yciorys Czcigodnego Sugi Bo ego Ojca Stanisawa Papczy skiego
Dzieci stwo i modo
Ojciec Stanis aw Papczyski urodzi si 18 maja 1631 roku w
Podegrodziu k. Starego S cza. Na chrzcie otrzyma imi Jan.
Jego ojciec by kowalem i miejscowym so tysem. Pierwszy kontakt ze
szko nie zapowiada mu kariery. Janek mia k opoty z nauk , jednak
opanowuj c w asny temperament oraz pokonuj c trudnoci materialne i
zwi zane z pochodzeniem spo ecznym, z wielk wytrwa oci i owocnie
uczy si w coraz to wyszych szko ach: w Podegrodziu, Nowym S czu,
Jaros awiu, w kolegium pijarów w Podolicu, kolegium jezuitów we
Lwowie (st d musia ucieka przed Kozakami). W Rawie Mazowieckiej
ukoczy kolegium jezuitów; zdoby tu wykszta cenie ogólne i filozoficzne.
Mia wówczas 23 lata. ycie sta o przed nim otworem. Rodzice chcieli, aby
si oeni , ale sprawi im zawód, gdy pragn powici si ca kowicie
s ubie Boej.
W zakonie pijarów
Dnia 2 lipca 1654 roku Jan Papczyski wst pi w Podolicu do
przyby ego nieco wczeniej do Polski zakonu pijarów i przyj imi
Stanis aw od Jezusa i Maryi. W kilka dni po historycznych lubowaniach
Jana Kazimierza z oy luby zakonne (22 lipca 1656 roku) jako pierwszy
Polak w zgromadzeniu, a wicenia kap askie przyj 12 marca 1661 roku.
Jeszcze bd c klerykiem naucza wymowy w kolegium w Rzeszowie i
Podolicu, a po wiceniach wyk ada w kolegium w Warszawie.
Pos ugiwa si opracowanym przez siebie podrcznikiem "Zwiastun
królowej sztuk", który w ci gu kilku lat mia cztery wydania. Na uwag
zas uguje wychowawczy charakter owego podrcznika oraz dobór
przyk adów wiadcz cych o patriotyzmie autora i szczególnej czci dla Maryi
Niepokalanej. Ojciec Papaczyski domaga si w nim take równoci
obywateli wobec prawa i zaj krytyczn postaw w stosunku do "liberum
veto".
Jako kap an by ceniony w konfesjonale i na ambonie, zw aszcza
przez elit intelektualn Warszawy. Z okazji wikszych wi t zapraszano go
do rónych kocio ów stolicy, aby g osi kazania. Jedno z nich o w.
Tomaszu z Akwinu, wyg oszone w kociele dominikanów, opublikowano w
1664 roku pt. "Doktor anielski". Jako gor cy czciciel Matki Najwitszej
kierowa w latach 1663-67 Bractwem Matki Boej askawej, patronki
Warszawy.

Pomimo owocnej pracy wychowawczo-naukowej i kap askiej
stosunki o. Papczyskiego z jego prze oonymi zakonnymi stawa y si coraz
bardziej napite. Praktyka ycia zakonnego pijarów uleg a z agodzeniu, a o.
Papczyski walczy o przywrócenie pierwotnej surowoci. Przez swoje
pogl dy i postpowanie, w wiadomoci niektórych prze oonych,
wprowadza zamieszanie we wspólnocie, natomiast on sam czu si nie
zrozumiany i przeladowany. Ten okres swojego ycia nazywa
"d ugotrwa ym mczestwem". W owych trudnych latach szuka oparcia w
rozwaaniu Mki Paskiej, czemu da wyraz w napisanych przez siebie
dwóch seriach kaza pasyjnych: "Ukrzyowany mówca" i "Chrystus
cierpi cy".
Niew tpliwie w planach Boej Opatrznoci zakon pijarów by dla
niego jedynie szko ycia zakonnego, przygotowaniem do nowego dzie a.
Ojciec Papczyski nie znajduj c dla siebie klimatu do ycia i pracy u
pijarów, zwróci si do ich genera a o zwolnienie ze lubów zakonnych.
Dnia 11 grudnia 1670 roku opuci zakon. Jednoczenie wobec
prze oonych pijarskich z oy nastpuj c deklaracj: "Ofiaruj i
powicam Bogu Wszechmog cemu, Synowi i Duchowi witemu oraz
Bogarodzicy zawsze Dziewicy Maryi bez zmazy pocztej serce moje, dusz
moj ... cia o moje, sobie nic absolutnie nie zostawiaj c, tak abym odt d by
ca kowicie tego Wszechmog cego oraz Najwitszej Maryi Panny
niewolnikiem. Dlatego przyrzekam Tyme gorliwie w czystoci s uy do
koca mojego ycia w Stowarzyszeniu Ksiy Marianów Niepokalanego
Poczcia, które za ask Bo pragn za oy ".
Mariaski zakonodawca
Wszystkie zakony do XVII wieku przybywa y do Polski z zagranicy,
przewanie z Zachodu, i tylko szaleniec móg si porwa na realizacj tego
planu, zw aszcza w ówczesnej rzeczpospolitej szlacheckiej, gdy sam o.
Papczyski pochodzi z ludu i g osi surowy program ycia. Przynaglony
jednak g osem Boym, odway si na ten krok.
Poparcie dla swej idei znalaz u biskupa poznaskiego, Stefana
Wierzbowskiego. Wzgardziwszy pontnymi propozycjami rónych zakonów
oraz biskupów: krakowskiego i p ockiego, w celu przygotowania si do
nowego dzie a uda si do Jakuba Karskiego do Luboczy k. Nowego Miasta
n. Pilic , gdzie zosta kapelanem. Tam we wrzeniu 1671 roku przywdzia
bia y habit na cze Niepokalanego Poczcia Matki Najwitszej. Opracowa
take projekt ustawy dla przysz ego zakonu: "Regu  ycia". W tym samym
czasie napisa traktat moralny i ascetyczny pt. "Mistyczna wi tynia Boga",
który mia kilka wyda. Da w nim wyraz przekonaniu, e równie ludzie

wieccy, a nie tylko zakonnicy i kap ani, s wezwani do witoci. Jest to
jedno z najwybitniejszych dzie w polskiej literaturze ascetycznej XVII
wieku.
Poszukuj c kandydatów do przysz ego zakonu o. Papczyski uda si
we wrzeniu 1673 roku do Puszczy Korabiewskiej k. Skierniewic, gdzie
dawny o nierz Stanis aw Krajewski prowadzi ycie pustelnicze wraz z
towarzyszami. Na otrzymanym od niego gruncie wybudowa i zorganizowa
pierwszy dom swej wspólnoty, który nazwa "Domem rekolekcyjnym".
Przyby y na wizytacj biskup Stanis aw wicicki zatwierdzi 24
padziernika 1673 roku zgromadzenie yj ce wed ug "Regu y ycia" pod
przewodnictwem o. Papczyskiego. T dat marianie uwaaj za dat
powstania swojego zakonu.
Rodz c si wspólnot zakonn biskup Wierzbowski pragn
zaangaowa do realizacji w asnych planów oywienia ycia religijnego w
diecezji. Mianowicie w Górze k. Warszawy za oy wite miasto
Mazowsza, które nazwa Now Jerozolim . Zbudowa w nim wiele
kocio ów i kaplic, upamitniaj cych mk Chrystusa (st d póniej nazwa
miasta: Góra Kalwaria). Do obs ugi pielgrzymów zaprosi kilka zakonów, a
wród nich równie wspólnot o. Papczyskiego. W 1677 roku powierzy
mu koció Wieczerzy Paskiej wraz z przyleg ym klasztorem. Tutaj o.
Papczyski mieszka przez 23 lata, a do mierci, i rozwija z wielk
gorliwoci dzia alno apostolsk zarówno wród pielgrzymów, jak i w
okolicznych parafiach.
Dnia 21 kwietnia 1679 roku instytut o. Papczyskiego sk adaj cy si z
dwóch domów zosta zatwierdzony przez biskupa Wierzbowskiego jako
zgromadzenie diecezjalne. Celem zakonu by o, obok szerzenia czci Matki
Boej Niepokalanej, niesienie pomocy duszom cierpi cym w czy cu,
zw aszcza poleg ych na wojnach i zmar ych od zarazy. Zadanie to
niew tpliwie zrodzi o si z intensywnego przeywania religijnego ówczesnej
trudnej sytuacji politycznej kraju i ci g ych wojen. Ojciec Papczyski mia
mistyczne dowiadczenia, po których powtarza : "Módlcie si, bracia, za
dusze czy cowe, bo nieznone cierpi mczarnie." Poleci te swoim
synom duchowym prowadzenie dzia alnoci duszpasterskiej, midzy innymi
przez pomoc proboszczom w spowiedzi oraz w katechizowaniu i g oszeniu
kaza do wiernych, szczególnie najbardziej zaniedbanych pod wzgldem
religijnym. Jako lekarstwo na pijastwo o. Papczyski wprowadzi w
zgromadzeniu zakaz picia wódki. "Uywanie gorza ki - pisa do marianów zarówno w domu, jak i poza domem, jest zabronione pod groz utraty
b ogos awiestwa Paskiego, a to dla uczczenia pragnienia Chrystusa Pana
na krzyu." Król Jan III Sobieski, znany ze swej yczliwoci, jak otacza

surowe zakony, przyj marianów pod swoj szczególn opiek.
W 1690 roku o. Papczyski, maj cy ju 60 lat, uda si pieszo do
Rzymu w celu uzyskania zatwierdzenia papieskiego dla swego zakonu.
Niefortunnie jednak trafi na mier papiea i d ugotrwa e konklawe, wic
nie osi gn zamierzonego celu.
Ojciec Papczyski w 1699 roku ponowi prob o zatwierdzenie
zakonu; wys a jako pe nomocnika o. Joachima Koz owskiego. Ten,
napotykaj c trudnoci zatwierdzenia marianów z ich regu , zwróci si do
franciszkanów reformatów o "Regu  dziesiciu cnót Najwitszej Maryi
Panny", z czym wi za a si zaleno prawna od ich zakonu. Akt genera a
franciszkaskiego dotycz cy marianów zosta zatwierdzony przez papiea
Innocentego XII dnia 24 padziernika 1699 roku. Chocia regu  przyjto
bez porozumienia si z o. Papczyskim, w niczym nie narusza a ona
specyficznych cech instytutu mariaskiego i zosta a z radoci
zaakceptowana przez zakonodawc marianów. Zgromadzenie marianów
sta o si zakonem o lubach uroczystych, wyjtym spod w adzy biskupów,
lecz zalenym przez pewien czas od ojców reformatów, ostatecznie
zatwierdzonym jako zakon apostolski.
Dnia 6 czerwca 1701 roku o. Papczyski z oy uroczyste luby na
rce nuncjusza Franciszka Pignatellego, a nastpnie przyj je od innych
marianów. Akt ten stanowi ukoronowanie d ugotrwa ego procesu
powstawania pierwszego mskiego rodzimego zakonu w dziejach Polski. Na
drodze do realizacji tego celu w ci gu 30 lat o. Papczyski musia pokona
niezliczone trudnoci. Kilka razy mia nawet w tpliwoci, czy naprawd Pan
Bóg chce, aby szed t drog . Pos uszny jednak natchnieniom Boym i
swym kierownikom duchowym, szed odwanie po szlakach wytknitych
przez Opatrzno Bo . Zmar w opinii ludzi jako wity 17 wrzenia 1701
roku. Zosta pochowany w kociele Wieczerzy Paskiej w Górze Kalwarii.
Starania o beatyfikacj
W 1767 roku rozpoczto starania o wyniesienie na o tarze o.
Stanis awa Papczyskiego. Proces zosta przerwany w okresie rozbiorów
Polski i wznowiony dopiero w 1953 roku. Z powodu tak d ugiego up ywu
czasu od mierci S ugi Boego musia by prowadzony tzw. drog
historyczn , czyli przez poszukiwanie w dokumentach informacji o yciu i
cnotach kandydata. Dokumenty te zebrano i opracowano naukowo w
licz cej oko o 1000 stron ksidze, zwanej "Positio". Dnia 28 lutego 1980
roku Episkopat Polski zwróci si do Ojca witego z prob o wyniesienie
na o tarze o. Papczyskiego, jako wzoru ycia chrzecijaskiego. Podobne
proby skierowali do Papiea prze oeni wysi zakonów mskich i eskich

w Polsce.
Po przeprowadzeniu przez Kongregacj Spraw Kanonizacyjnych
dog bnych bada Ojciec wity Jan Pawe II og osi uroczycie 13 czerwca
1992 roku, e o. Stanis aw Papczyski odznacza si heroicznymi cnotami.
Ksi dz Prymas Stefan Wyszyski, przemawiaj c 24 maja 1964 roku
przy grobie S ugi Boego, powiedzia : "Ojciec Papczyski zna swój naród i
wiedzia , co jest jego moc i si . Dlatego da narodowi takie rady, które i
dzisiaj s na czasie. Jego ycie i posta s nadal aktualne, dlatego zabiegamy
u Stolicy witej, aby by beatyfikowany i kanonizowany, czyli wyniesiony
na o tarze, by odbiera cze publiczn w wi tyniach. Ale zanim si to
stanie, musimy go naladowa ".
Z testamentu Ojca Papczyskiego
Sk adam dziki Boskiemu Majestatowi za aski, dary i
dobrodziejstwa, których mi udzieli z wielk hojnoci . a uj z g bi serca i
a owa jeszcze wicej pragn z mi oci ku Bogu za wszystkie moje
grzechy, które sk adam w najdroszych ranach Jezusa Chrystusa, mego Pana
i Odkupiciela. Padam do stóp Najwitszej Dziewicy Maryi, Matki Boga, i
oddaj si z ca ym naszym malekim Zgromadzeniem Jej Niepokalanego
Poczcia na ca wieczno , wzywaj c Jej askawego kierownictwa i
skutecznej opieki, a na godzin mierci b agam o Jej najmi osierniejsz i
najpotniejsz obron przeciw zasadzkom moich nieprzyjació i od
wszelkiego z a doczesnego i wiecznego.
Wszystkim, którzy mi owali i wspierali to Zgromadzenie
Niepokalanego Poczcia, przeze mnie z natchnienia Boego za oone dla
wspierania wiernych zmar ych, przyrzekam z r k Boych nagrod.
Zalecam gor co moim wspó braciom i, jeli wolno mi tak powiedzie ,
moim synom, mi o wzgldem Boga i bliniego, gorliwo o wiar
katolick , cze , mi o i pos uszestwo dla Stolicy Apostolskiej, wierne
zachowanie lubów, pokor, cierpliwo , pomoc duszom czy cowym i
pokój ze wszystkimi.
Tadeusz Górski MIC

