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Zygmunt Proczek MIC

TROSKA O RELIKWIE O. STANIS AWA PAPCZY SKIEGO

Wkrótce po mierci Za o yciela marianów zacz y si  pielgrzymki do jego grobu, aby

szuka  jego wstawiennictwa u Boga w ró nych sytuacjach yciowych. Z historii kultu

wi tych wiadomo, e ich relikwie, a wi c resztki cia a pozosta e po wi tych oraz rzeczy

ci le z nimi zwi zane np. ich ubrania, listy, przedmioty, którymi si  pos ugiwali mia y dla

chrze cijan wielkie znaczenie. Po przypomnieniu tej historii, mo na b dzie przej  do stara

o. Kazimierza o zabezpieczenie relikwii Za o yciela marianów.

1. Z historii kultu relikwii

Gdy po edykcie mediola skim Ko ció  uzyska  wolno , zacz to wznosi  bazyliki nad

grobami m czenników. Cz sto nie pami tano ju  o dok adnej lokalizacji tych grobów i

niekiedy ustalano j  na podstawie snów i przeczu . Chciano posiada  ko ci m czenników,

eby uczci  bohaterów zwyci skiej religii i podnie  presti  miasta. Odnajdywanie,

przenoszenie i dzielenie szcz tków sprzyja y pomy kom i fa szerstwom. Nadto postawy

religijne miesza y si  z magicznymi: bardziej ni  o moralne nawrócenie czy na ladowanie

wi tego, dbano o pozostawienie przy relikwiach wotów, aby niejako kupi  czy wymusi

spe nienie modlitw: wi to  uto samiano z cudown  moc .

 Pisarze chrze cija scy ubolewali nad tym, e religijno  upodabnia do magii, staj c

si  pretekstem zabobonu, a nadmiar cudów sk ania ludzi do pogoni za dobrami doczesnymi.

Inni usprawiedliwiali jednak ten kult wi tych i ich relikwii odwo aniem si  do

najwcze niejszej tradycji: Je eli aposto owie i m czennicy jeszcze za ycia modlili si  za

swych braci chrze cijan, to jest rzecz  naturaln  wierzy , e uczyni  to tym bardziej teraz,

gdy s  ukoronowani niebiesk  chwa  1. Wielcy pasterze Ko cio a przypominali wiernym, e

wi tym nale y si  ludzka cze , a kult – sprawcy ich wi to ci i cudów, czyli Bogu samemu,

dla którego buduje si  ko cio y i o tarze. Chrze cijanie prosz c wi tych o dobrodziejstwa,

nie wzywaj  ich jak bogów, ale jak Bo ych ludzi, którzy mog  by  or downikami w ich

sprawie.

W pó niejszych wiekach wytworzy  si  zwyczaj pielgrzymek do grobów wi tych.

Przybywano wi c do grobów w. Piotra w Rzymie, Aposto a Jakuba w hiszpa skiej

                                                  
1 J. N..D. Kelly, Pocz tki doktryny chrze cija skiej, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1988, s. 362n..
Zob. tak e: - J. Kracik, Relikwie, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2002;   H. Misztal, Prawo Kanonizacyjne,
Lublin-Sandomierz 1997, s. 103.
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Composteli („znalezionego” tam na prze omie VIII i IX w.), Trzech Króli w Kolonii, w.

Tomasza Becketta w Canterbury i do wielu innych miejsc. Kto móg , stara  si  posi

cho by relikwi  wtórn  (cz stka rzeczy wi tego, p ótno, które dotkn o jego ko ci, proch z

grobu itp.), by je czci  i korzysta  z ich dobroczynnej mocy. Popyt sprzyja  kradzie om,

fa szowaniu i handlowi relikwiami. Wyprawy krzy owe spowodowa y powstanie handlu

relikwiami niewiadomego pochodzenia.

Od czasu Soboru Trydenckiego nauka Ko cio a oficjalnego próbowa a naprawi

nadu ycia zwi zane z relikwiami i powi za  ogólnie kult wi tych, ich obrazów i relikwii z

podstawowym okazywaniem czci Bogu. Nowy Katechizm Ko cio a Katolickiego (n.2111)

przestrzega przed zabobonem przypisywania magicznego znaczenia pewnym praktykom

religijnym, wi zania skuteczno  modlitw lub znaków sakramentalnych jedynie z ich

wymiarem materialnym, z pomini ciem dyspozycji wewn trznych, jakich one wymagaj ”.

2. Troska o grób o. Stanis awa Papczy skiego

Poniewa  ko ció  Wieczerzy Pa skiej by  postawiony na miejscu podmok ym woda

czasami wlewa a si  do niego, uszkadzaj c równie  grób. O. Kazimierz Wyszy ski za

pozwoleniem w adz ko cielnych dokona  ekshumacji ko ci o. Stanis awa i prze o enia ich do

nowej trumny. W zwi zku ze staraniami o jego beatyfikacj  prosi   z Rzymu o. Kajetana

Wetyckiego o szczególn  trosk  o relikwie:

Trzeba jak najpr dzej zrobi  zawiasy, skoble i k ódk  do trumny Czcigodnego Ojca

Za o yciela. Autentyczne pozwolenie na prze o enie cia a czy ko ci, otrzymane przeze mnie z

Urz du Konsystorialnego, jest za czone w protokóle klasztoru w Górze lub w archiwum

zakonnym. Mo na je pokaza  w urz dzie, aby atwiej otrzyma  zgod  na nast pn  trumn .

Teraz trzeba j  [obecn ] zamkn  i poprzybija . Trzeba to uczyni  bez rozg osu, aby nie

dowiedzieli si  o tym nasi lub obcy i aby nie pozabierali ko ci przed zamkni ciem trumny.

Wiele podobnych uchybie  w procesach S ug Bo ych powstaje tak e dlatego, e ich groby lub

trumny nie by y zamkni te. Zabierano ich ko ci, a k adziono cudze albo mieszano prawdziwe

z cudzymi. Gdy wi c przedstawiciele w adzy apostolskiej ogl dali ich cia a, znajdowali mniej

lub wi cej ko ci albo by y pomieszane z innymi. Z tego powodu procesy si  przed u a y i

zwi ksza y si  koszta, gdy  potrzebne by o oddzielenie ko ci prawdziwych od fa szywych.

Badano, gdzie mog y znajdowa  si  brakuj ce ko ci. Dla takich powodów cz sto skre lano

procesy z rejestru albo przed u a y si  one przy zwi kszonych kosztach, zanim nie

wy wietlono prawdy.
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Tak by o przy badaniu b . Jana z Dukli. Jego trumna dopiero pó niej spocz a w

zamurowanym grobie, opatrzona k ódk . Jego ko ci znaleziono pomieszane z ko mi innych

ludzi -jednych by o mniej, innych wi cej ni  powinno znajdowa  si  w cz owieku. St d wynik y

trudno ci i koszta. A co dopiero u nas, gdy trumna spoczywa zaledwie pod pod og ? Zwykle

zabezpiecza si  groby tych, o których jest przekonanie o wi to ci, jeszcze przed rozpocz ciem

procesu.

Zawiasy trzeba przybi  bez rozg osu, aby nie by o zbiegowiska. Mog  by  przy tym

jedynie lusarz i zakonnicy. Gdyby my nie zachowali ostro no ci i nie zabezpieczyli trumny,

zarzucano by nam, e nie ma w ród nas dobrej opinii o wi to ci Czcigodnego Ojca

Za o yciela. Opinia ta, cho  publicznie nie jest rozg aszana, w nas ma trwa  i zosta

ujawniona w procesie, poparta dokumentami o jego wi to ci i cnotach.

Pozwolenie otrzymane z Konsystorza trzeba przepisa  w ksi dze protokó ów

Zgromadzenia, a autentyczny dokument trzyma  w archiwum w Puszczy, jako wiadectwo na

przysz o  - czy to dla otrzymania tytu u „czcigodny", czy te , jak Bóg pozwoli, do beatyfikacji

albo kanonizacji2.

Gdy o. Kazimierz dowiedzia  si , e prze o ony generalny przygotowa  now  trumn

dla Czcigodnego Ojca Za o yciela i za zezwoleniem miejscowego ordynariusza dokona

prze o enia zw ok, przekaza  propozycj  zbudowania grobowca:

Je li b d  móg , postaram si  wyrobi  pozwolenie na podwy szenie grobu naszego

Czcigodnego Ojca Za o yciela, gdy  z powodu wilgotnego miejsca tak pr dko gnij  trumny.

Dopóki nie otrzymam breve, nie godzi si  podwy sza  grobu. Obecn  trumn  Ojca Stanis awa

trzeba po wysuszeniu schowa  w pewnym i zamkni tym miejscu. B d  si  o ni  zapewne

pyta , i po beatyfikacji pos u y za relikwi . Skoro zaledwie zacz li my si  stara  o naszego

Ojca, Pan Bóg tak nam b ogos awi, e trzeba dalej i , a wi cej jeszcze mie  b dziemy. We

W oszech i w samym Rzymie taki jest obyczaj, e grobowiec S ug Bo ych ma by  murowany,

dla zachowania [ich cia ] od wilgoci i uchronienia od ognia oraz innych niebezpiecze stw.

Nie zabraniaj  te  nikomu modli  si  przy tych grobach i poleca  si  S udze Bo emu. Nie

mo na tylko przyozdabia  tego grobu na zewn trz, zawiesza  wotów. Je eli za  kto  takie da,

nale y przechowywa  je w zakrystii i nie zapala  lamp3. O. Kazimierz do czy  do tego listu

projekt grobowca.

Kilka dni pó niej, przesy aj c wa ne wiadomo ci z Rzymu, o. Kazimierz powraca do

sprawy grobowca:

                                                  
2 Stró . 210-211, List z 16 X 1751 .
3 Tam e 259-260, List z 18 III 1752.
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W zwi zku z przeniesieniem zw ok naszego Czcigodnego Ojca w ten wzniesiony

murek [grobowiec] przy cianie, dobrze b dzie najpierw przeprowadzi  proces de non cultu

wobec miejscowego ordynariusza. Tak w a nie radzi i poleca adwokat. Je li b d  z tym

trudno ci, to i tak nale y dokona  przeniesienia po uzyskaniu autentycznego pozwolenia. Jako

przyczyn  trzeba poda  wilgo , niebezpiecze stwo ognia oraz e z powodu awek trudno jest

umieszcza  grób, gdy  musia by wystawa  na rodku ko cio a. Natomiast w k cie pod

cian  nie b dzie przeszkadza 4. Drewniany klasztor w Górze Kalwarii stwarza  zagro enie

dla grobowca o. Stanis awa. St d 19 sierpnia 1752 r. o. Wyszy ski przes a  prze o onemu

generalnemu marianów tak  sugesti :

Podobno w Górze remontuje si  drewniane budynki przy ko ciele. Zawsze obawia em

si  po aru i dlatego postanowi em je zlikwidowa  albo odsun . Tak bowiem za mojego

pobytu, jak i w innym czasie zapala y si  sadze, co by o bardzo niebezpieczne dla ko cio a.

Trudno by oby si  jednak obej  bez tych cel ze wzgl du na wygod  dla naszych braci. Nale y

przynajmniej postara  si  o wymurowanie grobowca naszemu Ojcu Za o ycielowi, w k cie,

gdzie znajduj  si  oleje wi te, o czym ju  pisa em. Z powodu wilgoci w tym miejscu, trzeba

w czasie budowy grobowca podnie  nad nim posadzk , górn  za  cz  zbudowa

grubsz  i dobrze zasklepion , aby, uchowaj Bo e, ogie  nie móg  zniszczy  tak drogiego

skarbu. Tak radzi  obro ca wi tych, twierdz c, e dla m ów w opinii wi to ci godzi si  z

powodu wilgoci stawia  takie grobowce, za pozwoleniem miejscowego ordynariusza, czy

przenosi  w inne miejsce, byle nie umieszcza  przy grobowcu adnego wiat a ani

wotów. Mo na natomiast napisa  na wierzchu, czyj jest to grób i e [pochowany w nim]

umar  w opinii wi to ci. Napis ten nie oznacza kultu publicznego, jak dowodz  autorzy i

adwokaci5.

Przygotowuj c si  do Portugalii, o. Wyszy ski znowu w li cie do prze o onego

generalnego, porusza temat grobowca:

Donie li mi ojcowie, e Ojciec kaza  zrobi  pi kn  trumn  Czcigodnemu Ojcu

Za o ycielowi. Po al si , Bo e, czy tam w tym dole gni  b dzie? Bez adnych w tpliwo ci

mo na zanie  j  wraz z cia em do celi, przesuszy  ko ci g bk , obmy  wod  i u o y

oraz, jak to ju  pisa em, grób nad posadzk  podwy szy  przy cianie ko cielnej, a

wymurowawszy i wysuszywszy, wsun  trumn  i zamurowa , tak radz  obro cy wi tych. To

nie podpada pod kult publiczny. Byle nie pod o tarzem, byle nie w o tarzu, byle nie dawa

                                                  
4 Tam e 263- 264: list z 25 III 1752.
5 Tam e .332- 333.
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wiat a. Mo na wymalowa  obraz nad grobem S ugi Bo ego, ale bez aureoli wi tego i

nie wiesza  wotów.

Przeniesienie za  cia a [o. Papczy skiego], jak ju  wcze niej nadmieni em, trzeba

dokona  bez rozg osu, tylko ze swoimi zakonnikami. Trumn  nale y przenie  do celi i tam j

przesusza . Ko ci obmy , dobrze w trumnie u o y  i przykry  habitem z bia ego materia u,

bo cho by i najdro szymi suknami przyozdabiano trumny S ug Bo ych, to nie oznacza to

jeszcze kultu publicznego. Da  pi kn  poduszk  pod g ow  i jak najpi kniej przyozdobi

wn trze. Jest to dozwolone odno nie do S ug Bo ych, wobec których jest nadzieja opinii

wi to ci. Mo e te  wypisa  tytu y i cze , jak wynika z instrukcji o braku kultu S ug Bo ych,

któr  przes a em dnia 25 marca ubieg ego roku 6.

2. Zabezpieczenie przedmiotów u ywanych przez Za o yciela

O. Kazimierz w przes anej do prze o onego generalnego  z dnia 18 grudnia 1751 r.

instrukcji, przypomina o zachowaniu ró nych przedmiotów, którymi pos ugiwa  si

Za o yciel marianów, gdy  po beatyfikacji s u y  b d  za relikwie:

Adwokat przestrzega, aby zachowa  relikwie Czcigodnego Ojca, takie jak cela, w

której mieszka . Wyt umaczy em mu, e zniszczy a j  woda. Kaza  wi c szanowa  i

zachowa  inne, ze wzgl du na cze  S ugi Bo ego, wyra an  przez nas samych. Nie mówi  o

relikwiach cia a Czcigodnego Ojca, ale trzeba schowa  ten sto ek, który jest dla organisty na

chórze za pozytywem. Sto ek bowiem jest zrobiony z ambony, na której Czcigodny Ojciec

miewa  kazania, tak w ko ciele, jak i na dworze, gdy  w razie potrzeby by a wynoszona.

Trzeba równie  schowa  stare drzwi listwowane, które znajduj  si  w klasztorku,

bo zapewne s  ze starego konwentu. Niew tpliwie musia  je mie  w swych wi tych r kach,

otwieraj c je i zamykaj c. Je liby by o co  ze starych rzeczy, na czym móg  Czcigodny

Ojciec siada  lub jada , trzeba od o y  osobno w jakiej  celi lub w bibliotece, gdy  taki jest

tutaj [w Rzymie] wzgl d na za o ycieli ró nych zgromadze , czczonych przez ich

na ladowców, cho by nie byli jeszcze beatyfikowani. Chocia  s  cele w. Ignacego, to jeszcze

pokazuj  drzwi od starego klasztoru, tylko dlatego, e cho  stare i proste, w. Ignacy je

otwiera  i zamyka . Tak e cele b . Józefa Kalasantego, w. Filipa Nereusza i wielu innych,

cho  niebeatyfikowanych, zachowuj . Równie  drzwi, ó ka, materace, okrycia, ambony,

konfesjona y, szafki, pióra, ka amarze, a nawet garnki, miski, talerze, y ki i inne

[przedmioty], których tylko oni u ywali. Równie  ornaty, kielichy, msza y, brewiarze, ksi ki,

alby i inne [rzeczy], którymi si  pos ugiwali. Przy procesie super non cultu pyta  o to b d , bo

                                                  
6  Tam e 365-366.
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te rzeczy, chocia  bez publicznego kultu, w sekrecie nale ycie przechowywane i pilnie strze-

one wiadcz  o dobrym mniemaniu o S ugach Bo ych ich alumnów.

S  w Puszczy pewne stare krucyfiksy na o tarzach, jak mi m odemu starzy opowiadali,

zapewne wykonane przez Czcigodnego Ojca; jest ich mo e trzy lub cztery. Trzeba pyta

starszych ojców, czy nie wiedz , czego jeszcze dotyka , u ywa  i mia  w swych r kach

Czcigodny Ojciec, i wszystko to schowa  i podpisa : co  ze starych msza ów, brewiarzy,

kielich, który s u y  mu do odprawiania Mszy w., jeden lub ze dwa stare ornaty, które

musz  si  znajdowa  w Puszczy, Górze czy w Go linie. Aby nie zbutwia o, trzeba to

przesuszy  i schowa , a tak e inne rzeczy. To wszystko przechowywa  oddzielnie do przy-

sz ej, jak Pan Bóg pozwoli, beatyfikacji, bo te rzeczy b d  jako relikwie, nie aby teraz im

oddawa  jak  cze , ale aby po beatyfikacji wy o y  do publicznego kultu. Wcze niej trzeba

o to zadba , a nie wtedy, gdy si  proces zacznie. Na ile mo na, zgromadzi  te rzeczy

dyskretnie, aby si  nie wydawa o, e jest to kult publiczny. Nie jest kultem publicznym, je eli

o tym wiedzie  b d  jedynie nasi zakonnicy. Nie mo na tylko tego ludziom przedstawia  i

sugerowa , e s  to relikwie wi tych, chocia  sami mo emy mie  je za relikwie, nie

og aszaj c publicznie obcym. Wolno wi c mówi  choremu: „Oddaj si  w opiek  S udze

Bo emu, którego mam relikwi ", a to nie jest kult publiczny, bo jak inaczej wi ci

ws awiliby si  cudami? Nie mówi  tu o relikwiach z ko ci S ug Bo ych, ale tylko o tych

rzeczach, których si  dotykali. Ko ci nie mo na rozbiera  a  do decyzji i beatyfikacji, co

wi cej, zadba , aby ich nie rozbierano, z powodów podanych przeze mnie we

wcze niejszej poczcie.

Szafka, która jest w zakrystii w Górze, to zapewne jest ta, w której Czcigodny Ojciec

mia  swoj  bibliotek ; trzeba j  oddzieli  od innych i podpisa . W Puszczy jest stary

brewiarz, którego zapewne u ywa  Czcigodny Ojciec, bo jest w nim wiele rzeczy wpisanych

jego w asn  r k ; trzeba go schowa  i pewnie z innymi pismami przedstawi  na procesie.

Czcigodny Ojciec wpisa  w nim na marginesie wiele znacznych i wi tych rzeczy.

Wywiedziawszy si  dok adnie od starszych ojców, e te i inne rzeczy by y u ywane przez

Czcigodnego Ojca,  popodpisywa , przylepiaj c czy przywi zuj c kartki, np.: „Kielich, któ-

rym zwykle pos ugiwa  si  Czcigodny Ojciec podczas odprawiania Mszy w.", „Ornat, w

którym Czcigodny Ojciec celebrowa " itd. Takie bowiem rzeczy b . Józefa Kalasantego i

innych ju  teraz po beatyfikacji pokazuj  za szk em do publicznego kultu 7.

4. Instrukcja do procesu „de non cultu”
                                                  

7 Tam e 147-149.
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Dnia 25 marca, o. Kazimierz wspomnia  o przes aniu do Polski instrukcji o

procesie „de non cultu”. W Dzienniku czynno ci wynotowa  najwa niejsze wskazania,

odwo uj c si  do znawców prawa kanonizacyjnego, zw aszcza kard. Prospera

Lambertiniego (papie a Benedykta XIV) oraz do akt przeprowadzanych procesów

kanonizacyjnych :

1) Nie s  przeciwne dekretom super non cultu zapisane w zakrystii w ksi dze

mszalnej intencje Mszy w. odprawianych ku czci Trójcy wi tej na podzi kowanie za aski

otrzymane za wstawiennictwem S ugi Bo ego.

2) Nie przeszkadza rozdzielanie wiernym relikwii S ug Bo ych.

3) Nie jest przeszkod  przechowywanie i dawanie relikwii S ug Bo ych chorym.

4) Nie przeszkadza zawieszanie obrazu S ugi Bo ego bez aureoli w ko ciele, byleby

nie w o tarzu.

5) Nie narusza dekretu napis na epitafium o S udze Bo ym, którego pami  jest

czczona.

6) Nie narusza dekretu super non cultu nazywanie tego, który zszed  w opinii

wi to ci: S uga Bo y lub M  Bo y, a nawet dodawanie tytu u „ wi ty".

7) Tym bardziej nie przeszkadza urz dzanie akademii ku czci S ugi

Bo ego albo recytacje panegiryków.

8) Nie sprzeciwia si  dekretom pisanie w ywotach lub mowach pochwalnych tytu u

„m czennik"

9) Nie przeszkadza tak e, aby na obrazku S ugi Bo ego pisa  min., e zmar  w opinii

wybitnej wi to ci.

10) Nie narusza dekretu wypisanie na epitafium tytu u „czcigodny" lub

podobnego.

11) Cia a S ug Bo ych mog  by  pochowane w znaczniejszym miejscu i w

kosztownych szatach, bez obawy przekroczenia dekretów.

12) Nie wykraczaj  poza prywatny kult: post i powstrzymanie si  od prac s u ebnych

w wigili  rocznicy zgonu S ugi Bo ego i w sam  rocznic , je eli dzieje si  to z prywatnej

pobo no ci.

13) Dopuszczalny jest kult prywatny ka dego pobo nie zmar ego.

14) Mo na modli  si  prywatnie za wstawiennictwem ka dego pobo nie zmar ego, o

którym z najwi kszym prawdopodobie stwem s dzimy, e osi gn  zbawienie wieczne8.

                                                  
8 Tam e 269-270.
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(Stró , 269 -270).

5. Portret Za o yciela

O. Kazimierz Wyszy ski dba  o propagowanie duchowego wizerunku za o yciela

marianów, ale równie  o jego podobizn  malarsk . Robi  kopie z pierwszego obrazu,

drukowa  ma e obrazki z o. Stanis awem. Chcia , aby patrz cy na podobizn  o. Stanis awa

nabierali ochoty do na ladowania jego mi o ci do Chrystusa i Maryi.

Ju  7 maja 1751 r., w kilka dni po przybyciu do Rzymu o. Kazimierz w li cie do

swego brata Micha a prosi o przypomnienie marianom, aby odebrali „orygina  obrazu

Czcigodnego Ojca Stanis awa”, pozostawiony w Warszawie dla zrobienia kopii.

Dnia 20 listopada 1751 pisa  do prze o onego generalnego o. Kajetana Wetyckiego :

W Górze Kalwarii, gdzie spoczywa, trzeba mie  namalowany portret Czcigodnego

Ojca naszego, bez aureoli i napisu „Czcigodny”. Natomiast umie ci  nast puj cy napis:

”Wierna podobizna Wielce Czcigodnego Ojca Stanis awa od Jezusa Maryi Papczy skiego,

Za o yciela i pierwszego prze o onego generalnego Zgromadzenia Niepokalanego Pocz cia

NMP dla wspomagania dusz.”. Obraz ten b dzie potrzebny przy ogl dzinach grobu. Nie

wiesza  go w ko ciele, lecz w korytarzu klasztornym lub w celi, a najlepiej w zakrystii9.

W instrukcji do prowadzenia procesu beatyfikacyjnego, o. Kazimierz przypomnia

przepisy prawa kanonizacyjnego: Nie przeszkadza zawieszanie obrazu S ugi Bo ego bez

aureoli w ko ciele, byleby nie w o tarzu(…). Nie przeszkadza tak e, aby na obrazku S ugi

Bo ego pisa  min., e zmar  w opinii wybitnej wi to ci.

Klimat rzymski i wilgotne mieszkanie, dotkliwie niszczy y zdrowie o. Kazimierza,

lecz mimo tego trwa  na swym posterunku, wype niaj c powierzone mu przez kapitu

zadania. Nie zaprzesta  te  stara  o beatyfikacj  o. Papczy skiego, któremu w modlitwach

poleca  si  i otrzymywa  wsparcie. St d 10 kwietnia 1752 wyznawa , e z chwil  rozpocz cia

stara  o proces beatyfikacyjny Za o yciela marianów dozna  dobrodziejstwa otrzymania

innego pomieszczenia, w którym wyzdrowia  oraz doczeka  si  zaproszenia marianów do

Portugalii:

Nie mog  nadziwi  si  przedziwnej Opatrzno ci Bo ej, kiedy tylko szczerze zacz em

si  krz ta  wokó  promocji procesu naszego Czcigodnego Ojca Za o yciela…

Dostrzegamy zapewne, jak Bóg niespodziewanie b ogos awi tym, którzy pami taj  o

przodkach i ojcach swoich. Oczywisty jest fakt, e gdy nasi w Polsce z mojej namowy

                                                  
9 Tam e 217.
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ekshumowali i w inn  trumn  prze o yli naszego Ojca, mnie równie  Pan Bóg opatrzy

wygodn  cel  w Rzymie. Skoro za  pos a em do Polski instrukcje do rozpocz cia procesu

naszego Ojca i stwierdzi em gotowo  naszych ojców do wszcz cia tego procesu, a sam

Ojciec Proboszcz potwierdzi , e usilnie b d  si  stara  o jego prowadzenie, od razu spotyka

nas wi ksze b ogos awie stwo Bo e: niespodziewane wezwanie od tak godnego monarchy

portugalskiego.

Tak by o równie  wtedy, kiedy przebywa em w Polsce jako niezgodny prze o ony

naszego Zgromadzenia. Gdy postara em si  u ordynariusza o pierwsz  ekshumacj

Czcigodnego Ojca z b ota w Wieczerniku do innej trumny, Pan Bóg pomóg  wyd wign  ten e

Wieczernik z ostatecznej niemal ruiny. A przecie  nie mia em adnego wsparcia wcze niej,

zanim si  to dokona o. Gdy za  postanowili my na kapitule sporz dzi  i odbi  obrazek [o.

Stanis awa] i gdy to wykonali my, wkrótce otworzy y si  dla nas dwie fundacje na Litwie i

zosta y obj te, zanim obrazek by  sko czony. A tyle mieli my trudno ci z ró nych stron w

nabyciu tamtych miejsc! Po sko czeniu obrazka wszystko posz o jak po ma le. A nawet ci,

którzy nam przeszkadzali w obj ciu tych miejsc, wiele nam potem pomogli10.

Zawiadamiaj c 11 marca 1752 r prze o onego generalnego o zaproszeniu marianów

do Portugalii, o. Kazimierz prosi :

Ci, którzy tam pójd , niech wezm  ze sob  kilka egzemplarzy „Mistycznej wi tyni”  i

niech zaopatrz  si  w wizerunek sporz dzony na papierze z oryginalnego portretu Ojca

Za o yciela. Je eli b d  szli przez Prag , niech ka  sporz dzi  portret Ojca (za o yciela) i

niech zabior  obrazki do rozdania w drodze. Gdy bowiem b d  opowiada , e udaj  si  do

króla portugalskiego, ka dy b dzie chcia  naby  obrazek Za o yciela zakonu. Niech wezm  ze

sob  Statuty, jedne rzymskie i kilka nowo drukowanych, a tak e dwa lub trzy egzemplarze

naszych rozporz dze 11.

Po siedmiu dniach jeszcze raz przypomina:

 Niech wezm  papierow  kopi  podobizny naszego Czcigodnego Ojca, sporz dzon

przez jakiego  dobrego malarza z obrazu oryginalnego (…). Je li zamówi  podobizn

naszego Czcigodnego Ojca w Pradze, to wystarczy malowa  do po owy dla lepszego

wyra enia rysów twarzy. Gdyby jednak trzeba by oby d ugo czeka  to lepiej od o y

malowanie i uczyni  to w Rzymie. W podpisie zaznaczy :  ” Wierna podobizna Czcigodnego

S ugi Bo ego Ojca Stanis awa od Jezusa i Maryi Papczy skiego, który w Królestwie Polskim

                                                  
10 Tam e  271-272.
11 Tam e 247.
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za o y  Zakon Marianów Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny dla

wspomagania dusz w czy cu cierpi cych. Umar  w 1701 r., maj c 70 lat”12.

O. Kazimierz zamówi  w Rzymie obraz Maryi Niepokalanej oraz obraz Za o yciela

marianów. Z tym drugim obrazem by y k opoty, o czym o Kazimierz wspomina w

„Dzienniku” oraz w „ ywocie Za o yciela”.

W Dzienniku pod dat  27 sierpnia  1752 r. o. Kazimierz zapisa :

Obraz S ugi Bo ego naszego Czcigodnego Za o yciela wykona  ju  do  dawno temu

niejaki Antoni Albertani - Polak mieszkaj cy w Rzymie, przys any przez swego ojca z

Warszawy na nauk  malarstwa.Poniewa  w obrazie nie by o w adnego podobie stwa z

orygina em, da em go w tych dniach do poprawienia Teodorowi, malarzowi ksi cia

Czartoryskiego, który równie  studiuje malarstwo tutaj, w Rzymie. Ten za  pan Antoni

Albertani zacz  cierpie  na bóle g owy. Kto wie, czy nie z tego powodu, e namalowa

Czcigodnego S ug  bardzo niepodobnego - mo e z lenistwa albo powodowany jak

pró no ci  czy lekkomy lno ci  - grzesznego, czerwonego, pozbawionego wszelkich oznak

skromno ci i wi to ci, t ustego, z bystrym wzrokiem. Nie da  si  przekona , e [obraz] nie

jest wcale podobny do orygina u. Kiedy zosta  przyci ni ty chorob  oraz moj  i innych

interwencj , musia  wyrazi  zgod , aby pan Teodor poprawi  obraz. Tak wi c obraz,

poprawiony zgodnie z orygina em, znajduje si  obecnie u nas13.

Obszerniejsz , niezwykle ciekaw  relacj  o historii tego obrazu, przekazuje pó niejszy

opis sporz dzony ju  w Portugalii przez o. Kazimierza:

B d c w Rzymie jako prokurator sprawy S ugi Bo ego, stara em si  u adwokata do

spraw wi tych o instrukcj  do procesu. Niejaki Antoni Albertoni, malarz, obdarzony talentem

i s aw , wybitny w kunszcie malarskim, przyrzek  z pobo no ci wymalowa  darmo obraz S ugi

Bo ego. Przekaza em mu kopi  orygina u jego obrazu. M ody jeszcze malarz, powodowany

jak  dziwn  pró no ci , nie staraj c si  podobie stwo twarzy S ugi Bo ego, namalowa  go

inaczej: jako pi knego m odzie ca, o delikatnej, zaró owionej twarzy, t ustego, jakby

codziennie ucztowa , o zaciekawionym spojrzeniu.

Przekonywa em, e bardzo przesadzi  i adnego podobie stwa w tym obrazie nie

pokaza . Czcigodny S uga Bo y by  wiekowy, wychudzony pokutami, zawsze zatopiony w

kontemplacji, zawsze my la  o sprawach wiecznych, skromny w spojrzeniu i gestach, w jego

twarzy nic ziemskiego, lecz wi to  promieniowa a. Pan malarz, poniewa  sam by  m ody,

powiedzia , e [o. Papczy ski] lepiej wygl da przedstawiony z okaza  twarz , ani eli z

                                                  
12 Tam e 255-256.
13 Tam e 339-340.
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chud  i umartwion . Nie chcia  przyj  moich uwag i tak namalowany obraz, przyniós  mi.

Wielu kap anów, zakonników i innych osób porównywa o go z orygina em i ka dy mówi , e

nie ma w nim adnego podobie stwa, ale jest wielka ró nica obrazu S ugi Bo ego od

orygina u.

Wielokrotnie namawia em malarza, aby poprawi  obraz, ale on odmawia , uwa aj c,

e wstydem by oby poprawianie w asnego dzie a. Gdy tak uporczywie trzyma  si  swego

zdania, wpad  w takie szale stwo i zaburzenie umys owe, e przeobra a  si  w jakie

monstrum. Trz s  si  ca y, wykonywa  dziwne ruchy, plu , mia  drgawki g owy i ca ego cia a.

Z powodu tych wstydliwych objawów nie móg  pokaza  si  w ko ciele czy w miejscach

publicznych.

Krzycza , zgrzyta , j cza , rozmawia  ze sob  jakby pomylony. Nie móg  ani spa , ani

siedzie  czy sta  spokojnie, by  uci liwy dla domowników i dla samego siebie. Niezdolny do

niczego, nie móg  ani mówi , ani czyta , modli  si , malowa ; by  niezdolny do zrobienia

czegokolwiek dobrego.

Dziwi em si , gdy cz sto z tak  bied  przychodzi  do mnie i bardzo usi owa em

uwolni  go z tego a osnego stanu. Gdy nie mog em pomóc mu radami czy duchow  nauk ,

mawia em: „Czy przypadkiem nie uwa asz, panie, e przyczyn  tego stanu jest dziwnie

namalowany obraz S ugi Bo ego?". On dot d w tpi , a teraz nie by  ju  w stanie poprawi

obrazu. Radzi  si  wielu lekarzy, przyjmowa  mnóstwo leków, lecz nie czu  si  lepiej, a nawet

choroba umys owa pog bia a si .

Dla wyproszenia zdrowia umys u i ruchów du o si  modli , spowiada , przyjmowa

Komuni  w., ale nic nie pomaga o. Niektórzy uwa ali go za op tanego, inni za pomylonego i

g upiego. Wszyscy dziwili si  tak gwa town  zmian  i wspó czuli mu, tak e ja. W takim stanie

by  przez 4 miesi ce, pozbawiony niemal nadziei, a  wreszcie przekonany o prawdzie, musia

przyby  do mnie i prosi  o poprawienie obrazu. Sam nie by  do tego zdolny, [wi c] z wielk

trudno ci  uprosi  innego malarza, który poprawi  obraz S ugi Bo ego i przedstawi  go

skromniej.

Gdy [ten malarz] to uczyni , a [malarz orygina u] poleci  si  w modlitwie S udze

Bo emu i przyniós  mi poprawiony obraz, zosta  uzdrowiony na ciele i na umy le, a nawet

wykaza  si  jeszcze wi kszym talentem i zr czno ci  w swej sztuce. Odznacza si  wielkim

uwielbieniem i czci  dla Czcigodnego S ugi Bo ego Stanis awa od Jezusa Maryi. wiadek
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tego faktu jest teraz w Lizbonie. To pewien m ody cz owiek, po wi caj cy si  w owym czasie

sztuce architektury w Rzymie. Jest to dobrze znany przyjaciel tamtego malarza14 .

Jeszcze przed podró  do Portugalii o. Kazimierz otrzyma  od swego brata portret o.

Papczy skiego, na co wskazuje wzmianka w li cie do Micha a Wyszy skiego: Za portret

przys any mi na drog  pokornie dzi kuj . Ten, którego obraz przedstawia, wynagrodzi

tysi ckrotnie15.

W Portugalii po pocz tkowych trudno ciach, o. Kazimierz doczeka  si  kandydatów

do zakonu:

Do naszej sieci wpad a wielka ryba, bo sam za o yciel nowego zakonu Niepokalanego

Pocz cia podda  si  mojej w adzy i przyj  uroczy cie nasz habit. Mnie te  utrzymuje tu, w

Lizbonie, gdy  jest mo ny i z nie byle jakiej rodziny. Wszyscy jego krewni wy wiadczaj  mi

wielkie aski, tak e i obraz naszego Ojca Stanis awa kazali malowa . Jego yciorys jego,

który musia em u o y , po acinie, ze wzgl du na ich wielkie nalegania, oddali do t umaczenia

na j zyk portugalski. Chc  dedykowa  królowi i wyda  drukiem. Prosz  mi wi c donie , co

si  dzieje z procesem naszego Ojca i czy przyby o nowych cudów, abym móg  to dopisa 16 .

W ostatnim li cie do prze o onego generalnego, o. Kazimierz dzieli  si  tak

wiadomo ci :

Nasz Czcigodny Ojciec Za o yciel cieszy si  w Lizbonie opini  wielkiej wi to ci, bo

dwóch ludzi, których ycie by o zagro one, zwróci o si  o jego wstawiennictwo i powróci o do

dawnego zdrowia. Jednym z nich jest wielki dostojnik franciszka ski, który niegdy  by

gwardianem w Jerozolimie. Uzdrowiony po ofiarowaniu si  naszemu wi temu Ojcu

Stanis awowi, z wdzi czno ci przek ada jego ywot na j zyk portugalski. Wkrótce podejmie

zabiegi o wydrukowanie owego ywota, zadedykowawszy go królowi. Pisze do mnie z

Lizbony, abym mu jeszcze wi cej napisa  o cudach i yciu naszego Ojca. Je eli wi c przyby o

ostatnio cudów w Polsce, prosz  mnie powiadomi : poda  rok i nazwiska osób uzdrowionych

i nowe wiadomo ci.17.

 Z powy szych relacji wynika, e o. Kazimierz Wyszy ski by  rzeczywi cie wiernym

synem Za o yciela i uwa a  go za wi tego. Modli  si  w trudnych sytuacjach o jego

wstawiennictwo u Boga, troszczy  si  o jego relikwie, zaznajamia  ludzi z jego postaci  i sam

konsekwentnie na ladowa  przyk ad jego ycia.

                                                  
14 Tam e 140-141.
15 Tam e  356.
16 Tam e 410.
17 Tam e 415-416.


