
Cz owiek zawierzenia 
Biografia duchowa Ojca Stanis awa Papczy skiego 

 
 

Wst p 
 

Na ycie ka dego cz owieka mo na spojrze  “z daleka”: zapozna  si  z g ównymi datami 
i histori  dzie  przeze  dokonanych, przybli y  sobie wiod ce idee jego spu cizny 
pi mienniczej, je li taka pozosta a, oraz pos ucha  opinii innych ludzi o jego yciu. Znacznie 
trudniejszym zadaniem jest pozna  kogo  “z bliska”, spróbowa  si  z nim zaprzyja ni , cho  
troch  wej  w dzieje jego serca.  

Celem tej kolejnej biografii Czcigodnego S ugi Bo ego o. Stanis awa od Jezusa i Maryi 
Papczy skiego, Za o yciela Zgromadzenia Ksi y Marianów, jest przybli enie historii i 
osobowo ci tego wi tego cz owieka, aby w a nie pozna  go “z bliska”, znale  w nim 
duchowego przewodnika w drodze wiary oraz po rednika przed tronem Boga. Ogarnijmy 
najpierw jednym spojrzeniem jego ycie i dzie o, by potem przypatrze  si  uwa niej tej 
niezwyk ej historii zawierzenia Chrystusowi i Niepokalanej Jego Matce. 

Jan Papczy ski (takie by o imi  chrzcielne za o yciela marianów) urodzi  si  18 maja 
1631 roku w Podegrodziu ko o Starego S cza. Po uko czeniu nauki w kolegiach pijarów i 
jezuitów, w 1654 r. wst pi  do Zakonu Pijarów w Podoli cu na Spiszu. W czasie nowicjatu 
odznacza  si  gorliwo ci  w modlitwie i wype nianiu zakonnych obowi zków. Szybko da a 
si  pozna  jego duchowa dojrza o . luby zakonne z o y  po dwóch latach nowicjatu, w dniu 
22 lipca 1656 roku w Warszawie. wi cenia kap a skie przyj  12 marca 1661 roku w 
Brzozowie k. Rzeszowa, z r k biskupa przemyskiego Stanis awa Sarnowskiego. Prze o eni 
zakonni zlecili mu nauczanie retoryki w kolegium rzeszowskim. W 1663 roku skierowano go 
do Warszawy, gdzie nadal uczy  retoryki i zas yn  jako znakomity kaznodzieja, wytrawny 
spowiednik i kierownik duchowy. 

Ojciec Stanis aw, wraz z niektórymi wspó bra mi pragn cymi radykalnie realizowa  swe 
powo anie, stara  si  o popraw  jako ci ycia w Zakonie Pijarów. Wspólnie wyst powali wi c 
przeciwko tym prze o onym, którzy nie do  gorliwie przestrzegali zachowania regu y. 
Papczy skiego okrzykni to wichrzycielem, co jeszcze bardziej pog bi o napi cia wewn trz 
Prowincji Polskiej zakonu. Wobec tej sytuacji, kierowany mi o ci  do swego zgromadzenia i 
pragnieniem przywrócenia spokoju w Prowincji, podzielonej z powodu powsta ej 
kontrowersji, o. Papczy ski poprosi  w roku 1669 o zwolnienie ze lubów i pozwolenie na 
odej cie z Zakonu Pijarów. Papiesk  zgod  otrzyma  18 pa dziernika 1670 r. Wkrótce potem, 
w dniu 11 grudnia 1670 r., przebywaj c w Kazimierzu pod Krakowem, z o y  Bogu i Maryi 
osobisty akt ofiarowania, tzw. Oblatio, w którym zadeklarowa , e pragnie nadal y  jako 
zakonnik oraz wyrazi  zamiar za o enia Zakonu Marianów. Zrealizowa  go w trzy lata pó niej 
w 1673 roku w Puszczy Korabiewskiej (dzi  Maria skiej) ko o Skierniewic.   

Pierwsz  wspólnot  marianów zatwierdzi  bp Jacek wi cicki, podczas wizytacji 
kanonicznej diecezji pozna skiej, dnia 24 pa dziernika 1673 roku. Jej celem by o szerzenie 
kultu Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny, pomoc zmar ym, zw aszcza nagle i 
bez przygotowania, tj. o nierzom i ofiarom zarazy oraz dzia alno  apostolska, w 
szczególno ci w ród “ludu prostego” i religijnie zaniedbanego. Idee te zawar  o. Stanis aw w 
“Regule ycia”, pierwszych konstytucjach Zakonu Marianów. Ko cielne zatwierdzenie 
nowego zgromadzenia mia o miejsce w roku 1679 r., a Stolica Apostolska 24 listopada 1699 
roku zezwoli a marianom na sk adanie lubów uroczystych.  

Ojciec Papczy ski zmar  w opinii wi to ci 17 wrze nia 1701 roku i zosta  pochowany w 
ko ciele Wieczerzy Pa skiej w Nowej Jerozolimie (dzisiaj Góra Kalwaria ko o Warszawy).  
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Do wiadczenie mi o ci i Opatrzno ci Bo ej 
 

ycie Za o yciela Marianów by o nade wszystko do wiadczeniem ywego Boga 
obecnego w historii ludzi, bliskiego cz owiekowi; Boga, który objawia si  w tajemnicy 
Wcielenia, a w dziele Odkupienia przekazuje ka demu swoj  zbawcz  mi o . Pisa  o tym: 
Mi o  Bo a wobec ludzi [...] jest tak wielka, e j zyk ludzki, a nawet anielski, nie jest w 
stanie jej wyrazi , a umys  nie mo e jej poj . Je li by  bowiem pomin  inne akty mi o ci i 
je li by nic innego nie zosta o nam ukazane oprócz tego, e dla zbawienia ca ego rodzaju 
ludzkiego Bóg postanowi  da  na ca opaln  ofiar  swego Jedynego Syna i faktycznie to 
uczyni , ju  to samo z pewno ci  by oby wyrazem niesko czonej, bezinteresownej i niepoj tej 
mi o ci (Inspectio cordis).  

Ojciec Papczy ski t  darmow  mi o  Boga Ojca dostrzega  w wydarzeniach swojego 
ycia przez liczne znaki Opatrzno ci Bo ej. Pierwsze jego biografie, napisane przez o. 

Mansueto Leporiniego, franciszkanina, i o. Kazimierza Wyszy skiego, marianina (ich 
wiarygodno  ród owa zosta a potwierdzona w trakcie procesu kanonizacyjnego o. 
Papczy skiego) wyra aj  przekonanie wiadków jego ycia, e sam Bóg strzeg  swego s ug  
jak renicy oka. Na potwierdzenie tej prawdy zgromadzone s  w nich bardzo liczne 
wiadectwa o miertelnych zagro eniach, w jakie ma y Jan popada  z powodu wypadków czy 

chorób, a z których zosta  cudownie wybawiony. Mia o to unaoczni  wielk  dobro  Boga 
Ojca, który troszczy  si  o swoje dziecko.  

Najstarsze zachowane fragmenty pism o. Papczy skiego z okresu nowicjatu u pijarów, a 
wi c z ok. 1656 roku, daj  wyraz jego wdzi czno ci wobec Boga za otrzymane 
dobrodziejstwa, zw aszcza za aski duchowe. Nie inaczej - w perspektywie zbli aj cej si  
mierci – patrzy  na minione ycie: Sk adam dzi ki Boskiemu Majestatowi za aski, 

przychylno , dary i dobrodziejstwa, którymi zosta em najhojniej obsypany (Pierwszy 
testament).  

Od dzieci stwa nosi  w sobie do wiadczenie blisko ci i dobroci Boga, który ma 
upodobanie w cz owieku o czystym sercu. W okresie nauki w Nowym S czu, kiedy 
spostrzeg , e jego nauczyciel - sk din d zas uguj cy na uznanie ze wzgl du na du  wiedz  – 
prowadzi si  niemoralnie, gorsz c uczniów, Janek uciek  z tej szko y, by nie ulec jego z emu 
wp ywowi. Wpojono mu - zapewne w domu rodzinnym - e zbawienie duszy nale y 
przed o y  ponad powodzenie w tym wiecie. W a nie za zachowanie od grzechu by  Bogu 
najbardziej wdzi czny. Na doczesn  rzeczywisto  stara  si  patrze  oczami wiary, 
najwi ksz  warto  mia o to, co prowadzi o do zbawienia, a podobanie si  Bogu by o 
wa niejsze ni  korzystanie z przyjemno ci tego wiata.  
 wiat o Bo ej mi o ci p yn o do serca o. Papczy skiego tak e przez rodziców: prawego, 
ale wymagaj cego ojca, Tomasza i matk  Zofi , odznaczaj c  si  pobo no ci  i 
cierpliwo ci . By oby pomniejszeniem ich roli poprzestanie tylko na tak ogólnych 
charakterystykach. 
 Tomasz Papka (o. Stanis aw zmieni  swoje nazwisko na Papczy ski w okresie studiów) 
musia  uchodzi  za cz owieka uczciwego i godnego zaufania, skoro podegrodzka spo eczno  
wybiera a go na swego so tysa. W a nie prostolinijno  i uczciwo  b d  cechowa  o. 
Papczy skiego w ca ym jego yciu. Dzi ki zaradno ci i gospodarno ci ojca, Janek po 
sko czeniu nauki w szkole parafialnej móg  nadal kszta ci  si  w kolegiach z dala od 
Podegrodzia. Tomasz wpaja  te  swoim dzieciom cnot  pracowito ci. Gdy syn nie czyni  
post pów w szkole, a potem j  opu ci , zosta  natychmiast pos any do opieki nad stadem 
owiec. Po latach Za o yciel Zakonu Marianów b dzie wpaja  swoim wspó braciom 
konieczno  oddawania si  pracy, nigdy nie przedk ada  jej jednak ponad modlitw  i formacj  
duchow : Dwie s  ozdoby, którymi bardzo ja niej  wi te instytuty: cnota i wykszta cenie. 
Cnot  pokazuje przestrzeganie regu y zakonnej, wykszta cenie zaleca po ytek bli nich [...] 
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Nikt przeto nie b dzie si  uchyla  od modlitwy tak my lnej, jak ustnej i od innych naszych 
wspólnych i zwyczajowych wicze  oraz zaj  naukowych (List do marianów w Puszczy 
Korabiewskiej, 19 kwietnia 1690 r.).  

Zami owanie do ycia modlitwy zaczerpn  zapewne od swej matki, kobiety 
promieniej cej prostot  i pobo no ci . Przynale no  do licznych bractw by a bez w tpienia 
znakiem jej religijno ci, przekazywanej potomstwu. Pobo no  Zofii Papki wyra a a si  
równie  w g boko ewangelicznej postawie przebaczenia, o czym wspomina w biografii 
Za o yciela o. K. Wyszy ski. Zofia, zniewa ona i pobita przez swego s siada, darowa a mu 
krzywd , a przyk adem swej postawy potrafi a uspokoi  tak e porywczo  m odego Jana, 
który chcia  pom ci  matk . Jej cierpliwo  mia a dobroczynny wp yw na m a, cz owieka 
sk din d gwa townego i czasem nawet agresywnego, którego Zofia sk oni a równie  do 
przebaczenia swoim krzywdzicielom. M ody o. Papczy ski wzrasta  wi c w rodowisku 
rodzinnym, gdzie pobo no  wp ywa na konkretne wybory i postawy w yciu.  

Pe na znaków Opatrzno ci Bo ej jest te  historia “kariery naukowej” m odego Jana. 
Pos any do szko y w wieku oko o siedmiu lat, szybko zaprzesta  nauki, nie mog c sprosta  
najbardziej elementarnym jej wymogom. Upokorzony, wróci  do domu, by pa  owce. W tym 
czasie wydarzy o si  co , co rozbudzi o jego umys  i ca kowicie zmieni o nastawienie do 
nauki. Biografowie cz  to ze szczególn  ingerencj  Matki Bo ej, do której zwróci  si  w 
modlitwie o pomoc. W tajemnicy przed rodzicami wróci  do szko y i bez trudno ci, przez 
par  godzin opanowa  ca y alfabet. W ci gu 3 lat uko czy  z dobrymi wynikami szko  
podstawow , rozpocz  kurs szko y redniej, ale niespodziewanie popad  w stan niech ci do 
nauki i wróci  do pracy przy wypasaniu owiec.  
  Dzieci stwo o. Papczy skiego pozwala dostrzec, jak aska Bo a zmaga a si  z 
niesta o ci  jego charakteru. Wycofywania si  i powroty, apatia i zaanga owanie, zagubienie, 
samowolne, zmienne decyzje splata y si  w histori  wprost dramatyczn . Zdolny ucze  
dwukrotnie wraca  do stada owiec, a po czasie namys u podejmowa  now  prób . Jan wyszed  
z tych zawirowa  na tyle uformowany, e ju  w wieku 15 lat opu ci  dom rodzinny, by 
kontynuowa  nauk  w zakresie szko y redniej w Podoli cu, Jaros awiu i we Lwowie, 
oddalonych o setki kilometrów od rodzinnego Podegrodzia, w którym szko a nie dawa a 
mo liwo ci dalszych studiów. Przezwyci ywszy trudno ci wewn trzne, musia  teraz stawi  
czo o zdarzeniom od niego niezale nym: dwukrotnie bardzo powa nie zachorowa , opuszcza  
kolegia w Podoli cu i we Lwowie na skutek czy to zbli aj cej si  zarazy, czy te  dzia a  
wojennych, prac  korepetytorsk  zarabia  na swe utrzymanie. Te zmagania z sob  i z 
przeciwno ciami zewn trznymi mia y dla przysz ego Za o yciela Zakonu Marianów warto  
nieocenion . Uczyni y ze  cz owieka zawierzenia, który wszystko zawdzi cza  asce Bo ej, i 
zarazem m a nieust pliwego, niecofaj cego si  przed najtrudniejszymi wyzwaniami. M. 
Leporini, pierwszy biograf o. Papczy skiego, zamkn  to ogólnym, ale stanowczym 
stwierdzeniem, e zwyk  on pok ada  nadziej  tylko w Opatrzno ci Bo ej.  

 
Po wi cony Bogu 

 
Poci gni ty mi o ci  Boga, Jan Papczy ski postanowi  po wi ci  Mu wszystko. 

Ostateczn  decyzj  o wst pieniu do zakonu podj  w wieku 23 lat, cho  prawdopodobnie 
my la  o tym kilka lat wcze niej. Mia  za sob  trudn  drog  szkoln , do wiadczenie choroby i 
g odu, ubóstwa i oddalenia od domu rodzinnego. Pokonawszy te przeciwno ci, móg  wreszcie 
z nadziej  patrze  w przysz o . Osi gni cia w nauce (uko czenie szko y redniej i filozofii) 
rokowa y mu prac  i stanowiska, szcz liwe i zapewne dostanie ycie. Rodzina wyszuka a dla 
niego dobr  kandydatk  na on , licz c, e odnajdzie spokój w gnie dzie rodzinnym, po 
burzliwych latach nauki i tu ania si  po wiecie. On jednak postanowi  po wi ci  si  s u bie 
Bo ej na drodze ycia zakonnego.  
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Pó niejsze pisma i decyzje yciowe O. Papczy skiego wskazuj , e ycie zakonne 
uwa a  on za najdoskonalsz  form  realizowania Ewangelii, cho  dostrzega  mo liwo  
d enia do wi to ci tak e w yciu wieckim. Pragn  jednak y  idea em ewangelicznym w 
sposób doskona y, aby w ten sposób na ladowa  Jezusa i Maryj . Dlatego postanowi  wst pi  
do zgromadzenia zakonnego. W m odo ci mia  mo no  bli szego poznania dwóch zakonów, 
w których zdobywa  wykszta cenie: jezuitów i pijarów. Wybra  ten drugi, u pocz tków 
tworzenia; co wi cej, w tym czasie nieposiadaj cy pe nych praw zakonnych na skutek decyzji 
Stolicy Apostolskiej w 1646 roku. To ograniczenie i oczekiwanie na przywrócenie pijarom 
mo liwo ci sk adania lubów, by  mo e opó ni o decyzj  Jana o wst pieniu na drog  
zakonn , gdy jednak decyzja zosta a podj ta, z wielkim entuzjazmem wst powa  do pijarów; 
pokocha  te  szczer  i g bok  mi o ci  swój wybrany zakon, który mia  kszta ci  duchowo 
zaniedban  i biedn  m odzie , daj c wiadectwo ubóstwa i pobo no ci. W pó niejszych 
pismach, o. Papczy ski b dzie nazywa  zakon pijarski naj wi tszym Zgromadzeniem Szkó  
Pobo nych, dro szym nad ycie Zgromadzeniem Szkó  Pobo nych, najmilszym Towarzystwem 
Ubogich Matki Bo ej (Fundatio domus recollectionis). Pragn  w nim pozosta  do ko ca 
ycia. Opatrzno  Bo a przygotowywa a jednak dla niego inn  drog  - inne, donios e zadanie.  

Przywdziawszy habit pijarski, otrzyma  Jan Papczy ski zakonne imi  Stanis aw od Jezusa 
i Maryi. Nadawa o ono kierunek jego yciu. Nowym patronem o. Papczy skiego zosta  w. 
biskup krakowski Stanis aw, m czennik za wiar  i wolno  Ko cio a, nieustraszony obro ca 
warto ci ewangelicznych. Ojciec Stanis aw wiadomie wst pi  na drog  obrony warto ci, 
nieraz potem przedk adaj c je ponad swoje ycie. Predykat “od Jezusa i Maryi” w powo aniu 
zakonnym wyra a  si  b dzie w umi owaniu Chrystusa Ukrzy owanego i Maryi 
Niepokalanie Pocz tej.  

Od pocz tku pobytu w zakonie Stanis aw Papczy ski ca ym sercem zaanga owa  si  w 
realizacj  swego powo ania. Pisz c w 1675 roku o yciu we wspólnocie Szkó  Pobo nych (a 
wi c 4 lata po odej ciu z niej), wyznaje: bardzo ceni em moje powo anie nie sk din d, jak od 
Boga pochodz ce (Fundatio domus recollectionis). Za wielk  ask  poczytywa  sobie 
powo anie do wspólnoty za o onej przez Józefa Kalasantego. Przyj  styl ycia tego zakonu 
za swój w asny. Ca y oddawa  si  dzie om zleconym przez prze o onych, widz c w tym dla 
siebie i wiernych drog  do wi to ci. Jak g osi Dekret o heroiczno ci cnót, Stanis aw 
Papczy ski “w pierwszym roku nowicjatu poczyni  takie post py w yciu zakonnym, i  z 
pocz tkiem drugiego roku nowicjatu móg  by  skierowany na studia teologiczne do 
Warszawy. Tam [...] w roku 1656 z o y  trzy luby proste - czysto ci, ubóstwa i pos usze stwa, 
a tak e po czterech wi ceniach ni szych otrzyma  subdiakonat”. Pierwsze lata pod ania 
drog  rad ewangelicznych zwiastowa y pi kne i radosne powo anie.  

Przedk adaj c ponad wszystko d enie do wi to ci, wiadomy braków minionego ycia, 
Stanis aw modli  si  do Boga przed z o eniem lubów: Spraw, abym po tak wielu z ych 
uczynkach spe nia  dobre w mym powo aniu. O swoich “wielu z ych uczynkach” S uga Bo y 
pisa  w Secreta Conscientiae dla w asnego upokorzenia. By  to rodzaj spowiedzi, w której 
wyznawa  braki i grzechy m odo ci pope nione przed wst pieniem do zakonu pijarów, a 
pozostawi  te wspomnienia, jak drugi Augustyn, po to, aby inni mogli go pot pia  (Akta 
Procesu Informacyjnego). Czynienie dobra uzna  za swoje naczelne zadanie. Okazji do tego 
nie brakowa o. Szybko zosta  wyk adowc  retoryki. Po wi ceniach diakonatu i prezbiteratu 
w 1661 roku, zyska  nadto opini  doskona ego mówcy i gorliwego duszpasterza. Pomimo 
jego m odego wieku, wiele wybitnych osobisto ci – w ród nich nuncjusz Antoni Pignatelli, 
przysz y papie  Innocenty XII – udawa o si  do niego do spowiedzi, szukaj c porady 
duchowej. Stopniowo doskonali  si  w pracy dydaktycznej. Napisa  6-tomowy podr cznik 
retoryki, którego streszczenie Prodromus reginae artium (Wprowadzenie do retoryki) 
doczeka o si  wielu wyda . 
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Szczególnym znamieniem powo ania zakonnego o. Papczy skiego by  g boki zwi zek 
duchowy z za o ycielem zakonu pijarów - w. Józefem Kalasantym. Ojciec Papczy ski 
widzia  w nim ywego wiadka Ewangelii, a przez to swego przewodnika duchowego. 
M odemu kap anowi powierzono funkcj  wicepostulatora sprawy beatyfikacyjnej za o yciela 
zakonu pijarów. Jako zadanie postawiono mu zdobycie w ród elit ko cielnych i pa stwowych 
listów postulacyjnych na rzecz rozpocz cia procesu w Rzymie. Entuzjazm i gorliwo  o. 
Stanis awa sprawi y, e w ci gu roku wiele znamienitych osobisto ci i instytucji 
Rzeczypospolitej popar o postulat uznania wi to ci za o yciela zakonu pijarów. Dzi ki temu 
Stolica Apostolska mog a rozpocz  jego proces beatyfikacyjny na poziomie rzymskim. 
Ojciec Stanis aw Papczy ski zyskiwa  uznanie wspó braci i wiernych. Mo na by mówi  o 
spe nionym kap anie-zakonniku.  

 
Z Chrystusem ukrzy owanym  
 

Szczere pragnienie ca kowitego po wi cenia si  Bogu musia o si  spotka  w yciu o. 
Papczy skiego z do wiadczeniem krzy a. Ojciec Stanis aw podj  go w jedno ci z 
Chrystusem cierpi cym. W yciu Za o yciela Zakonu Marianów mo emy odnale  3 okresy 
szczególniejszego uczestniczenia w m ce Pa skiej.  

Pierwsze do wiadczenie spad o na 17-letniego Janka, gdy przebywa  we Lwowie, aby 
doko czy  kurs gramatyki w kolegium jezuitów. Z powodu niedostatecznego przygotowania 
naukowego i braku listów polecaj cych, nie zosta  przyj ty. Zamiast oddawa  si  wy cznie 
dalszemu kszta ceniu, musia  zdobywa  podstawowe rodki do ycia, przez pó tora roku 
udzielaj c korepetycji dwom synom mieszczan lwowskich. Jakby tych przeszkód i 
do wiadcze  by o ma o, w roku 1667 zapad  on na ci k  i zara liw  chorob , wskutek czego 
znalaz  si  na ulicy. Przez kilka miesi cy dzieli  los z bezdomnymi i ebrakami, spa  na ulicy 
lub w bar ogu, dozna  wielu upokorze  i takiej niemocy fizycznej, która uniemo liwi a mu 
nawet pój cie do ko cio a w uroczysto  Bo ego Narodzenia. Zda o si , e Bóg go ca kowicie 
opu ci . Porównania czynione przez biografów do sytuacji biblijnego Hioba nie s  tu adnym 
nadu yciem. Pogr onym w gor czce, w rodku zimy, z cia em pokrytym wrzodami, prawie 
g oduj cym Jankiem zaopiekowa  si  najpierw nieznany z imienia cz owiek, a po nim 
lwowska rodzina Snopków, która, pomimo odra aj cej choroby wierzbu, przyj a Janka do 
swego domu, zapewniaj c mu opiek  i stopniowy powrót do zdrowia. Od tego czasu Jan, a 
potem o. Stanis aw Papczy ski ze szczególn  mi o ci  b dzie si  odnosi  do ubogich, 
bezdomnych i pokrzywdzonych przez los.  

Kilkana cie lat pó niej do wiadczy  o. Stanis aw innego krzy a i to za spraw  swoich 
wspó braci w powo aniu zakonnym. Pierwsze lata pobytu u pijarów wcale nie zwiastowa y 
dramatycznego epilogu tej historii, czyli odej cia o. Papczy skiego z zakonu. Konflikt 
mi dzy m odym kap anem a niektórymi z prze o onych rozpocz  si  w 1665 roku sporem o 
wybór prze o onych. Ojciec Stanis aw by  przekonany, na podstawie opinii znawców prawa 
kanonicznego, e prze o eni w prowincji polskiej pijarów powinni by  wybierani nie przez 
genera a, ale w samej prowincji, podczas kapitu y. Swoje pogl dy g osi  publicznie, co 
rodzi o pewne napi cie w zakonie. Tymczasem w roku 1665 nowy prze o ony zosta  
wybrany, po raz kolejny, nie w prowincji, ale w Rzymie, co zaostrzy o sytuacj . Z czasem 
doszed  drugi w tek napi cia: upominanie si  przez o. Papczy skiego o zachowanie karno ci 
zakonnej. Ju  od nowicjatu S uga Bo y odznacza  si  gorliwo ci  w praktyce ycia 
zakonnego i codziennej wierno ci regule. Wszelkie agodzenie czy niewierno  wobec tych 
warto ci spotyka y si  z jego dezaprobat , co okre lono podczas jednej z kapitu  prowincji 
polskiej jako “postaw  wichrzycielsk ”. Z powy szych powodów stosunki z prze o onymi 
zakonnymi stawa y si  coraz bardziej napi te, nie tyle z powodu jego niepos usze stwa, co 
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stanowczo ci w obronie swych racji. On sam czu  si  niezrozumiany, a ten okres swego ycia 
nazywa  wprost “drog  krzy ow ”.  
 Historia sporu mog aby pos u y  za scenariusz filmu sensacyjnego: listy oskar aj ce o. 
Papczy skiego wysy ane do nuncjusza, do genera a zakonu pijarów i do w adz cywilnych, 
wezwanie go do Rzymu, nadzwyczaj uci liwa podró , rehabilitacja i kolejne oskar enia, 
porwanie i uwi zienie, kilkakrotnie ponawiana pro ba o udzielenie dyspensy od lubów 
prostych i na koniec pokojowe rozwi zanie sprawy, 11 grudnia 1670 roku, zwolnieniem ze 
lubów zakonnych i przysi gi wytrwania w zgromadzeniu pijarów. Prawdopodobnie w tym 

czasie próby powsta y dwa zbiory kaza  pasyjnych autorstwa o. Stanis awa: Orator crucifixus 
(Ukrzy owany mówca) i Christus patiens (Chrystus cierpi cy), stanowi ce wiadectwo drogi 
wiary, jak  przemierza  wpatrzony w m k  Chrystusa. W a nie Chrystus by  jego 
przewodnikiem po ciernistej drodze ycia i powo ania, towarzyszem w momentach zw tpie  i 
opuszczenia, mistrzem w przebaczaniu krzywdzicielom i oskar ycielom. Z rozwa ania m ki 
Pa skiej o. Stanis aw czerpa  moc do mi o ci nieprzyjació  i wierno ci wezwaniu Bo emu. 
Jedynie w Chrystusie widzia  nadziej  swojego zbawienia: a uj  za  z g bi serca i a owa  
pragn  jak najdoskonalej, z mi o ci ku Bogu, za moje grzechy, które wszystkie zanurzam w 
zbawczych ranach Pana i Odkupiciela mojego Jezusa Chrystusa (Pierwszy testament).  

Sam o. Papczy ski, w Apologii wyst pienia z zakonu Szkó  Pobo nych, za naczelny 
powód tego faktu poda  ch  przywrócenia pokoju w prowincji, co Dekret o heroiczno ci cnót 
okre li  jako wyraz mi o ci o. Stanis awa do swego zakonu. Przez d ugie lata szuka  przecie  
sposobów wyja nienia nieporozumie  i uspokojenia nastrojów. Kocha  swoje powo anie i 
zakon, by  zafascynowany osob  za o yciela, w. Józefa Kalasantego, drogi mu by  
charyzmat kszta cenia dzieci i m odzie y oraz ycia w duchu najwy szego ubóstwa. Ojciec 
Papczy ski odszed  z Zakonu Pijarów z rozdartym sercem: pragn  przecie  nadal i  drog  
rad ewangelicznych. Spokój w umi owanym zgromadzeniu uzna  jednak za dobro naczelne. 
Owa “droga krzy owa”, prze ywana z wiar  i w duchu mi o ci, przynios a b ogos awiony 
owoc. Dalsze 30 lat ycia o. Stanis awa pokaza y, e mi o , przywi zanie i szacunek dla 
pijarów nie wygas y w jego sercu i przyj y konkretne formy kontaktów i wspó pracy: o. 
Stanis aw korzysta  z kierownictwa duchowego pijarów, g osi  dla nich konferencje duchowe, 
czego owocem jest Inspectio cordis (Wejrzenie oczyma serca), wspiera  finansowo ich 
placówki wychowawcze, a nade wszystko otrzyma , na w asn  pro b , w 1691 i w 1696 roku, 
afiliacj  duchow  Zakonu Marianów do Zakonu Szkó  Pobo nych.  

Trzecie do wiadczenie w wierze S ugi Bo ego zwi zane by o z pocz tkami za o enia 
Zakonu Marianów. By o to w 1671 roku. W Fundatio domus recollectionis (Za o enie domu 
skupienia) o. Stanis aw wspomina : Dr czy y mnie i prawie torturowa y ogromne zawi o ci, 
skrupu y, w tpliwo ci, niepokoje, obawy. Któ  bowiem mia by tak lu ne sumienie, e bez nich 
przeszed by od stanu lubów, cho by prostych, do stanu czysto wieckiego? Przekonany 
wewn trznie o konieczno ci kontynuowania ycia po wi conego Bogu oraz o wezwaniu, by 
za o y  now  wspólnot  zakonn  na cze  Niepokalanego Pocz cia NMP, musia  dokonywa  
radykalnych wyborów, których cena by a wysoka.  

Gdy odmówi  przyj cia godno ci kanonika katedralnego w P ocku, utraci  przyja  bpa 
Jana Gembickiego, wówczas ordynariusza p ockiego, pó niej krakowskiego. Nied ugo po 
tym, z poparcia dla idei za o enia Zakonu Marianów wycofa  si  niespodziewanie, bardzo 
przychylny do tamtej pory o. Stanis awowi, bp Micha  Oborski, sufragan krakowski. Z kolei 
biskup pozna ski, Stefan Wierzbowski, w którego diecezji zamieszka  o. Stanis aw, pomimo 
yczliwo ci dla niego, uwarunkowa  erygowanie Zakonu Marianów w swej diecezji od 

uzyskania zgody na to ze strony Stolicy Apostolskiej, na co o. Papczy ski nie móg  liczy . 
Spowiednicy, u których o. Stanis aw szuka  rady, wyra ali rozbie ne opinie. Nieliczni 
kandydaci do zakonu okazywali si  niezdatni. 
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Ojciec Papczy ski, wewn trznie prze wiadczony o Bo ym natchnieniu do za o enia 
zakonu Niepokalanego Pocz cia, trwa  w swym postanowieniu, nie widz c mo liwo ci jego 
realizacji. W Fundatio domus recollectionis wyzna : y em u owego pana szlachcica 
Karskiego blisko dwa lata i szuka em sposobów dania pocz tku ukszta towanemu ju  w moim 
umy le przez Boskiego Ducha Towarzystwu Niepokalanego Pocz cia, lecz brakowa o 
towarzyszy, jakich wymaga pocz tek takiej sprawy. Czeka  kilka miesi cy. Chcia  nawet 
powróci  do zakonu pijarów.  

Male kie wiat o nadziei zapali  o. Franciszek Wilga, przeor klasztoru kamedu ów na 
Bielanach w Warszawie, przyjaciel i ojciec duchowy o. Stanis awa, sugeruj c, aby najpierw 
zacz  ycie wspólne z jakimikolwiek towarzyszami, a dopiero potem szuka  potwierdzenia 
kanonicznego dla nowej wspólnoty. Tak te  o. Stanis aw postanowi  uczyni . Wkrótce 
przy czy  si  do grupy tzw. pustelników, zamieszkuj cych w Puszczy Korabiewskiej.  

Ju  na pierwszy rzut oka by  to akt wprost heroicznego zaufania Panu Bogu. Nast pne 
tygodnie tylko potwierdzi y, na jak wielkim ubóstwie ludzkim przysz o o. Papczy skiemu 
k a  podwaliny maria skiego zgromadzenia. Jego pierwsi towarzysze, na pocz tku 
przychylni mu, okazali si  zupe nie nieskorzy do powa nego traktowania swego powo ania i 
zachowania regu y. Co wi cej, wizytacja kanoniczna bpa Jacka wi cickiego wepchn a 
marianów w ramy ycia pustelniczego, co bynajmniej nie by o pierwotnym zamiarem 
naszego Za o yciela. Z czasem opu ci  erem korabiewski Stanis aw Krajewski i inni 
zakonnicy, tak, e o. Papczy ski pozosta  z jednym tylko towarzyszem. Ci, którzy odeszli ze 
wspólnoty, natychmiast zacz li rozpowszechnia  fa szyw  opini  o S udze Bo ym jako 
cz owieku surowym i bez mi osierdzia. Ojciec Stanis aw prze y  wtedy bardzo g boki kryzys 
w swej misji za o yciela nowej wspólnoty zakonnej. Do tego stopnia targa y nim w tpliwo ci 
i rozterki, e w 1676 roku poprosi  pijarów o mo liwo  powrotu do ich zakonu. Dopiero 
negatywn  odpowied  prze o onego generalnego przyj  jako ostateczny znak, by 
konsekwentnie pój  drog  obran  5 lat wcze niej.  

O zjednoczeniu uczniów z Chrystusem cierpi cym powie po latach: Bóg chce, aby 
zakonnicy, którzy Mu s u , szli za Nim w cierpieniu. Ka dy krzy , jakikolwiek tylko by im 
zosta  na o ony, powinni nie  nie tylko m nie, ale te  z rado ci . Poleca to mówi c: “Je li 
kto chce i  za mn , niech si  zaprze samego siebie, we mie krzy  swój i na laduje Mnie” (Mt 
16,24). Mówi to s usznie: wierny bowiem i obdarzony nieprzeci tn  cnot  s uga ma to do 
siebie, e z takim samym duchem trwa przy Panu w momentach radosnych, jak i przykrych, 
tak w okoliczno ciach pomy lnych, jak i w przeciwno ciach. Godzien za  haniebnego pi tna 
jest ten, kto idzie za Panem udaj cym si  na uczt , a ucieka od upadaj cego pod ci arem 
krzy a (Inspectio cordis). Wspomniane powy ej przyk ady pozwalaj  nam widzie  Ojca 
Za o yciela w gronie owych wiernych s ug Chrystusa cierpi cego. 

 
Rozmi owany w Maryi Niepokalanej 

 
Bezpo rednio po mierci Za o yciela Marianów (pisze M. Leporini, 1705) i w latach 

pó niejszych (podaje K. Wyszy ski, 1754), ywa by a w ród nich pami  o jego szczególnej 
wi zi z Maryj  Niepokalanie Pocz t . Oba ród a potwierdzaj , e w ró nych okoliczno ciach 
ycia zwyk  ucieka  si  pod Jej opiek , cz sto powtarzaj c krótk  modlitw : Immaculata 

Virginis Mariae Conceptio, sit nobis salus et protectio [Niepokalane Pocz cie Dziewicy 
Maryi niech b dzie naszym ocaleniem i obron ]. Zdaje si , e w a nie przez pryzmat relacji z 
Matk  Bo  postrzegali marianie sylwetk  duchow  swego Zakonodawcy. Ojciec Wyszy ski 
opowiadanie o jego narodzinach podsumowa  bardzo zaskakuj cym i znamiennym 
stwierdzeniem: By  bowiem arliwym czcicielem i propagatorem Niepokalanego Pocz cia 
Naj wi tszej Maryi Panny, a nast pnie za o ycielem zgromadzenia pod wezwaniem 
Niepokalanego Pocz cia tej niezwyk ej Bo ej Rodzicielki Maryi.  
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Lata dzieci ce i m odzie cze w przysz ym Za o ycielu Zakonu Marianów utrwali y 
przekonanie o mi o ci Maryi tak do niego, jak i do wszystkich ludzi. Jako m ody kap an, w 
przemówieniu do sodalisów maria skich – w formie charakterystycznej dla swej epoki – tak o 
tym mówi : Wprawdzie wiele innych cnót Naj wi tszej Dziewicy ujawni o si  w widoczny 
sposób przy innych okazjach, to jednak w tym najsmutniejszym okresie m ki Syna Jej mi o  
do nas i niepokonane m stwo ducha ujawni y si  w sposób szczególny. Je li chodzi o mi o , 
to nie w tpi , e p on a takim pragnieniem zbawienia ludzi, e gdyby by a potrzeba, sama 
dostarczy aby gwo dzi do przybicia swego Syna do krzy a dla naszego zbawienia (Prodromus 
reginae artium).  

Zapewne nie jedynym, ale istotnym powodem wyboru zakonu pijarów mog a by  
maryjno  o. Papczy skiego, wyra ona w nazwie zgromadzenia: “Ksi a Ubodzy Zakonu 
Szkó  Pobo nych Matki Bo ej”. Ojciec Stanis aw by  wprost zafascynowany duchowym 
pi knem Matki Bo ej. Da  temu wyraz w Inspectio cordis: Duszo moja, dotychczas 
korzysta a  z ksi ek uwzgl dniaj cych ró ne dziedziny nauki, dzisiaj przejrzyj Ksi g  now , 
wie , niewidzian , Naj wi tsz  Bo  Rodzicielk , Ksi g  – mianowicie – przez samego 

Boga wykonan , napisan  i ozdobion . Czy móg by  gdzie indziej znale  co , czego nie 
mia by  w Maryi? Czy ktokolwiek móg by ci wi cej dostarczy  z tego, co posiada Maryja? W 
tym poetyckim porównaniu wyra a si  fundamentalna zasada mariologii naszego Za o yciela, 
który g osi , e Maryja jest arcydzie em Boga i najdoskonalszym odbiciem Jego pi kna i 
dobroci. Na tej samej zasadzie o. Stanis aw opiera  b dzie swoje przekonanie o tajemnicy Jej 
Niepokalanego Pocz cia jako szczególnej asce udzielonej Bo ej Rodzicielce, pierwszej 
zbawionej. Bóg, obdarzaj c Maryj  t  niepowtarzaln  ask  chcia  okaza , e bez 
jakiegokolwiek ludzkiego udzia u mo e zbawia  wiat!  

Dlatego Maryja winna cieszy  si  szczególnym podziwem i czci . W Inspectio cordis 
powie o. Papczy ski, e uczci  J  trzeba bardziej mi o ci  ni  mow . W kluczu mi o ci 
nale y interpretowa  zarówno jego publiczne ofiarowanie si  Maryi, w cznie ze z o eniem 
tzw. lubu krwi, czyli gotowo ci oddania swego ycia w obronie prawdy o Jej Niepokalanym 
Pocz ciu (Oblatio), jak te  wszelk  dzia alno  propaguj c  cze  Matki Bo ej. 

Cho  o. Stanis aw uznawa  za niewystarczaj ce uczczenie Maryi s owami, sam 
wykorzystywa  ka d  okoliczno , by opiewa  chwa  Bo ej Rodzicielki. Zachowa o si  jego 
kazanie zatytu owane Pochwa a Bogurodzicy Dziewicy Maryi, wyg oszone do cz onków 
Sodalicji Maria skiej. Splataj  si  w nim pi kno mowy z arem mi o ci do Maryi, odwo anie 
do autorytetu Ojców Ko cio a z owocami osobistej medytacji nad tajemnicami ycia Bo ej 
Rodzicielki, opiewanie Jej wi to ci z wyra nym wezwaniem do na ladowania Jej wiary i 
ycia. Niech nie liczy na ogl danie Maryi w niebieskim przybytku ten, kto nie na ladowa  Jej 

tu na ziemskim wygnaniu, kto nie s u y  Jej zawsze z najwi kszym zapa em (Prodromus 
reginae artium).  

Znakami zewn trznymi g oszenia wi to ci i niepokalano ci Maryi by  równie  bia y 
habit przywdziany przez o. Stanis awa we wrze niu 1671 roku, a najbardziej za o enie 
zakonu pod wezwaniem Niepokalanego Pocz cia. Ten akt uczczenia Maryi nie wynika  tylko 
z pobo no ci maryjnej o. Papczy skiego. By  on przekonany, e sam Bóg chcia  tego, by 
Matka Bo a zosta a uczczona w swoim misterium Niepokalanego Pocz cia przez now  
zakonn  fundacj  z takim specyficznym znamieniem. Pisze wprost o Boskiej wizji, która by a 
wyryta w [jego] duszy, dotycz ca za o enia Zgromadzenia Niepokalanego Pocz cia NMP 
(Fundatio domus recollectionis). W ten sposób o. Stanis aw niejako uczestniczy w mi o ci 
Trójjedynego Boga do Maryi Niepokalanej, patrzy na Ni  wedle zamiarów Bo ych, 
przekraczaj cych miar  ludzkiego mi owania. Tak wi c za o enie Zakonu Marianów by o 
przede wszystkim wype nianiem woli Bo ej i tworzeniem wspólnoty umo liwiaj cej 
u wi cenie tym, którzy pragn li po wieci  si  Bogu, ale tak e najwy szym wyrazem mi o ci 
do Maryi Niepokalanie Pocz tej. 
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Przyjaciel cierpi cych w czy cu 
 

W kszta towaniu si  duchowo ci o. Papczy skiego splataj  si : doktryna z histori  ycia, 
wiat o wiedzy ze wiatem wewn trznych prze y . W m odo ci osobi cie znalaz  si  on w 

niebezpiecze stwie mierci podczas pobytu we Lwowie. W swoim testamencie powraca  
jednak do innego zdarzenia, do którego dosz o w okresie wojny szwedzko-polskiej, zwanej 
potocznie “potopem szwedzkim”: Za wiar  rzymskokatolick  by em gotów przela  krew w 
czasie wojny szwedzkiej, gdy mnie id cego z towarzyszem z miasta w pobli u [ko cio a] 
Ojców Dominikanów napad , dobywszy miecza, o nierz heretyk; podczas gdy towarzysz 
ratowa  si  ucieczk  [...], ja ukl kn wszy, nadstawi em kark do ci cia, lecz za Bosk  
Opatrzno ci  tak si  sta o, e nie odnios em adnej rany, chocia  zosta em trzykrotnie bardzo 
mocno uderzony (Drugi testament). Nowicjusz Stanis aw – jak widzimy – ju  nie tylko by  
gotów zgodzi  si  na mier , która mog aby przyj  wskutek choroby, ale odwa nie stan  
wobec niej twarz  w twarz ze wzgl du na wi ksze dobro, za jakie uzna  m cze stwo za wiar  
katolick .  

Te dwa wydarzenia niew tpliwie uwra liwi y go zarówno na nieuchronno  faktu 
umierania, jak te  jego nieprzewidywalno  w czasie. Nie tylko nikt nie mo e przyczyni  si  
do tego, eby nie umrze , ale nawet nie mo e dokona  tego, eby cho  o najmniejsz  chwilk  
w sposób naturalny przed u y  sobie ycie [...] ktokolwiek by to by , powinien bra  pod 
uwag  to, e ka da chwila mo e oznacza  kres jego ycia (Inspectio cordis). T  opini  
potwierdza a otaczaj ca go rzeczywisto . W XVII wieku w Rzeczypospolitej mier  zbiera a 
obfite niwo na skutek licznych wojen, szerz cych si  epidemii oraz ubóstwa ludzi, cz sto 
cierpi cych g ód i pozbawionych jakiejkolwiek pomocy medycznej. Wielu umiera o 
nieprzygotowanych na spotkanie z Bogiem. mier  by a swoistym znakiem czasu, który o. 
Papczy ski rozpozna  jako przynaglenie do dzia ania.  

Szczególne miejsce w jego sercu i nauczaniu zyskali bracia i siostry cierpi cy w czy cu, 
najubo si z ubogich, którym pozostaje liczy  jedynie na mi osierdzie Bo e, a którzy sami nie 
mog  w aden sposób poprawi  swego losu. Ojciec Papczy ski otrzyma  charyzmat 
wyj tkowej mi o ci dla tych osób. Jego naturaln  wra liwo  wiary i serca spot gowa y 
mistyczne prze ycia dane od Boga jako aska wejrzenia i zrozumienia cierpie  czy cowych. 
Mo na rzec, e o pomoc dla swoich przybranych synów i córek upomina  si  sam Ojciec 
Niebieski. Podobnie jak mia o to miejsce z “wizj  zakonu Niepokalanego Pocz cia”, o. 
Stanis aw zosta  wewn trznie przynaglony do wspierania zmar ych.  

Dobrze udokumentowano jego trzy do wiadczenia mistyczne zwi zane z cierpi cymi w 
czy cu. Najpierw w 1675 roku - pos uguj c jako kapelan wojsk Rzeczpospolitej u boku 
hetmana Jana Sobieskiego, podczas wojny z Turkami na Ukrainie – otrzyma  wizj  zmar ych 
o nierzy, prosz cych go o wstawiennictwo u Boga. Po powrocie do Puszczy Korabiewskiej 

wzywa  swoich towarzyszy do modlitwy, pokuty i podejmowania dzie  mi osierdzia w 
intencji zmar ych, zw aszcza ofiar wojen.  

Do kolejnego wydarzenia dosz o na dworze Karskich, ju  po rozpocz ciu przez niego 
ycia we wspólnocie korabiewskiej. Ojciec Stanis aw mia  wizj  czy ca podczas posi ku po 

zako czonej Mszy w. W obecno ci wielu osób popad  w ekstaz  (potwierdzaj  to 
wiadkowie zeznaj cy w Procesie informacyjnym), po której, g boko wstrz ni ty, 

natychmiast powróci  do klasztoru i do zaskoczonych jego niespodziewanym powrotem 
wspó braci powiedzia : B agam was, módlcie si , bracia, za dusze czy cowe, bo niezno ne 
cierpi  m czarnie. Potem przez kilka dni pozostawa  we w asnej celi, zanosz c modlitwy i 
podejmuj c post za zmar ych.  

Trzecie wreszcie do wiadczenie tajemnicy czy ca zosta o mu udzielone w sanktuarium 
Matki Bo ej w Studziannie w 1676 roku, dok d pielgrzymowa  w celu uproszenia dla siebie 
aski zdrowia. Gdy przebywa  w tamtejszym klasztorze ksi y filipinów, jego stan zdrowotny 
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jeszcze si  pogorszy . By a obawa, e umrze. W a nie wtedy - przebywaj c w ekstazie - zosta  
przeniesiony do czy ca. Ujrza  tam równie  Matk  Bo  modl c  si  za niego, aby odzyska  
zdrowie i móg  nadal wspomaga  zmar ych. Po zako czeniu wizji szybko odzyska  si y i w 
ko ciele w Studziannie wyg osi  do wiernych d ugie kazanie o potrzebie wspierania zmar ych 
braci i sióstr. Ostatecznie dnia 11 lutego tego  roku, jako jeden z celów swego zakonu, przyj  
wspomaganie “z jak najwi ksz  pilno ci , nabo e stwem i gorliwo ci ” dusz czy cowych, 
zw aszcza o nierzy i zmar ych na skutek zarazy. 

Cz ste zach ty i osobiste wiadectwo o. Papczy skiego zintensyfikowa y w ród jego 
wspó braci trosk  o zmar ych i nada y jej zupe nie nowy wymiar. Marianie mieli wprawdzie – 
jako eremici - obowi zek codziennego odmawiania oficjum za zmar ych, co przepisa  im bp 
Jacek wi cicki podczas wizytacji kanonicznej, inicjuj cej prawne powstanie zakonu, dopiero 
jednak osobisty charyzmat Ojca Za o yciela uczyni  ze  konstytutywny element duchowo ci 
marianów. arliwa mi o  o. Papczy skiego do zmar ych mia a bowiem – nie bójmy si  tego 
zauwa y  – Bo e pochodzenie.  

Cz owiek o wra liwym sercu 
 
 Nie tylko dla zmar ych – najubo szych z ubogich – o. Stanis aw Papczy ski mia  wielkie 
serce. Przez wszystkie lata jego pos ugi kap a skiej, ubodzy i spo ecznie pokrzywdzeni mieli 
w nim swego obro c  i przyjaciela. W Prodromus reginae artium pisa : Bóg nie okazuje 
nikomu specjalnych wzgl dów; uwa a, e trzeba kara  wszystkich, którzy zawinili, niezale nie 
od tego, jakie jest ich pochodzenie i pozycja spo eczna. A ty uwa asz, e je li cz owiek 
nale cy do niskiego stanu podniesie r k  na szlachcica, nale y go rozerwa  na kawa ki; nie 
pozwalasz natomiast tkn  szlachcica, cho by ten wymordowa  w okrutny sposób wielu ludzi 
ni szego stanu [...]. O Polsko, czy  nie taka jest ta twoja wolno ? Wstyd mi tej twojej ha by 
[...]. To wo anie o sprawiedliwsze prawa skierowa  do alumnów kolegiów pijarskich, z 
których liczni nale eli do warstw uprzywilejowanych. Ojciec Papczy ski nie nawo ywa  do 
rewolucji, ale chcia  obudzi  wra liwo  sumie  na los pokrzywdzonych i bezbronnych.  
 Sam pochodzi  ze wsi, zna  cen  trudu i ofiar, jakie jako syn ch opa musia  ponie , by 
zdoby  wiedz . Z tego wzgl du bardzo ceni  pierwotny charyzmat pijarów: kszta cenie i 
wychowywanie dzieci pochodz cych z najbiedniejszych warstw spo ecze stwa. Jeszcze po 
odej ciu z zakonu pijarów – mimo niewielkich rodków finansowych, jakimi dysponowa  – 
przez wiele lat b dzie przekazywa  pieni dze na kolegia pijarskie, aby dzieci ubogich mog y 
zdoby  wykszta cenie.  
   Przez wielu by  nazywany “ojcem ubogich”. W pierwszych biografiach – opartych na 
zeznaniach wiadków ycia o. Stanis awa – wyliczono wiele przejawów jego 
wielkoduszno ci: nigdy nie odsy a  ubogiego bez wsparcia, troszczy  si  o sieroty i sieroci ce, 
wspomaga  ubogie dziewcz ta, aby mog y wst pi  do klasztoru, zatroszczy  si  o 
wybudowanie klasztoru dla zakonnic w Nowej Jerozolimie, zaopatrywa  w opa  na zim  
konwent franciszkanów obserwantów. Daj c ja mu n , zwykle mówi : “Daj  to na procent 
mojemu Bogu” (biografia K. Wyszy skiego).  
 Ojciec Stanis aw y  w bardzo dramatycznym momencie historii Rzeczypospolitej. Za 
jego ycia prowadzono wojny z Rosj  i z Turcj . Kraj do wiadczy  nieszcz cia powstania 
Chmielnickiego na Ukrainie i niszczycielskiego najazdu Szwedów; Papczy ski by  
wiadkiem licznych napi  wewn trznych oraz walk bratobójczych w Ojczy nie. Zna  

tragedi  i upokorzenie ludu, widzia  n dz  materialn , spustoszenia wojenne, choroby i 
dziesi tkuj ce ludzi epidemie. Dlatego nieraz apelowa  o popraw  losu najubo szych i 
najbardziej bezbronnych. W nich bowiem najbole niej godzi y skutki wojen, grabie y i 
zwi zane z tym pogorszenie warunków ycia. 
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Bardzo konkretnym znakiem jego troski o ubogich by o uko czenie budowy szpitala dla 
starców w Górze Kalwarii. Po mierci biskupa Wierzbowskiego zabrak o funduszów na 
kontynuowanie rozpocz tej budowy. Widz c, e nikt nie kwapi si , by podj  si  tego dzie a, 
o. Papczy ski, wraz ze wspó bra mi, sam zabra  si  do tego. Pomimo wielu szykan i 
utrudnie  ze strony mieszka ców miasta, szpital wyko czono, daj c w nim schronienie 
starcom i chorym. 

Ojciec Stanis aw, bardziej jeszcze ni  nad n dz  materialn , bola  nad wadami rodaków, 
nad deptaniem prawa Bo ego i ludzkiego, nad grzechem egoizmu i oboj tno ci. Podczas 
konferencji wyg oszonych w Górze Kalwarii naucza : Je li jakie  nieszcz cie bli niego 
wyciska nam niekiedy zy z oczu, to tym bardziej powinien je wywo a  upadek duchowy. Co 
bowiem mo e by  dla cz owieka wi kszym nieszcz ciem ni  to, e staje si  on przez grzech 
nieprzyjacielem Boga? Takich trzeba wszelkimi sposobami podnosi  i wspiera  (Inspectio 
cordis). Poniewa  wiele grzechów rodzi si  z braku odpowiedniej wiedzy religijnej, zwraca  
si  przede wszystkim do ludzi zaniedbanych religijnie, prostych, pozbawionych 
wykszta cenia, nauczaj c ich podstaw wiary i moralno ci.  

Ze szczególn  trosk  odnosi  si  do uwik anych w na ogach, zw aszcza zniewolonych 
pija stwem, które ju  wtedy stanowi o powa ny problem spo eczny w Rzeczypospolitej. 
Apostolat trze wo ci o. Papczy skiego przejawia  si  nade wszystko przez przyk ad jego 
ycia i ca ej wspólnoty marianów. W Drugim Testamencie, na krótko przed mierci  zapisa : 

Dzi ki tajemnemu zmi owaniu Bo emu, [gorza ka] jest czym  obcym dla naszej wspólnoty. 
Abstynencj  od alkoholu uwa a  zatem jako wyj tkowy dar aski Bo ej dla zgromadzenia, a 
nie tylko jedn  z praktyk ascetycznych. Po ród spo ecze stwa zagro onego problemem 
pija stwa, marianie mieli by  “trze wymi” nauczycielami zdrowej nauki oraz wiadkami 
ycia wolnego od przywi za  i na ogów.  

 
Aposto  wi to ci laikatu 
 

Ojciec Stanis aw Papczy ski, jako szczególne pos annictwo mi osierdzia Bo ego, 
postrzega  równie  pomoc innym do zbawienia i anga owanie ich w dzie o Ko cio a. Ilustruje 
to pochwa a pasterzy, którzy oddaj  si  formacji duchowej wiernych: O jak e znakomici s  
wspó pracownicy Chrystusa, którzy jedynie z mi o ci ku Niemu, szczerze i gorliwie g osz  to, 
co jest konieczne do zbawienia, do prowadzenia ycia po chrze cija sku [...]. Jest to 
najwi ksze i najowocniejsze dzie o mi osierdzia (Templum Dei mysticum) (Mistyczna 
wi tynia Bo a). Sam chcia  nale e  do takich wspó pracowników Chrystusa. Dlatego w 

czasie pobytu na dworze pa stwa Karskich napisa  ksi k  Templum Dei mysticum, któr  
mia o mo na nazwa  podr cznikiem d enia do wi to ci tak e dla wiernych wieckich. 

S u y  ona mia a wzrostowi poznania siebie i Boga, odnalezienia pewnej drogi do zbawienia i 
modelu chrze cija skiej doskona o ci. Wed ug historyków, traktat o. Papczy skiego by  - 
je li nie pierwszym - to na pewno jednym z pierwszych polskich dzie  szerz cych powo anie 
wieckich do wi to ci, dzie em na tyle znacz cym w tym okresie, e doczeka o si  kilku 

wyda . 
W Templum Dei mysticum o. Stanis aw wyrazi  g bokie przekonanie, e ludzie wieccy, 

a nie tylko zakonnicy i kap ani, s  wezwani do wi to ci, oraz chcia  o tej fundamentalnej 
prawdzie przypomnie  ludziom swej epoki. Pisa : Cz owiek stworzony przez Boga i przez 
sakrament chrztu Jemu po wi cony jest Jego mistyczn  wi tyni . [...] Dlatego niech ka dy 
zwróci pilniejsz  uwag  na wspania o  swego pierwotnego stanu i uzna w sobie obraz 
Trójcy wi tej za godny czci oraz d y do tego, aby posi  godno  podobie stwa Bo ego 
przez szlachetno  obyczajów i praktykowanie cnót [...], by wówczas, kiedy wyjawi si , jakim 
jest, okaza  si  podobnym do Tego, który swe podobie stwo cudownie zawar  w pierwszym 
Adamie, a jeszcze cudowniej odnowi  je w drugim.  
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Wed ug niego, ycie ka dego cz owieka, je li wszystkie my li i czyny ofiaruje Bogu na 
o tarzu serca i pójdzie za pouczeniem Ewangelii, stanie si  drog  stopniowego upodabniania 
do Chrystusa, by uczestniczy  w Jego chwale. Wy chrze cijanie “jeste cie wi tyni  Boga 
ywego”. Jak wielka jest wasza chwa a! Jaka  godno ! T  powszechn  wizj  powo ania do 
wi to ci nale y czy  z zachwytem Za o yciela Zakonu Marianów nad tajemnic  

Niepokalanego Pocz cia - czyli ask  nowego stworzenia, które jest przeznaczone dla 
ka dego cz owieka odkupionego przez Chrystusa – oraz nad osobist  wi to ci  Maryi, któr  
nazywa  pierwszym Sanktuarium wzniesionym po rodku Ko cio a i zamieszka ym przez Boga 
(Inspectio cordis). Ojciec Papczy ski pragn , aby wszyscy ludzie dost pili pe ni 
szcz liwo ci, dlatego proponowa  drog  do wi to ci wszystkim wierz cym, zabiegaj c 
jednocze nie o zbawienie zmar ych. Tym samym sta  si  promotorem powszechnego 
powo ania do wi to ci, przes ania tak wyra nie podj tego w naszych czasach przez Sobór 
Watyka ski II. 
 Warto przy tym zauwa y , e wieloletnim polem dzia alno ci apostolskiej o. 
Papczy skiego by y liczne bractwa zrzeszaj ce wiernych wieckich. ledz c histori  [jego] 
zaanga owania w tego typu duszpasterstwo, nie trudno zauwa y , e przenika o ono ca e 
kap a skie powo anie Za o yciela Zakonu Marianów. W okresie pijarskim, w latach 1663-
1667, o. Papczy ski by  promotorem bractwa Naj wi tszej Maryi Panny askawej przy 
ko ciele ojców pijarów w Warszawie, które wed ug jednych sam za o y , a wedle opinii 
innych - bardzo spopularyzowa . W 1671 roku, a wi c w momencie “przej ciowym” na 
drodze swego powo ania zakonnego, przez pó  roku opiekowa  si  archikonfraterni  
Niepokalanego Pocz cia NMP przy ko ciele w. Jakuba na Kazimierzu w Krakowie. Jako 
Za o yciel Zakonu Marianów, w 1681 roku, czyli na d ugo przed uzyskaniem aprobaty 
papieskiej dla swego instytutu, otrzyma  od Stolicy Apostolskiej dokument, który odczytano 
(tak przynajmniej Breve papieskie interpretowa  bp Stefan Wierzbowski, a za nim Ojciec 
Za o yciel oraz kolejne pokolenia marianów) jako uprawnienie do zak adania przy ko cio ach 
maria skich bractwa wiernych; sam o. Stanis aw okre li  je jako bractwo Niepokalanego 
Pocz cia Wspomagaj ce Zmar ych. W propagowaniu tej idei szed  za powszechn  praktyk  
ko cieln  swej epoki, widz c w niej nie tylko form  osobistego u wi cenia laikatu, ale by  
mo e jedyn  okazj  pobudzania wieckich do oddzia ywania duchowego na innych wiernych 
i w czenie ich w apostolat Ko cio a.  
 
Mi o  do Ojczyzny 
 

Biografia duchowa o. Papczy skiego nie by aby pe na, gdyby zosta  pomini ty aspekt 
umi owania swojej Ojczyzny. W swym pierwszym testamencie z 1690 roku zapisa : Ofiaruj  
Panu Bogu memu [...] wszystkie utrudzenia, cierpienia, niewygody, nieprzyjemno ci, czyny, 
prace i nieszcz cia i sam  mier , o ile by mnie taka spotka a, za moje grzechy... i za 
odwrócenie nieszcz  od mojej Ojczyzny. Ojciec Stanis aw bardzo bole nie prze ywa  losy 
Rzeczypospolitej, jej sytuacj  spo eczno-polityczn  i widzia  konieczno  ratowania jej. A 
wo anie o reformy polityczne i spo eczne w tym okresie chaosu moralnego pa stwa by o jak 
najbardziej konieczne.  

Ojciec Papczy ski nie waha  si  pisa  o tym dosadnie i bez dyplomacji, co ci gn o na 
niego fal  prze ladowa . Chodzi przede wszystkim o fragmenty dzie a Prodromus reginae 
artium, w którym napi tnowa  z e postawy elit narodu. Pisa : Burzy si  Rzeczpospolita, która 
ka demu zuchwalcowi staje si  polem przewrotno ci, powstaj  przeciw niej sprzysi enia i 
wichrzycielstwa, zdobywane s  bogactwa z krwi i niedoli ludzkiej, brak ducha mi o ci i cnoty, 
wyst puje natomiast kajanie si  przed wrogiem. [...] Senat plami sprzedajno , a stan 
rycerski jest s aby.  
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W przedmowie do czwartego wydania o. Stanis aw wspomina , e z powodu tej ksi ki 
rozp ta a si  burza. Dlatego zmuszony zosta  do usuni cia niektórych urywków 
zawieraj cych krytyk  najszkodliwszych instytucji wiod cych Polsk  do ruiny. Chodzi o 
przede wszystkim o katastrofalne w skutkach liberum veto - instytucj  uwa an  przez ogó  
szlachty za najcenniejszy, nietykalny klejnot jej “z otej wolno ci”. Tylko za ycia o. 
Papczy skiego, na mocy tego przywileju szlacheckiego zerwano oko o 20 sejmów 
ustawodawczych. Nie dziwi  wi c s owa tego wielkiego patrioty: Kto nazwie wolno ci  to, e 
yjemy swawolniej od barbarzy ców? Bo có  powiedzie , kiedy jeden nieuczciwy, wrogi 

Ojczy nie obywatel, po ustaleniu cho by najpotrzebniejszego prawa – odrzuca je, wo aj c – 
nie pozwalam? (Prodromus reginae artium).  

Ojciec Papczy ski gani  wady, jednocze nie zach caj c do postaw godnych obywatela. 
Uwa a , e przyk adanie si  do sprawy publicznej cechuje szlachetnego ducha, czemu dawa  
wyraz przez swoje ró norakie zaanga owania na rzecz dobra Ojczyzny. Nie chodzi o mu o 
czynne zajmowanie si  polityk , ale o aktywn  i odpowiedzialn  postaw  obywatelsk , do 
której ka dy jest zobowi zany. Prawdziwe szlachectwo - pisa  w Prodromus reginae artium - 
polega nie na dobrym pochodzeniu, nie na s awnych wizerunkach przodków, nie na liczbie 
tytu ów, lecz na cnocie, na wiedzy, na duszy wyposa onej w te znakomite dary. Szlachetno  
wi c - zdaniem o. Stanis awa – wynika bardziej z porz dku moralnego ni  porz dku 
urodzenia. W cnocie i wykszta ceniu poleca  widzie  kryteria wyboru w adz pa stwowych 
ró nych szczebli.  

W obliczu licznych podzia ów wewn trznych i naruszania warto ci dobra wspólnego - 
poprzez postawy prywaty i warcholstwa - centralne miejsce w jego nauczaniu zajmowa o 
zagadnienie zgody spo ecznej jako warunku pomy lno ci i rozwoju pa stwa i narodu: O 
dusze silne, ludzie yj cy w zgodzie, maj cy jeden umys  i jedn  wol , czy zdo a wam si  kto  
oprze ? We my dla przyk adu najwi ksze imperium, ale wewn trznie rozdarte i sk ócone, 
we my najpot niejsz  republik , ale poró nion , we my miasto otoczone najgrubszymi 
murami, ale pe ne rozbie no ci, we my jak  spo eczno  ludzk , zacn  i wi tobliw , ale 
spieraj c  si  ci gle, to zobaczymy, e s awa wi tobliwo ci traci na blasku wskutek 
wewn trznych niesnasek, m stwo obywateli s abnie na skutek zamieszek, mieszka cy republiki 
opadaj  z si  na skutek podzia ów, a wielko  imperium wskutek niezgody zamieszkuj cych je 
ludów albo si  pomniejszy, albo si  os abi (Prodromus reginae artium). 

Za o yciel Marianów, jako kap an, inicjowa  niejednokrotnie modlitw  o pomy lno  
losów Ojczyzny, o przywrócenie pokoju, zw aszcza w czasach wypraw zbrojnych wojsk 
Rzeczypospolitej pod przewodem Jana Sobieskiego. Id c za tradycyjn  nauk  Ko cio a, 
opart  na nauczaniu w. Tomasza z Akwinu, o. Papczy ski by  przeciwnikiem wojny 
zaczepnej, gor cym za  zwolennikiem wojen obronnych jako sposobu przywrócenia pokoju. 
My l t  zawar  w pi knej sentencji: Najbardziej godn  pochwa y jest rado  wywo ana 
triumfem wybawców ojczyzny, a najwi kszym triumfem ten, który wybawców ojczyzny 
spotyka. Pokój za  rozumia  jako harmonijne wspó istnienie narodów; w ramach za  tego 
samego narodu - wspó dzia anie grup spo ecznych i jednostek.  

Bodaj najszczególniejszym wyrazem mi o ci do Ojczyzny okaza o si  „dzie o ycia” o. 
Stanis awa Papczy skiego, czyli Zakon Marianów, pierwsza rodzima wspólnota zakonna m ska 
za o ona przez Polaka, swoj  histori  g boko zwi zana z losem Rzeczypospolitej. 

 
Ojciec Za o yciel 

 
Czcigodny S uga Bo y Stanis aw Papczy ski otrzyma  od Boga wiele darów, ale 

ostatecznie i najpe niej jego to samo  duchow  zdaje si  opisywa  okre lenie Ojciec 
Za o yciel. Charyzmat za o ycielski nale y do tych rzadkich darów Ducha wi tego, przez 
które buduje On Ko ció  i czyni go zdolnym do odczytywania znaków czasu i odpowiadania 
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na wyzwania epoki. Od pocz tku, za najwa niejsz  misj  zak adanego instytutu o. Stanis aw 
uznawa  – id c za wyra nym o wieceniem Ducha wi tego – szerzenie czci Niepokalanego 
Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny.  

Idea za o enia zakonu dojrza a w nim prawdopodobnie w 1670 roku. Po raz pierwszy 
pragnienie zainicjowania takiego dzie a wyrazi  w obecno ci o. Micha a Krausa, 
wiceprowincja a pijarów, tu  po otrzymaniu zezwolenia na odej cie z zakonu, w dniu 11 
grudnia 1670 roku, w tak zwanym Oblatio: W imi  Pana naszego Jezusa Chrystusa 
Ukrzy owanego. Amen. Ja, Stanis aw od Jezusa i Maryi Papczy ski [...] ofiarowuj  i 
po wi cam Bogu Ojcu Wszechmog cemu i Synowi, i Duchowi wi temu oraz Bogurodzicy 
zawsze Dziewicy Maryi bez zmazy pierworodnej pocz tej, moje serce, moj  dusz , rozum, 
pami , wol , uczucia, ca y umys , ca ego ducha, zmys y wewn trzne i zewn trzne, i cia o 
moje, nic sobie absolutnie nie zostawiaj c, tak bym odt d by  w zupe no ci s ug  tego  
Wszechmog cego i Naj wi tszej Panny Maryi. Dlatego przyrzekam s u y  Im do ko ca mego 
ycia w czysto ci i z mi osnym zapa em w Towarzystwie Ksi y Marianów Niepokalanego 

Pocz cia (które pragn  za o y  z Bo ej aski), dostosowa  swoje obyczaje do jego praw, 
statutów i obrz dów [...].  

Warto zauwa y , e Oblatio z jednej strony ujawnia charyzmat za o ycielski o. 
Papczy skiego, z drugiej za  zawiera niejako syntez  jego duchowo ci. Uczyni  ten akt w 
imi  umi owanego nade wszystko Chrystusa ukrzy owanego. Jego istot  by o Oblatio, a wi c 
ca kowite ofiarowanie siebie samego Bogu i Maryi Niepokalanie Pocz tej, nawi zuj ce do 
sk adania darów podczas Mszy w. Ojciec Za o yciel uczyni  to zupe nie dobrowolnie, 
inspirowany jedynie – jak potem wyzna  w Fundatio domus recollectionis – wyra nym 
natchnieniem Bo ym. Niew tpliwie do tego publicznego aktu przygotowywa  si  od 
d u szego czasu. Oblatio mia o przecie  form  pisan , co wiadczy o tym, e o. Papczy ski 
nie uczyni  tak powa nego wyznania pod wp ywem chwili. wiadomy, e rozpoczyna nowy 
okres swego ycia – wraz z przyj ciem dekretu zwolnienia ze lubów prostych u pijarów – 
potwierdzi  wobec Ko cio a wol  dalszego pod ania drog  rad ewangelicznych, a swoj  
przysz o  doczesn  po wi ci  dzie u za o enia Zakonu Marianów Niepokalanego Pocz cia. 
Ten akt totalnego zawierzenia siebie Trójjedynemu Bogu i Matce Bo ej stanowi fundament 
wspólnoty zakonnej marianów.  

Wypada w tym miejscu zauwa y , e o. Papczy ski nie chcia  by  reformatorem ycia 
zakonnego. Gdyby tak by o – id c za do  powszechn  praktyk  tego okresu – podj by prób  
za o enia zreformowanego ramienia pijarów, na co prawdopodobnie móg by uzyska  zgod  
Stolicy Apostolskiej. Opuszczaj c Zakon Szkó  Pobo nych, kieruj c si  prawdziw  mi o ci , 
dla przywrócenia spokoju w Prowincji podzielonej z powodu powsta ej kontrowersji  (Dekret 
o heroiczno ci cnót), zrezygnowa  jedynie z pijarskiej formy ycia zakonnego. Chcia  
natomiast y  nadal jako zakonnik, gdy  t  form  ycia uwa a  za najbli sz  ewangelicznej, 
na laduj c Chrystusa ukrzy owanego i Maryj  niepokalan , którym ofiarowa  siebie 
ca kowicie.  

Aby dobrze zrozumie  najwa niejsze dzie o Ojca Za o yciela, warto sobie u wiadomi , 
e zamys  ten wydawa  si  móg  zupe nym szale stwem. Przede wszystkim nie istnia  do 

tamtej pory aden m ski zakon polski, nie by o wi c precedensu i wzoru do na ladowania. 
Ponadto, o. Papczy ski widzia  swój przysz y instytut jako wspólnot  otwart  na apostolat, 
jednocze nie prowadz c  ascetyczny styl ycia, a ju  sytuacja u pijarów pokaza a, e niewielu 
by o ch tnych w ówczesnej spo eczno ci Rzeczypospolitej, by si  na taki rodzaj ycia 
zgodzi . Prawdopodobnie powa n  przeszkod  by o te  niskie, nieszlacheckie pochodzenie o. 
Papczy skiego. By  on z ró nych stron “kuszony” propozycjami obj cia powa nych funkcji 
ko cielnych, ale tylko w ramach istniej cych ju  instytucji diecezjalnych czy zakonnych; 
ch tnie widzieliby go w ród swoich cz onków przedstawiciele innych zakonów. Mo na 
powiedzie , e zarówno u pocz tku drogi powo ania zakonnego, jak i po odej ciu od pijarów, 
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ycie sta o przed o. Papczy skim otworem, zw aszcza mo liwo  zrobienia “kariery” 
ko cielnej. Jednak w o. Stanis awie zwyci y o przekonanie, e sam Bóg chce dokona  przez 
niego czego  wi cej: g osi  cze  Maryi Niepokalanie Pocz tej przez dedykowanie Jej 
nowego zgromadzenia zakonnego. 

Pomimo wielko ci dzie a oraz poczucia swej ma o ci i niezdatno ci – przynaglany jednak 
g osem Bo ym - o. Papczy ski odwa y  si  rozpocz  starania o za o enie Zakonu Marianów, 
po o ywszy ufno  jedynie w mocy Bo ej. Oto przejmuj ce wiadectwo tego  zawierzenia: 
Boska dobro  i m dro  mimo niezliczonych trudno ci stoj cych na przeszkodzie, rozpoczyna 
oraz przeprowadza to, co chce, nawet, gdy rodki, wedle ludzkiego os du, s  niezdatne do 
tego. Nie ma bowiem nic niemo liwego dla Wszechmocnego. Pokaza o si  to najwyra niej we 
mnie, najn dzniejszym, najbardziej godnym pogardy grzeszniku, najlichszym, najbardziej 
niezdatnym narz dziu [u ytym przez Boga] do za o enia najpodlejszego i najmniejszego 
Zgromadzenia Ksi y Naj wi tszej Maryi Panny bez zmazy Pocz tej (Fundatio domus 
recollectionis).  

W celu przygotowania si  do nowego dzie a opu ci  diecezj  krakowsk  i uda  si  na 
kapelani  do Jakuba Karskiego w Luboczy. Tam opracowa  projekt konstytucji dla przysz ego 
zakonu pt. Norma vitae (Regu a ycia). Poszukuj c kandydatów, we wrze niu 1673 roku uda  
si  do Puszczy Korabiewskiej, gdzie dawny o nierz, Stanis aw Krajewski, od kilkunastu lat 
prowadzi  “ ycie pustelnicze” wraz z kilkoma towarzyszami. Na otrzymanym od 
Krajewskiego gruncie wybudowa  i zorganizowa  pierwszy dom swego instytutu, który 
nazwa  “Domem skupienia” (Domus recollectionis). Dnia 24 pa dziernika 1673 roku, do 
Puszczy Korabiewskiej przyby  na wizytacj  bp Jacek wi cicki. Zatwierdzi  on wspólnot  
yj c  wed ug “Regu y ycia”, jako zal ek Zakonu Marianów, pozostaj cy pod 

prze o e stwem o. Papczy skiego. Nada  te  jej “Statuty” o charakterze ci le pustelniczym i 
pokutniczym, co znacznie odbiega o od charakteru ycia zakonnego przewidywanego przez 
S ug  Bo ego dla marianów. Ojciec Papczy ski zaakceptowa  jednak decyzj  biskupa w 
duchu zakonnego pos usze stwa. 

Od pocz tku istnienia zgromadzenia ojcowska mi o  do male kiej wspólnoty 
maria skiej pobudza a Ojca Za o yciela do stara  o uzyskanie dla  aprobaty papieskiej. 
Poniewa  Stolica Apostolska uzna a, e marianie nie potrzebuj  zatwierdzenia z jej strony, o. 
Papczy ski - ju  po przeniesieniu si  do Nowej Jerozolimy (obecnie: Góra Kalwaria) - 
zwróci  si  jednak o nie do bpa Stefana Wierzbowskiego, który, w dniu 21 kwietnia 1679 
roku, zatwierdzi  instytut sk adaj cy si  z dwóch domów jako zgromadzenie diecezjalne. W 
tym e roku król Jan III Sobieski nada  przywileje ma emu zgromadzeniu, co niew tpliwie 
umacnia o jego pozycj , ale status instytutu diecezjalnego nadal uzale nia  jego przysz o  od 
przychylno ci biskupa. Ojciec Papczy ski do wiadczy  tego bole nie po mierci bpa 
Wierzbowskiego w 1687 roku, straciwszy swego opiekuna i przyjaciela. Na niego i jego 
zgromadzenie nap yn a nowa fala oskar e  i pomówie , podwa aj cych prawo do istnienia 
instytutu o lubach prostych. Oskar eniom tym da  niestety wiar  nowy pasterz diecezji i 
omal nie rozwi za  Zakonu Marianów. Zachwia o to powo aniem wi kszo ci cz onków, a i 
sam Za o yciel pogr y  si  w w tpliwo ciach co do s uszno ci swego przedsi wzi cia. 
Zwróci  si  wtedy do prze o onego generalnego pijarów z pro b  o rad : kontynuowa  now  
drog  zakonn  czy wraca  do Zakonu Szkó  Pobo nych? Trzecia ju  pro ba o. 
Papczy skiego, skierowana do jego poprzedniego zakonu pokazuje, jak pe na ciemno ci 
duchowych i przeciwno ci zewn trznych by a dla o. Stanis awa misja za o enia zakonu 
Niepokalanego Pocz cia, jak bolesny trud d wigania odpowiedzialno ci za to rodz ce si  
dzie o. Jedynie prze wiadczenie, e tak chce Bóg oraz pos usze stwo przewodnikom 
duchowym pozwala o mu i  naprzód. 

Mocno schorowany i os abiony surowo ci  ycia, w 1690 roku podj  prób  uzyskania 
aprobaty papieskiej dla Zakonu Marianów. W tym celu, maj c prawie 60 lat, osobi cie uda  
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si  pieszo do Rzymu. By  mo e w a nie w tej dramatycznej i trudnej pielgrzymce Ojca 
Za o yciela, któr  odbywa  jesieni  i zim , a wi c w porze niezwykle niekorzystnej, 
najwyra niej ujawnia si  jego wielka mi o  do swojej zakonnej wspólnoty.  

W Rzymie niefortunnie trafi  na mier  papie a Aleksandra VII. Upewniwszy si , e 
Stolica Apostolska nie by a skora zatwierdza  nowych zakonów z w asn  regu  (znane s  
wprawdzie nieliczne wyj tki), szuka  wsparcia w Zakonie Franciszkanów Obserwantów, 
który obj by trosk  duchow  nad Zakonem Marianów. W ród istniej cych zatwierdzonych 
regu  zakonnych najbli sza wyda a mu si  - ze wzgl du na nazw  i duchowo  maryjn  - 
regu a Zakonu Mniszek od Niepokalanego Pocz cia NMP (tzw. koncepcjonistek). Potrzeba 
by o jedynie uzyska  zatwierdzenie papieskie, ale z y stan zdrowia nie pozwala  o. 
Stanis awowi pozosta  w Rzymie do wyboru nowego Ojca wi tego.  

Po powrocie do kraju o. Papczy ski nie ustawa  jednak w zabiegach o umocnienie 
prawne zakonu. W tym celu w 1692 roku trzykrotnie pisa  do Stolicy Apostolskiej pro by o 
aprobat  Zakonu Marianów na podstawie regu y koncepcjonistek. Starania te nie przynios y 
po danego skutku, gdy  zdaniem Kongregacji biskupów i zakonników, do prawnego 
istnienia na onie Ko cio a wystarczy a marianom aprobata biskupa ordynariusza. Mimo to, 
Ojciec Za o yciel, sam ju  powa nie podupad y na zdrowiu, w 1699 roku ponowi  pro b  o 
zatwierdzenie Zakonu i wys a  do Rzymu jako swego pe nomocnika o. Joachima 
Koz owskiego. Ten, napotykaj c trudno ci w zatwierdzenia Zakonu Marianów na podstawie 
“Regu y ycia” o. Papczy skiego, zwróci  si  do franciszkanów o “Regu  dziesi ciu cnót 
Naj wi tszej Maryi Panny". Dokument genera a franciszkanów obserwantów, udzielaj cy 
marianom zezwolenia na ycie wed ug tej regu y, potwierdzi  papie  Innocenty XII, dnia 24 
listopada 1699 roku, w li cie skierowanym do nuncjusza apostolskiego w Polsce.  

Chocia  regu a zosta a przyj ta bez porozumienia z o. Papczy skim, jednak w niczym nie 
narusza a specyficznych cech instytutu i zosta a z rado ci  przez niego zaakceptowana. Odt d 
Zakon Marianów sta  si  zgromadzeniem o lubach uroczystych, wyj tym spod w adzy 
biskupów, co równie  wi za o si  z wyzwoleniem zakonu od kr puj cego statusu prawnego 
wspólnoty eremitów. Zwie czenie niemal 30-letnich, wprost heroicznych, stara  Za o yciela 
Zakonu Marianów o zatwierdzenie papieskie, nast pi o 6 czerwca 1701 roku. Tego dnia o. 
Papczy ski z o y  uroczyste luby zakonne na r ce nuncjusza Franciszka Pignatellego, 
przyrzek szy zachowanie regu y Instituto nostro non contrariantem (Scripta historica), a 
nast pnie w ko ciele Wieczerzy Pa skiej w Nowej Jerozolimie przyj  je od swoich 
wspó braci. I tak uwie czy  dzie o za o enia Zakonu Marianów.  
 
Omnia apud vos in charitate fiant – Po ród was wszystko niech dzieje si  w mi o ci 

 
Warto zapyta , w czym o. Papczy ski widzia  istot , tak swego powo ania zakonnego, jak 

i za o onego Zakonu Marianów? Odpowied  daje drugi rozdzia  Norma vitae i inne jego 
pisma. Wed ug Ojca Za o yciela, centraln  zasad  ycia chrze cija skiego i zakonnego jest 
mi o  Boga i ludzi. Rozwa  to - g osi  w konferencjach zebranych w zbiór Inspectio cordis - 
e od wielko ci umi owania zale y miara ask. Dlatego jest tak, e kto zdobywa si  na wi ksz  

mi o  do Najwy szego Dobra, otrzymuje wi ksze aski i liczniejsze nagrody mi o ci. O duszo 
moja, co s yszysz? Co z tego pojmujesz? Czy nadal b dziesz tak niem dra i szalona, e ca a 
nie po wi cisz si  Bo ej mi o ci, aby ca ego Boga otrzyma ? Czy nadal b dziesz pe ni a 
raczej swoj  wol  na w asn  zgub , a nie dzia a a z polecenia Umi owanego na rzecz swego 
zbawienia? Czy nie pozostawisz wszystkiego, eby wszystko otrzyma ? Czy  nie zaprzesz si  
siebie, eby pozyska  siebie i Tego, który ci  stworzy ? Drog  do Boga jest otwarcie si  na 
Jego mi o , przyj cie jej oraz pozwolenie, by ta mi o  poci gn a nas ku Niemu, id c drog  
pos usze stwa, ubóstwa duchowego i zaparcia si  siebie. 
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Wszelkie ofiary, które cz owiek musi ponie , o. Stanis aw interpretowa  w kluczu 
mi o ci oblubie czej. Tylko dla umi owanego Boga warto odda  wszystko. O mi o ci Boga 
przynosz ca niesko czone korzy ci! Przez ni  osi ga si  Tego, którego si  mi uje! Zaprawd  
dobrze jest kocha  Niesko czonego i przez Niesko czonego by  kochanym! Gdy czytamy te 
zdania, wydaje si , e mamy w r ku fragmenty Wyzna  w. Augustyna. Swój “hymn o 
mi o ci” zako czy  o. Stanis aw s owami modlitwy: O Bo e, spraw, abym kochaj c Ciebie 
prawdziwie i s u c Ci z czystej mi o ci, kiedy  wreszcie, w najszcz liwszym kraju widzenia 
Ciebie, zanuci  Ci najs odsz  pie  mi o ci: “Znalaz em Tego, którego mi uje dusza moja, 
pochwyc  Go i nie puszcz ” na wieki! (por. Pnp 4,3). Chodzi tu o osobow , intymn  relacj  z 
Boskim Oblubie cem, gdzie zjednoczenie p ynie z mi o ci i obejmuje ka d  chwil  ycia. 
Mi o ci Bo ej po wi cicie wszelkie dzia ania i doznania ca ego waszego ycia, a zw aszcza te 
codzienne [...], drobne chwile, okoliczno ci, [...] wszelkie i poszczególne dzia ania i doznania. 
Po wi cicie je z ufno ci  [...] na o tarzu mi o ci - sercem, powiadam czystym - w czno ci z 
zas ugami Chrystusa Pana i Jego Nieskalanej Matki (Norma vitae).  

Cz owiek sam z siebie nie by by zdolny do takiej mi o ci, gdyby nie zosta a mu udzielona 
przez Ducha wi tego, w którym o. Papczy ski widzia  ród o prawdziwej, tzn. duchowej 
mi o ci (amor spiritualis). Duch wi ty zmienia dusze ludzi grzesznych na wype nione 
mi o ci  [...], jak to uczyni  z Aposto ami; gdy nad nimi na zewn trz ukaza y si  ogniste 
j zyki, wewn trz zosta y rozp omienione ich serca (Inspectio cordis).  

Równie donios e miejsce w nauczaniu o. Stanis awa o drodze doskona o ci zakonnej 
zajmuje wezwanie do mi o ci braterskiej: Co do wzajemnej mi o ci, ten niech wie, e jest 
spo ród was dro szy Boskiemu majestatowi, kto uznany zostanie za bardziej wyró niaj cego 
si  we wzajemnej mi o ci. Niech ka dy zwa y, e dusz  jego instytutu jest mi o . O ile od niej 
odst pi, o tyle te  odst pi od ycia (Norma vitae). Polecenie to odnosi najpierw do mi o ci 
wspó braci, danych przez Boga.  

Przyk ad takiej mi o ci mi osiernej widzimy u samego o. Papczy skiego szczególnie w 
relacji do Stanis awa Krajewskiego, jednego z jego pierwszych towarzyszy. Wystarczy wzi  
do r ki tekst Fundatio domus recollectionis, by przekona  si  o k opotach, jakich Krajewski 
przysporzy  Za o ycielowi. W 1675 roku dosz o do dramatycznej sytuacji: Krajewski pobi  o. 
Stanis awa, a nast pnie uciek  z klasztoru korabiewskiego. Pozostaj c poza Zakonem 
Marianów, rozpowszechnia  nieprawdziwe opinie o Za o ycielu i jego ma ej wspólnocie, 
zw aszcza, kiedy o. Papczy ski przeniós  si  do Nowej Jerozolimy. Po pewnym czasie 
Krajewski za o y  wspólnot  zakonn  w. Onufrego i podj  prób  stworzenia klasztoru we 
wsi Wygnanka k. Lutkowa. W nied ugim jednak czasie jego zamiar si  nie powiód  i poprosi  
on o mo liwo  powrotu do marianów. Ojciec Za o yciel przyj  go na nowo do wspólnoty w 
duchu przebaczenia i pojednania. Ta postawa, pe na mi osierdzia i dobroci, na tyle odmieni a 
br. Stanis awa Krajewskiego, e ostatnie lata jego pobytu u marianów (zm. przed 1685) 
up yn y w ca kowitej zgodzie z o. Papczy skim, co wi cej, uczyni  swego prze o onego 
jedynym wykonawc  testamentu. 

W Inspectio cordis Ojciec Za o yciel pisa  jeszcze dobitniej: Cz owiek bez mi o ci, 
zakonnik bez mi o ci, jest cieniem bez s o ca, cia em bez duszy, po prostu niczym. Czym w 
ciele jest dusza, tym w Ko ciele, w zakonach i w domach zakonnych jest mi o . S usznie wi c 
kto  powiedzia , zalecaj c t  cnot : “Zabierz ze wiata s o ce, a wszystko zabierzesz; zabierz 
cz owiekowi mi o , a niczego mu nie zostawisz”. Mi o  jest dusz , wiat em, yciem 
zakonów oraz ka dej ludzkiej spo eczno ci. Te s owa mo na by przyj  jako testament 
duchowy Za o yciela, który pozostawi  swoim wspó braciom.  

W zarysowanej powy ej perspektywie warto spojrze  na do  rozpowszechnion  opini  o 
S udze Bo ym jako cz owieku i zakonniku znanym ze zbytniej surowo ci w stosowaniu 
przesadnych praktyk ascetycznych, rygory cie wymagaj cym bezwzgl dnego zachowania 
regu  zakonnych. Taki portret o. Stanis awa rysowali niektórzy z jego prze o onych 
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pijarskich, a potem – wobec ludzi z zewn trz – rozpowszechniali jego towarzysze u 
pocz tków drogi maria skiej w Puszczy Korabiewskiej. By  mo e wy oni by si  on równie  z 
pobie nej lektury pism pozostawionych przez o. Papczy skiego.  

Bli sze przyjrzenie si  wizji drogi do wi to ci o. Stanis awa umo liwia jednak odkrycie 
g boko ewangelicznego ród a programu ascetycznego, jaki proponowa  on zw aszcza 
osobom konsekrowanym. “Nikt nie mo e dwom panom s u y ” (Mt 6,24). Rozwa , e jest 
dwóch panów: Bóg i wiat, pragnienia duchowe i cielesne; mi o  w asna i mi o  Boga. Ty 
przez wst pienie do zakonu odda e  si  teraz lepszemu Panu. Powiniene  wi c drugiemu 
og osi  i wypowiedzie  wojn . B d  pewny, e do szcz liwego jej prowadzenia b dzie ci 
udzielona niebieska pomoc, jednak pod warunkiem, e b dziesz walczy  jak nale y. Bóg 
b ogos awi w zapasach tym, których powo a  do walki. Atakuj wi c to, co wiatowe, co nale y 
do z ych po dliwo ci, co tylko masz w sobie z mi o ci w asnej, albo co na nowo wciska si  do 
serca po wi conego ju  innemu Panu: wyrwij to albo zdecydowanie odsu  (Inspectio cordis).  

W tej perspektywie, ycie wiary i realizacja powo ania Bo ego jawi si  jako pole walki 
duchowej, konfliktu mi dzy tym, co Bo e, a tym, co diabelskie, tym, co wi te, a tym, co 
“ wiatowe”. Wszelkie rodki i wiczenia ascetyczne maj  pomóc zakonnikowi oczy ci  si  z 
brudu grzechu oraz zachowa  w sobie pi kno Bo e.  
 Ojciec Stanis aw po ci  wi cej ni  jego wspó bracia, cz ciej ni  to zak ada a regu a 
praktykowa  biczowanie i wi cej czasu po wi ca  na nocne czuwania, nie narzuca  jednak 
tego swoim towarzyszom. Przepisy pokutne zawarte w Regule ycia, w niczym nie 
wykraczaj  poza ogólne zasady ascetyczne eremitów tamtej epoki (wyj tkiem jest tu 
kategoryczny zakaz u ywania gorza ki, czyli mocnych alkoholi!). Nie by y one celem samym 
w sobie, ale rodkiem do u wi cenia siebie, a w przypadku o. Papczy skiego cz stokro  
form  wstawiennictwa za innych, zw aszcza cierpi cych w czy cu, a wi c s u y y wi kszej 
mi o ci. Widzimy wi c, e ani wiczenia ascetyczne, ani nabo no , nawet nie regu a 
instytutu znajduj  si  w centrum rozwa a  o drodze doskona o ci zakonnej, ale mi o  do 
Boga i ludzi. W Pierwszym testamencie (1692 r.) o. Stanis aw zapisa : Moim najmilszym 
Braciom w Chrystusie szczególnie i gor co zalecam mi o  do Boga i bli niego, jedno  
zamierze , pokor , cierpliwo , trze wo , skromno , wierne wype nianie swego powo ania i 
niezmienn  w nim wytrwa o , niewzruszon  cze  dla Dziewicy bez zmazy Pocz tej, pe ne 
zapa u wspomaganie zmar ych, przestrzeganie [naszych] regu , karno  i doskona o  
zakonn  i wci  gorliwego ducha; niech pami taj , e za to, co Bogu i Najwybra szej 
Dziewicy lubowali, jest dla nich od o ona najpewniejsza i niezawodna nagroda.  

 
Zako czenie 

 
Patrz c na ycie o. Stanis awa Papczy skiego widzimy w nim spotkanie Bo ego dzia ania 

z ludzk , cz sto heroiczn  ufno ci  i zawierzeniem. Bardziej ni  przypisywane o. 
Stanis awowi cuda i aski mistyczne (wizja czy ca, przepowiadanie przysz o ci czy 
uzdrawianie chorych, a nawet wskrzeszenia umar ych), obecne ju  w pierwszych jego 
biografiach, zadziwia nas m stwo w pod aniu za natchnieniem Bo ym i zmaganiu si  z 
trudno ciami ycia. Tym, co czyni bardziej widocznym dzia anie samego Ducha wi tego w 
yciu Za o yciela Zakonu Marianów, s  jego zmagania i w tpliwo ci. Droga wiary i 

powo ania wi e si  z ci g ym wzywaniem o. Stanis awa do zaparcia si  siebie, zaufania w 
wype nienie tego, co zdaje si  niemo liwe, wierno ci a  do ko ca. Jak e podobny jest w tym 
o. Papczy ski do Tej, któr  tak mi owa  i czci  - Maryi Niepokalanej, Niewiasty wierz cej.  

Jego wi to  dojrzewa a na drodze wiary, a jej zwie czeniem jest heroiczne dzie o 
za o enia naszego Zakonu. Realizacji Bo ego charyzmatu o. Papczy ski podporz dkowa  
wszystko: zrezygnowa  z kariery ko cielnej, zgodzi  si  na trud wychowania ma o zdatnych 
do zakonu kandydatów, do wiadczy  bole nie fali kpin, oskar e , pomówie , a nawet cierpie  
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fizycznych, nie jeden raz pobity przez swoich i nowego zakonu nieprzyjació , dla niego 
nara a  s aw  swego dobrego imienia, zgodzi  si  na lata trudów i oczekiwania. Odwo uj c si  
do s ów w. Paw a Aposto a, mo emy powiedzie , e o. Papczy ski w bólach zrodzi  
Zgromadzenie Marianów. Chwa  z tego p yn c  przekaza  samemu Panu Jezusowi i Jego 
Niepokalanej Matce w swoim ostatnim testamencie: To male kie Zgromadzenie, jako jego 
niegodny Prze o ony, Panu mojemu Jezusowi Chrystusowi i Najwybra szej Dziewicy 
Rodzicielce Jego Maryi, najpobo niej na wieki polecam jako prawdziwym i jedynym 
Za o ycielom, Kierownikom, Protektorom i Patronom tego male kiego Zgromadzenia 
Niepokalanego Pocz cia Wspomagaj cego Zmar ych (Drugi testament, 1699/1701). 
 

 


