nara a  nowego Zgromadzenia na takie trudno ci, na jakie wci  by o 

nara one jego Zgromadzenie. Chc c im tego zaoszcz dzi , sk oni  Zofi  Potka sk  do 

ufundowania klasztoru dla dominikanek w Nowej Jerozolimie. 

 W pierwszym okresie swego pobytu w klasztorze korabiewskim o. Stanis aw 

wyda  drukiem w Krakowie w 1675 roku przygotowane ju  wcze niej dzie ko ascetyczne 

pt. Templum Dei Mysticum. Autor przedstawia w nim dusz  ludzk  jako wi tyni  Bo . 
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Pod alegori  ró nych obrazów omawia w adze duchowe cz owieka i pomoce w realizacji 

doskona o ci chrze cija skiej. 

 Widz c coraz lepiej rozwijaj c  si  swoj  wspólnot  zakonn , o. Stanis aw 

postanowi  zabezpieczy  j  równie  od strony prawnej. W tym celu rozpocz  starania o 

aprobat  Zgromadzenia przez Sejm Rzeczypospolitej. Musia  wiele nachodzi  si  po 

urz dach wieckich i ko cielnych, by zabezpieczy  stan posiadania swej placówki i 

wyjedna  potrzebne dla niej przywileje. W rezultacie tych stara  27 kwietnia 1677 roku 

uzyska  wspomnian  aprobat  sejmow , potwierdzaj c  prawa Zgromadzenia do gruntu, 

na którym znajduje si  klasztor, i do pobliskiej ki. Teraz móg  ju  w razie potrzeby 

broni  praw swej wspólnoty w s dach wieckich. 

 Zarówno dokument wizytacyjny z 1673 roku jak i przywilej sejmowy z 1677 

wspominaj  o drugim z kolei celu Zgromadzenia, jakim jest niesienie pomocy zmar ym. 

Wyrazem troski o nich by  obowi zek codziennego odmawiania ca ego ró a ca i oficjum 

a obnego. Obowi zek ten b dzie jeszcze wyra niej podkre lony w pó niejszych 

dokumentach. 

 Sk d si  wzi a u o. Papczy skiego my l po wi cenia siebie i swego 

Zgromadzenia niesieniu pomocy duszom w czy cu cierpi cym? Zrodzi a si  ona 

zarówno z potrzeby chwili, jak i z jego osobistych wewn trznych prze y . Nieustanne 

wojny z Moskw , Kozakami, Turkami, Tatarami i Szwecj , a tak e zamieszki 

wewn trzne sia y obfite niwo mierci. Powi ksza y je kl ski ywio owe, g ód i 

epidemie. Ludzie tysi cami umierali i jak e cz sto szli nieprzygotowani na s d Bo y. 

Mi o  chrze cija ska kaza a o. Stanis awowi my le  o tych wi niach czy ca i pieszy  

im z pomoc . Wydawa o mu si , e wyci gaj  do niego r ce i b agaj  o ratunek. W 

swoich d ugich, nieraz ca  noc trwaj cych modlitwach cz sto schodzi  w duchu do 

czy ca i obcowa  z przebywaj cymi tam duszami. 

 Szczególne o ywienie nabo e stwa do dusz czy cowych nast pi o u o. 

Stanis awa w 1675 roku, kiedy to prawdopodobnie by  kapelanem wojska polskiego 

walcz cego pod dowództwem Jana Sobieskiego z Turkami na Ukrainie. Ojciec Stanis aw 

obejmowa  trosk  duszpastersk  równie  dusze o nierzy poleg ych na polach bitew i 

modli  si  na ich grobach. Raz mia o ukaza  mu si  tam wiele dusz poleg ych i prosi  o 

wstawiennictwo u Boga. Pod wp ywem tych prze y  uzna  dnia 11 lutego 1676 roku 



 27

niesienie pomocy zmar ym, zw aszcza na wojnie i od zarazy, za drugi cel Zgromadzenia. 

 Tradycja przekaza a jeszcze inne opowiadania o kontaktach o. Papczy skiego z 

czy cem. W czasie jego pobytu w Luboczy na pewnej uroczysto ci rodzinnej, przy 

licznym udziale go ci duchownych i wieckich, gdy po nabo e stwie udano si  do sto u, 

o. Stanis aw przed rozpocz ciem posi ku w gronie licznych zaproszonych go ci wpad  w 

ekstaz , podczas której, jak pó niej wyzna , ogl da  m ki dusz czy cowych. Po 

odzyskaniu wiadomo ci wyszed  z sali biesiadnej i uda  si  po piesznie do swego 

klasztoru. Zdumionym tak rych ym powrotem wspó braciom powiedzia : „Bracia, b agam 

was, módlcie si  za zmar ych, bo niezno ne m ki cierpi !” Potem zamkn  si  na kilka dni 

w swej celi, nic nie jedz c ani pij c; modli  si  wówczas gor co o wyzwolenie dusz z m k 

czy cowych. 

 Prawdopodobnie w 1693 roku o. Papczy ski pielgrzymowa  do cudownego 

obrazu Matki Boskiej w Studziannej, odleg ej od Puszczy o ok. 50 km. W klasztorze 

Filipinów w Studziennej prze o onym by  wówczas o. Jan Lig za, bliski przyjaciel i 

spowiednik o. Papczy skiego. Przebywaj c w celi zakonnej po Mszy w. poczu , e traci 

zupe nie si y i zmys y. Wówczas to – jak niesie tradycja – w ekstazie zst pi  duchem do 

czy ca, do wiadczaj c cierpie  dusz czy cowych. Widz c niezmierne ich m ki odczu , e 

Matka Naj wi tsza wraz z nimi prosi Wszechmocnego Boga, aby wróci  do pe ni ycia dla 

wspomagania zmar ych. Kiedy po jakim  czasie wróci  do wiadomo ci, uda  si  w drog  

do Puszczy. Tam zamkn  si  w celi, by modli  si  i pokutowa  za zmar ych. 

 Wspó cze ni o. Papczy skiemu opowiadali, e cz sto zamyka  si  on w celi na 

modlitw  i w ekstazie zst powa  do czy ca. Nawi zywa  wówczas kontakt z duszami 

wyp acaj cymi si  w tym odosobnieniu sprawiedliwo ci Bo ej za pope nione grzechy, a 

one prosi y go, aby niós  im pomoc przez swój zakon. Nieraz w czasie trwania takich 

ekstaz sam równie  doznawa  fizycznie m k dusz czy cowych. Prosi  wtedy Boga, by 

zwi kszy  jego cierpienia, a im uj  kary. Za zmar ych ofiarowywa  swoje choroby, 

cierpienia, prace, prze ladowania, posty, umartwienia i wszelkie dobre uczynki. W tym 

samym duchu formowa  te  swoich wspó braci zakonnych. 

 ycie or downika dusz czy cowych by o nacechowane ofiar . Aby lepiej 

podoba  si  Bogu, nak ada  na siebie ró ne pokuty — przed u a  swoje modlitwy, cz sto 

na ca  noc, zachowywa  surowe posty, biczowa  si , podejmowa  ci kie prace fizyczne, 
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odbywa  d ugie piesze podró e. Do tego dochodzi y ci g e prze ladowania ze strony 

nieprzyjació  i ró ne przeciwno ci losu. Przepowiada  zreszt  i wspó braciom, e czekaj  

ich w przysz o ci trudne chwile. Klasztor swój nazywa  Ark  Noego lub Korabiem, od 

miejscowo ci Korabiewice, i zach ca  wspó braci, by chronili si  w tej odzi pod opiek  

Maryi Niepokalanej przed czekaj cymi ich utrapieniami. Przepowiada , e wody 

oszczerstw i prze ladowa  otocz  j , jak wody potopu Ark  Noego. Pó niej jednak 

opadn  i Korab wyp ynie na bezpieczne wody. Wyraz tej nadziei da  równie  w piecz ci 

zakonu, w której kaza  umie ci  wyobra enie go bki trzymaj cej w dziobie ga zk  

oliwn  — symbol ostatecznego wyzwolenia. 

 Tymczasem wi to  o. Papczy skiego wci  przyci ga a wielu ludzi do Puszczy 

i pojawia y si  coraz to nowe powo ania. Wkrótce liczba wspó braci na tyle wzros a, e 

mo na by o ju  pomy le  o za o eniu drugiego domu zakonnego. Nadarzy a si  dobra 

okazja, poniewa  za o yciel Nowej Jerozolimy, bp Wierzbowski, sprowadza  do tego 

miasta ró ne zakony dla zapewnienia mu opieki duszpasterskiej. W swych 

poszukiwaniach zwróci  równie  uwag  na Marianów. Ojciec Papczy ski ch tnie 

odpowiedzia  na wezwanie biskupa i 30 kwietnia 1677 roku przej  dla Zgromadzenia 

kaplic  w. Marcina w Nowej Jerozolimie, nale c  przedtem do Krajewskiego 

Prawdopodobnie wkrótce potem sam przeniós  si  do Nowej Jerozolimy. 

 

 

V. ROZWÓJ ZGROMADZENIA NIEPOKALANEJ 

 

 Nowa Jerozolima powsta a na miejscu wsi Góra ko o Czerska. Biskup pozna ski 

Stefan Wierzbowski uzyska  dla niej w 1670 roku królewskie przywileje fundacyjne i 

postanowi  przekszta ci  j  w sanktuarium na wzór Kalwarii Zebrzydowskiej pod 

Krakowem, aby i ziemia mazowiecka mia a swoj  Kalwari . Za o yciel tego sanktuarium 

chcia  na ladowa  to, co by o w Jerozolimie, i st d nazwa: „Nowa Jerozolima”. Zdoby  on 

map  Jerozolimy i wed ug niej pobudowa  ko cio y i kaplice, które by y jednocze nie 

stacjami Drogi Krzy owej, a piecz  nad nimi powierzy  ró nym zakonom. Oratorianie 

obj li ko ció  w. Krzy a, pijarzy – ko ció  Narodzenia Pana Jezusa, dominikanie – 

klasztor na górze Syjon, dominikanki – ko ció  Wieczerzy Pa skiej. W 1677 roku 
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nast pi y z inicjatywy dominikanów pewne przesuni cia w lokalizacji. Dominikanie 

obj li kaplic  w. Marcina i zamienili jej tytu  na Wniebowzi cia Naj wi tszej Maryi 

Panny, dominikanki przenios y si  na gór  Syjon, a ko ció  Wieczerzy Pa skiej obj li 

Marianie. Dokument fundacyjny z 22 listopada 1677 roku, daj cy im prawo w asno ci 

zarówno do tego ko cio a, jak i do otaczaj cych go gruntów oraz zabudowa  

gospodarczych, na o y  na nich obowi zek oprowadzania p tników po stacjach m ki 

Pa skiej. Pielgrzymi zbierali si  w Wieczerniku dla rozwa ania tajemnic Ostatniej Wie-

czerzy, któr  przypomina  stoj cy na rodku ko cio a stó , i st d rozpoczynali 

obchodzenie poszczególnych stacji Drogi krzy owej. 

 Ko ció  Wieczerzy Pa skiej zosta  zbudowany w 1674 roku. By  murowany, mia  

dach kryty gontem, z wie yczk  na sygnaturk , drzwi g ówne du e i drugie mniejsze 

boczne wiod ce do klasztoru. Fundator Wieczernika zapisa  Marianom równie  pobliskie 

grunty. By y one bagniste i nie nadawa y si  do uprawy. Ojciec Papczy ski postanowi  je 

osuszy . W tym celu wykopa  stawy, nadaj ce si  nawet do hodowli ryb, odprowadzi  

wod  z bagnisk, a trz sawisko zwane w dokumencie fundacyjnym „jeziorem”, zamieni  

w k . Uzyska  te  kawa ek pola nadaj cego si  pod upraw . Dokona  tego z garstk  

wspó braci zakonnych, bez rodków pieni nych i po ród niech tnych mu ludzi z 

s siedztwa. W a nie s siedzi odnosili si  wrogo do nowych przybyszów i zak ócali im 

spokój. Kwestionowali nawet prawo Marianów do uzyskanych przez osuszenie terenów i 

dokonywali bandyckich napadów. O jednym z takich napadów, do którego dosz o 20 

sierpnia 1678 roku, wspomina protokó  sporz dzony w konsystorzu warszawskim. W 

zaj ciu tym niektórzy mieszka cy wsi Chynów pobili dotkliwie o. Stanis awa, rzucali na 

zakonników obelgi, grozili zamordowaniem i wyrz dzili wiele szkód w drzewostanie. 

Napadów takich by o wi cej. 

 W tym okresie o. Papczy ski podj  starania maj ce na celu zatwierdzenie 

Zgromadzenia przez w adze ko cielne. Poniewa  zabiegi o Stanis awa rozpocz te w 1674 

roku utkn y w martwym punkcie, nale a o nada  im nowy bieg. Na razie nie by o szans 

na uzyskanie dla Zgromadzenia aprobaty Stolicy wi tej.  na podstawie  Regu y ycia, 

poniewa  dekret Soboru Latera skiego IV z 1215 roku nie przewidywa  zatwierdzenia 

instytutów zakonnych z inn  ni  do tej pory istniej c  regu . Nale a o zatem stara  si  

chwilowo o aprobat  ordynariusza, który mia  prawo erygowa  instytut pustelników na 
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podstawie przepisów prawa ogólnego przyj tego w Ko ciele. Na pro b  o. 

Papczy skiego bp Wierzbowski rozpocz  w 1678 roku procedur  prawn  zmierzaj c  do 

aprobaty Zgromadzenia Marianów w jego diecezji. Naprzód odby a si  rozprawa s dowa 

17 czerwca 1678 roku, na któr  wezwano wszystkich zainteresowanych kanoniczn  

aprobat  Marianów. Poniewa  przewodniczy  jej, pod nieobecno  ordynariusza, 

yczliwy o. Papczy skiemu bp wi cicki, przeciwnicy o. Stanis awa za dali od o enia 

rozprawy do powrotu bp. Wierzbowskiego. Posiedzenie s du z udzia em ordynariusza 

odby o si  16 listopada 1678 roku, ale tym razem nie stawili si  przeciwnicy o. 

Stanis awa i biskup znów odroczy  rozpraw . Ostatecznie odby a si  ona 21 kwietnia 

1679 roku i chocia  oponenci o. Papczy skiego znów si  nie stawili, wydano wyrok 

zaocznie i erygowano Zgromadzenie. 

 Dokument erekcyjny bp. Wierzbowskiego okre la Marianów jako pustelników 

drugiego stopnia, oddaje ich pod opiek  ordynariusza, zatwierdza ich w asne ustawy oraz 

mianuje o. Papczy skiego do ywotnio zwierzchnikiem Zgromadzenia. Przypomina te  

cel Zgromadzenia, jakim jest niesienie pomocy duszom w czy cu cierpi cym, zw aszcza 

poleg ym na wojnach, od zarazy i wskutek innych kl sk lub te  pozbawionym 

jakiejkolwiek pomocy. Biskup Wierzbowski poleca specjalnej trosce duszpasterskiej 

Marianów pracuj cych w przysz o ci w wi kszych miastach, ludzi skazanych na mier . 

Ka e ich pociesza , wspiera  modlitw  i towarzyszy  im na miejsce ka ni. 

 Po uzyskaniu aprobaty ordynariusza o. Papczy ski postara  si  równie  o 

przywilej króla Jana III Sobieskiego. Podczas pobytu w Nowej Jerozolimie król wystawi  

2 czerwca 1679 roku dokument, moc  którego potwierdzi  nadane Marianom uprzednio 

przywileje królewskie, doda  nowe, poszerzy  posiad o ci Zgromadzenia w Puszczy, 

przyj  je pod sw  opiek , zagwarantowa  mu spokój i nienaruszalno  oraz wyrazi  

yczenie, by rozszerzy o si  w innych jeszcze miejscach jego królestwa. 

 Poniewa  Jan III Sobieski odwiedza  nieraz biskupa Wierzbowskiego w Nowej 

Jerozolimie, spotyka  si  zapewne i z o. Papczy skim. Tradycja mówi, e kontakty te 

by y o ywione i przyjazne. By  mo e jeszcze w czasie pobytu o. Stanis awa w 

Warszawie s ucha  Sobieski jego kaza , korzysta  z jego rady i kierownictwa duchowego 

w konfesjonale. Potem w Nowej Jerozolimie prawdopodobnie czyni  to samo. 

Rozpowszechnione do  podanie o uczestnictwie o. Papczy skiego w odsieczy 
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wiede skiej opiera si  chyba na odosobnionym i ma o wiarygodnym zeznaniu jednego 

tylko wiadka w Procesie Informacyjnym z 1769 roku Przekonanie to nale y uzna  za 

b dne, gdy  nie potwierdzaj  go adne dokumenty historyczne. Niemniej pokolenie 

bliskie o. Papczy skiemu by o prze wiadczone, e czy y go za y e stosunki ze 

zwyci zc  spod Wiednia. 

 Nast pnym wyra nym aktem prawnym po kanonicznej aprobacie Zgromadzenia 

w 1679 roku i uzyskaniu przywileju króla Sobieskiego, by o breve Innocentego XI z 20 

marca 1681 Cum sicut accepimus. Dokument ten przyzna  Marianom szereg odpustów, 

jak odpust zupe ny w dniu wst pienia do Zgromadzenia, w godzin  mierci i w wi to 

Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny oraz ró ne odpusty cz stkowe, np. za 

udzia  we Mszy w. i innych nabo e stwach oraz za uczynki mi osierne. Nie wiadomo, 

jak  drog  uzyskano wspomniane breve. By  mo e sam biskup Wierzbowski uzyska  je u 

papie a, powiadamiaj c go o dokonanej przez siebie aprobacie Zgromadzenia. 

 Pasterzowi pozna skiemu le a a bardzo na sercu sprawa przysz o ci Marianów, 

dlatego zach ca  ich, by starali si  o aprobat  Stolicy wi tej. Sam te  podejmowa  

odpowiednie zabiegi w tym kierunku. Na razie nie uzyska  jeszcze ca kowitej aprobaty, 

ale breve Innocentego XI by o ju  rodzajem uznania dla dzie a o. Papczy skiego. 

Radowa  si  tym nie tylko o. Stanis aw, ale i jego pot ny protektor bp Wierzbowski, 

który z tej okazji wyda  nawet specjalny reskrypt datowany 22 maja 1681 roku. W tym 

dokumencie biskup pozna ski daje wyraz przekonaniu, e breve papieskie stanowi 

implicite aprobat  Zgromadzenia. Upewniony w ten sposób, e s usznie dot d post powa  

eryguj c instytut o. Papczy skiego we w asnej diecezji, bierze Marianów na nowo w 

swoj  opiek , udziela im dalszych przywilejów oraz yczy szybkiego rozwoju, 

umocnienia i wzrostu w zas ugi. 

 Pó niej b dzie czuwa  nad Zgromadzeniem i usuwa  wszelkie przeszkody na 

drodze jego rozwoju. Przeszkody takie wci  si  pojawia y i pochodzi y nieraz od 

samych cz onków maria skiej wspólnoty. Gdy w 1685 roku dosz o do sporu mi dzy o. 

Stanis awem i jego podw adnymi, sam bp Wierzbowski postanowi  interweniowa  i 

poleci  oficja owi warszawskiemu Miko ajowi Stanis awowi wi cickiemu wyznaczy  

komisarzy do zbadania sprawy. Komisarze zapoznali si  z sytuacj  w Wieczerniku i 11 

czerwca 1685 roku wydali wiele zarz dze  zmierzaj cych do jej uzdrowienia. Aby 
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zaprowadzi  pokój i zgod  w klasztorze, wzmocnili autorytet prze o e ski o. 

Papczy skiego i potwierdzili s uszno  stawianych przez niego wymaga , maj cych na 

celu zachowanie obserwancji zakonnej. Jednak sk onili go równie  do pewnego 

ust pstwa i polecili, aby na yczenie bp. Wierzbowskiego i dla dobra Zgromadzenia 

wyznaczy  o. Jakuba od w. Tomasza na do ywotniego prze o onego Wieczernika oraz 

da  mu zezwolenie na wspomaganie brata rodzonego yj cego w wiecie, który kiedy  

przez kilka lat pracowa  przy Wieczerniku. Ale nied ugo o. Jakub by  prze o onym 

klasztoru. Dnia 19 listopada 1685 roku bp Wierzbowski potwierdzi  aprobat  

Zgromadzenia z 1679 roku i wyja ni , e o. Stanis aw ma by  do ywotnim prze o onym 

zarówno Zgromadzenia, jak i Wieczernika. Poza tym ordynariusz okre li  na nowo 

granice fundacji nale cej do Wieczernika. Chcia  w ten sposób zapobiec wci  wybu-

chaj cym sporom pomi dzy Marianami i innymi mieszka cami Nowej Jerozolimy. 

Deklaracja biskupa pozna skiego mia a równie  na celu zaprowadzenie zgody i trwa ego 

pokoju mi dzy samymi Marianami. 

 Ale i ta deklaracja nie zabezpiecza a ca kowicie wspólnoty o. Stanis awa przed 

atakami nieprzyjació . Wci  wykorzystywali oni pewne nie cis o ci i niedomówienia w 

dokumentach i zg aszali pretensje do gruntów maria skich. Nieko cz ce si  rozprawy 

s dowe przed ró nymi instancjami i inne pojawiaj ce si  wci  trudno ci wewn trzne 

sk oni y bp. Wierzbowskiego do powtórnej aprobaty Zgromadzenia. W dokumencie z 21 

lutego 1687 roku przypomina, jak dosz o do powstania ich Zgromadzenia, do za o enia 

przez nich domu przy Wieczerniku i aprobaty kanonicznej w 1679 roku. Maj c na 

uwadze dezercj  cz onków zakonu, wyja nia, e nie wolno opiera  si  na opinii 

niektórych teologów, którzy twierdz , i  marianie mog  otrzyma  dyspens  ze lubów i 

przysi gi wytrwania od jakiegokolwiek spowiednika, gdy  jest to zastrze one tylko dla 

Stolicy wi tej. I chocia  marianie zostali uprzednio erygowani jako pustelnicy drugiego 

stopnia, to faktycznie stali si  pustelnikami pierwszego stopnia, poniewa  tak jak oni 

sk adali luby ci le wi ce oraz przysi g  wytrwania w Zgromadzeniu. Powtórna 

aprobata mia a równie  na celu zabezpieczenie prawa w asno ci marianów w Nowej 

Jerozolimie. Biskup przypomnia  uroczy cie, e o. Papczy ski wraz ze swym 

zgromadzeniem jest jedynym pe noprawnym i wieczystym w a cicielem Wieczernika 

Pa skiego oraz wszystkich ruchomo ci i nieruchomo ci powierzonej mu fundacji. Aby 
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usun  wszelkie w tpliwo ci, biskup okre li  na nowo jej granice. Wezwa  wreszcie 

mieszka ców miasta, by nie prze ladowali wi cej Zgromadzenia i nie zak ócali jego 

spokoju, lecz by udzielali mu wszelkiego poparcia. Zaapelowa  tak e do swoich 

nast pców o opiek  i obron  dla marianów. 

 Akt powtórnej aprobaty wystawi  pasterz pozna ski zaledwie na dwa tygodnie 

przed swoj  mierci . Chorowa  ju  wtedy powa nie i pragn  przed zgonem ostatecznie 

uregulowa  le ce mu mocno na sercu sprawy Zgromadzenia Marianów. Mo na wi c 

uwa a  ten dokument za testament pozostawiony przez wi tobliwego biskupa 

umi owanej Kongregacji Niepokalanego Pocz cia. Tego samego dnia, w którym 

schorowany biskup dokona  powtórnej aprobaty Zgromadzenia, jest datowany równie  

jego osobisty testament. Z kart testamentu bije prostota i szczero , wielka pokora, 

g boka wiara i mi o  ku Bogu. Ojciec Stanis aw odwiedza  dogorywaj cego opiekuna i 

przyjaciela. Biskup martwi  si , e niewiele mo e zostawi  w spadku Zgromadzeniu. 

Kiedy w czasie jednej z ostatnich wizyt o. Stanis aw poprosi  go o b ogos awie stwo, 

arcypasterz o wiadczy , e pozostawia marianom w spadku Opatrzno  Bo . Ojciec 

Papczy ski przyj  z wdzi czno ci  ów dar i od tego czasu datuje si  nabo e stwo 

Marianów do Opatrzno ci Bo ej, czego wyrazem jest równie  doroczny odpust w 

ko ciele Wieczerzy Pa skiej w Górze Kalwarii obchodzony po dzi  dzie , a tak e tytu  

Polskiej Prowincji Zgromadzenia Ksi y Marianów. 

 Wieczorem 6 lub 7 marca 1687 roku bp Stefan Wierzbowski odda  ducha Bogu, 

egnany z wielkim alem przez duchowie stwo i wierny lud, ale przede wszystkim przez 

o. Papczy skiego i jego zgromadzenie. 

 Jednak o. Stanis aw nie zosta  ca kiem osierocony przez odej cie bp. 

Wierzbowskiego, bo w roku nast pnym zjechali si  do Góry krewni biskupa i w 

o wiadczeniu z dnia 26 pa dziernika 1688 roku potwierdzili fundacj  maria sk  oraz 

przyj li Zgromadzenie pod swoj  protekcj . 

 Tak jak za ycia, tak i po mierci za o yciela Nowej Jerozolimy ci ga y do tego 

sanktuarium liczne pielgrzymki. Wierni nawiedzali kaplice i w drowali cie kami Drogi 

krzy owej, rozwa aj c tajemnice M ki Pa skiej. Cz sto przewodniczy  im o. Stanis aw, 

g osi  kazania w swoim ko ció ku, jak równie  i w innych miejscowych wi tyniach lub 

pod go ym niebem. Solidne przygotowanie teologiczne, g bokie ycie wewn trzne i 
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zdolno ci pedagogiczne o. Papczy skiego wspaniale owocowa y w konfesjonale. 

Przychodzili do niego ludzie z ró nych warstw spo ecznych, d wigaj c brzemi  

grzechów, w tpliwo ci czy skrupu ów i odchodzili pojednani z Bogiem i podniesieni na 

duchu. 

 Wci  jednak najwa niejsz  spraw  dla za o yciela marianów by  rozwój jego 

Zgromadzenia. Ojciec Stanis aw stale doskonali  konstytucje i gdy by y ju  dopracowane, 

postanowi  wyda  je drukiem. Przed mierci  bp. Wierzbowskiego zd y  jeszcze 

uzyska  od niego aprobat  i opublikowa  Regu  ycia w Warszawie w 1687 roku. aden 

oryginalny egzemplarz tego wydania nie dochowa  si  do naszych czasów, natomiast 

mamy jego odpis w klasztorze w Balsamão Portugalia). 

 W zatwierdzonych przez biskupa pozna skiego konstytucjach cz onkowie 

wspólnoty o. Papczy skiego nadal s  okre lani jako „Ksi a Rekolekci 

Najb ogos awie szej Panny Maryi bez zmazy Pocz tej”, cho  pojawia si  równie  nazwa 

„Marianie”. Zgromadzenie ma wci  jeszcze charakter pustelniczy, o bardzo twardym, 

niemal pokutniczym stylu ycia. Nadal istnieje m. in. obowi zek biczowania, nocnych 

czuwa  na modlitwie i surowych postów. Wydawa o si , e taka dyscyplina powinna 

zapewni  Zgromadzeniu trwa o  i stabilizacj , a tymczasem by o ono wci  nara one na 

ataki wrogów. Tym razem, po mierci bp. Wierzbowskiego, zagro enie przysz o od 

najmniej spodziewanej strony, bo od jego nast pcy. 

 W a nie rz dy diecezji pozna skiej obj  bp Jan Stanis aw Witwicki (1687-1696) 

i nieprzyjaciele Zgromadzenia od razu zacz li znów oskar a  je przed arcypasterzem, 

który pocz tkowo nawet da  pos uch ich oszczerczym donosom. Istnienie Zgromadzenia 

zosta o powa nie zagro one, gdy  ordynariusz zamierza  je rozwi za . I znów o. 

Papczy ski popad  w depresj  oraz ponownie zacz  rozwa a  mo liwo  powrotu do 

pijarów. Dnia 23 marca 1688 roku skierowa  list do ich genera a o. Aleksego Arminiego 

z pro b  o rad , poddawszy si  z góry jego decyzji. W li cie tym pisa  jedynie o w asnym 

kryzysie wewn trznym, nic za  nie wspomnia  o zagro eniu Zgromadzenia. Chocia  nie 

znamy odpowiedzi genera a pijarów, by a ona prawdopodobnie zach t  do 

kontynuowania dzia alno ci zakonodawczej, do czego te  zabra  si  wkrótce o. 

Papczy ski ze wzmo on  energi . 

 Nale a o naprzód pokona  niech  bp. Witwickiego i zdoby  jego przychylno . 
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Nie by o to atwe, albowiem nowy pasterz diecezji pozna skiej by  zwierzchnikiem 

surowym i z wielk  stanowczo ci  zacz  zaprowadza  karno  w ród duchowie stwa. 

Nieprzyjaciele o. Papczy skiego postanowili wykorzysta  t  okazj  i oskar yli Marianów 

przed biskupem, domagaj c si  nawet likwidacji Zgromadzenia. Ojciec Stanis aw 

wiedzia , co to znaczy. Przecie  oba jego klasztory znajdowa y si  na terenie 

administrowanym przez bp. Witwickiego i by y ca kowicie zale ne od jego woli. Nowy 

ordynariusz móg  cofn  aprobat  swego poprzednika i Zgromadzenie, nie maj c jeszcze 

aprobaty Stolicy Apostolskiej, mog o zosta  teraz zniesione. Na to w a nie liczyli 

wrogowie o. Papczy skiego i starali si  pozyska  biskupa dla siebie. 

 Ojciec Stanis aw odpowiedzia  prawdziwie po chrze cija sku na ataki swych 

nieprzyjació . Nie broni  si , nie usprawiedliwia , tylko zadedykowa  bp. Witwickiemu 

owoc swych rozwa a  u stóp krzy a Chrystusowego — wydane w tym czasie dzie ko pt. 

Christus Patiens (Chrystus cierpi cy). Dzie ko to by o triumfem naszego zakonodawcy 

nad jego krzywdzicielami. Wspomnia  o nich biskupowi w li cie dedykacyjnym i odda  

si  mu w opiek . Da  wyraz nadziei, e nie spotka go nic z ego w ciemno ciach nocy, 

poniewa  b d  je rozprasza  gwiazdy znajduj ce si  w herbie biskupa. Mo e wi c za-

chowa  spokój na wzór ksi yca, znajduj cego si  równie  w herbie, i nie ba  si  

ujadania zgrai napadaj cych go psów. 

 Uj ty tak  dedykacj , a tak e g bok  tre ci  rozwa a  pasyjnych, bp Witwicki 

zaniecha  planów rozwi zania Zgromadzania i nie da  pos uchu oskar ycielom o. 

Papczy skiego. 

 Jeszcze raz dzie o o. Stanis awa zosta o uratowane, by a to jednak dla niego 

wielka przestroga, i na przysz o  nale a o zabezpieczy  si  przed tak  ewentualno ci . 

Trzeba by o stanowczo postara  si  o aprobat  papiesk , by nie by  d u ej zale nym od 

dobrej czy z ej woli ordynariusza. Zreszt  aprobata by a po dana równie  i ze wzgl du 

na samych Marianów. Nale a o zwi za  ich mocniej ze Zgromadzeniem przez luby 

uroczyste, poniewa  niektórzy z nich lekcewa yli moc wi c  lubów prostych i 

opuszczali Zgromadzenie. Te w a nie do  cz ste dezercje sk ania y o. Papczy skiego do 

przy pieszenia stara  o aprobat  u Stolicy wi tej. Pragn c jak najszybciej uzyska  

wspomnian  aprobat , o. Stanis aw zacz  w 1690 roku przygotowywa  si  do podró y 

do Wiecznego Miasta. Chcia  osobi cie zaj  si  t  spraw , mimo e nale a o odby  
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d ug  i niebezpieczn  podró , w wi kszo ci pieszo z powodu braku funduszów. 

Poniewa  nie wiedzia , czym ona si  sko czy, przed wyruszeniem w drog  dnia 30 

pa dziernika 1690 roku dokona  w grodzie czerskim zapisu testamentalnego fundacji 

przy Wieczerniku Pa skim na rzecz cz onków swego Zgromadzenia. 

 W towarzystwie subdiakona Joachima od w. Anny Koz owskiego ruszy  o. 

Papczy ski w uci liw  dla niego i pe n  przykrych niespodzianek podró  do Rzymu. W 

czasie jej trwania cz sto zapada  na zdrowiu – mia  ju  bowiem prawie 60 lat, a jak 

wiemy, prowadzi  pokutniczy tryb ycia, brakowa o wi c mu nieraz si . wiadek trudów 

tej podró y, Joachim Koz owski, b dzie odgrywa  kiedy  wa n  rol  w Zgromadzeniu. 

Obecnie by  ju  mianowany przez o. Stanis awa 19 kwietnia 1690 roku na 2 lata 

instruktorem ycia duchowego oraz studiów humanistycznych, filozofii i teologii 

moralnej w klasztorze w Puszczy. M ody subdiakon doprowadzi  o. Stanis awa do 

Rzymu w lutym 1691 roku Niebo w oskie powita o ich a ob , bo 1 lutego zmar  papie  

Aleksander VIII i Stolica Piotrowa by a osierocona. 

 Mo na sobie wyobrazi , jaki to by  zawód dla o. Papczy skiego. Ale nasz 

zakonodawca nie za amywa  si  i po spowiedzi u penitencjarza papieskiego w Bazylice 

Piotrowej, o. Tomasza Ignacego Dunina Szpota TJ (24 II 1691) postanowi  szuka  

mo liwo ci za atwienia swej sprawy. Nie by o szansy na uzyskanie aprobaty Stolicy 

wi tej. na podstawie Regu y ycia i dlatego o. Stanis aw zacz  robi  starania o inkorpo-

racj  Zgromadzenia do zakonu mniszek Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi 

Panny. Zakon ten uzyska  zatwierdzenie w asnej regu y u papie a Juliusza II w 1511 

roku. Poniewa  by  zale ny od franciszkanów, o. Papczy ski z o y  do nich w marcu lub 

kwietniu 1691 roku odpowiedni  petycj , w której prosi  równie  o przyj cie Marianów 

pod ich kierownictwo i o udzielenie takich przywilejów, jakimi cieszy y si  ju  mniszki 

Niepokalanego Pocz cia. W odpowiedzi na t  pro b  20 kwietnia 1691 roku Komisarz 

Generalny Braci Mniejszych cis ej Obserwancji o. Karol Franciszek de Varese wystawi  

dokument, w którym przyj  Marianów pod swoj  protekcj  i poleci  ich opiece 

prze o onych swego zakonu, zw aszcza w Królestwie Polskim i w Wielkim Ksi stwie 

Litewskim. Pó niej Kongregacja Generalna Braci Mniejszych w Rzymie dekretem z dnia 

4 czerwca 1691 roku potwierdzi a dokument wystawiony przez komisarza generalnego, 

uzale niwszy jednak od zgody Stolicy wi tej. wybór regu y. Przypuszczano zapewne, 
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e mog  pojawi  si  trudno ci, poniewa  wspomniana regu a mniszek Niepokalanego 

Pocz cia nie by a przystosowana do potrzeb zakonów m skich. Natomiast o. Papczy ski 

uwa a  przyj cie tej regu y za mo liwe, gdy  widzia  w niej podobie stwo do jego 

Regu y ycia. Mniszki mia y ten sam tytu , nosi y bia y habit i odmawia y Oficjum o 

Niepokalanym Pocz ciu. Ale poniewa  Bracia Mniejsi uzale niali ostateczn  zgod  od 

papie a, nale a o czeka  na jego wybóroku 

 Konklawe co prawda rozpocz o si  12 lutego 1691 roku, przed u a o si  jednak 

w niesko czono . Czekanie coraz bardziej ci y o o. Stanis awowi. Znalaz  wprawdzie 

skromn  go cin  u Braci Mniejszych w klasztorze Ara Coeli, ale zbli aj ce si  upa y 

letnie pogarsza y i tak s abe jego zdrowie. Lekarze radzili mu zmieni  warunki 

klimatyczne i wraca  do kraju. Trudno te  by o d u ej czeka  na wybór papie a i na 

uzyskanie pó niej u niego audiencji, by  mo e dopiero po up ywie lata, i nara a  si  na 

powrót do ojczyzny w porze zimowej. Ojciec Papczy ski postanowi  zatem wraca  w 

lipcu. 

 Przed opuszczeniem Rzymu zwróci  si  jeszcze do genera a pijarów o. Aleksego 

o afiliacj  Marianów do ich Zgromadzenia. Odpowied , któr  uzyska  17 maja 1691 

roku, wiadczy o tym, e znik a ju  dawna niech  pijarów do o. Stanis awa. Co wi cej, 

jest pi kn  jego apologi  i wystawia mu dobre wiadectwo za dotychczasow  pomoc i 

yczliwo  okazywan  pijarom w Polsce. Pijarzy ch tnie dopu cili o. Stanis awa i jego 

Zgromadzenie do przywilejów udzielonych im przez Stolic  Apostolsk , a szczególnie 

do uczestniczenia w askach. 

 Kiedy dnia 12 lipca 1691 roku wybrano wreszcie nowego papie a — Innocentego 

XII, o. Stanis awa nie by o ju  w Rzymie. Opu ci  go prawdopodobnie 10 lub 11 lipca, a 

wi c tu  przed samym wyborem papie a. Przypuszcza si , e przed powrotem do Polski 

zostawi  w Kongregacji dla Biskupów i Zakonników swoj  Regu  ycia, gdy  w 1694 

roku otrzyma j  ju  poprawion , a brak danych, by j  pó niej mia  przesy a . 

 Po powrocie do kraju o. Stanis aw, prawdopodobnie wiosn  1692 roku, wys a  do 

Stolicy Apostolskiej petycj , w której przedstawi  na pi mie te sprawy, jakie mia  zamiar 

przekaza  papie owi przedtem ustnie. Prosi  w niej Kongregacj  dla Biskupów i 

Zakonników, aby nakaza a powrót do Zgromadzenia dezerterom, którzy odeszli po 

uzyskaniu dyspensy ze lubów od spowiedników czy niektórych teologów. Oczekiwa  te  
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na dekret stwierdzaj cy, e tylko Stolica Apostolska ma prawo udzielania takiej 

dyspensy. Po rozpatrzeniu wspomnianej petycji dnia 20 czerwca 1692 roku, Kongregacja 

odes a a j  do nuncjusza w Polsce do wyja nienia. Tymczasem o. Papczy ski wys a  do 

Rzymu drug  petycj , w której prosi  Kongregacj  przede wszystkim o aprobat  

apostolsk  dla swego Zgromadzenia i o jego inkorporacj  do zakonu mniszek 

Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny pad jurysdykcj  genera a Braci 

Mniejszych Obserwantów. wi ta Kongregacja na sesji 27 sierpnia 1692 roku poleci a o. 

Papczy skiemu zwróci  si  z t  spraw  do samego papie a. Wkrótce wi c o. Stanis aw 

skierowa  bezpo rednio pro b  do Innocentego XII i dnia 5 wrze nia 1692 roku specjalna 

komisja Kongregacji rozwa y a j , a nast pnie odes a a do nuncjusza w Polsce. 

Tymczasem 13 wrze nia przedstawiono petycj  za o yciela Marianów równie  Ojcu 

wi temu, a ten z kolei poleci  zaj  si  ni  Kongregacji. Jednak Kongregacja czeka a na 

opini  nuncjusza w Polsce, który bada  spraw  prawie ca y rok i w 1693 odes a  j  do 

Rzymu. W tym czasie o. Stanis aw ci ko chorowa  i 9 grudnia 1692 roku sporz dzi  

nawet swój testament. 

 Czas p yn  i dopiero w 1694 roku odes ano Regu  ycia o. Papczy skiemu do 

Polski z poprawkami kard. Leonarda Colloredo. Odpowied  ta nie uradowa a 

Papczy skiego, gdy  nie stanowi a aprobaty Zgromadzenia przez Stolic  Apostolsk  i w 

dalszym ci gu musia a mu wystarczy  aprobata biskupa oraz poprawiona Regu a ycia. 

Przygotowa  j  pó niej o. Stanis aw do druku i 20 lutego 1698 roku uzyska  dla niej 

aprobat  diecezjaln . Chyba nie otrzyma  od Stolicy Apostolskiej adnej decyzji w 

sprawie dezerterów, bo w Praefatio Informatoria do wspomnianej Regu y, zakaz 

opuszczania Zgromadzenia bez dyspensy papieskiej uzasadnia deklaracj , by  mo e 

tylko ustn , uzyskan  od Penitencjarii w Rzymie jeszcze w 1691 roku. 

 Jedynym w a ciwie osi gni ciem d ugotrwa ych stara  o. Stanis awa w Rzymie 

by o autorytatywne stwierdzenie Kongregacji, e Marianom wystarczy aprobata biskupa. 

Powo uje si  na to o. Papczy ski w Praefatio Informatoria i dowodzi, e jego 

zgromadzenie nie musi mie  dla swego prawnego istnienia (jak to twierdzili wrogowie 

Marianów) aprobaty Stolicy Apostolskiej. A jednak to go nie zadowala. Wkrótce 

podejmie jeszcze jedn  prób  w celu uzyskania aprobaty papieskiej dla swego 

zgromadzenia. 
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VI. OSTATNIE LATA YCIA OJCA STANIS AWA PAPCZY SKIEGO 

 

 Dnia 4 marca 1698 roku zmar  bp Witwicki, a jego nast pc  w diecezji 

pozna skiej zosta  Hieronim Wierzbowski, krewny zmar ego bp. Stefana 

Wierzbowskiego. Ojciec Papczy ski móg  wi c teraz znowu liczy  na poparcie 

ordynariusza w swoich zabiegach, bo, jak wiemy, rodzina Wierzbowskich takie poparcie 

obiecywa a w 1688 roku. B dzie ono zakonodawcy Marianów wkrótce bardzo potrzebne. 

 Na kapitule generalnej zwo anej przez o. Papczy skiego latem 1698 roku 

wybrano o. Joachima od w. Anny Koz owskiego na prokuratora generalnego do Rzymu, 

w celu podj cia na nowo stara  o aprobat  papiesk . Jesieni  1698 roku uda  si  tam o. 

Koz owski w towarzystwie broku Antoniego Cie skiego, zaopatrzony przez bp. 

Hieronima Wierzbowskiego w list polecaj cy. 

 Po przybyciu do Rzymu o. Joachim uzyska  audiencj  u papie a i z o y  na r ce 

Innocentego XII petycj  o zatwierdzenie Zgromadzenia Marianów. Papie  zna  dobrze o. 

Papczy skiego, by  przecie  w swoim czasie jego penitentem, kiedy przebywa  w 

Warszawie jako nuncjusz. Kierowany yczliwo ci  dla swego dawnego spowiednika, 

pocz tkowo mia  zamiar zatwierdzi  Zgromadzenie Marianów i ich Regu  ycia, ale 

kardyna owie, których prosi  o rad , odradzili mu to, powo awszy si  na dekret Soboru 

Latera skiego z 1215 roku zabraniaj cy aprobaty zakonów na podstawie innych regu , 

ni  dot d ju  zatwierdzone. Ojciec Koz owski nie zrazi  si  t  negatywn  odpowiedzi  i 

podj  dalsze starania. W styczniu 1699 roku napisa  list do o. Papczy skiego, w którym 

prosi  o uzyskanie poparcia dla swoich zabiegów w Rzymie od ró nych dostojników 

ko cielnych i wieckich w Polsce. Ojciec Stanis aw wystara  si  o takie listy polecaj ce. 

Joachim Koz owski otrzyma  je w maju. Jeden z nich, pochodz cy od bp. Hieronima 

Wierzbowskiego z dnia 20 marca, stanowi pi kne wiadectwo cnót o. Stanis awa i jego 

towarzyszy w Zgromadzeniu. Doradcy rzymscy o. Joachima musieli chyba uzna  

otrzymane listy za niewystarczaj ce, skoro o. Koz owski w czerwcu tego samego roku 

poprosi  o dalsze listy polecaj ce. Prawdopodobnie we wrze niu nadesz y dwa takie listy 

wystawione przez bp. Jerzego Denhoffa z dnia 2 sierpnia 1699 roku. Chyba jednak nie 
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poczekawszy na nie, ju  w maju 1699 roku o. Koz owski z o y  ponownie pro b  w urz -

dach Stolicy Apostolskiej o zatwierdzenie Zgromadzenia, ale i tym razem nie uzyska  

aprobaty apostolskiej na podstawie Regu y ycia. Oprócz poprzednio stawianych 

zastrze e  co do regu y, mia y zawa y  równie  jakie  niepochlebne informacje o 

Zgromadzeniu Marianów przes ane z kraju. 

 Niemo no  uzyskania aprobaty papieskiej dla Zgromadzenia na podstawie 

Regu y ycia sk oni a prokuratora generalnego Marianów do szukania innej drogi 

wyj cia. Istnia a mo liwo  uzyskania aprobaty na podstawie regu y ju  zatwierdzonej. 

Ojciec Bonawentura Diaz OFM radzi  o. Koz owskiemu przyj  Regu  Dziesi ciu Cnót 

Naj wi tszej Maryi Panny u o on  ok. 1501 roku przez b . Gabriela Nicolasa, znanego 

pod imieniem b . Gabriela Maryi, dla zakonu Anuncjatek. Zatwierdzi  j  w 1502 roku 

Aleksander VI. Pó niej w 1517roku zakony przyjmuj ce t  regu  poddano pod 

jurysdykcj  Braci Mniejszych. 

 Ojciec Joachim id c za rad  o. Bonawentury, zwróci  si  do genera a Braci 

Mniejszych o. Mateusza od w. Stefana z pro b  o Regu  Dziesi ciu Cnót oraz o 

inkorporacj  Marianów do jego zakonu. Ojciec Mateusz odpowiedzia  pozytywnie na t  

pro b  i 21 wrze nia 1699 roku wyda  w klasztorze Ara Coeli oczekiwany przez 

wys anników maria skich dokument. Nale a o jeszcze postara  si  o uzyskanie de facto 

wszystkich przywilejów, ask i odpustów zwi zanych z t  regu . W tym celu o. Joachim, 

prawdopodobnie w pa dzierniku 1699 roku, wystosowa  odpowiedni  pro b  do papie a 

Innocentego XII i w odpowiedzi otrzyma  breve Exponi nobis nuper datowane dnia 24 

listopada 1699 roku. Stanowi o ono list skierowany do nuncjusza apostolskiego w Polsce, 

powiadamiaj cy o tym, e Marianie otrzymali Regu  Dziesi ciu Cnót w braterskiej 

czno ci z zakonem serafickim. List wspomina  o uzyskanych przez marianów 

przywilejach i askach udzielonych do tamtej pory instytutom, które przyj y powy sz  

regu . Papie  grozi  te  karami tym, którzy by podwa ali prawa nadane Marianom, i 

zobowi za  nuncjusza, aby dopilnowa  wykonania polece  zawartych we wspomnianym 

li cie. 

 Nie wiadomo dlaczego po otrzymaniu tak cennego dokumentu o. Joachim 

pozosta  jeszcze ca y rok w Rzymie. By y jakie  powody, dla których od o y  powrót do 

ojczyzny; mia  opu ci  Rzym po 18 wrze nia 1700 roku, co wynika z ostatniego listu 
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polecaj cego uzyskanego dla zakonu w Rzymie. I ten termin uleg  zw oce 

prawdopodobnie z powodu przewidywanej rych ej mierci Innocentego XII. Roztropno  

nakazywa a zaczeka  jeszcze na wybór nowego papie a i uzyska  od niego 

potwierdzenie breve jego poprzednika. Rzeczywi cie, wkrótce, bo 27 wrze nia 1700 

roku, papie  Innocenty XII odszed  z tego wiata, a 23 listopada wybrano jego nast pc  

Klemensa XI. Potwierdzi  on dokument wydany przez swego poprzednika i wystosowa  

polecenie dla nuncjusza w Polsce Franciszka Pignatellego, by przyj  luby uroczyste od 

za o yciela Zgromadzenia Marianów o. Stanis awa Papczy skiego. 

 Teraz ju  nic nie zatrzymywa o o. Joachima i jego towarzysza broku Cie skiego 

w Wiecznym Mie cie, tote  udali si  wkrótce w drog  powrotn  do kraju, nios c ze sob  

dokumenty papieskie i listy polecaj ce od kardyna ów Kurii Rzymskiej do nuncjusza 

oraz prymasa w Polsce. 

 W czasie, kiedy prokurator generalny Marianów by  jeszcze w Rzymie, przyby a 

Zgromadzeniu nowa, trzecia z kolei placówka. Cze nik ukowski Jan z Glewu Lasocki 

ufundowa  Zakonowi Marianów ko ció  i klasztor na terenie parafii Wilga w Go linie. 

Dokument erekcyjny sporz dzono w Czersku dnia 15 pa dziernika 1699 roku, ale 

formalno ci z nim zwi zane rozpocz to ju  w 1698, kiedy to w adze ko cielne l wrze nia 

wyrazi y zgod  na zbudowanie kaplicy w Go linie i przyj cie jej przez Marianów. 

Formalne przyj cie nast pi o w 8 dni po sporz dzeniu aktu darowizny w grodzie 

czerskim. Wkrótce, w 1700 roku, uko czono budow  ko cio a. Tradycja mówi, e 

umieszczono w niej obraz Matki Bo ej Bolesnej przywieziony przez o. Papczy skiego z 

rodzinnego domu w Podegrodziu. By  mo e przywióz  go zakonodawca Marianów latem 

1699 roku, kiedy to uda  si  w pielgrzymk  do diecezji krakowskiej. 

 Czy za ycia swego za o yciela Marianie posiadali inne jeszcze placówki? 

Prawdopodobnie tak, by  mo e jedn  na Rusi, drug  na Litwie, ale nic o nich bli ej nie 

wiemy. 

 Trudny by  dla o. Stanis awa okres oczekiwania na zwiastunów dobrej nowiny 

wys anych do Rzymu. Ojciec Papczy ski by  ju  w podesz ym wieku, zapad  na powa n  

chorob , a wys annicy nie wracali. Wreszcie, prawdopodobnie pod koniec marca 1701 

roku przybyli do Nowej Jerozolimy. Mo na sobie wyobrazi  rado  schorowanego 

zakonodawcy, gdy zwiastuni aski Stolicy Apostolskiej stan li w progach klasztoru. 
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Dzie o ycia o. Stanis awa zosta o pomy lnie uko czone i móg  teraz ju  ze spokojem 

przygotowywa  si  do odej cia. Ale jego rado  zosta a nieco przy miona, kiedy 

zapozna  si  bli ej z tre ci  przywiezionych z Rzymu dokumentów. Przygotowane przez 

niego ustawy nie zosta y zatwierdzone, a zamiast nich musia  przyj  now  regu  i fakt 

inkorporacji Zgromadzenia do zakonu Braci Mniejszych. Pó niej jednak o. Stanis aw 

przekona  si , e Regu a Dziesi ciu Cnót nie jest sprzeczna z opracowanymi przez niego 

ustawami Zgromadzenia i odpowiada duchowi jego zamierze . Jest przecie  gor c  

zach t  do na ladowania cnót Dziewicy Niepokalanie Pocz tej i w pierwszym rz dzie 

Marianie powinni je praktykowa . Mimo to o. Papczy ski robi  wyrzuty o. 

Koz owskiemu, e nie doprowadzi  do zatwierdzenia Regu y ycia jako konstytucji 

maria skich, dostosowanych do wspomnianej Regu y Dziesi ciu Cnót. 

 Kiedy dor czono Franciszkowi Pignatellemu list Innocentego XII i polecenie 

Klemensa XI aprobuj ce Zgromadzenie Marianów, nuncjusz za da  od nich wyra enia 

na pi mie zgody na z o enie lubów uroczystych na Regu  Dziesi ciu Cnót. 

Wspomnian  zgod  wyrazili przedstawiciele domów maria skich z o. Papczy skim, 

zebrani na kapitule dnia 14 kwietnia 1701 roku w Nowej Jerozolimie. Dopiero jednak 6 

czerwca schorowany o. Stanis aw – od 1679 r. zakonnik o lubach prostych -  uda  si  do 

Warszawy i z o y  na r ce nuncjusza uroczyste luby zakonne. Potem nuncjusz poleci  za-

o ycielowi Marianów przyj  luby od pozosta ych cz onków Zgromadzenia. Dnia 5 

lipca 1701 roku z o y  je o. Józef od Wszystkich wi tych, a pó niej i pozostali 

wspó bracia. W ten sposób marianie stali si  zakonem na prawie papieskim, otrzymali 

prawa i przywileje przys uguj ce zakonom kleryckim o lubach uroczystych. Dokument 

papieski z 24 listopada 1699 roku nie nazywa ju  ich pustelnikami czy rekolektami. Sam 

o. Papczy ski, który od pocz tku mia  wizj  Zgromadzenia apostolskiego, nazywa 

swoich zakonników „Clerici Mariani”. Do  powszechnie nazywano wówczas Zakon 

Marianów zgromadzeniem lub instytutem wspomagaj cym zmar ych i proboszczów. 

 Po z o eniu lubów uroczystych i przyj ciu ich od swoich zakonników niewiele 

ju  czasu pozosta o o. Papczy skiemu na tej ziemi, zacz  wi c przygotowywa  si  do 

mierci. Ju  w 1695 roku, czuj c, e s abn  jego si y, przekaza  cz  w adzy 

prze o e skiej o. Joachimowi Koz owskiemu, którego kapitu a wybra a na jego 

wikariusza. W tym samym roku 16 kwietnia o. Papczy ski wezwa  cz onków 
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Zgromadzenia do okazywania pos usze stwa o. Koz owskiemu, widz c w nim swego 

nast pc . Sam jednak sprawowa  nadal urz d prze o onego klasztoru w Nowej 

Jerozolimie, ale w 1699 roku przygnieciony chorob , przekaza  t  funkcj  o. Cyprianowi 

od w. Stanis awa. W tym samym roku sporz dzi  swój drugi testament i og osi  o. 

Joachima swoim nast pc . Wspomniany testament potwierdzi  i uzupe ni  10 kwietnia 

1701 roku, gdy nowa ci ka choroba z o y a go na o u bole ci. Pod wign  si  jeszcze z 

niej, by uda  si  do nuncjusza w Warszawie w celu z o enia lubów. Pochodz ce z tego 

czasu Piaecepta wskazuj  na to, e prawdopodobnie przeprowadzi  wówczas po raz 

ostatni wizytacj  kanoniczn  w klasztorze w Puszczy Korabiewskiej. 

 W sierpniu nawiedzi a go znów ci ka choroba, tym razem ju  miertelna. Ojciec 

Stanis aw uzupe ni  ponownie swój testament i wyda  ostatnie rozporz dzenia. 

Tymczasem choroba gwa townie wyniszcza a jego organizm, a cierpienia si  wzmaga y. 

Trawiony gor czk , do ko ca zachowa  przytomno  umys u i dnia 17 wrze nia 1701 

roku w pe ni wiadomo ci przyj  sakramenty wi te z r k pierwszego wy wi conego w 

zakonie kap ana – o. Józefa od Wszystkich wi tych. Potem udzieli  b ogos awie stwa 

otaczaj cym jego o e wspó braciom zakonnym i wezwa  ich do wiernego przestrzegania 

regu y i konstytucji oraz do gorliwego niesienia pomocy duszom w czy cu cierpi cym. 

Umieraj c, obejmowa  mocno krucyfiks i gor co si  modli . Ostatnie dos yszalne s owa, 

które wypowiedzia , brzmia y: „W r ce Twoje, Panie, polecam duchi mego”. Zasn  w 

Panu 17 wrze nia 1701 roku wieczorem, kiedy s o ce zgasi o ju  swój blask i znik o za 

horyzontem. 

 Pogrzeb za o yciela marianów ci gn  wielkie t umy wiernych, ksi y i 

zakonników op akuj cych zgon tego wi tobliwego zakonnika. Wszyscy dawali wia-

dectwo wi to ci o. Stanis awa i polecali si  jego wstawiennictwu. Pochowali go ze czci  

pod pod og  ko cio a Wieczerzy Pa skiej w pobli u o tarza w. Rafa a. 

 

 

VII. SYLWETKA DUCHOWA OJCA PAPCZY SKIEGO 

 

 Ka dy bezstronny badacz postaci o. Stanis awa Papczy skiego musi przyzna , e 

by  to m  niezwyk y. Jego ycie, dzia alno  duszpasterska, zakonodawcza i spu cizna 
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literacka wiadcz  o tym, e by  cz owiekiem nieprzeci tnej miary. Obrazu tego dope nia 

nie mniej bogata jego sylwetka duchowa. 

 Biografowie zwracaj  uwag , e ju  w domu rodzinnym robi  szybkie post py w 

cnocie, a w czasie studiów we Lwowie odznacza  si  wielk  skromno ci  i innymi 

duchowymi zaletami. W okresie nowicjatu u pijarów znany by  z wielkiej gorliwo ci w 

yciu duchowym i w nabywaniu cnót. Pó niej równie  mówiono o nim, e jest 

przyk adem zakonnika wzorowo p dz cego ycie zakonne i posiadaj cego doskona o  

chrze cija sk . 

 Po wyj ciu od pijarów w okresie poprzedzaj cym za o enie Zgromadzenia 

Marianów o. Stanis aw cieszy  si  u wielu wspó czesnych, cz sto znakomitych m ów, 

opini  wielkiej wi to ci, cho  nie by y to opinie jednomy lne. Gdy zamieszka  w 

pustelni korabiewskiej, od razu rozesz a si  wie  o jego pobo no ci i wi to ci. Wiele 

wybitnych osobisto ci przybywa o do niego, by zasi gn  rady i prosi  o kierownictwo w 

yciu duchowym. Miejscowy ordynariusz, podziwiaj c przyk ad surowo ci jego ycia, 

da  mu placówk  w Nowej Jerozolimie, by mie  go bli ej siebie. Tam, wed ug 

wiadectwa wspó czesnych, o. Papczy ski y  wi tobliwie przez ca y okres swego 

pobytu a  do mierci, daj c przyk ad cnót w stopniu heroicznym. 

 Spo ród cnót, których przyk ad dawa  w swoim yciu, na szczególn  uwag  

zas uguje jego wiara, mi o , pokora, m stwo, duch pokuty i umartwienia. 

 W Procesie Informacyjnym zeznano, e o. Papczy ski by  m em g bokiej 

wiary. Pochodz c z prostego ludu, który nie tylko rozumem przyjmowa  zasady wiary, 

ale i stara  si  y  wed ug jej nakazów, od najwcze niejszej m odo ci odznacza  si  

duchem pobo no ci. Jej wyrazem by o budowanie o tarzyków przez ma ego Janka, 

branie udzia u w nabo e stwach religijnych w ko ciele parafialnym, uciekanie si  z 

gor c  ufno ci  do Boga i Naj wi tszej Dziewicy w ró nych trudno ciach i 

niebezpiecze stwach. Kieruj c si  duchem wiary, odrzuci  pó niej zawarcie zwi zku 

ma e skiego i urz dzenia si  w wiecie, by po wi ci  si  Bogu w yciu zakonnym. Jako 

nowicjusz pragn  umrze  za wiar  wi t , nadstawiaj c sw  szyj  pod miecz 

szwedzkiego o nierza na warszawskiej ulicy. Wiara wreszcie pomog a mu przetrwa  

liczne prze ladowania i pokona  ogromne trudno ci zwi zane z zak adaniem nowej 

rodziny zakonnej. Ona by a ród em jego ufno ci i zdania si  we wszystkim na 
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Opatrzno  Bo . 

 Biografowie o. Papczy skiego zgodnie twierdz , e od dzieci stwa pozostawa  on 

w bliskiej czno ci z Bogiem i potrafi  nawi za  z nim serdeczne wi zy. Mi o  ku Bogu 

i ludziom kierowa a zawsze jego post powaniem. wiczy  si  w niej gorliwie przez ca e 

ycie. Obdarzony ywym temperamentem, musia  nieraz stacza  ze sob  ci kie boje, by 

nie uchybi  mi o ci bli niego. W zakonie pijarów kierowany nadprzyrodzon  mi o ci  i 

trosk  o istotne dobro zakonu, nawo ywa  wspó braci do cis ego zachowania regu y. Z 

wielk  mi o ci  pieszy  zawsze do ludzi z pos ug  w konfesjonale i na ambonie oraz w 

kontaktach indywidualnych, wiadcz c mi osierdzie wobec ubogich i sierot. Wci  

cierpliwie, cho  niekiedy i z surowo ci , upomina  swoich wspó braci zakonnych, 

wielkodusznie przebacza  swym wrogom i prze ladowcom. Mi o  Boga i bli niego 

kaza a te  mu cz sto bra  pióro do r ki, by i przez apostolstwo s owem pisanym 

przyczyni  si  do chwa y Bo ej, czci Naj wi tszej Dziewicy i zbawienia dusz. Mi o  ta 

si ga a równie  poza grób i sk ania a go do niesienia pomocy duszom w czy cu 

cierpi cym. 

 Wielu wspó czesnych uwa a o o. Papczy skiego za m a wielkiej pokory. Jego 

pierwszy biograf twierdzi, e o. Stanis aw w swej uni ono ci uwa a  siebie jedynie za 

grzesznika. Jako dojrza y ju  i wykszta cony m odzieniec ch tnie pasa  owce swego ojca 

w okresie przerw od nauki. W nowicjacie z rado ci  spe nia  najni sze pos ugi. Nigdy nie 

usprawiedliwia  si  przed prze o onymi podczas kapitu y win, znosz c m nie fa szywe 

oskar enia. Po wyj ciu od pijarów odrzuci  ofiarowane mu przez biskupów godno ci i 

urz dy. Jako zakonodawca Marianów osobi cie wykonywa  ci kie prace r czne. Biograf 

mówi o nim, e by  przedziwny w uni eniu samego siebie, a gdy le o nim mówiono, 

odczuwa  dziwn  rado . Jego ksi eczka pt. Secreta conscientiae, stanowi ca jakby 

wyznanie win m odo ci na wzór w. Augustyna, jest wed ug o. Kazimierza 

Wyszy skiego dokumentem stwierdzaj cym heroiczno  cnoty pokory o. Stanis awa. W 

testamencie z 1692 roku wyrazi  yczenie, by spalono jego pisma, jako niegodne czytania 

i nieprzynosz ce adnych owoców. W drugim testamencie z 1699 roku prosi  Boga na 

wzór celnika, by przez swoje mi osierdzie odpu ci  mu grzechy i kary za nie nale ne. 

 Przechodz c z kolei do cnoty m stwa, warto przypomnie , e przyk ad jej da  o. 

Stanis aw ju  wtedy, gdy w czasie najazdu szwedzkiego wyrazi  gotowo  na oddanie 
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ycia za wiar  wi t . Ale jak sam twierdzi , Bóg zachowa  go wtedy na d u sze 

m cze stwo. Do wiadczy  go wkrótce wskutek prze ladowa , jakie go spotka y w 

zakonie pijarów. Znosi  je wówczas z wielk  cierpliwo ci , sta o ci  i pogod  ducha. Z 

takim samym m stwem przyjmowa  pó niej prze ladowania i niech  skierowan  

przeciwko niemu i rodz cej si  jego spo eczno ci zakonnej. Wiele m stwa musia  

wykaza  starszy ju  wiekiem i schorowany zakonodawca marianów, który podj  si  

trudnej i niebezpiecznej podró y pieszej do Rzymu w 1690 roku, w celu uzyskania 

aprobaty papieskiej dla swego zakonu. Z m stwem te  znosi  liczne choroby i cierpienia, 

przygotowuj c si  pogodnie i spokojnie do zej cia z tego wiata. 

 Kre l c duchow  sylwetk  o. Stanis awa Papczy skiego, nie mo a nie wspomnie  

o jego duchu pokuty i umartwienia. Odznacza  si  nim ju  w wieku m odzie czym, tak e 

gdy znalaz  si  u pijarów, od razu zauwa ono, e jest umiarkowany w jedzeniu i piciu, 

odporny na zimno i mróz, ch tny do najtrudniejszych pos ug. W duchu pokuty 

przyjmowa  wszystkie prze ladowania. Z tym samym usposobieniem wewn trznym 

przyj  uwi zienie i zwi zane z nim upokorzenia. Potem ochoczo zaakceptowa  surowe 

rozporz dzenia bp. wi cickiego i prowadzi  zgodnie z jego nakazem pustelniczy tryb 

ycia w Puszczy Korabiewskiej. Zachowywa  wówczas surowe posty, u ywa  cz sto 

dyscypliny, sp dza  bezsenne noce na modlitwie, a kiedy udawa  si  na spoczynek, 

poprzestawa  na n dznym pos aniu. Podejmowa  te  ci kie prace r czne i odbywa  

d ugie piesze podró e apostolskie. W czasie pobytu w Nowej Jerozolimie prowadzi  

nadal ycie pokutnicze i oddane wszelkiego rodzaju umartwieniom. I tu biczowa  si  trzy 

razy dziennie, sypia  bardzo krótko i to na go ej ziemi wspieraj c g ow  o pieniek, 

u ywa  szorstkiej odzie y, pracowa  ci ko fizycznie a  do pó nej staro ci przy obróbce 

drewna i kopaniu rowów odwadniaj cych. Jeszcze wi ksz  uwag  zwraca  o. Papczy ski 

na umartwianie wewn trzne, i jest to szczególn  cech  jego duchowo ci. Napisana przez 

niego Regu a ycia nakazuje pow ci ganie uczu , po da , w asnego s du i woli. W 

listach okoliczno ciowych do cz onków Zgromadzenia przypomina  zakonodawca o 

potrzebie sta ego umartwiania, o pracowito ci i trze wo ci. 

 Nie trzeba dodawa , e m  tak cnotliwy posiada  w stopniu heroicznym równie  

pozosta e cnoty. Jego ycie dostarcza wiele dowodów na to, e usilnie je praktykowa  i 

zaleca  innym. Tak wi c mo na podziwia  u niego pe n  ufno ci nadziej , która kaza a 
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mu polega  na dobroci i Opatrzno ci Bo ej nawet w najtrudniejszych chwilach ycia. 

Odznacza  si  w ca ym swoim dojrza ym yciu cnot  roztropno ci i sprawiedliwo ci. By  

te  niezmordowany w modlitwie, zw aszcza za dusze w czy cu cierpi ce. Jak ju  

wspomniano wy ej, sp dza  nieraz ca e noce na rozmowie z Bogiem. 

 Jako zakonnik i zakonodawca wielce sobie ceni  praktyk  rad ewangelicznych i 

y  ich duchem równie  w okresie przej ciowym po opuszczeniu pijarów. S u b  Bogu i 

ludziom w czysto ci, ubóstwie i pos usze stwie czy  z gor cym nabo e stwem do 

Matki Bo ej Niepokalanie Pocz tej i z modlitw  za zmar ych, wspart  ofiar  osobist  i 

wyrzeczeniem. By y to g ówne rysy jego duchowo ci, któr  szerzy  i utrwala  zarówno 

w ród ludu wiernego, jak i u swoich wspó braci zakonnych. Duchowo  ta w swej istocie 

jest jak najbardziej i dzi  aktualna, poniewa  oparta jest na zdrowej nauce katolickiej 

reprezentowanej przez najwybitniejszych mistrzów ycia wewn trznego. Nic dziwnego, 

e ycie tak wiernego s ugi wspiera  Bóg nadzwyczajnymi znakami, jak wizje i 

objawienia, proroctwa i rozeznanie duchów oraz dar czynienia cudów. 

 Pierwszy biograf o. Papczy skiego – Leporini – wspomina, e w listopadzie 1673 

roku o. Stanis aw w czasie modlitwy ujrza  w ekstazie zwyci stwo rycerstwa polskiego 

pod Chocimiem. Sam wyzna , e zosta  napomniany w czasie wizji przez w. Józefa 

Kalasantego (†1648) co do kroków, jakie powinien przedsi bra  w zwi zku ze sw  

dzia alno ci  zakonodawcz . 

 Jego drugi biograf, o. Kazimierz Wyszy ski, pisze, e którego  dnia ok. 1675 

roku w czasie modlitwy za zmar ych o nierzy na zbiorowych mogi ach ofiar ubieg ych 

bitew stoczonych przez wojska polskie z tureck  nawa , zjawi y mu si  liczne dusze 

czy cowe b agaj ce, by nigdy nie zaprzesta  niesienia im pomocy. Obaj wspomniani 

biografowie zgodnie przekazali, e razu pewnego o. Papczy ski siedz c za sto em w ród 

wielu biesiadników w domu Karskich, zosta  w ekstazie porwany do czy ca, gdzie 

ogl da  niezmierne m ki niezliczonych dusz. Takich wizji w jego yciu by o wiele. 

 Wed ug tradycji opartej na zeznaniu wiadków z XVIII wieku o. Papczy ski 

o wiecony duchem proroczym, przepowiada  wiele rzeczy przysz ych. Leporini 

potwierdza, e o. Papczy ski, obdarzony ask  rozeznawania duchów, pomaga  wielu 

penitentom o l kliwym sumieniu w odzyskaniu spokoju i rozstrzygni ciu w tpliwo ci. 

 Biografowie i wiadkowie w Procesie Informacyjnym przekazali, e o. Stanis aw 



 48

posiada  dar czynienia cudów. Mi dzy innymi razu pewnego rozproszy  znakiem krzy a 

chmur , która zagra a a wiernym s uchaj cym jego kazania pod go ym niebem. Posiada  

te  ask  uzdrawiania ró nych chorób, zw aszcza u dzieci. Uzdrowi  np. swoj  modlitw  

syna Karskich, znajduj cego si  w ci kiej chorobie. 

 Wed ug tradycji opartej na zeznaniu Magnuszewskiego, wiadka w Procesie 

Informacyjnym, o. Papczy ski posiada  nawet dar wskrzeszania zmar ych. 

 Cudotwórcza moc o. Stanis awa Papczy skiego przetrwa a równie  po jego 

mierci i leg a u podstaw jego kultu, który przetrwa  a  do naszych czasów. 

 

 

VIII. KULT PO MIERTNY 

 

 Pierwsi marianie z wielkim pietyzmem odnosili si  do miertelnych szcz tków 

swego za o yciela, i to ju  wiadczy, e byli mocno przekonani o jego wi to ci. Ju  za 

ycia o. Papczy ski by  uwa any za wi tego i cudotwórc . 

 W czasie pogrzebu trumn  z cia em o. Stanis awa z o ono z nale ytym 

szacunkiem w p ytkim grobie wykopanym w podmok ym gruncie pod pod og  ko cio a. 

ciany grobu ob o ono balami i trumn  przykryto trzema belkami. 

 Po raz pierwszy otwarto grób o. Papczy skiego w 1705 roku, czyli w 4 lata po 

jego mierci. Stwierdzono wówczas, e cia o pozosta o nieuszkodzone, a jedynie twarz 

ko o nosa by a nieco nadpsuta. Równie  i habit nie uleg  zniszczeniu, cho  trumna 

ca kowicie zgni a w podmok ym gruncie. Zmieniono wtedy habit i trumn . 

 Po raz wtóry otwarto grób w czasie wizytacji kanonicznej Wieczernika przez bp. 

Adama Rostkowskiego ok. 1716 lub 1721 roku. Znowu stwierdzono, e cia o nie by o 

zniszczone. Uleg o rozpadowi dopiero w ci gu nast pnych kilkunastu lat, gdy wody 

zala y grunty klasztorne i pod og  ko cio a. Wówczas przegni e belki uszkodzi y trumn  i 

wgniot y w b oto cia o o. Papczy skiego, tak, e po pewnym czasie pozosta y ju  tylko 

ko ci. Ekshumowa  je w 1740 roku, za zgod  biskupa, o. Kazimierz Wyszy ski, który od 

1737 roku by  prze o onym generalnym Zgromadzenia. Wydoby  je wówczas z b ota i 

prze o y  do innej trumny. Nast pnie w 1752 roku genera  zakonu o. Kajetan Wetycki 

sporz dzi  now  trumn . 
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 Po raz ostatni otwierano trumn  o. Papczy skiego za pozwoleniem biskupa 

che mi skiego i zarazem sufragana warszawskiego Feliksa Turskiego w 1766 roku. 

Wówczas staraniem genera a o. Hiacynta Wasilewskiego wymurowano sarkofag obok 

wielkiego o tarza i z o ono w nim trumn  ze szcz tkami o. Stanis awa. Sarkofag ten 

znajduje si  do dzi  w ko ciele Wieczerzy Pa skiej w Górze Kalwarii. Pocz tkowo nie 

mia  adnego napisu, a obecnie znajduje si  na nim tablica umieszczona w ostatnich 

latach XIX wieku. 

 Zaraz po mierci za o yciela Marianów zacz a si  szerzy  jego cze , i to nie 

tylko w Nowej Jerozolimie i w jej okolicy, ale nawet na Litwie i Podolu. Marianie 

zanie li j  równie  do Portugalii i Rzymu. Poni ej przytaczamy kilka wiadectw ludzi 

znaj cych o. Papczy skiego osobi cie, mocno przekonanych o jego wi to ci. 

 Dominikanka siostra Otolia (†1761), przekonana o wi to ci o. Stanis awa, ok. 

1760 roku zezna a, e by  on wi tym m em. Marcin widzi ski, który w 1698 roku 

zosta  uzdrowiony za po rednictwem o. Papczy skiego, zachowa  do 1774, kiedy to 

sk ada  zeznanie, niegasn c  pami  jego pobo no ci. Ojciec Jakub Wolski OFM, który 

spotka  o. Papczy skiego w 1698 roku, powiedzia  o nim w 1725, e ju  ze wi tymi yje 

w niebie, i poleca  si  jego modlitwom. 

 W XVIII wieku mia y miejsce liczne uzdrowienia za przyczyn  o. Papczy skiego. 

W 1754 roku córka Miko aja Twarowskiego, prawie ju  konaj ca, zosta a uzdrowiona po 

wezwaniu pomocy o. Papczy skiego. W tym samym roku za jego przyczyn  odzyska o 

zdrowie dwóch ci ko chorych Portugalczyków. Oko o 1766 roku Szymon Krasuski ze 

Skórca, przez kilka tygodni z o ony ci k  chorob  bez adnej nadziei na wyzdrowienie, 

odzyska  zdrowie przez wezwanie pomocy o. Papczy skiego. W 1767 roku wróci a do 

zdrowia za przyczyn  o. Stanis awa opuszczona przez lekarzy Teofila Morawska, bardzo 

cierpi ca z powodu komplikacji po porodzie. Równie  w 1771 roku syn Andrzeja 

Kuszewskiego, którego m czy y przez 12 dni i nocy konwulsje, zosta  uzdrowiony za 

po rednictwem o. Papczy skiego. 

 W latach 1752-1769 Marianie zebrali wiele wiadectw potwierdzaj cych s aw  

wi to ci o. Stanis awa. Sk adali je ludzie, którzy zostali uzdrowieni za przyczyn  o. 

Papczy skiego lub otrzymali inne aski. W latach 1750-1752 s awa jego wi to ci by a 

ywa w ród pijarów na Litwie. Ojciec Wyszy ski donosi  równie , e w Rzymie pijarzy 
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czcili o. Stanis awa ok. 1752 roku. 

 W 1752 roku Adam I. Komorowski, arcybiskup gnie nie ski i prymas Polski, 

pisa  do Józefa Emanuela I, króla Portugalii, e pami  o. Papczy skiego w Polsce jest 

wci  ywa. Tak samo ywa by a pami  o nim w Portugalii, zw aszcza w Lizbonie, 

gdzie wielu uzyskiwa o aski za przyczyn  o. Stanis awa. Pojawi y si  tam w 1757 roku 

przek ad jego yciorysu, jak równie  obrazki i pos g. Ojciec Wyszy ski donosi , e 

równie  w Rzymie czczono o. Papczy skiego. 

 Warto zaznaczy , e marianie w rocznic  mierci za o yciela nie odmawiali ju  

oficjum a obnego ani nie odprawiali Mszy w. za jego dusz , w przekonaniu, e nie 

potrzebuje takiej pomocy. piewali natomiast Te Deum. 

 W 1748 roku pojawi y si  drukowane wizerunki o. Papczy skiego z napisem 

„Ven. Dei Servus”. S aw  wi to ci potwierdza pojawienie si  w XVIII wieku trzech 

jego biografii. Pierwsz  napisa  w Polsce ok. 1705 roku o. Mansueto Leporini OFM Ref., 

który wówczas by  mistrzem nowicjatu u Marianów. Drug , bardziej obszern , napisa  w 

1754 roku o. Kazimierz Wyszy ski na pro b  Portugalczyków. Trzecia biografia, 

stanowi ca dowolny przek ad poprzedniej, dokonany przez o. Joao Teixeir , zosta a 

opublikowana w 1757 roku w Portugalii. 

 Spraw  wyniesienia o. Stanis awa Papczy skiego na o tarze zaj  si  troskliwie o. 

Kazimierz Wyszy ski. By  on przekonany, e od stara  o beatyfikacj  za o yciela jest 

uzale nione b ogos awie stwo Bo e dla Zgromadzenia. Sam go do wiadczy , gdy zaj  

si  grobem o. Stanis awa. Twierdzi , e po ekshumacji jego szcz tków dozna  wyra nego 

b ogos awie stwa. Potem z Rzymu przynagla  prze o onych w Polsce, by jak najrychlej 

rozpocz li przygotowania do rozpocz cia procesu beatyfikacyjnego. Ogromnie bola  nad 

tym, e sprawa ta si  odwleka, gdy  tymczasem wci  mala a liczba naocznych 

wiadków ycia i cnót o. Stanis awa. 

 Rzeczywi cie, sprawa beatyfikacji o. Papczy skiego wci  by a odleg a i dopiero 

w pó  wieku po jego mierci podj to konkretne posuni cia. Ró ne by y przyczyny tej 

zw oki, m.in. brak znajomo  procedury i bezpo rednich kontaktów z Rzymem. 

 Skoro tylko zaistnia y odpowiednie warunki, marianie rozpocz li starania o 

beatyfikacj  swego za o yciela. W latach 1751-1753 podj  w tym celu wst pne 

czynno ci w Rzymie o. Kazimierz Wyszynki i przys a  do Polski odpowiednie instrukcje 
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potrzebne do rozpocz cia Procesu informacyjnego. W latach 1752-1757 genera  zakonu 

o. Wetycki za pomoc  listu okólnego poleci  gromadzenie wiadectw o wi to ci ycia 

za o yciela i o cudach zdzia anych za jego po rednictwem. Ten sam prze o ony 

generalny w 1753 roku nakaza  pod pos usze stwem, by w klasztorach odmawiano 

modlitwy o beatyfikacj . 

 Wkrótce pop yn y do Rzymu pro by o beatyfikacj  o. Stanis awa ze strony 

spo ecze stwa polskiego, w tym od wielu biskupów, ksi t i magnatów. Równie  Sejm 

Polski na wniosek Marianów popar  t  spraw  uchwa  z 1764 roku. Wreszcie na 

wniosek kapitu y generalnej Marianów z 24 sierpnia 1766 roku s d biskupi z ramienia 

ordynariusza pozna skiego rozpocz  w dniu 10 czerwca 1767 roku tak d ugo 

oczekiwany Proces informacyjny; trwa  on do 4 pa dziernika 1769 roku. Akta procesu, 

potwierdzone przez ordynariusza pozna skiego bp. Andrzeja Stanis awa 

M odziejowskiego, przes ano do Rzymu. 

 Tak szcz liwie rozpocz ty proces beatyfikacyjny zosta  w 1775 roku przerwany 

wskutek nieumiej tno ci w zbieraniu dowodów na bezpodstawno  postawionych przez 

promotora wiary zarzutów, a pó niej wznowienie go udaremni y kl ski polityczne, jakie 

dotkn y wówczas Polsk , i utrudnione w ich nast pstwie kontakty ze Stolic  Apostolsk . 

 Chocia  proces o. Papczy skiego zosta  przerwany, nie usta a s awa jego cnót, a 

Marianie robili wszystko, by doprowadzi  do wznowienia sprawy. Korzystali te  z 

ka dej okazji, by zamanifestowa  swoje przekonanie o wi to ci za o yciela. 

Odwo ywali si  do jego autorytetu moralnego, w celu zachowania jego spu cizny 

duchowej i dyscypliny zakonnej. Nadal uroczy cie obchodzili rocznic  jego mierci. 

Wci  pojawia y si  dowody licznych ask uzyskanych za przyczyn  o. Stanis awa. 

 W XIX wieku pojawi y si  liczne publikacje o o. Papczy skim, w których 

wys awiano jego wielko  i cnoty. Pisali o nim m.in.: Górski (1843), Szyma ski (1848), 

Tripplin (1854), Sobieszcza ski (1868), Wadowski (1880), Mrowi ski (1898). W 1891 

roku o. Pielasi ski otrzyma  zezwolenie na po wi cenie podniesionego prawie z ruiny 

ko cio a Wieczerzy Pa skiej, w którym znajduj  si  szcz tki o. Stanis awa Papczy -

skiego. 

 Wiek XX przynosi znów bogaty dorobek bibliograficzny o za o ycielu marianów. 

Liczni autorzy w swych artyku ach wyra aj  pragnienie wznowienia procesu 
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beatyfikacyjnego o. Papczy skiego, informuj  o pielgrzymkach urz dzanych do jego 

grobu i o askach uzyskanych za jego wstawiennictwem. W 1964 roku komisja 

historyczna zebra a 353 listy pochodz ce z okresu 1932-1964 roku z ró nych stron 

Polski. Jest w nich mowa o askach uzyskanych za po rednictwem o. Stanis awa, jak 

powrót do zdrowia, wys uchanie pró b, skuteczna pomoc w trudnej sytuacji materialnej i 

duchowej. Niektóre spo ród wspomnianych listów stanowi  relacje o wydarzeniach, 

które mog  by  zaliczone do cudów w sensie cis ym. 

 Odnowione w 1909 roku po kasacie carskiej Zgromadzenie Marianów, wkrótce 

po zako czeniu pierwszej wojny wiatowej i odzyskaniu przez Polsk  niepodleg o ci, 

rozpocz o z nowym zapa em prace przygotowawcze do podniesienia sprawy 

beatyfikacji o. Papczy skiego. Gromadzono potrzebne materia y archiwalne, pojawi y si  

ró ne publikacje i opracowania, pielgrzymowano do grobu o. Stanis awa. Dopiero jednak 

po drugiej wojnie wiatowej kapitu a generalna Zgromadzenia Marianów w 1952 roku 

wyznaczy a postulatora, aby zaj  si  spraw  beatyfikacji za o yciela. 

 Po Zgromadzeniu koniecznych dokumentów i przedstawieniu ich Kongregacji dla 

Spraw wi tych spraw  o. Papczy skiego zaj a si  Sekcja Historyczna Kongregacji, 

Ówczesny relator tej sekcji Mons. P.A. Frutaz poleci  powo anie Komisji Historycznej 

dla zebrania dokumentów potwierdzaj cych ci g o  s awy wi to ci o. Stanis awa. 

Komisja taka, powo ana przez ordynariusza warszawskiego kard. S. Wyszy skiego, 

przeprowadzi a potrzebn  kwerend  i stwierdzi a nieprzerwan  ci g o  s awy wi to ci 

o. Papczy skiego. Na podstawie tych dokumentów, opracowanych naukowo przez 

Komisj , Sekcja Historyczna mog a przyst pi  do opracowania Positio super 

introductione Causae. Do wykonania tej pracy Sekcja Historyczna powo a a marianina 

ks. Kazimierza Krzy anowskiego, który pod kierunkiem aktualnych relatorów 

generalnych opracowa  wspomnian  Positio. Pomoc  w poszukiwaniu dokumentów 

s u yli mu inni Marianie, a przede wszystkim wicepostulator w Polsce. Kiedy dzie o to 

zosta o uko czone, grozi o, e mo e by  znów od o one do archiwum. Jednak energiczna 

interwencja kard. Wyszy skiego u samego papie a Paw a VI spowodowa a 

wydrukowanie Positioi. 

 Warto  Positio ocenili najpierw konsultorzy historycy. Zastanawiali si  oni, czy 

dzie o to jest wystarczaj ce do poznania ycia i dzia alno ci o. Papczy skiego i czy 
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mo na na tej podstawie wyda  os d o stronie moralnej o. Stanis awa. Wi kszo  

konsultorów historyków uzna a Positio za wystarczaj c  do dalszej pracy w Kongregacji 

dla Spraw wi tych. Na podstawie pozytywnej decyzji konsultorów tak e i Kongregacja 

Generalna wyda a opini  pozytywn . Tymczasem zosta y przekazane Ojcu wi temu 

listy polecaj ce od Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski oraz od Konsulty tak 

M skich, jak i e skich Zgromadze  Zakonnych w Polsce. Dnia 6 marca 1981 roku na 

skutek decyzji papie a Jana Paw a II zosta  og oszony dekret Kongregacji do Spraw 

wi tych o wprowadzeniu sprawy o. Papczy skiego przed trybuna  apostolski. 

 Odbyty w Warszawie w latach 1981-1982 proces w sprawie zachowania dekretów 

papie a Urbana VIII, odnosz cych si  do kultu wi tych, stwierdzi , e zosta y zachowane 

przepisy ko cielne dotycz ce oddawania kultu publicznego o. Papczy skiemu przy jego 

grobie. 

 Nast pnym zadaniem by o udowodnienie w Kongregacji Spraw wi tych, na 

podstawie materia ów zebranych w Pozycji, heroiczno ci cnót o. Papczy skiego, zgodnie z 

now  procedur  obowi zuj c  od 1983 roku. 

 Tymczasem w 1990 roku og oszono dekret super validitate dotycz cy dawnego 

Procesu. Potem na specjalnym spotkaniu 22 stycznia 1991 roku, pod przewodnictwem 

Generalnego Promotora Wiary, konsultorzy teologowie potwierdzili, e o. Papczy ski 

praktykowa  cnoty w stopniu heroicznym. Wreszcie 17 marca 1992 roku kardyna owie i 

biskupi zebrani na Kongregacji Generalnej orzekli, e o. Stanis aw od Jezusa Maryi 

Papczy ski praktykowa  cnoty teologiczne, kardynalne i wszelkie inne w stopniu 

heroicznym. 

 Ukoronowaniem dotychczasowych wysi ków by o przyj cie przez Ojca wi tego 

Jana Paw a II decyzji Kongregacji do Spraw wi tych i polecenie wydania dekretu 

heroiczno ci cnót o. Papczy skiego, co nast pi o 13 czerwca 1992 roku 

 Oto najwa niejsze s owa dekretu: 

 „Uznaje si  za rzecz pewn , e S uga Bo y Stanis aw od Jezusa Maryi Papczy ski 

praktykowa  cnoty teologalne wiary, nadziei i mi o ci Boga i bli niego, jak równie  cnoty 

kardynalne roztropno ci, sprawiedliwo ci, umiarkowania i m stwa oraz cnoty z nimi 

zwi zane w stopniu heroicznym”. 
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 Ter

az pozostawa o ju  tylko czeka  na solidnie udokumentowany cud uzyskany za 

wstawiennictwem Za o yciela Marianów. Wiele ask i cudownych uzdrowie  by o 

uzyskanych ju  dawniej, ale nikt nie zadba  o ich dokumentacj , bez której nie mog y one 

by  uznane w Watykanie jako prawdziwe cuda na uwie czenie procesu 

beatyfikacyjnego. Jednak Pan Bóg znów udzieli  takiej aski, ale tym razem dobrze 

udokumentowanej  – o ywi  martwe dziecko w onie matki. Dnia 14 listopada 2006 r. 

Kongregacja Spraw wi tych uzna a ów cud za przyczyn  o. Stanis awa Papczy skiego, co 

potwierdzi  dnia 16 grudnia 2006 r. Ojciec wi ty Benedykt XVI. Wyznaczy  on te  dzie  

beatyfikacji o. Stanis awa od Jezusa Maryi Papczy skiego – na 16 wrze nia 2007 r. w 

Licheniu, z udzia em Sekretarza Stanu kard. Tarcisio Bertone. 
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